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 الملخص
تغيهههراي فههي كهههل المجهههاالي سهههاهمي فيهههها عهههدة عوامهههل منهههها فهههي القهههرن العشهههرين شهههد المجتمهههع الجزائهههري     

أدي إلى إحهدا  تغيهراي كبيهرة علهى  الحديثة و غيرها االتصالموجة المعلوماي و سائل  ،التكنولوجيا ،العولمة
هتهه  تمثههل و قهيم خاصههة لهدم المههرأة ، حيه   اتجاهههايأفكهار و سههلوكياي و  مها يههرتبط بهها مههنة المجتمههع و ثقافه

نصهها المجتمههع و بالتههالي ال يسههتطيع أحههد أن ينكههر دور المههرأة فههي المجتمههع منههذ العصههور القديمههة حتههى الفئههة 
أن التغيهراي االجتماعيهة مسهتمرة و بمها اآلن في كافة المجاالي االجتماعية االقتصادية و السياسية و غيرها ، 

فمن الطبيعي أن يحد  بعض التغير على منظوماي المجتمع  حتى يستطيع أفراده التكيها مهع ههذه التغيهراي 
ومن أهم هذه المنظوماي المنظومة القيمية لما لها من أهمية داخل المجتمع التهي تعمهل علهى تنظهيم الع قهاي 

يتمثههل فههي أمههرين ، احههدهما  هههاكههان دور لمجتمههع و خاصههة المههرأة ، فقههد و ضههبطها و تحديههد األدوار بههين أفههراد ا
و اآلخههر  عقبههاييتصههل بحياتههها العامههة فههي المجتمههع  فبفضههلها تنتقههل الثقافههاي وتتحههرك منظومههاي القههيم بهه  

فالقيم التي كان يفرضها المجتمع علهى المهرأة تحمهل نوعها مهن الضهغوط التهي ته ثر فهي يتصل بحياتها الخاصة 
و أدائها ألعمالها و ع قاتها باآلخرين و المتعاملين معها في مختلا المواقا الحياتية كما ت ثر علهى سوكها 

فرصههتها فههي المشههاركة داخههل المجتمههع مثلههها فههي ذلههك مثههل الرجههل فمهها كههان معترفهها بهه  للرجههل كههان يمنههع علههى 
حههها خاصههة فيمهها تعلهه  بقيمتههي المههرأة ألنههها كانههي تواجهه  نوعهها مههن القههيم تحههول دون تحقيقههها ألهههدافها و طمو 

 .التعليم و العمل 
فهرض نوعها حيه   جها  لصهالا المهرأة ة التهي حهدثي داخهل المجتمهع الجزائهري االجتماعيه ايالتغيهر  غير أن    

تههرتبط بههدورها التقليههدي الههذي يقتصههر  أداتيهه لههم تبقههى الع قههة بههين المههرأة و المجتمههع ع قههة القيمههي فمههن التغيههر 
تههرثر و تههرثير  بحكههم أنههها تههدخل يوميهها فههي  انفعههال، بههل أصههبحي ع قههة تفاعههل و ي المنههزلعلههى بقهها  المههرأة فهه

كمههها أن ههههذا التغيهههر أدم إلهههي و غيرهههها ، ....سياسهههية و  اجتماعيهههةأنمهههاط تفاعليهههة و ع قهههاي معينهههة ثقافيهههة ، 
يظهههر و هههذا ارثههة و تغيههر فههي بعههض القههيم المتو التههي تواجهه  المههرأة التخفيهها مههن القيههود أو التحههدياي الثقافيههة 

التعلهههيم و  تهههيخاصهههة فيمههها تعلههه  بقيمدراكاتهههها المعرفيهههة اسهههلوكها و أفكارهههها و تطلعاتهههها و  بوضههوف فهههي أنمهههاط
، وأصهبا بمقهدور المهرأة الخهروج و  تا أمامها المجال في كل نهواحي الحيهاة و علهى جميهع المسهتويايفليالعمل 

و رص للعمههل فههي مختلهها األنشههطة قصههد إثبههاي وجودههها الفههالههتعلم و  تحسههين مسههتواها العلمههي ممهها أتههاف لههها 
  .بمكانتها  في المجتمع  االرتقا 

و هكههذا فهههتن التغيههراي االجتماعيهههة عملهههي بطريقههة أو بهههرخرم علهههى التههرثير فهههي حيهههاة المههرأة فارتفعهههي نسهههبة    
و اتجه  الكثيهر مهن  التعليم لديها في كل المستوياي التعليمية ، كما ارتفعي نسهبة مشهاركتها فهي تنميهة المجتمهع

النسهها  للعمههل خههارج بيههوتهن بمهها أتههيا لهههن مههن فههرص للعمههل فههي مختلهها األنشههطة و المجههاالي و القطاعههاي 
 .حتى تلك المهن التي كاني تقتصر على الرجال 
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Résumé 

    La société algérienne a connu au cours du XXe siècle des changements dans tous les 

domaines. Beaucoup d’éléments ont participés parmi les quels on note la mondialisation, la 

technologie des informations, les moyens modernes des communications et d’autres ont aboutit à 

des grands changements sur la culture sociétale et le rythme dont les comportements, les idées ; 

les orientations et les valeurs propres à la femme. 

   Par contre, la femme représente la moitié de la société et par conséquent personne ne peut nier 

le rôle de la femme dans la société au cours des anciennes époques jusqu’à présent dans tous les 

domaines socio-économiques, politiques et d’autres … 

   Puisque ces changements se poursuivent de nature se produit quelques changements sur les 

différents systèmes de la société afin que les individus puissent s’adapter aves les changements 

et parmi ses systèmes ; le système des valeurs vu son importance dans la société qui l’utilise et 

travail sur l’organisation des relations et leur régulation et la détermination des rôles entre les 

individus de la société ; en particulier la femme dont son rôle est représenté en deux ordres ;le 

premier est relié à sa vie quotidienne dans la société et grâce à elle se transmettent les cultures et 

le système de valeurs se transforme sans difficulté. 

   L’autre est lié à sa vie privé. Les valeurs exigées par la société sur la femme comportent des 

pressions qui influencent sur son comportement, son rendement de travail et sa relation avec les 

autres et ses partenaires dans différentes situation de la vie. quand elles influent sur son occasion 

de participer dans la société de même que l’homme , ce qui était reconnu à l’homme était interdit 

à la femme parce qu’elle était confrontée à des valeurs qui l’empêchent de réaliser ses objectifs 

et ses ambitions surtout dans l’éducation et le travail. 

    Par contre, les changements qui a subit la société algérienne en conforté le coté de la femme. 

En outre il a exigé certains changements des valeurs ce  quia changé la relation entre la femme et 

la société. elle n’était pas instrumentaliste  qui était reliée à son rôle traditionnel de ne pas quitter 

son domicile. 

   Par contre, elle est devenue une relation interactive-réactive et d’influence- effet en raison de 

ses diverses participations interactives et de certaines relations culturelles, sociales et politiques 

…etc.  

      De plus , ce changement a conduit à alléger les restrictions ou les défis culturels auxquels 

sont confrontées les femmes et qui changent certaines valeurs héritées Cela se voient  clairement 

dans son comportement, ses idées, ses visions et ses perception des connaissances 

particulièrement des valeurs d’éducation et du  travail. 

   Les portes sont ouvertes devant elle dans tous les domaines et à tous les niveaux, elle devenue 

capable de sortir, d’apprendre et  d’améliorer leur niveau d’instruction. Ce qui lui a permis 

l’occasion de travailler dans diverses activités  afin de prouver son existence et de progresser 

dans son statut social. 

    Ainsi, les changements sociaux ont participé d’une façon  ou d’une autre d’influencer la vie de 

la femme, de cela leur pourcentage d’éducation est élevé dans tous les niveaux d’enseignement 

et sa participation dans le développement de la société est très important ; une grande partie des 

femmes sont orientées vers le travail en dehors de leurs domiciles, vu les occasions présentés 

devant elles dans tous les domaines et les secteurs même celles qui ont été  privés et limités aux 

hommes.   
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Abstract 

    During the twentieth century, the Algerian society experienced changes in all areas. Many 

factors have taken part; including globalization, information technology, modern means of 

communication and others. All these have led to significant changes in the culture of society and 

associated ideas, behaviours, attitudes and values, mainly in women. 

   Women, on the other hand, represent half of the society, and therefore no one can deny their 

role in society from ancient times until now in socio-economic, political and other spheres. 

   Since these changes continue to appear, they are associated with transformation in the different 

systems of society so that individuals can adapt to these changes. Among these systems, we can 

cite the values’ system. The latter is of great importance in the society that uses it as it works on 

the organization of relations and their regulation, the determination of roles between the 

individuals in society, especially the woman whose role is represented in two orders: the first is 

connected to her daily life in society and through which are transmitted cultures and values 

without difficulty. 

   The other is related to her private life. The values society demands of women practise 

pressures that influence her behaviour, her work performance and her relationships with others, 

among them her partners in different situations of life. When coming to her participation in 

society and compared to man, what was acknowledged to man was forbidden to woman because 

she was confronted with values that prevented her from achieving her goals and objectives, 

especially in education and work. 

    On the other hand, the changes, that the Algerian society underwent, were in favour of the 

woman mainly in what concerns values, which changed the relationship between woman and 

society. She was not an instrumentalist, who was connected to her traditional role of not leaving 

her home. 

   On the contrary, her role has become of an interactive-reactive and influence-effect 

relationship because of its various interactive participations and certain cultural, social and 

political relations. 

   Moreover, this change has led to a reduction in the cultural restrictions or challenges that faced 

the woman as well as change in certain inherited values. This is clearly reflected in her 

behaviour, ideas, visions and perceptions of knowledge, Education and work. 

   Hence, the doors have been open in front of her in all fields and at all levels, she has become 

able to go out, learn and improve her education. This gave her the opportunity to work in various 

activities in order to prove her existence and ameliorate her social status. 

    Thus, social changes have somehow influenced the woman's life, raising her educational level 

and her participation in the development of society. That’s why a large proportion of women 

have headed towards work outside home, grasping the opportunities presented to them in all 

areas and sectors, even those that have been limited to men. 
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 مقدمة

جتمهههاع مهههن المجههاالي الغنيهههة بالموضهههوعاي االجتماعيههة و الثقافيهههة التهههي شهههملي إن علههم اال    
مجاالي مختلفة خاصة المجال الثقافي ، ففي ظل التغيراي االجتماعيهة و انفتهاف المجتمهع علهى 

اهتمههام التههي أصههبحي تسههتقطب معههاي تمختلهها الثقافههاي تجههدد االهتمههام بالمنظومههة القيميههة للمج
جتمههاعيين ، أيههن تههرتبط القههيم بمختلهها المواقهها و التغيههراي االجتماعيههة الكثيههر مههن البههاحثين اال

الناتجههة عههن الحههراك المسههتمر للمجتمههع الجزائههري الههذي ال يمكنهه  أن يبقههى سههاكنا أو يثبههي علههى 
إلههى تحههوالي  و الههذي بههدوره أثههر علههى األفههراد و أدم كغيههره مههن المجتمعههاي األخههرم وتيههرة واحههدة

 .و قيمية مهمة فكرية 

بمهها أن القههيم تشههكل الرأسههمال الثقههافي و اإلطههار المرجعههي و فكههري ألي مجتمههع يعتمههد عليهه  و   
ذا أهميههة كبيههرة  ألنههها تمكننهها مههن التعههرا علههى  تعتبههرلتحقيهه  غاياتهه  و أهدافهه  ، فههان دراسههتها 

 .اإلطار الفكري السائد لدي مجتمع من المجتمعاي أو لدم فئة من الفئاي في زمن ما 

ن القيم لدم المرأة مكتسبة هي أيضا من المجتمع أو البيئة التي تعيش فيها ألنهها و نظرا لكو    
ذاي طبيعههة تراكميههة فههي نتاجههها ، فههالمرأة هههي التههي تحههافظ علههى هههذه القههيم التههي يحصههل عليههها 

ال  تكتمهل حيهاة المجتمعهاي المجتمع، وتعمل على توارثها بنقلها من جيهل إلهى جيهل ، فههي فهرد 
رك المجتمع الجزائري منذ القديم الدور الفعال للمرأة في المحافظة على ثقافت ، لذا و لقد أد بدون 

عمل على إنتاج قيم تجعل المرأة خاضعة لها لتبقى رهينة بين أربعة جدران و حرمي من الكثير 
هههذا مههن أجههل حمايههة هويتهه  و و و غيههره  ...مههن حقوقههها كههالتعليم و العمههل و التعبيههر عههن رأيههها 

راره ومههع مههرور الوقههي أصههبحي هههذه القههيم نقمههة عليههها و علههى المجتمههع ألنههها تقيههد ضههمان اسههتم
حركة المرأة و فكرها و إمكاناتها ممها تحهد مهن فاعليتهها داخهل األسهرة و المجتمهع معها، لكهن ههذا 
الوضهع بهدأ يت شههى مهع مها حههد  فهي المجتمهع مههن تغيهراي اجتماعيهة و ثقافيههة أجبهري المجتمههع 

مهن خهه ل تسههخير كهل إمكانياتهه  و تكافههل كهل أفههراده رجههاال و نسهها  ، و هههذا و علهى أن يسههايرها 
انط قها مههن ههذا أصههبا حاضهر المههرأة يختلها عههن ماضهيها ألن االنفتههاف علهى العههالم و الههت قا 

و  وغيري مهن تفكيهره و اتجاهاته      بين الثقافاي التي تحمل معها مختلا القيم غزي المجتمع
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التغيههراي  بلههوريحيهه  ،خاصههة فيمهها تعلهه  بتعليمههها و خروجههها للعمههل  المرأةقيمهه  التههي تههرتبط بهه
داخههل المجتمههع مههن خهه ل  و تمكينههها و ارتقائههها  تصههورا عامهها برهميههة ترهيههل المههرأة االجتماعيههة

وظائفهها و تحمهل مسه ولياتها  دا تطوير مكتسباتها المعرفية و تعليمها مما يجعلها  قهادرة علهى أ
مكانتههها المهمههة المههرأة ، وهكههذا اسههترجعي  دة جنبهها إلههى جنههب مههع الرجههلردوارههها الجديههب القيههام و

داخهل المجتمههع و أصهبا لههها كيانههها الخهاص و شخصههيتها ، و تمكنههي مهن التحههرر و االحتكههاك 
و عليه  فقهد أثهري التغيهراي االجتماعيهة علهى  مع العالم الخارجي و التفاعل مع  و الترثير فيه  ،

بنههها  و تطلعاتهههها باعتبارهههها فهههرد فاعهههل ال يمكهههن االسهههتغنا  عنههه  ل القههيم لهههدم المهههرأة و طموحاتهههها
 .مجتمع حدي  و متقدم

التفاعههل بههين  ألن و التقصههي إن موضههوع المههرأة و القههيم  يظههل فههي حاجههة ماسههة إلههى البحهه    
يعبر عن ع قة جدلية لدم المرأة داخل المجتمع الجزائري التغيراي االجتماعية و منظومة القيم 

 و لمحاولهة، فهي السهنواي األخيهرة شهد قدرا كبيرا من التغير  ك هماخاصة أن  بينهماو مستمرة 
التغير و مختلها العوامهل المحيطهة به   و تفسهير الع قهاي السهببية و ترثيراتهها ، هذا فهم عملية 

فههم و متابعهة مكونهاي وعناصهر النسه  القيمهي  يجهب علينها للوقوا على األسباب و المقدماي 
شتى أبعاده و زواياه في ضو  التغيراي االجتماعيهة التهي حملهي معهها أنمهاط ذهنيهة  منالمحلي 

أفهراد المجتمهع  لهدممغهايرة للسهيا  القيمهي فهي الجزائهر و التهي أثهري علهى قيمهة التعلهيم و العمهل 
مسههههتنبط مههههن مجموعههههة مههههن  انط قهههها مههههن منظههههور سوسههههيولوجي وهههههذا عامههههة و المههههرأة خاصههههة 
 .  تمثل حق  ثريا للدراسة و المعالجة السوسيولوجيةالتصوراي النظرية التي 

و مههن أجههل اإللمههام أكثههر بكههل الجوانههب المرتبطههة بهههذه الدراسههة و اإلطهه ع عليههها عههن قههرب     
ذاي الع قهة بالموضهوع و التهي يمكهن الدراسـات السـابقة كان البد لنا من اإلط ع علهى بعهض 

ا ، لههذا سهنقوم بتقهديم نمهاذج مهن بعهض الدراسهاي أن تشكل إطارا مرجعيها نسهتند إليه  فهي دراسهتن
 :المحلية و العربية و األجنبية منها 
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 " :وسائل التغير االجتماعي و م شرات  في الجزائر" دراسة ثريا التيجاني حول  -0
و هي دراسة أجريي بالجزائر حي  حاولي الباحثة من خ لها دراسة م شراي ترثير التغيهراي    

مها التدين و العمل لدم المرأة من خ ل وسيلة التلفزيون  و انطلقي فهي دراسهتها االجتماعية أه
 :على عدة تسا الي أهمها 

 ما هو وضع المرأة في المجتمع الجزائري؟ -

 إلى أي مدم يبرز التلفزيون عمل المرأة كضرورة اجتماعية و اقتصادية ؟ -

 ما هي م شراي التغير في المجتمع الجزائري ؟ -

وصههلي الدراسههة إلههى أن للتلفزيههون دور كبيههر فههي إبههراز عمههل المههرأة كضههرورة اجتماعيههة و ت    
اقتصادية تعمل علهى تنميهة و تطهوير المجتمهع كمها أن وضهع المهرأة قهد تغيهر بفعهل مها تبثه  ههذه 
الوسيلة من مضامين و محتويهاي إع ميهة مهن خه ل مختلها البهرامج و الحصهص و األفه م و 

 .  المسلس ي 

أنسهها  القههيم االجتماعيههة وترثيرههها بههالتغيراي االقتصههادية و "راسههة أحمههد أنههور محمههد حههول د -2
 ":االجتماعية

و ههي دراسههة أجريهي بمصههر فهي السههتينياي والسهبعينياي ، و قههد حهاول الباحهه  فيهها التعههرا    
علههى  مههها حههد  ألنسههها  القههيم مهههن تغيههر وتحهههول نظهههرا  لمهها طهههرأ مههن تغيهههر وتحههول علهههى الواقهههع 

تههم اختيههار بعههض   قصههديةتصههادي و االجتمههاعي بمصههر، وقههد اعتمههدي الدراسههة علههى عينههة االق
 .المهنة -التعليم -القيم أهمها الدخل

 :وقد توصلي الدراسة من خ ل تحليلها إلى عدة نتائج من أهمها    

   أن االنفتههاف علههى رأسههمالية أدم إلههى تراجههع قههيم الثقافههة والتعلههيم وذلههك مههن خهه ل تصههوراي
 .حوثين عن أوج  اإلنفا  على أوالدهمالمب
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   كما تراجع أيضا  قيم العمل المنتج عند األفراد مهن خه ل نوعيهة المههن المفضهلة و ارتبطهي
 .هذه التفضي ي بالكسب المادي الذي يحصل علي  الشخص من هذه المهنة

ره على قيمهة حاول الباح  في هذه الدراسة التركيد على أهمية الجانب االقتصادي و مدم ترثي  
 . التعليم و العمل و التي تتحكم في  قيم االسته ك لدم األفراد

أثر االنفتاف االقتصادي على النس  القيمهي دراسهة تحليليهة "دراسة غادة عبد التواب اليماني  -3
 .لمضمون رسائل بعض وسائل اإلع م في المجتمع المصري

االقتصههادي علهى نسه  القههيم داخهل المجتمههع تمحهوري ههذه الدراسههة حهول معرفهة  أثههر االنفتهاف   
المصههري و إلههى أي مههدم تههرثري القههيم المصههرية بهههذه السياسههة ،اعتمههدي الباحثههة  فههي دراسههتها 
علههى تحليههل المضههمون مههن خهه ل الحههواد  المنشههورة بجريههدة أخبههار الحههواد  وثهه   مسلسهه ي 

 :توصلي إلي النتائج التالية تليفزيونية للوقوا على مدم التغير الذي أصاب قيم المجتمع ، وقد

 أن  حد  اخت ل في القيم اإليجابية للمجتمع. 
  أن االنفتاف االقتصادي للمجتمع المصري أدم إلى ظهور قيم سلبية. 
   تغيراي التي طرأي على المجتمع المصري قلبي السلم القيمي رأسا  على عقهب وأدخلهي قيمها

را والفضهيلة والتفكهك األسهرم وسهيادة المهال لم تكن معهودة كقيم الفسهاد الخلقهي وغيهاب الشه
واالسته ك والكسب غير المشروع في الوقي ذات  ت شهي قهيم أخهرم كقهيم الشهرا والفضهيلة 

 .واألمانة والترابط األسرم
 ألهوان التهدهور فهي  أن القيم المادية سيطري على التفكير ممها أدم إلهى تنهوع صهور الفسهاد و

 .المجتمع المصري
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التغيههر االجتمههاعي والقههيم لههدم فئههاي مههن الشههعب "ما  عبههد المههنعم إبههراهيم حههول دراسههة أسهه -4
 ". المصري

و اهتمي ههذه الدراسهة بتلقها  الضهو  علهى الع قهة المتبادلهة بهين التغيهر االجتمهاعي والقهيم فهي   
المجتمع المصري مهن  منتصها القهرن العشهرين حتهى اآلن ، كمها حاولهي الكشها عمها إذا كهان 

ر في القيم داخل المجتمع أو ال و ما نوع  القيم السهائدة فهي المجتمهع المصهري فهي قد حد  تغي
 .الوقي الحاضر

 :وقد توصلي الباحثة إلى مجموعة من الحقائ  تبين أن  

  هناك تغيرا  قيما  حد  في المجتمهع المصهري حيه  ازدادي أهميهة بعهض القهيم وقلهي أهميهة
 .قيم أخرم

  لقيمههي تضههمن تههدهور كثيههر مههن القههيم اإليجابيههة التههي كانههي إن إدراك كبههار السههن للتغيههر ا
ههي المسهئولة بشهكل مباشهر  -سائدة فهي الفتهرة السهابقة منتصها القهرن العشهرين وحتهى اآلن

عن القيم السلبية السائدة في المجتمع المصري، كما أكدي النتهائج علهى سهيادة روف الفرديهة 
 .وضعا لوال  الوطن وانحسار للقيم األخ قية

 ":دور األسرة في إكساب قيم العمل في المجتمع القطري "دراسة ع م و آخرون حول -5

هههدفي الدراسههة إلههى معرفههة التحههوالي التههي طههرأ علههى قيمههة العمههل فههي المجتمههع القطههري مههن    
 :خ ل المقارنة بين القيم في فترة زمنية  ما و توصلي الدراسة إلى 

 .القيم التقليدية للعمل و القيم المستحدثة رصدي الدراسة إلى أن هناك تعايش بين - 

 .  (1)لوحظ استمرارية أهمية قيم العمل - 

 

                                                             
-   عبد المجيد بن فهد الشدي ، التغير في قيم العمل  داخل المجتمع السعودي ، رسالة مقدمة الستكمال متطلباي الحصول  1

 2100على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية ، جامعة نايا العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 
.38،ص  
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مستقبل تحهوالي أنسها  القهيم االجتماعيهة "دراسة محمد عبد المنعم ومحمد احمد شلبي حول  -6
 " .دراسة لبعض الجماعاي البازغة من الطبقة الوسطى المصرية -في ظل العولمة 

سي للدراسهة فهي التعهرا علهى أبهرز خصهائص أنسها  القهيم االجتماعيهة لهدم تمثل الهدا الرئي  
بعههض الشههرائا البازغههة مههن المواقههع الطبقيههة الوسههطى المصههرية فههي ع قتههها بالعولمههة، و شههملي 

االدخههههار  –االسههههته ك  –العمههههل )القههههيم االقتصههههادية :هههههذه الدراسههههة مجموعههههة مههههن القههههيم أهمههههها
 –الهزواج  –حرية الع قاي بين الجنسين ) سية،القيم االجتماعية، قيم المشاركة السيا(واالستثمار

القنهههواي  –المسهههرف  –األفههه م السهههينمائية : قهههيم المشهههاهدة الفنيهههة) ، القهههيم الثقافيهههة(مكانهههة المهههرأة
 .(التلفزيونية

اعتمههد الباحهه  فههي دراسههت  علههى األسههلوب الوصههفي التفسههيري حههاول مههن خ لهه  تقههديم تفسههير   
 :عدة نتائج أهمها ي مختلفة وذلك وفقا  ألطر النظرية المتبناة، و توصل إلىواستخ ص دالال

  للعولمههة دور فاعههل فههي خلهه  جماعههاي، أو فئههاي، أو شههرائا طبقيههة عديههدة، وعلههى مسههتوياي
 .مختلفة

  ترتبط الشرائا الطبقية الوسطى التي ظههري فهي المجتمهع المصهري بالعولمهة عبهر م سسهاي
 .ومنظماي ذاي طابع كوكبي

 قد تصل حد التناقض بين نوعياي ومستوياي القيم التي تتبناهها نسهبة  هناك اخت فاي عديدة
مقهههدرة مهههن المبحهههوثين، وههههو مههها يتضههها جليههها  فيمههها يتعلههه  بقهههيمهم االقتصهههادية مهههن ناحيهههة، 
واالجتماعيههة والثقافيههة مههن ناحيههة أخههرم، والتههي تتههراوف بههين التقليديههة، و الحداثههة، و مهها بعههد 

 .الحداثة
  التعامههل مههع العههالم و تحوالتهه  و عمليههة العولمههة بتلياتههها المختلفههة جعههل شههرائا المجتمههع إن

 .متناسقين مع مستحدثات 
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 :تعقيب 

من خ ل عرض الدراساي السابقة اتضا أن كهل ههذه الدراسهاي ركهزي علهى ع قهة التحهوالي   
وترثيرههها علههى منظومههة  البنائيههة االجتماعيههة واالقتصههادية للمجتمههع و العولمههة و سههائل اإلعهه م 

القيم و التهي سهاعدي علهى ظههور بعهض القهيم السهلبية ، و اشهتملي عينهة الدراسهة علهى مختلها 
 .شرائا المجتمع ذاي مستوياي تعليمية و عمرية مختلفة و من ك  الجنسين

و يمكههن القههول أن هههذه الدراسههاي تتفهه  مههع الدراسههة الحاليههة فههي تناولههها لموضههوع القههيم بصههفة   
، غير أنها تختلا عنها في أنها ركزي على التغيراي التهي طهرأي علهى قهيم محهددة لهدم   عامة

فئههة معينههة مههن أفههراد المجتمههع أال و هههي المههرأة  مههع هههذه الدراسههاي فههي أنههها تركههز علههى قيمتههي 
 . التعليم و العمل لدم المرأة داخل المجتمع الجزائري

 :يما يليهذه الدراسة ف إشكاليةومن هذا المنطل  تكمن   

يعههيش المجتمههع الجزائههري اليههوم تغيههراي واسههعة فههي شههتى المجههاالي  مسههي كههل مههن األفكههار و   
القهيم و أسهلوب الحيهاة التهي عاشههها األفهراد عامهة و المهرأة خاصههة ، و سهعي  ههذه التغيهراي إلههى 
تشكيل وعي ثقافي جديد مختلها قيميها و سهلوكيا عهن وعهي األجيهال السهابقة فيمها يخهص تصهور 

 .جتمع للمرأة و ما يرتبط بها من مكانة و أدوار و وظائا و قيم الم

و بما أن القيم عناصر بنائية تشت  من التفاعهل االجتمهاعي  و الركيهزة األساسهية التهي تتصهل   
بتنظيم األدوار داخل المجتمع ، فقد كانهي المهرأة و لمهدة طويلهة خاضهعة لههذه القهيم التهي عملهي 

فها و سلوكياتها و ضبطها داخل المجتمع ،كما و أنها فرضي عليهها على تنظيم أدوارها و وظائ
عيش حياة تلغي وجودها نوعا ما مهن المجتمهع و المسهاهمة فيه  كفهرد فعهال له  كيانه  الخهاص و 

و ثورة المعلوماي و     إمكانياي و قدراي قائمة بحد ذاتها ،و مع التطور العلمي و التكنولوجي
 لها المجتمع الجزائري أدم    ع م و االحتكاك الثقافي التي تعرض العولمة و انتشار وسائل اإل

   إلى حدو  تغيراي اجتماعية كان لها أثر فعال على األفراد نحو
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المرأة في تشكيل وعيهم و سلوكاتهم بما يصدر عنها من تصوراي و توجهاي و مضامين تعمل 
اصههة قههيمهم ،  حيهه  فرضههي علهى إحههدا  تغيههر مقصههود أو غيههر مقصههود فهي ثقافههة األفههراد و خ

التغيراي االجتماعية بعض القيم تخص المرأة بشكل ملفي و أصبحي من أههم القهيم التهي تحتهل 
المراتههب األولههي فههي ترتيههب سههلم القههيم للمجتمههع و ال يمكههن االسههتغنا  عنههها و تجاهلههها  كنتيجههة 

 . حتمية لهذه التغيراي 

التي تحافظ على اسهتمراره  و هويته  ألنهها متوجهة رغم أن المرأة مازالي من أهم أفراد المجتمع   
لتكهههون حاملهههة للثقافهههة و ناقلهههة لهههها لهههم تكهههن القهههيم لهههديها لتنهههال ههههذه األهميهههة لهههوال القهههدرة الترثيريهههة 
للتغيههراي االجتماعيههة ، فمههن خهه ل تواجههدها فههي المجتمههع نجههدها تتعههايش مههع أفههراد ذو ثقافهههاي 

صهههلة وههههذا يجعلهههها تسهههتند فهههي تحقيههه  أهههههدافها و متعهههددة و اهتمامهههاي متنوعهههة و تغيهههراي متوا
( مجتمعهها المحلهي)طموحاتها و تطلعاتها نحو أدا  ادوار جديدة إلى حدود ما تسما لها ثقافتهها 

مع مراعاتها للنس  القيمي الذي تنتمي إلي  و ما يحتوي  مهن تهرا  و عهاداي و تقاليهد أو تسهعى 
 .راه فاع  في المجتمعإلى تبني و اكتساب القيم  المنتشرة حسب ما ت

و ألن القيم ليسي بالشي  الهين بل هي جز  من ثقافة و هويهة المجتمهع ال تقبهل التجزئهة أبهدا   
، و بمهها أن التغيههراي االجتماعيههة هههي ضههرورة حتميههة تخضههع لههها جميههع المجتمعههاي و أنظمتهه ، 

الحههههراك رايههههي ميلههههز فههههي م لفهههه  الخيههههال السوسههههيولوجي إلههههى القههههول أن . وفههههى ذلههههك يههههذهب س
االجتماعي يولد لدم الفهرد قهدرة علهى اكتسهاب قهيم وثقافهة جديهدة تهت  م مهع الظهروا أو السهيا  
الجديد في البيئة التي يعيش فيها ، و هذا يضعا لدي  قوة االلتزام القيمهي لتتولهد لديه  حالهة مهن 

رضههه  ن مههها تفتالمرونهههة فهههي القهههيم تسههههل لههههم التكيههها مهههع أي قهههيم و أي تغيهههراي ، و مهههن ثهههم فههه
يجعلنهها نتسهها ل هههل تسههاهم التغيههراي االجتماعيههة فههي بنهها  قههيم التغيههراي االجتماعيههة فههي الفضهها  

القيم التقليديهة برسهلوب جديهد؟ ( إنتاج)جديدة عند المرأة ؟ أم هدم القيم المستقرة ، أم إعادة قولبة 
 فقد ركزنا على قيمتيالجزائري و بما أن القيم كثيرة و متنوعة في المجتمع 
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 :التعليم و العمل لدم المرأة و انط قا من هذا نطرف التسا ل اآلتي

 ما مدم ترثير التغيراي االجتماعية على قيمتي التعليم و العمل لدم المرأة ؟     

 التساؤالت الفرعية 

 كيا أثري التغيراي االجتماعية على نظرة المجتمع للمرأة و قيمتها؟  -

 جتماعية في قيمة التعليم لدم المرأة؟إلى أي مدم أثري التغيراي اال -

 هل ساهمي التغيراي االجتماعية في تغيير قيمة العمل لدم المرأة و ما هي م شرات ؟ -

 :التالية الفرضياتو لإلجابة عن اإلشكالية و التسا الي المطروحة قمنا بوضع   

و مكانتهها و أدوارهها كان للتغيهراي االجتماعيهة دور فهي تغيهر نظهرة المجتمهع للمهرأة و قيمهها  -0
 .عما كاني علي  سابقا

أثهههري التغيهههراي االجتماعيهههة علهههى قيمهههة التعلهههيم لهههدم المهههرأة بحيههه  تتوافههه  و تتماشهههى مهههع  -2
 .األحدا  و التغيراي المستجدة باستمرار

سههاهمي التغيههراي االجتماعيههة فههي تعههديل نظههرة المجتمههع لقيمههة العمههل لههدم المههرأة بتشههجيعها  -3
 . البيي على العمل خارج

نههدرج ضههمن الدراسههاي ت ارغههم صههعوبة دراسههة القههيم ألنههه  أســباب اختيــار اــوا الموضــوعومههن 
كمهها ال يمكننها تجاهههل   اال يمكننها تجاهلهه التههي والسوسهيولوجية التهي تههرتبط بمجهال اختصاصهنا 

 .التغيراي االجتماعية التي هي حقيقة  فرضتها الظروا الواقعة 

 .م الخاصة بالمرأة في المجتمع الجزائري انتشار الكثير من القي  - 0

التغيههر الواضهها فههي سههلوكياي و تصههرفاي المههرأة و قيمههها هههذا دفعنهها إلههى االهتمههام بدراسههة  - 2
 .أسباب هذا التغير 

 . األثر الواضا للتغيراي االجتماعية على قيمتي التعليم و العمل لدم المرأة داخل المجتمع – 3
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ي المههرأة التغيههر فهي هههاتين القيمتههين و كيهها أثرتهها علههى حياتههها محاولهة معرفههة كيهها واجههه  - 4
 . وما موقا المرأة تجاههما

نظهرا الحهت ل كهل مهن  أامية اـو  الدراسـةإن لكل دراسة أكاديمية أهميتها العلمية  و تكمن    
 ، و ذلهك ألن مجموعهة التغيراي و القيم و المرأة أهميهة كبيهرة فهي المجتمهع و فهي حياتنها اليوميهة

القههيم التههي يفرضههها  المجتمههع علههى المههرأة تههرثيرا قويهها و مباشههرا فههي سههلوكها و أدائههها ألعمالههها و 
ع قاتها باألفراد اآلخرين و المتعهاملين معهها، بحيه  تعكهس ههذه القهيم درجهة التكامهل و التكافهل 

هههي بههين المههرأة وأعضهها  المجتمههع ، و تعمههل فههي نفههس الوقههي كنظههام رقابههة داخلههي  و بالتههالي ف
تكمن خلا السلوك و توجه  لتعطي  المعنى ألنها تفرض نوعا من الضغوط االجتماعية الم ثرة 

يسعى إلى في سلوك المرأة ترثيرا مباشرا في العديد من المواقا الحياتيهة ، لههذا فهتن ههذا البحه  
 التغيهههراي االجتماعيهههة علهههى إعهههادة تشهههكيل القهههيم فهههي المجتمهههع الجزائهههري محهههاوليندراسة ترثير 

 . التعم  في معرفة م شراي التغير في النس  القيمي و كيفية إعادة ترتيب القيم داخل  

محاولهة إلقهها  الضههو  علههى شهريحة مهمههة مههن شههرائا المجتمهع الجزائههري ، و تتمثههل فههي المههرأة    
وهذا لما تقوم به  مهن دور فهي مختلها المجهاالي ، وألهميهة المكانهة التهي تحتلهها فهي أي مجتمهع 

 .ي المكلفة بحمل الثقافة و نقلها عبر األجيال عن طري  التربية و التنشئة  ألنها ه

إن موضههوع المههرأة و القههيم يظههل فههي حاجههة ماسههة إلههى التفكيههر و المناقشههة و تبههادل الههرأي و    
البح  علهى نطها  واسهع مهن شهتى أبعهاده و زوايهاه، خاصهة أن كثيهرا منهمها شههد قهدرا كبيهرا مهن 

السهههنواي األخيهههرة ممههها يضهههاعا أهميهههة طرحهههها مهههرة أخهههرم فهههي ضهههو   التغيهههر و التطهههوير فهههي
المعطياي الجديدة من خ ل ترثير التغيراي االجتماعيهة علهى القهيم لهدم المهرأة و نظهرة المجتمهع 

 .لها ألن المنظومة الثقافية و القيمية هي التي تعطي معنى للفرد و تفرض وجوده

لههها نفههس الحقههو  و عليههها نفههس الواجبههاي ، وهنههاك إن االهتمههام بههالمرأة لههيس تحيههزا بههل ألن    
    من التعليم )الكثير من الدراساي و األبحا  أثبتي أنها أكثر الشرائا حرمانا في المجتمع 

، فمههن (و الصههحة و الخههدماي الثقافيههة و التههدريب المهنههي و فههرص العمههل و المشههاركة العامههة 
يم والعاداي والتقاليد التي كاني تحد وتعهو  خ ل هذه الدراسة نحاول الكشا عن مدم تغير الق
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مشهههاركة المهههرأة وخروجهههها للعمهههل وحراكهههها المهنهههي ومهههدم تقبهههل المجتمهههع لهههها ، كمههها أنهههها سهههوا 
تكشههها عهههن أنمهههاط الحهههراك و أسهههاليب  و انعكاسهههات  علهههى أوضهههاع المهههرأة ومهههدم ترثيرهههها بهههالقيم 

 .االجتماعية  االجتماعية والثقافية واالقتصادية في  في ظل كل التغيراي

 :فيما يلي  أاداف الدراسةكما تتمثل 

الكشا عن عوامل التغيراي االجتماعية و تحليلها بهدا الوصهول إلهى ر يهة تمكننها مهن فههم  -
 .طبيعة التغيراي الطارئة على النس  القيمي لدم المرأة الجزائرية 

 .االجتماعية  التعرا على أبعاد الع قة بين قيم المرأة الجزائرية و التغيراي -

معرفهههة مهههدم تهههرثير التغيهههراي االجتماعيهههة علهههى منظومهههة القهههيم لهههدم المهههرأة وتشهههخيص الواقهههع  -
 .االجتماعي لها، و الكشا عن مدم تجسيدها للقيم في ظل التعرض للتغيراي االجتماعية

 .طبيعة القيم التي تتبناها المرأة الجزائرية في ضو  المتغيراي الراهنة  -

على المرأة و النهوض بها باعتبارها ركيزة أساسية لبنا  مجتمع حدي  و تقدم   تسليط الضو  -
في إطار فكهر صهحيا للقهيم العليها التهي تعمهل علهى ترهيهل المهرأة و تمكينهها مهن أدا  وظائفهها و 
تحمهههل مسههه ولياتها جنبههها إلهههى جنهههب مهههع الرجهههل ، وصهههوال إلهههى تحقيههه  النهضهههة االجتماعيههههة و 

 . الشاملة في ضو  المحافظة على قيمها االقتصادية و الثقافية 

التوصهههل إلهههى نتهههائج يمكهههن توظيفهههها فهههي حهههل المشهههك ي التهههي تواجههه  المهههرأة  مهههن جههههة ، و  -
لمواجهههة الخطههر الههذي تتعههرض لهه  قيمنهها األصههيلة و تراثنهها الثقههافي مههن جهههة أخههرم ، والتشههجيع 

قههة تفيههد المههرأة و المجتمههع علههى االسههتفادة مههن مضههامين التههي تحملههها التغيههراي االجتماعيههة بطري
 .بتدعيم االيجابية  منها و الحد من السلبية 
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يعتبهر ههذا   الههدا منهها و إبهراز أهميهة الدراسهة ونوعيتهها ، وتحديهد البحه  مشهكلة تحديهد بعهد  
تعتمد على مجموعهة مهن اإلجهرا اي المنهجيهة المتكاملهة   علمية خطواي إلى نظري بحاجة إطار

 معلومهاي جمهع طري  عن هذا إال يتيسر على التسا الي المطروحة ولن التي تستهدا اإلجابة
 هذه معالجة اإلمكان  ثم البح  بقدر بموضوع المرتبطة الحقائ  كل على التعرا معينة بهدا
 يتصهدم التهي للمشهكلة المنطقيهة المحهددة بالنتهائج للخهروج علمهي برسهلوب والحقهائ  المعلومهاي

إلجههرا اي تحديههد منهجيههة الدراسههة ، مجتمههع البحهه  ، العينههة ، لدراسههتها ،و تشههمل هههذه ا البحه 
 .مجاالي الدراسة و مجموعة من األدواي البحثية 

كهل هههذه العناصهر تعطههي للبحهه  أهميهة كبيههرة ذاي تسلسهل منهجههي تمكننهها مهن الوصههول إلههى    
ة التهي يعبر عن الخطهواي المنظمه الذيمنهج الدراسة نتائج  علمية دقيقة ، و يرتي ي مقدمتها 

يتبعها الباح  لمعالجة البحو  التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة، على اعتبهار 
مجموعههة مههن اإلجههرا اي و العمليههاي المنظمههة الخاصههة بمجههال دراسههة معههين  » أن المههنهج هههو

 العلميهة القواعهد مجموعهة علهى تحتهوي التهي الطريقهة «يعنهي أيضها و ، (1)«تسهعى لبلهوه ههدا
 فهي الباحه  يتبعهها التهي الطريقهة»االصهط ف  فهي المهنهج و(2)«البحه   ههدا إلهى صهلةالمو 

مجموعة مبهاد  علهى رأس »وهذه الطريقة تحتوي على ،  (3)« الكتشاا الحقيقة للمشكلة دراست 
نظرا لطبيعة المشكلة  ، و(4)«كل بح  منظم أو مجموعة عملياي للوصول إلى هدا أو أهداا

اعتمدنا على المهنهج الهذي يعتمهد  كها و ع قتها الترابطية بالسيا  الثقافيالبحثية من حي  تشاب
يتماشى وفقا للمنظور البنائي الوظيفي الذي يستند إلى  المقارنة الذي على الوصا و التحليل و

الفهم السوسيولوجي آللياي و ميكانزماي التي مهن خ لهها يه ثر التغيهر االجتمهاعي علهى القهيم ، 

                                                             

، تربههوز صههحراوي و آخههرون، دار القصههبة، الجزائههر: ،ترجمههة منهجيههة البحهه  العلمههي فههي العلههوم اإلنسههانية، مههوريس أنجههرس -1
 . 11ص، 2114

 .088، ص 2112، 0، ط،دار هومة،الجزائراالجتماعيةتدريباي على منهجية البح  العلمي في العلوم ، رشيد زرواتي -2
 كتهب الجهامعي الحهدي ، اإلسهكندرية، ب طالمالتصميم و المنهاهج و اإلجهرا اي، "البح  العلمي  ،محمد الغريب عبد الكريم -3
 .  17،ص 0182 ،

4- Madeline Grawitz , Méthode des sciences sociales, 10eme ED , Palloz Delta , Paris ,1996 , 
p 318.  
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 وعناصهرها ،وههذا وحركتهها الظهاهرة لههذه المجهرد الوصها حهدود عند برن ال نقا لنا كما يسما
 للمشهكلة الحلهول أنسهب علهى الوقهوا مهن بهذلك تمكهن التشهخيص التهي عمليهة ههو جهوهر
 .المطروحة

الهذي » المهنهج  الوصهفي التحليلهي ولتوظيا المنظور البنائي الهوظيفي اعتمهدنا علهى طريقهة 
والتفسههير، بشههكل علمههي مههنظم مههن أجههل الوصههول إلههى أغههراض  يعنههي طريقههة مههن طههر  التحليههل

تحديههد الظههاهرة و جمههع »الههذي يتطلههب  و ، (1)«محههددة لوضههعية اجتماعيههة أو مشههكلة اجتماعيههة
المعلومههاي حولههها و عههن أبعادههها المختلفههة للوصههول إلههى حقههائ  و معرفههة الع قههاي و القههوانين 

ترثير التغيراي االجتماعيهة علهى قيمتهي   طبيعة وصا من ، فهذا المنهج يمكننا(2)«التي تفسرها
التعلههيم و العمههل لههدم المههرأة وصههفا دقيقهها كمهها تظهههر فههي الواقههع بههالتعبير عنههها كميهها عههن طريهه  

 عنهد و اإلحصائياي والنتائج البياناي تحليل على عملية اإلحصائياي و كيفيا بحي  ال نقتصر
المتبادلهة و  والتهرثيراي الكامنهة ة الع قهايمعرفه محاولهة إلهى نتجهاوزه التفسهير بهل و الوصها حهد

 .وترثيراتها السببية تفسر الع قاي نتائج إلى فهمها فهما أفضل للوصول

و كذلك المنهج المقارن و هذا من خ ل المقارنة بين القيم في الماضي و كيها أصهبحي فهي   
ول القهيم المدروسهة الوقي الراهن في ظل التغيراي االجتماعية ،قصد الوصول إلى حكم معين ح

منهج شب  تجريبي يختبر كل »باستخدام عناصر الشب  و االخت ا بينهم، فالمنهج المقارن هو 
   .(3)«من العناصر الثابتة و العناصر المتغيرة لظاهرة ما في أكثر من مجتمع أو أكثر من زمان

األسهاليب التهي تتمتهع  لكونه  أههم العينة نظرا لضخامة مجتمع الدراسة تم اللجو  ألسلوبو      
 الهذي الدراسهة مجتمهع ههي»العينهة ف ،بخصهائص عمليهة و مسههلة لمجريهاي البحه  الميهداني 

 أفهراد مهن مجموعهة ت خهذ بمعنهى أنه  الكهل، مهن جهز  تعتبهر الميدانية ، وههي البياناي من  تجمع
 أو نسهبة ينمعه جهز  فالعينة إذن الدراسة ، عليها لتجرم للمجتمع ممثلة تكون أن على المجتمع

                                                             

 ، ديهههوان المطبوعهههاي الجامعيهههة ،منهههاهج البحههه  العلمهههي و طهههر  إعهههداد البحهههو بوحهههوش، ومحمهههد محمهههود ديبهههاي، عمهههار  -1
 . 021، ص0115،الجزائر

 .011، ص0181بدون ط،  سوريا، ،للنشر بعة طربينمط ،البح  العلمي في العلوم النفسية و االجتماعية داود ليلى،  -2
 .417، ص 0187،  2، منشوراي عويداي ، بيروي ، ط أساليب البح  العلميجميل صليبا ،  -3
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 العينهة على المجتمهع كله   و وحهداي الدراسة نتائج تعميم األصلي، تم المجتمع أفراد من معينة
 .(1)«ذلك أو غير أو مدن شوارع أحيانا تكون كما أشخاصا تكون قد

التههي و تمثلههي عينههة الدراسههة فههي المههرأة بصههفة عامههة القاطنههة بههدائرة قصههر الشهه لة  فقههدلهههذا    
مهمها كانهي حالتهها االجتماعيهة أو مهنتهها أو مسهتواها المعيشهي  و [  55-25] يتراوف سنها من

قصدية ألنها تمثل انعكاسا للصفاي و الخصائص االساسية في قد تم اختيار هذه العينة بطريقة 
مجتمهههع البحههه  و التهههي نحهههن بصهههدد دراسهههتها ،أمههها فيمههها يخهههص حجهههم العينهههة فقهههد بلههه  بالنسهههبة 

 .امرأة( 21)ما المقابلة، أامرأة( 211) ل ستمارة

التعلههيم و  ةأمهها بالنسههبة للقههيم فقههد تههم اختيههار قيمتههين فقههط مههن مجمههوع القههيم الكلههي و همهها قيمهه   
 .و هذا ألنهما فرضتا وجودهما بقوة داخل المجتمع الجزائري العمل لدم المرأة 

  الغهرض لههذا ااسهتخدامه ، يمكهن الميدانيـة البيانـات لجمـع أدوات و تقنيـات العلميهة للمناهج  
ونظهرا ألن بحثنها ينتمههي للدراسهاي الكميههة و الكيفيهة  و اعتمادنها علههى المهنهج الوصههفي فقهد كههان 

 جمهع ، لذا استخدمنا أكثر من أداة في لزاما علينا أن نختار األدواي التي تت  م و هذا المنهج
 :لكي نتمكن من جمع أكبر قدر من المعلوماي  و منها ما يلي البياناي

 ( :الحرة والنصف الموجهة) المقابلة  -1

عههن حههوار يههتم بههين القههائم بالمقابلههة وبههين شههخص أو مجموعههة أشههخاص بهههدا  وهههي عبههارة    
أو السهلوك أو  و االتجاههاي باآلرا الحصول علي معلوماي حول موضوع معين وتتعل  خاصة 

يتحهدد  والمقابلهة أنهواع .   (2)الفهرض اختبهار المعلوماي أو الشهاداي تفيد في تفسهير المشهكلة و
المقابلههة  اختيههاروعلههي هههذا األسههاس تههم  النههوع المناسههب حسههب المعلومههاي المههراد جمعههها، اختيههار
 .وهي نوع من المقابلة تتميز بالمرونة المطلقةو النصا موجهة الحرة 

تهرك  فقد قمنا بتجرا  مقاب ي جماعية و أخرم فردية تم توجي  بعض األسهئلة للمبحوثهاي مهع   
، ممهها سههما لنهها بالحصههول علههى معلومههاي كيفيههة تسههاعدنا نبههترائهقههدر كبيههر مههن الحريههة لههإلدال  

                                                             

 . (035-034) ، ص مرجع سب  ذكرهمحمد عبد الحميد ،  - 1
 .021، ص2118ئر، ، جسور للنشر، الجزا، منهجية البح  في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية حامد خالد  -2
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مكننا من القيام بالتحليل و التفسير يما ، معلى الفهم المعم  للقيم و كيفية ترثرها بما يحيط بها 
 .المنطقي للنتائج المتوصل إليها

 : المالحظة المباشرة -2
دواي المنهجيههة التههي تقههوم عليههها البحههو  االجتماعيههة و بمهها أن تعتبههر الم حظههة مههن أهههم األ   

دراسهتنا تتمثهل فهي تهرثير التغيهراي علهى القهيم  ال يمكننها تفسهير ذلهك إال مهن خه ل م حظهة هههذا 
هههذا مكننهها  مههن الكشهها  التههرثير علههى المههرأة و وقيمههها و تصههرفاتها و سههلوكياتها فههي المجتمههع و

اإلفصهاف عنهها مهن خه ل م حظهة التنهاقض  ايرفض المبحوثهتعن الكثير من المعلوماي التي 
، كما مكننا أيضا من الحصول على معلوماي ظاهره نو توجهاته نو سلوكاته نتهبين تصريحا

 .دقيقة و كافية لتفسير الظاهرة المدروسة 

 :  Questionnaire))االستمارة  -3

موجههة إلههى األفهراد مههن أجههل عههن نمهوذج يضههم مجموعههة مهن األسههئلة ال»االسهتمارة هههي عبهارة 
الحصههول علههى معلومههاي حههول موضههوع أو مشههكلة ، و يههتم تنفيههذ االسههتمارة عههن طريهه  المقابلههة 

،ألنهها تسهاعد فهي جمهع المعطيهاي األساسهية، قمنها ببنها   (1)«الشخصية أو ترسل إلى المبحوثين
ج الفرضههياي االسههتمارة باالرتكههاز علههى عههدة معطيههاي و أمههور خاصههة بالبحهه ، وهههذا كلهه  يعههال

 و البيانهاي مهن المطروحة لمعرفة صحتها من عدمها، كما تمكننا من الحصول على قدر كبيرة
تعطي البحه   الدقة من عالية ذلك بنسبةالوصفية و إحصا اي رقمية و نسب مئوية و  الحقائ 

 . صبغة واقعية 

ضههههم محههههاور و كههههل محههههور ي 14سهههه ال حيهههه  قسههههمي إلههههى ( 40)فقههههد تضههههمني االسههههتمارة     
 اإلجابهاي المحتملهة  وتكهون فئهاي اإلجابهاي فيهها تحهدد التهيمجموعهة مهن التسها الي المغلقهة 

 األسئلةأما أو بغيره  بالترتيب أحدها أو بعضها المبحو  يختار الس ال، حي  جانب إلى مدونة
و لكنهها تنصهب  تامهة بحريهة آرائههم عهن التعبيهر فرصهة  للمبحهو  فيهها يتهرك التي المفتوحة هي

 :اسا حول موضوع الدراسة  موزعة كما يليأس
                                                             

 . 331، ص 0181، 0، دار المعرفة الجامعية ، مصر ،طعلم االجتماع و المنهج العلمي محمد علي محمد،  -1
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 و تناولههي البيانههاي الشخصههية الخاصههة بههرفراد العينههة كالسههن( أسههئلة 17)تضههمن  المحــور األول
و ... الحالهة االجتماعيهة، المهنهة، المسهتوم المعيشهي، المسهتوي التعليمهي للمبحهوثين و أوليههائهم 

 .كل ما يساهم في بيان الصورة الشخصية ألفراد العينة
شهمل أسهئلة حهول التغيهراي االجتماعيهة التهي حهدثي علهى قهيم المهرأة و مها يتعله   المحور الثاني

 .دوار و وظائاأبها من مكانة و 
تناول تهرثير التغيهراي االجتماعيهة علهى قيمهة التعلهيم لهدم المهرأة ، كرهميهة القيمهة  المحور الثالث

يجهابي، وكيها تهم ترسهيخ اكهان سهلبي أم  يمهة ، ههل التغيهرقتغير هذه ال أسبابلدم المرأة ، وما 
 .هذه القيمة داخل المجتمع

تناول كل ما يتعل  يتغير قيمة العمل لهدم المهرأة ، كالهدافع الرئيسهي للخهروج إلهى  المحور الرابع
و غيهره مهن األسهئلة المختلفهة التهي تصهب فهي نفهس ....العمل و مدم تشجيع أسرتها علهى ذلهك 

 . المحتوم

ئيهههة ل سهههتمارة مهههري بمهههرحلتين و ههههذا للتحقههه  مهههن مهههدم م ئمهههة أسهههئلة قبهههل الصهههياغة النها
االستمارة لموضوع الدراسة و مدم بساطتها و خ ئها من أي غموض يشوبها و اختبار صهدقها 
و ثباتها من خ ل صياغة نموذج أولي ل ستمارة تم توزيع  على عينة تجريبية ثم عرضه  علهى 

االسههتمارة ممهها جهها  بههها مههن أخطهها  و إعههادة صههياغة  بعههض األسههاتذة لتحكيمهه   بهههدا تصههحيا
 . بعض األسئلة و ترتيبها لنحصل في األخير على االستمارة في شكلها النهائي

لكل دراسة حدود تسهما للباحه  الهتحكم فهي خطهواي بحثه  لههذا عليه  أن يحهددها حتهى تكهون    
 فقد ال تخرج عن هذا النطا في متناول إمكانات  المادية و النظرية و المنهجية ،و دراستنا 
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تمثلههي فيمهها  بعهدد مههن المحههدداي البشهرية و الجغرافيههة و الزمانيهة اــو  الدراســةمجــاالت حهددي  
 : يلي 

  :المجال الجغرافي  -0

 04: وطنيهها، عههدد الههدوائر 04قمنهها بههتجرا  هههذه الدراسههة فههي مدينههة تيههاري التههي تحمههل الرمههز   
اسهة بالتحديهد فهي دائهرة قصهر الشه لة و ههي إحهدم الهدوائر و تمي ههذه الدر  42: وعدد البلدياي

كانهههي  0814كلهههم ،ههههي مدينهههة قديمهههة ترسسهههي عهههام 021التابعهههة للواليهههة و التهههي تبعهههد عنهههها ب 
، كاني مكان إستقطاب و جذب الرحل ألنها تقع  في موقع إسهتراتيجي و ههو " Rebiell"تسمى 

و تتربهع علهى مسهاحة قهدرها " وارسهنيس"ة مفتر  الطر  بين الشمال و الجنوب ، تقع على هضب
هه ، يحدها من الجنوب بلديهة زمالهة األميهر عبهد القهادر ،و مهن الشهر  بلديهة سهرقين ،و 03421

من الغرب بلدية الرشايقة ،و من الشمال والية الجلفة ،تتسم المنطقهة بطابعهها المحهافظ و تمسهك 
لتقليديهة منهها صهناعة الزرابهي و يقهام كهل سكانها بالعاداي و التقاليهد كمها يتميهزون بالصهناعاي ا

  . (1)ماي عيد للزربية 01سنة في 

 :المجال البشري -2

من مجتمع البح  األصلي تم اختيار عينهة بحه  للقيهام بالدراسهة الميدانيهة، حيه  اقتضهى منها   
فههي  بالنسههبة ل سههتمارة و المقابلههة ، أمهها العينههة  بطريقههة قصههديةمجههال الدراسههة، اسههتعمال العينههة 

اختلفهي حهالتهن مبحوثهة  21بينما المقابلة فقد تكوني مهن  امرأة  211تكوني من االستمارة فقد 
 . ناالجتماعية و مهنهن و مستوم معيشته

 :المجال الزماني -3

 :مري الدراسة بمجتمع البح  على ث ثة فتراي زمنية   

 

 
                                                             

1  - Révision de plan Directeur D’aménagement et D’urbanisme de KSAR chelalla (PDAU) .   
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 :الفترة األولى -أ

تبهر خطهوة ضهرورية وهامهة تسهاهم فهي التعهرا علهى تع التهيتمثلي في الدراسهة االسهتط عية    
كههذا  الميههدان الههذي يجههرم فيهه  البحهه  كمهها تمكههن مههن التعههرا األولههي علههى حيثيههاي الموضههوع و

إط عنها علهى  وكاني بداية الدراسة االسهتط عية منهذ اختيارنها لموضهوع البحه  وعينة البح ، 
تههههرثير التغيههههراي "ي االجتماعيهههة المهههرأة بههههين القهههيم و التغيههههرا» عهههدة دراسههههاي تخهههص موضههههوعنا 

، اسهتغلينا فتهرة قمنها فيهها بالتوجه  إلهى بعهض النسها  « التعلهيم و العمهل  ياالجتماعية علهى قيمته
جرا  بعض المقاب ي و االستفساراي باإلضهافة إلهى م حظتنها لسهلوكهن و قهيمهن فهي الوسهط  وا 

و تكهوين رصهيد  ومهاي أكثهرفي  ، وذلك لنتعهرا أكثهر علهى ههذه الظهاهرة وجمهع معل شنالذي تع
 .معرفي حول جوانب موضوع البح  

بعههد االنتههها  مههن الدراسههة االسههتط عية توصههلنا إلههى تحديههد مجتمههع البحهه  وقمنهها بتحديههد      
امههرأة قمنهها بتوزيههع االسههتمارة بعههد تجريبههها وتعههديلها علههى  211العينههة االسههتط عية تكونههي مههن 

مهههن حيههه  البسهههاطة واأللفهههاظ هههها فهههي متنهههاول الجميهههع  العينهههة التجريبيهههة وههههذا بغهههرض معرفهههة أن
 .والمعنى

و تهم فهي ههذه الفتهرة إجهرا    2106مهارس  05إلهى  2106جهانفي  23من  :الفترة الثانية  -ب
م بعهههد دراسهههتها تمكنههها مهههن ثهههمقابلهههة ( 51)مقهههاب ي مهههع بعهههض النسههها  كهههان عهههددها فهههي البدايهههة 

جابههاي المبحوثههاي تكههرري فههي أكثههر مههن مقابلههة مقابلههة فقههط ، و هههذا ألن إ( 21)االعتمههاد علههى 
 . مما استدعى منا التقليص  من عددها 

وتم فيهها توزيهع االسهتمارة  2106جوان  21إلى  2106أفريل  12امتدي من : الفترة الثالثة-ج
اسهتمارة لكننها لهم نسهتلم بعضهها و  271و است مها ، كان عدد االستماراي الموزعة  في البداية 

حصهل فهي األخيهر علهى األسئلة ناقصة ممها جعلنها نلغيهها لنر كاني اإلجاباي على خآلالبعض ا
  . استمارة كاملة المعلوماي و البياناي تم االعتماد عليها في الدراسة( 211)

ـــة  ي الدراسهههة أردنههها إزالهههة أي إبههههام أو غمهههوضفهههوقبهههل االنطههه       ـــاايم المتعلق ـــد المف بتحدي
 :بالدراسة
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 (:changement social)التغير االجتماعي  -1

 :التعريف االصطالحي -

هههو كههل تحههول يقههع فههي التنظههيم االجتمههاعي سههوا  فههي بنهها ه أو فههي وظائفهه  خهه ل فتههرة زمنيههة   
معينههة و التغيههر االجتمههاعي علههى هههذا النحههو ينصههب علههى كههل تغيههر يقههع فههي التركيههب السههكاني 

ي أنماط الع قاي االجتماعية أو في للمجتمع ، أو في بنا ه الطبقي أو أنظمت  االجتماعية أو ف
القيم و المعايير التي ت ثر في سهلوك األفهراد و تحهدد مكهانتهم و أدوارههم فهي مختلها التنظيمهاي 

 . (1)االجتماعية التي ينتمون إليها

فههالتغير يشههير إلههى العمليههة التههي تهه دي إلههى اخههت ا موضههوع مقارنههة بالحالههة السههابقة لهه  علههى   
لبعيد و ينتج عن التغيهر إضهافاي كميهة و كيفيهة أو تعهدي  فهي لمسهاي سهابقة المدم القريب أو ا

 .(2)ماديا أو ثقافيا

وهو كل تحول في البنها  االجتمهاعي ي حهظ فهي الهزمن ،و ال يكهون م قتها سهريع الهزوال لهدم    
 . (3)فئاي واسعة من المجتمع و يغير مسار حياتها

 : التعريف اإلجرائي -

اخل المجتمع الجزائري بفعل مجموعة من الظروا و العوامل أثري على هو كل تغير حد  د  
 .النس  القيمي للمجتمع

 

 

 

                                                             
، دار الكتههاب اللبنهههاني، (عربهههي –فرنسههي  –إنجليهههزي )يههة معجههم مصهههطلحاي الرعايههة و التنميهههة االجتماعأحمههد زكههي بهههدوي،  -1

 . 230،ص0187، 0بيروي ، ط
 .206، ص0111،المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، بدون طبعة ،  الشباب و التغير االجتماعياألعظمي ، ف اد - 2
 .22ص  ،2114، دار وائل للطباعة و النشر، عمان ،  التغير االجتماعي و الثقافيأستني  دالل ،   - 3
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 :) les valeur) القيم -2

 :التعريف االصطالحي -

تعتبر القيم من الموضوعاي المهمة فهي علهم االجتمهاع أو البحه  السوسهيولوجي ، ألنهها تعهد    
و تعالج من وجههة النظهر السوسهيولوجية علهى أنهها من الحقائ  األساسية في البنا  االجتماعي ،
 .عناصر بنائية تشت  من التفاعل االجتماعي 

مبههدأ مجههرد عههام للسههلوك يشههعر أعضهها  الجماعههة نحههوه »برنههها " عههاطا غيهه "حيهه  عرفههها    
باالرتباط االنفعالي و القوة و يوفر لهم مستوم للحكم على األفعال و األهداا الخاصة ، بحي  

ن المعهايير االجتماعيهة للتعبيهر الواضها ِّم مجموعة المستوياي العامة للسلوك التي تكوتضع القي
و الملموس لها مثهل العدالهة ، الحريهة ، الوطنيهة ،علهى أن الطبيعهة العامهة التهي تتميهز بهها القهيم  
تجعهل مهن الممكههن لدفهراد المشهاركون فههي نفهس القههيم أن يختلفهوا علهى بعههض المعهايير المندرجههة 

 . (1)«اتحته

كهههل صهههفة ذاي أهميهههة العتبهههاراي نفسهههية أو اجتماعيهههة أو »يعتبرهههها " أحمهههد زكهههي بهههدوي"أمههها   
أخ قية تتسم بسمة اجتماعية في االستخدام و مجموعة القيم التي يعتنقهها الفهرد صهفاي مكتسهبة 
تحركههه  نحهههو العمهههل و تدفعههه  إلهههى السهههلوك بطريقهههة خاصهههة و تههه ثر فهههي تصهههرفات  ، فالصهههد  و 

 .(2)«و الشجاعة و تحمل المس ولية كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يعيش في  األمانة

اعتقههاداي عامههة تحههدد الصههواب مههن الخطههر و » برنههها  (Hofstad)فههي حههين عرفههها هوفسههتاد    
 . (3)«األشيا  المفضلة عن غير المفضلة 

                                                             
،  2102،،مصهرالمعرفهة الجامعية يم جهابر، دارإبراه: ، ترجمة"عربي –فرنسي"قاموس علم االجتماع الحدي  ،عاطا غي  -1

 .627ص
، مرجههع سههب  ذكههره ،  (عربههي –فرنسههي  –إنجليههزي ) االجتماعيههةمعجههم مصههطلحاي الرعايههة و التنميههة أحمههد زكههي بههدوي ،  -2

 . 268ص
، دار حامههد للنشههر و  التربويههة اإلدارةبههين القههيم االجتماعيههة و القههيم التنظيميههة فههي  الصههراعاعلههة، عبههد اع عقلههة مجلههي الخز  -3

 . 30، ص 2111، 0التوزيع ، األردن ،ط
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يهاي و أشهكال السهلوك المفضهلة هي المعتقداي حهول األمهور و الغا»أن القيم" بركاي"و رأم     
لدم الناس و توجه  مشهاعرهم و تفكيهرهم و مهواقفهم و تصهرفاتهم و اختيهاراتهم و تهنظم ع قهاتهم 
بالواقع و الم سساي األخرم و أنفسهم و المكان و الزمان ، و تسوه مواقفهم و تحهدد ههويتهم و 

كمهها أنههها  ، (1)«الغايههايمعنههى وجههودهم ، أي تتصههل بنوعيههة السههلوك المفضههل بمعنههى الوجههود و 
المبههاد  التههي تتمسههك بههها تلههك الفئههة صههراحة أو ضههمنيا ،و يعههد هههذا النسهه  القيمههي بمثابههة احههد 
رمههوز المجتمهههع و صههوره فهههي عقههول أفهههراده ، انهه  بمثابهههة اإلطههار المرجعهههي الههذي يوصهههل العقهههل 

 . (2)االجتماعي لغايات  و أهداف 

مل األهداا الفردية و الجماعية ، و أنهها تعتبهر مطلقهة إذا فالقيم تضع المباد  التنظيمية لتكا  
أو نهائية على الهرغم مهن أن تكوينهها و فهمهها يعتبهر أمهرا متصه  بعمليهة التفاعهل االجتمهاعي و 
طالما أن القيم توج  األشيا  و السلوك فتن دراستها تنطوي على تحليهل االتجاههاي و السهلوك و 

 .(3)التفاعل االجتماعي

 :إلجرائيالتعريف ا -

القههيم هههي كههل المبههاد  و التوجهههاي و األفكههار و المعتقههداي السههائدة حههول المههرأة فههي المجتمههع   
الجزائهههري ،و التهههي مهههن خ لهههها تهههتمكن المهههرأة مهههن أدا  أدوارهههها و وظهههائا و فههه  مههها أقهههره  لهههها 

 .المجتمع ، ومن بين هذه القيم في قيمتي العمل و التعليم 

 :(la femme)المرأة  -3

 :لتعريف االصطالحيا -

هي كيهان إنسهاني مسهتقل تتمتهع بالقيمهة اإلنسهانية كاملهة أسهوة بالرجهل ، و لهها حقهو  و عليهها   
 . (4)واجباي مساوية لما للرجل في جميع المجاالي دون استثنا 

                                                             
 . 37، ص المرجع الساب عبد اع عقلة مجلي الخزاعلة ،  -1
 .00، ص  2116،  0،طاألردن ، دار الشرو  للنشر و التوزيع ،الشباب و القيم في عالم متغيرماجد الزيود ،  -2
 . 627، مرجع سب  ذكره ، ص  "عربي –فرنسي "قاموس علم االجتماع الحدي  عاطا غي  ، -3
 . 72، ص  2116،  0، دار المشر  الثقافي ، األردن ، ط معجم علم االجتماععدنان أبو مصلا ،  -4
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 :التعريف اإلجرائي -

بمجموعهة سهنة ، و التهي نشهري فهي بيئهة زودتهها [ 55-25]هي المرأة التي يتهراوف عمرهها مهن   
 . من القيم  وف  ما يتماشى مع ثقافة البيئة المحلية التي تعيش فيها 

و قد تم اختيار هذه الفئة ألنها مزودة بالقيم ال زمة  وفي مرحلة عمرية تكون فيها قهادرة علهى   
اتخاذ القراراي التي تتعل  بحياتها ، و هذا يمكننا من التعرا على ترثير التغيراي على القيم  و 
مدم عم  هذا الترثير باإلضافة إلى هذا فتن كان حد  تغيهر فهي القهيم لهديها سهوا نهتمكن مهن 

 .   م حظت  على سلوكها و في حياتها 

ههذه الدراسهة ههو تهرثير التغيهراي االجتماعيهة علهى البنها  القيمهي للمهرأة و مها  مهن يهمنها إن ما   
اي و من أجل الوقوا على حيثياي ههذه أفرزه هذا التفاعل بين العنصرين من تحوالي و اخت ف

الظههاهرة و التركيهههد علهههى أهميتهههها مهههن الناحيهههة النظريههة و الميدانيهههة احتهههوي الدراسهههة علهههى أربعهههة 
فصول بد ا  بمقدمة عامة تطرقنها فيهها إلهى كهل مها يخهص الدراسهة مهن الناحيهة المنهجيهة و ههذا 

موضههوع أو شههملي عنصههرا مههن مههن خهه ل التطههر  إلههى  الدراسههاي السههابقة التههي أقيمههي حههول ال
عناصره، و بعدها صياغة اإلشكالية و طرف الفرضياي ، يليها ذكر أهم أسباب العلمية الختيار 

من أهميهة و أههداا ثهم تحديهد المفهاهيم المتعلقهة بالدراسهة، لنمهر بعهدها  ب  الموضوع و ما ارتبط
المعطيهههاي و جمعهههها و  إلهههى تحديهههد اإلطهههار المنهجهههي للدراسهههة الميدانيهههة و كيفيهههة التعامهههل مهههع

معالجتها، و التي تشتمل أساسا على التعريا بمنهج الدراسة و العينة و أههم التقنيهاي المنهجيهة 
 .التي تم توظيفها في الدراسة  فض  عن تحديد مجاالي الدراسة

بالنسبة للفصل األول  خصصناه للتغيراي االجتماعية و مدم ترثيرها على البنى االجتماعيهة    
خصائص ، عوامل  وو تطرقنا في  إلى كل ما يتعل  بالتغيراي  من تعريا ، أهمية  تمع ،للمج

، و تهههرثير ههههذه التغيهههراي علهههى المهههرأة فهههي المجتمهههع ع ، و بعهههض المفهههاهيم المرتبطهههة بههههاو أنهههوا
الجزائري خاصة ما يتعل  بمكانتها و وظائفها و أدوارها ،و هذا بربط كل مها ههو نظهري ببيانهاي 

هههذا التغيههر علههى المههرأة داخههل  ي مههرخوذة مههن الواقههع  المعههاش لنقههيس مههدم تههرثيرو إحصههائيا
 .المجتمع الجزائري و ختمنا الفصل بخ صة
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أما الفصل الثاني الذي قمنا في  بدراسة القيم من حيه  سهيا  التهداول خاصهة لهدم المهرأة مهن    
صائصهها دون إهمهال خ ل رصد مختلها تعريفهاي القهيم أهميتهها فهي المجتمهع و مصهادرها و خ

وظائفها و دورها بالنسبة للمرأة فهي المجتمهع و مهدم تهرثير التغيهراي االجتماعيهة علهى القهيم لهدم 
المرأة و أهم اآلثار التي تتضا من خ ل البياناي و التفسيراي المحصل عليهها مهن الواقهع وفهي 

 .األخير وضعنا خ صة

اي التههي حههدثي علههى قيمههة التعلههيم لههدم المههرأة بينمهها الفصههل الثالهه  تعرضههنا فيهه  ألهههم التغيههر     
داخل المجتمع الجزائهري فهي ظهل التغيهر االجتمهاعي ،و ههذا بعهرض النتهائج المتحصهل عليهها و 

كشها عهن مهدم ههذا التغيهر الهذي حهد  علهى مسهتوم ههذه القيمهة ي ذيتحليلها السوسيولوجي  اله
 .من خ ل التطر  ألهمية قيمة التعليم في الوقي الراهن  

فههي حههين تنههاول الفصههل الرابههع و األخيههر تههرثير التغيههراي االجتماعيههة علههى قيمههة العمههل لههدم    
المهههرأة داخهههل المجتمهههع الجزائهههري ،و ههههذا بعهههرض تعريفهههاي حهههول قيمهههة العمهههل و عمهههل المهههرأة و 
التطوراي التي حدثي في قيمة العمل و دور كل من األسرة و المجتمع الجزائري في ترسيخ هذه 

   .ائها صبغة واقعية تحملها النتائج و البياناي المحصل عليها القيمة بتعط

 .و في األخير ختمنا هذه الدراسة بخاتمة عامة تتضمن أهم النتائج المتحصل عليها 
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 تمهيد   

حتميهة اجتماعيهة ته زم المجتمعهاي مادامهي ههذه األخيهرة فهي حهراك  يعتبر التغيهر االجتمهاعي   
دائهههم و مسههههتمر يجعلههههها متغيههههرة و غيههههر ثابتههههة، ولههههم يقتههههرن التغيههههر بجانههههب مههههن جوانههههب الحيههههاة 
  االجتماعيهههة بهههل تعهههداها ليشهههملها أغلبهههها إن لهههم نقهههل كلهههها االقتصهههادية ،التكنولوجيهههة، السياسهههية

هذا التغير في المجتمعاي بدرجاي متفاوتهة فقهد يمهس بنها  أو االجتماعية وحتى الثقافية ،ويكون 
 .وظائا المجتمع كلها أو قد ينحصر في نظام اجتماعي معين

، ومعرفههة مفهومهه  تحديههدا  موضههوعيا  دقيقهها   و لفهههم عمليههة التغيههر فههتن هههذا يسههتدعي منهها تحديههد   
ذلههك مههن الجوانههب التههي مههن  عوائقههه  ، إلههى غيههر آلياتهه  وأنماطهه  واتجاهاتهه  وعواملهه  وموجهاتهه  و

م التغيهر ومصهادره و شرنها تعمي  الفهم ال زم لهذه الظاهرة الهامة ، و من هنا سوا نتناول مفه
 . و بعض المفاهيم المرتبطة ب  آليا
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 التغيرات االجتماعية:المبحث األول
 :مفهوم التغيرات االجتماعية -1

ل هو تحوالشهههههههههههههي  فتغير ل والتبدل لى معنى التحوعللغة العربية االتغير في ل كلمهههههههههههههة تد   
نجليزية أيضا إلى معنى اللغهههههههههة اإلفي ( change)ويشير مصطلا ،  بغيره الشهههههههههي هذا ل وتبد

، و بالتههالي فهههو صههفة أساسههية في فترة زمنية معينة م حظتهه  يمكن  شههي في أي االخههت ا 
يجهة تيهاراي اجتماعيهة، وعوامهل بل هو نتمن صفاي المجتمع، ال يمكن أن تخضع إلرادة معينة 
 . (1)ثقافية واقتصادية وسياسية، يتداخل بعضها في بعض

و بما أن التغير هو التبدل و التحول و االنتقال من حال إلى حال فقد شغل بال المفكرين منذ   
القههديم و أصههبا مههن القضههايا التههي تهه رقهم عبههر التههاريخ ، حيهه  اعتبههر الف سههفة أن التغيههر سههنة 

د بهل هههو حقيقهة الوجههود و كهل شههي  موجهود علههى األرض فههو متغيههر إذا ال وجهود للثبههاي الوجهو 
أن الفههرد ال يسههتطيع أن يعبههر النهههر مههرتين باعتبههار أن » عبههر عههن هههذا هههوقراطيس بقولهه   وقههد

 .(2)«قطراي الما  التي المسي جسده في المرة األولى غيرها في المرة الثانية

صفة الوجود والحياة، إذ ال  يمكن تتبهع مسهيرة التغيهر إال مهن خه ل  ال يمكننا نفي التغير ألن   
فهم الوجود الذي يح  على التغير الحتمي ، كما ال يمك للمجتمع أن يبقهى ثابتها علهى حاله  بهل 

 .هو بحاجة للتغير حتى يمكن  االستمرار 

يخضهع ضوحا مظاهر الحياة وأكثهر ظاهرة طبيعية من أما التغيهر عنهد علمها  االجتمهاع ههو   
د كهههل جوانهههب الحيهههاة االجتماعيهههة بمههها تتضهههمن  مهههن ويقصل فالتغير يشمو الحيهههاة ، لها الكون 

قتصهادية ،فهالتغير اسياسهية و و وعادات وتقاليد ومظاهر ثقافية وروحية كالقيم مظاهر التراث  
وههو . ثر فهي أوضهاع المجتمهع ووظائفه تطور ي»هو أي تحول يمس النظام االجتماعي  أو كل 

                                                             
، م سسهة الشهباب الجامعيهة ،اإلسهكندرية، التحليهل والتفسهير التغير االجتمهاعي مهدخل النظريهة الوظيفيهةفادية عمر الجوالني ، -1

 (.01-8)، ص0113
2 -  Robert A.Nisbet, Social change and history, oxford university press, London, 1969, pp 15-
20. 
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 . (1)«من عملية أكبر و أوسع يطل  عليها اسم التغير الثقافيز  ج

ليست ظاهرة حديثة إذ هناك درجات االجتماعي »أن ظاهرة التغير "ولبرت مور"ل يقو كما   
 . (2)«اإلنسانية رة هوأنواعا من التغير حدثت في الخب

أنه  كهل تغيهر يحهد  فهي علهى »في تعريف  للتغيهر االجتمهاعي " ورمبوتو "و هذا ما أكده العالم  
البنا  االجتماعي متضمنا التغيراي في حجم المجتمع أو النظم االجتماعية خاصة أو الع قاي 

أن التغيههراي  "ليهمههان"، بينمهها يههرم (3)«بينههها، و التههي يمكههن أن يكههون جههز  مههن التغيههر الثقههافي
اسههية و االجتماعيههة و أثههرا كبيههرا فههي القههيم الخلقيههة و السي»  المجتمعيههة التههي تحههد  فههي البيئههة

 . (4)«الدينية

أن التغيههر هههو مجموعههة التحههوالي التههي تمههس جوانههب التنظههيم  التعههاريايتبههين لنهها مههن هههذه    
االجتماعي و الهذي يتجلهى فهي كهل البنها اي واألنسها  المكونهة للمجتمهع ، كمها تعتبهر التغيهراي 

األساسهي  عناصهر بنائهها و العامهلالمجتمعية المنبع األساسهي الهذي ينهتج القهيم و المولهد الههام ل
االجتماعية ومعايير في ترسيخها لدم الناشئة ،ألن لها دور في بنا  الع قاي و تحديد األدوار 

، إذ بعهد خروجهها مهن عزلتهها و التفاعل االجتماعي بين المحيط و أفراد المجتمهع خاصهة المهرأة
جتمع جعلها أكثر تهرثرا و تهرثيرا بههذه تعاملها مع العالم الخارجي و التفاعل مع مختلا أفراد الم

 .التغيراي و اكتسابا و توليدا للقيم بل و العمل على تقدمها و الحفاظ عليها

كما يقصد بالتغير االجتماعي التحول الذي يحد  لدشيا  في المجتمع و قد يكون سلبيا أو    
التحهول الههذي ابهها ، مثهل و يقصهد بهه  انتقهال القهيم مههن حهال إلهى حالههة أخهرم سهلبا أو إيج ايجابيها

 .(5)يحد  نحو قضية عمل المرأة في المجتمع الجزائري  من الرفض إلى القبول و العكس

                                                             
 . 45، ص 2103، دار األمة ، الجزائر ،  وسائل التغير االجتماعي و م شرات  في الجزائرثريا تيجاني ،  -1
 (.02-00)سب  ذكره ، صجع رم، النيولجا رية عمدفا -2
 .08، ص 2111،  2،  مكتبة األنجلو مصرية ، مصر، طالتغير االجتماعيأحمد زايد ،  -3
  .026، ص مرجع سب  ذكرهماجد الزيود ،  -4
 . 04، مرجع سب  ذكره ، ص وسائل التغير االجتماعي و م شرات  في الجزائرثريا تيجاني ،  -5
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ظههههاهرة التغيههههر تحههههد  فههههي كههههل زمههههان و مكههههان بههههذلك هههههو يشههههمل »إلههههى أن  "لنههههدبرج"وذهههههب   
االخت فاي التي تطرأ على ظاهرة اجتماعية خ ل فترة زمنيهة معينهة و ههي تحهد  بفعهل عوامهل 

 .      (1)«داخلية و خارجية ، وهو كل تحول يحد  في النظم و األنسا  و األجهزة االجتماعية 

التغيهههر االجتمهههاعي ظهههاهرة عيانيهههة موجهههودة فهههي كهههل مسهههتوياي »أن  "أحمهههد الزعبهههي" فيمهها يهههري  
 .(2)«الوجود في المادة الحية و المادة غير الحية و كذلك في الحياة االجتماعية

غير االجتماعي إلى تلك العملية المستمرة و التي تمتد على فتهراي زمنيهة متعاقبهة كما يشير الت  
يههتم مههن خ لههها حههدو  اخت فههاي أو تعههدي ي معينههة فههي الع قههاي اإلنسههانية و الم سسههاي أو 

 .(3)التنظيماي أو في األدوار االجتماعية
الفتهراي الزمنيهة و فههي إذا التغيهر ههو ظهاهرة دينامكيههة تحهد  فهي كههل المجتمعهاي وعبهر كههل    

 .و غيرها ... كل جوانب حياة المجتمع منها الثقافية ، السياسية ،االقتصادية 

أما التغير االجتماعي من الناحية السوسيولوجية فهو يدل علهى التحهوالي التهي تمهس النظهام    
" روشهي غهي "ههذا مها أشهار إليه  االجتماعي فهي جزئياته  و كلياته  المكونهة له  و طريقهة الفعهل،و

أن  كل التغيراي الم حظة في الزمن و التهي تمهس بطريقهة ال تكهون م قتهة أو عرضهية »  على
 .(4)«بنا  أو وظيفة التنظيم االجتماعي لمجتمع معطى و التي تغير مساره عبر مسيرة تاريخ 

حسههب هههذا التعريههها ظههاهرة عامههة يحههد  فهههي   (Changement Social)التغيههر االجتمههاعي   
م و األنسهها  والي التههي تصههيب أو تطههرأ علههى الههنظتههراي الزمنيههة  و يظهههر فههي التحههمختلهها الف

 .االجتماعية ألي مجتمع سوا  بنائيا أو وظيفيا حي  يبدل هذا التغير مسار حياة المجتمع 
برنهه  فعههل المجتمههع، فهههو يتحههدد كمجموعههة »عههن التغييههر االجتمههاعي  "مالههك بههن نبههي"ويعبههر    

ر خصائصههم النفسهية واالجتماعيهة زمني محدد في حركهة مسهتمرة لتغييه أفراد يتحركون في إطار
نه  أمن أجل هدا معين، فهو فعل المجتمع في التاريخ وهو يتف  مع انبثها  حضهارة معينهة أي 

                                                             
 ( . 046- 045)، ص 2102، 2، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، طمدخل إلى علم االجتماع حامد خالد ،  -1
 . 48، مرجع سب  ذكره ، ص وسائل التغير االجتماعي و م شرات  في الجزائرثريا تيجاني ،  -2
 .  52،ص 0116ل حزي و شركائ  ، مصر،، منشرة المعارا باإلسكندرية ج  التغير االجتماعيمحمد عمر الطنوبي ،  -3
 ( . 81-88)، ص 2100، دار الخلدونية ، الجزائر ،  مدخل إلى التحليل السوسيولوجيعبد العالي دبلة ،  -4
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 تبدأ الجماعة في تغيير نفسها وتحقي  أهدافها، مما يشير إلىفي الحقيقة عملية تحضير، حي  
 . (1)«افي وفي نهايت  تغيير حضاريأن التغيير في جوهره تغيير ثق

التغيههر االجتمههاعي ينصههب علههى تغيههر يقههع فههي التركيههب » أن  "أحمههد زكههي البههدوي"كمهها يههرم    
السكاني للمجتمع أو في بنائ  الطبقي ، أو نظم  االجتماعية أو أنماط الع قهاي االجتماعيهة أو 

دد مكههانتهم و أدوارهههم فههي مختلهها فههي القههيم و المعههايير التههي تهه ثر فههي سههلوك األفههراد و التههي تحهه
 . (2)«التنظيماي االجتماعية التي ينتمون

يرم أن التغير ما ههو إال التعهدي ي التهي تحهد  فهي المعهاني والقتهيم التهي تنشهر »  "روس"أّما   
 .(3)«في المجتمع أو بين بعض جماعات  الفرعية 

أ علههى البنهها  االجتمههاعي فههي كههل تغيههر يطههر »إلههى أن التغيههر االجتمههاعي هههو  "جنزبيههرج"ذهههب   
الكههل و الجههز  و فههي الشههكل النظههام االجتمههاعي ،و لهههذا فههتن األفههراد يمارسههون أدوارا اجتماعيههة 

 . (4)«مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خ ل حقبة من الزمن

أي تغيهههههر يعتهههههري العمليهههههاي أو التكوينهههههاي أو الهههههنظم » للتغيهههههر علهههههى أنههههه  "فيرنشيلد" وينظر  
ماعية قد يكون تقدميا أو ترخيرا ،ثابتا أو م قتا ،مخططا أو غير مخطهط ، موجهها أو غيهر االجت

 .(5)«موج  ، مفيدا أو ضارا 

انط قههها مهههن ههههذه التعريفهههاي يمكننههها القهههول أن المجتمهههع بطبيعتههه  متغيهههر، فهههالتغير االجتمهههاعي   
ميع أنسا  المجتمهع وحقيقة ال تقبل الشك، وهو يمس ج (Social phénomène)ظاهرة اجتماعية 

النس  الثقهافي مهن قهيم وعهاداي و تقاليهد و سهلوكياي في دراستنا هذه هو كل تحول يطرأ على و 
و غيرهها ....يحد  نتيجة عوامل عدة منها التطور و التكنولوجيا و العولمة و االخترا  الثقهافي 

قعهه  االجتمههاعي فهههو يقتههبس مههن الجيههل السههاب  جوانههب ثقافيههة ويضههيا عليههها مهها يتماشههى مههع وا
                                                             

الحضهههاري ،مكتبهههة اقهههرأ قسهههنطينة ،  هكهههذا تكلهههم مالهههك بهههن نبهههي نحهههو مهههنهج رشهههيد للتغيهههر االجتمهههاعي والبعههه ق تهههي بشهههير،  -1
 .  002، ص2117، 0الجزائر،ط

 . 382،صمرجع سب  ذكره ، (فرنسي-عربي–إنجليزي)لحاي العلوم االجتماعية معجم مصط، أحمد زكي البدوي -2
 . 241، ص 0117، رمص، لجامعيةافة رلمع،  دار اعيةرلفي الثقافاوالثقافة ا، نتهاني حس -3
 .  8، ص0168القاهرة ،، مكتبة القاهرة الحديثة ، التغير و البنا  االجتماعي أحمد النك وي ،   -4
 . 03، ص سب  ذكرهجع رم، الني ولجا رية عمدفا -5
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و كنتيجهههة لتفاعهههل المهههرأة مهههع غيرهههها مهههن األفهههراد و مهههع مجتمعهههها و ههههذه ،ومتطلباتههه  المسهههتجدة 
 تترثر بها و بالتالي ينعكس هذا على بنا  النس  القيمي لها و قد يهتز سلم القيم االتغيراي فتنه

رم أو قد يحهد  قيم وعاداي وسلوكياي جديدة ،و قد تزول قيم أخ "ولبري مور"فتظهر كما يرم 
 أو سههلبيا( تقههدما)، فيكههون إيجابيهها تغيههر علههى مسههتوم ترتيههب القههيم تبعهها لنظههام الحيههاة المعاشههة 

أو إعهههادة إنتهههاج، إذ ال يمكهههن الحكهههم علهههى التغيهههر الحهههاد  ألنههه  يحهههد  علهههى المسهههتوم ( تخلفههها)
الخهارجي أي كهل الداخلي للمرأة أي من داخلها و بترادتها ووف  اختيارها، ثم ينتقل إلى المستوم 

 . ما يخص حياة االجتماعية  وما يتعل  بها من سلوكياي و تفاع ي و ع قاي  و قيم 

 :خصائص التغير االجتماعي  -2

تختلههها المجتمعهههاي فيمههها بينهههها بهههاخت ا الثقافهههاي السهههائدة فيهههها وبالتهههالي فهههتن خصهههائص    
 :التغيراي تختلا باخت ا هذه المجتمعاي و البيئاي

 .جتماعي جذري يعالج األسباب و النتائج معاالتغير اال -0
 .التغير االجتماعي واقعي أي إن  يمس أمرا واقعيا و مشكلة اجتماعية موجودة -2
 .التغير االجتماعي إيجابي و هادا، شريطة أن ينطل  من تخطيط سليم لحياة الجماعة  -3
ي الباليهههة المخلفهههاالتغيهههر االجتمهههاعي تقهههدمي يتماشهههى مهههع الحيهههاة العصهههرية، فيهههتخلص مهههن  -4

 .للعصور السابقة
 .(1)التغير االجتماعي علمي يقوم على التفكير العلمي و على البعد عن التفكير الساذج -5
 .مستمر االجتماعي التغير  -6
هو ظاهرة اجتماعية معنى ذلك أن  ظاهرة مجتمعية أو مؤسساتية أو االجتمههههههههاعي التغير  -7

 .(2) جمعوية
رقعة ل داخ م حظتههه يولوجيا حيث نستطيع محصور جغرافيا و سوسالتغيههر االجتمههاعي  -8

 .(1)يجغرافية أو في إطار اجتماعي ثقاف
                                                             

 . 030، ص 2114دار العلوم ، عنابة ، ،  علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -1
2 - Duraud (j-p) , Sociologie contemporaine, Ed: Vigo, paris, 1989,p 278. 
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 :و مظاار أنواع التغير االجتماعي  -3

 :أنواع التغير االجتماعي -3-1

 :للتغير االجتماعي أنواع كثيرة تختلا باخت ا خصائص المجتمعاي منها 

 : التغير االجتماعي الخطي أو الطولي 3-1-1

ظواهر و عملياي و نظهم المجتمهع تتغيهر باسهتمرار و تغيرهها ههذا يكهون نحهو أههداا جميع »   
محههددة و مرغههوب فيههها، علمهها أن هههذا التغيههر ال يههتمخض عنهه  تكههرار الحههواد  التههي وقعههي فههي 
الزمن الماضي بل يتمخض عن  وصول المجتمع إلى مراحل سامية و متطورة تتميز بالفاعلية و 

 .(2)«ية طموحاي اإلنسان و الجماعةالتشعب و القدرة على تلب

إن المجتمعاي تتغير لكن تغيرها يكون تقهدميا و لهيس تراجعيها أي تبهدأ المجتمعهاي بسهيطة ثهم       
 .تتطور تدريجيا إلى أن تصل إلى مراحل متقدمة من التطور و التحضر

 :التغير المفاجئ بالثورة أو بالطفرة  -3-1-2

  يرتبط باألحدا  التي تحصل للمجتمع بصورة مفاجئة و تقترن يسمى هذا التغير بالمفاجئ ألن 
و ( المتغيههر) أحيانهها بههالثوراي ، تكههون نتههائج هههذا التغيههر إمهها سههلبية أو إيجابيههة حسههب نههوع الثههورة

، وهههذا النههوع مههن التغيههر االجتمههاعي  يهه ثر فههي أي ( الُمَغيَّههر)ومكههان حههدوثها ( الُمَغيِّههر)فاعلههها 
 .اة االجتماعية كلها و على كل ما يرتبطمجال من المجاالي الحي

 :التغير التطوري التدريجي  -3-1-3

و يتم التغير تدريجيا نحو األفضل غالبا و يكون مخططا و مدروسا ، وههذا التنهوع فهي التغيهر   
هو األكثر ترثيرا في التربية لتغير طر  الحياة ب  ، و الترثر بكل التغيراي العلمية و المكتسهباي 

 : رعاي الحديثة و  التكنولوجية و هو كذلك نوعان و المخت

                                                                                                                                                                                                    
1 - (GUY)Rocher, Introductionale sociologie le changement sociale, Ed HMN, France, 1968,p 
17. 

 .314، ص2115، 0، دار وائل للنشر ،عمان،  طمباد  علم االجتماع الحدي إحسان محمد الحسن،  -2
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ويكهون ههذا التغيهر فهي مرحلهة مها و يحصهل نتيجهة التراكمهاي التهي تحهد  :  التغير المرحلـي -أ
لكههن التغييههر بالحههذا أو باإلضهههافة »فههي هههذه المرحلههة لفتههراي زمنيههة إمهها بالحههذا أو الزيههادة،  

 .(1)«دارونما فعل مورفان في نظرية فيكون إما بحذا أمر ما نهائيا أو بتضافت  مثل

و يحد  هذا التغير بشكل بطي  جدا كما في المجتمعاي البدائيهة كقبيلهة : التغير البطيء  -ب
التي توجد في غابة األمهازون " ميشكو بيرو"توجد بين الهند و تاي ند و قبيلة  التي" سنتيلينسس"

شهب  جامهد أي »ههذه المجتمعهاي  يكهون و غيرها من المجتمعهاي المتهرخرة حضهاريا ، فهالغير فهي
تغير بطي  جدا و يكون أشب  في بطئ  بالسكون حي  أن  ال يوجد مجتمهع سهتاتيكي ثابهي ثباتها 

 .(2) « مطلقا

بهههين نهههوعين مهههن التغيهههر " التغيهههر االجتمهههاعي" أيضههها فهههي كتابههه " ريتشهههارد البيهههر"يميهههز بينمههها   
 :االجتماعي وهما

التغيههراي االجتماعيههة ذاي المسههتوم الواسههع كالزيههادة فههي  وتتمثههل فههي: التغيــرات الكميــة -أ
كثافة السكان و توزيع  و تركيبت  و ارتفاع عدد المسافرين في العام الواحد و المدارس التي 
تههم فتحههها حههديثا و المستشهههفياي و المراكههز الصههحية ، أي هههو كهههل تحههول يحههد  فههي عهههدد 

ميههولهم بغههض النظههر عههن نوعيتههها و  األفههراد وتنههوع حاجههاتهم وتبههاين مصههالحهم، واخههت ا
 .أهدافها

وهي كل التغيراي التهي تطهرأ علهى الحيهاة االجتماعيهة :  (الكيفية)  (3)التغيرات النوعية -ب
 .و أنساقها من قيم، عاداي، تفاع ي ، ع قاي ، سلوكياي، أخ   وغيرها 

وهذا من  ،لكلي التغير إلي نوعين هما التغير الجزئي التغير اوا قسما  مهههههههههههههههههعلو هناك   
الكلههههههههههههههههههههههههههي حيث المدى باعتبار أن التغير الجزئي يحدث في بعض جوانب المجتمع وأما 

 . (4)جوانب فيحدث في معظم 
                                                             

 . 033، مرجع سب  ذكره ، ص علم االجتماع التربوي ص ف الدين شروخ ،  -1
 .063، ص2114، 0ار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ط، مكتبة دعلم النفس االجتماعيجودة بني جابر،  -2
 .013، ص 2114، 0، دار الشرو  للنشر و التوزيع، األردن، طالتغير االجتماعي،معن خليل العمر -3
 (.45 -44)ص،2114،دار اإلسكندرية للطباعة و النشر،مصر،التغير االجتماعي و الوعي الطبقيالدسوقي وفا  عبده ، -4
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 :مظاار التغير االجتماعي  -3-2

إن التغيههر االجتمههاعي حقيقههة وجوديههة و ضههرورة حياتيههة للمجتمعههاي البشههرية فهههو سههبيل بقائههها   
وخاصههههية أساسههههية تتميههههز بههههها نشههههاطاي ووقههههائع الحيههههاة  ونموههههها فضهههه  عههههن أنهههه  ظههههاهرة عامههههة

االجتماعيههة ، فبههالتغير يتهيههر لههها التكيهها مههع واقعههها ، وبههالتغير يتحقهه  التههوازن و االسههتقرار فههي 
أبنيتههها وأنشههطتها ، وعههن طريهه  التغيههر تواجهه  الجماعههاي متطلبههاي أفرادههها وحاجههاتهم المتعههددة 

 :بصورة واضحة في الجوانب التالية  ،  يظهر التغير االجتماعي (1)ةوالمتجدد

 .التقدم العلمي -0

 .في نظام األسرة و خاصة في التنشئة االجتماعية  -2

 .أو كاني بين الدول الهجرة سوا  كاني داخلية أو خارجية كالهجرة من الريا إلى المدينة -3

 .الحداثة ظهور مفاهيم جديدة مثل مفهوم صراع الحضاراي ، الديمقراطية ، العولمة ، -4

علومههاي متاحههة للجميههع تحسهن االتصههال و االنتقههال بتطههور االتصههاالي و أجهزتهها جعههل الم -5
 .، وبتطور االنتقال سما بانتقال األفكار و الممارساي على نحو سريع حال توافرها

تغيههر مههوازين القههوم علههى المسههتوياي االجتماعيههة و اإلقليميههة و الدوليههة كتزايههد قههوة النقابههاي  -6
 .عمالية مث  أو تزايد تدخل القواي المسلحة عي الحياة االجتماعية و السياسية ال

 :كما تظهر هذه الجوانب االيجابية في التغير هناك سلبياي نذكر منها   

 .سيطرة حب المال على السلوك  -0

 .انتشار ال مباالة بقضايا األمة و اإلنسان -2

 .جتماعي انتشار العب  و التمرد على النظام اال -3

 .تغليب المصلحة الفردية على أية مصلحة أخرم  -4

 
                                                             

 .6، ص 0170،  لهيئة المصرية العامة ، القاهرة،ا التغير االجتماعياب، أحمد الخش -1
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 .إهمال النواحي األخ قية و الدينية  -5

 . (1)العامةاالبتعاد عن المشاركة في الحياة  -6

و بالرجوع إلى المجتمع الجزائري ن حظ أن التغير مس بعض القهيم التقليديهة التهي كانهي تسهود  
مههة و المههرأة بصهفة خاصههة و سههوا نهذكر الههبعض م القههيم التههي المجتمهع وتحكههم سههلوك أفهراده عا

 : حد  فيها تغير ملحوظ و هو ما نحاول دراست  في بحثنا هذا من بينها

   التغير في قيمة العمل و خروج المرأة من البيي و اإلقبال علهى العمهل بمختلها مجاالته
 .و المساهمة في التنمية االقتصادية للمجتمع

 و أهميت  بالنسبة للمرأة  إدراك قيمة التعليم. 
 قيمة الحرية و المساواة و نمو وعي المرأة بحقوقها و واجباتها. 
 قيمة المحافظة على الترا  و العاداي. 

 :االجتماعي و مراحلهطبيعة التغير  -4
 :طبيعة التغير االجتماعي-4-1
 :إن التغير الذي يحد  في المجتمعاي نابع من مصدرين أساسيين هما    

 .يكون طبيعي أي ناتج من الطبيعة و يكون تلقائيا  -أ  

أو يكون إنساني أي أن  نابع من إرادة اإلنسان و رغبت  في التغير و يظهر ههذا فهي قهول  -ب  
ا ِبَأنْ ُفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلَْ َيُك ُمَغي ًِّرا نِْعَمًة أَنْ َعَمها َعلى قَ ْوٍم َحَّتَّ يُ َغي ُِّروا م اع تعالى في كتاب  الكريم﴿

ٌ  َعلِ  يم   ي  يكههون نتيجههة لنمههو  التغيههر االجتمههاعي»أن " أوغسههي كونههي"، كمهها رأم  (53/ األنفههال ) 2﴾َسَِ
قوم على تالمرأة   السلوكاي التي تصدر عن بما أن السلوك اإلنساني خاصة ، (3)«فكر اإلنسان

ه الههدوافع نههتج عههن ذلههك تغيههر فههي القههيم و أسههاس دوافههع و اتجاهههاي معينههة  فههتذا مهها تغيههري  هههذ
 .   التقاليد العاداي و

                                                             
 ( .035-034)، مرجع سب  ذكره ، ص علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -1

 .53سورة األنفال ، اآلية  - 2
 . 51، مرجع سب  ذكره ، ص وسائل التغير االجتماعي و م شرات  في الجزائرثريا التيجاني ،  -3
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عملية التغير تظهر بفعل ظروا معينة تمر بها عملية التفاعل ، كمها »قال أن " دوركايم"بينما  
 . (1)«أن الواقع االجتماعي ي ثر في سلوك الفرد و يعمل على تغييره

قبههل وهههذا يظهههر  تغيههر عمهها كههان عليهه  مههنإذا مهها تمعنهها فههي تههاريخ المجتمههع الجزائههري نجههده   
ر إقبهاال المجتمع الجزائري واتصال  بغيره من المجتمعاي األخرم جعل  أكثه انفتاف بوضوف إذ أن

تقههدم و تغيههر  تطههور و نمههو و ممهها نههتج عههن ذلههك  التنميههة،  التصههنيع التحضههر، التحههدي علههى 
لا المجاالي سوا  كان واسعا أو ضيقا، تلقائيا أو مقصودا ، سلبيا أو إيجابيا في مخت اجتماعي

 .و هذا ما يسمى بالحراك االجتماعي 

 :مراحل التغير االجتماعي  -4-2

قبهههل أن يصهههبا منتشهههرا بهههين أفهههراد المجتمهههع و يشهههمل جميهههع يمهههر التغيهههر االجتمهههاعي بمراحهههل   
 : مجاالت  و قطاعات  ومن بين مراحل  مايلي

 ( :التشويش)مرحلة التحدي  -4-2-1

و هي مرحلة بداية أي تغير اجتماعي إذ يشهعر فيهها الفهرد بنهوع مهن الخلهط و اإلربهاك عنهدما    
و تبهههدوا كرنهههها َتَحهههدِّ للقهههيم و العهههاداي المتبعهههة فيقابلهههها النهههاس إمههها »يتعهههرض لكهههل مههها ههههو جديهههد 

يش و كلمها كهان التغيهر المطلهوب أبعهد بالرفض  أو بالقبول، و قد يعتبرها الرافضهون عمليهة تشهو 
كاني المعارضة أقوم و أعنا ،فالمجتمعاي الزراعية هي أشد رفضا عن الشخصية القاعدية و 

 . (2)«للتغير من المجتمعاي الصناعية

حالة من التشهويش و االرتبهاك بالنسهبة لقيمتهي  و بالعودة إلى المجتمع الجزائري نجده قد عاش  
المههرأة ، فههالمجتمع لههم يتقبههل خههروج المههرأة مههن البيههي و االبتعههاد عنهه  سههوا   التعلهيم و العمههل لههدم

تبههدأ المههرأة لللدراسههة أو للعمههل مباشههرة بههل بههدأ فههي التعههرا علههى كههل مهها يتعلهه  بهههاتين القيمتههين، 
، ثهم تجمهع أكبهر قهدر مهن  (القهيم)قرب علهى العناصهر الجديهدة  عن رحلة االستكشاا و التعرا

اول التفكيههر فيههها و تقييمههها وفهه  احتياجاتههها و متطلباتههها ، هههذا  يجعلههها المعلومههاي حولههها وتحهه
                                                             

 . 83، ص مرجع سب  ذكره، مدخل إلى علم االجتماعحامد خالد ،  -1
 .035، مرجع سب  ذكره ،صعلم االجتماع التربوي ص ف الدين شروخ ،  -2

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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تعيش حالة  من التشويش بين ما تطبعهي عليه  وعاشهي وفقه  منهذ مي دهها وبهين مها تسهعي إلهى 
تحقيق  وتريد أن تعيش  في الحاضر و المستقبل فينتج عن  إما الرفض  أو التقبل لهذه العناصر 

 .ريجيأو يكون هذا التقبل تد

 :  مرحلة المقاومة  -4-2-2

ليس بالضرورة أن يقابل كل تغير بالقبول من قبل أفراد المجتمع، بل أحيانا يواج  مقاومة في    
تقبل  وعلي  قد تكون المعارضة وعدم الترييد للتغيهر ههي اسهتجابة بهالقبول أو عهدم القبهول فهي آن 

التهي  قهاتهمو فر ون كهذلك حسهب األفهراد و واحد، وذلك حسهب طبيعهة ههذا التغيهر أو التجديهد ،ويكه
 . هذه المعارضة أو المقاومةالتي تنشر على أساسها  تقاليد ، العاداي و القيم و ال تظهر في

 ( :التجديد)مرحلة االنتقال  -4-2-3

و فههي هههذه المرحلههة يظهههر بعههض الههذين يتبنههون األفكههار الجديههدة أو التغيههر المطلههوب فيحتههدم   
بين الرافضين و ههذه المرحلهة أخطهر المراحهل لمها يحصهل بهها مهن بلبلهة، و  النقاش بين ه ال  و

الداخلية القههههههوم مجموعة من ل تعمحيههههه  ، (1)المطلههههههوبقهههههد يحصههههههل االنحهههههراا عههههههن التغيهههههر 
الع قهههههههههاي االجتماعيههههههههههة نمط  على إحداث قلق ت فياالجتماعيهههههههههة والخارجية بالنسبة للوحدة 

معدات الحياة اليومية الحديثة يصاحبها ل فية لما تدخعلى ذلك أن العائلة الريل الموجودة ومثا
   .(2)يهاعلالتي تترك آثار بارزة ل مجموعة من األفكار والقيم وطرق العم

 (: الدفاع)مرحلة التحويل  -4-2-4

قههوة المقاومههة للتغيههر فههي هههذه المرحلههة و تمتلههك األفكههار الجديههدة القههوة و يههزداد عههدد الههذي  تقههل  
سهههتمر الم يهههدون فهههي إقنهههاع اآلخهههرين بجهههدوم التغيهههر و يبهههدأ عهههدد الرافضهههين يقبلهههون التغيهههر، و ي

 .(3)بالزوال لصالا التغير

                                                             
 . 036،ص المرجع الساب ،  علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -1
 . 267، مرجع سب  ذكره، ص نتهاني حس -2
 . 036، مرجع سب  ذكره ،ص جتماع التربويعلم االص ف الدين شروخ ،  -3
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بعهههد قبهههول العناصهههر الجديهههدة  و التفاعهههل معهههها مهههن قبهههل المهههرأة داخهههل المجتمهههع  فهههتن ههههذه     
المرحلة لن تنجا حتى تعم وتنتشر هذه العناصر  لدم أشخاص كثيرين و على نطا  واسع في 

ع ، و تعمههل علههى مسههتوم را  مههن الههوعي علههى ترييههد هههذه العناصههر ونشههرها فيرتفههع عههدد المجتمهه
المهوافقين لههذا التغيهر و يبهدأ المقهاومون والرافضهون فهي التعهايش مهع الواقهع الجديهد ،مثلمها حهد  

إال بهد أن انتشهري لهدم ( حرمهان المهرأة مهن الدراسهة)مع قيمة التعليم لدم المرأة فلهم يهتم تحويلهها 
أفراد المجتمع الجزائري و باي باسهتطاعتها مواصهلة دراسهتها و فهي أي مكهان أرادي سهوا   اغلب

 .كان في إطار محيطها المحلي أو خارج  

 (:االستقرار)مرحلة التطبيق  -4-2-5

تنمو وتزدهر إطارات فيههها ألن في " التماسك وإعادة التنظيم"علههى هههذه المرحلههة اسههميطلق     
المجتمع فتنشر أنماط من ل الجديدة وتتخذ شك  محددا داختماعيهههههههههة الع قهههههههههاي االججديدة من 

   .(1)رالتوافق تضم المظاهر الجديدة للمجتمع المتغي

ففهي ههذه المرحلهة يعهم التغيههر فهي المجتمهع كله  أو لههدم الغالبيهة العظمهى، و تسهتقر التغيههراي    
دة مكانههها فههي الههنمط لترخههذ هههذه العناصههر الجديهه فههي النظههام االجتمههاعي و تصههبا مسههلمة بههها،

 .و لكن تبقى هناك فئة قليلة معارضة لكن سرعان ما تندمج في هذا التغير السائد

ههذا التغييهر و تسهلم به    يمكن القول أن أفهراد المجتمهع خاصهة المهرأة فهي ههذه المرحلهة تتبنهى   
 السههائد بههل و تعتمههده بشههكل نهههائي فههي حياتههها ، لترخههذ هههذه العناصههر الجديههدة مكانههها فههي الههنمط

 .المجتمع و في مختلا 

 متداخلةالسابقة  الذكر ال ترتي دفعة واحدة و إنما هي متعاقبة و متكاملة و إن هذه المراحل    
 " ص ف الدين شروخ"يرم التفري  أو التمييز بين مرحلة و أخري إذ  حي  ال يمكننا ،فيما بينها

 

                                                             
 .268،ص  مرجع سب  ذكره،  نتهاني حس -1



 47 

قههد  اخلههة و الفتههرة الزمنيههة لكههل مرحلههةالفواصههل بههين المراحههل ليسههي واضههحة، كمهها أنههها متد»أن 
تطههول أو تقصههر، و قههد يكههون هنههاك انههدماج بههين المراحههل و التطبيقههاي العمليههة فهههي ال تحههد  

و قههد يطههرأ علههي هههذه المراحهل تغييههر بتقههديم مرحلههة و تههرخير أخههرم أو بتضههافة ، (1)«دفعهة واحههدة
رم ، وههذا كله  مهن أجهل عناصر جديدة أو حذا بعضها ، وقد تتداخل بعض المراحل مهع األخه

أن يرخذ هذا التغير مساره الصحيا و يرخذ العنصر الجديد مكان  الم ئم بعد توافق  مع مختلا 
  . الجوانب  وهكذا يكون التغير، إال أن القبول هو األساس في عملية التغير االجتماعي والثقافي

 : و قياسه عوامل التغير االجتماعي -5

 :تماعيعوامل التغير االج -5-1

 مجموعهة مهن العوامهل المسهببة له ال يحدده عامل واحد و إنما يتم بمساعدة التغير االجتماعي   
هنههاك سههبعة عوامههل تهه ثر فههي المجتمههع و هههي العوامههل االقتصههادية و »أن" دي غريهها"إذ يههرم 

لتغيهر السكانية، الجمالية، النفسية، األخ قية، القانونية، السياسية، ولكن أهم عامل مهن عوامهل ا
 . (2)«و التطور االجتماعيين هو العامل االقتصادي

 :كما يحدد بعض العلما  عددا من المصادر المتنوعة للتغير االجتماعي منها ما يرتي  

 ( :اإليكولوجية) العوامل البيئية و المادية  -5-1-1 

ر النهههاس للبيئههة الجغرافيههة متغيههراي كثيههرة تتههرك آثارههها علههى المجتمههع و نظمهه ، حيهه  يضههط   
للتكيا مع هذه الظهروا الجغرافيهة و طبيعتهها مهن جميهع النهواحي الجسهمية والعقليهة والخلقيهة و 

بتسههخيرهم لمواردههها مههن أجههل إشههباع حاجههاتهم و تنظههيم أسههاليب حيههاتهم حسههب »حتههى الثقافيههة، 
يم و فهي مقدمته  عهن تهرثير األقهال" ابهن خلهدون"تكلم عنه  الظروا البيئية و المناخية ، و هذا ما 

 . (3)«المنحرا و الهوا  في ألوان البشر

 
                                                             

 . 036، مرجع سب  ذكره ،ص علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -1
 . 070، ص 2115، دار العلوم ، عنابة  ،  مدخل في علم االجتماعص ف الدين شروخ ،  -2
 .048مرجع سب  ذكره ، ص ،مدخل إلى علم االجتماعحامد خالد ، -3
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قتصههر علههى العوامههل و األقههاليم المناخيههة فقههط بههل كههذلك تغيههر البيئههة كمهها أن هههذه العوامههل ال ت  
مصر ) البيئة العربية  البرجيون عندما انتقلوا إلى»كاالنتقال من مكان إلى آخر مثلما حد  مع 

لكثير من التغير االجتماعي مهن أجهل التهرقلم مهع المنهاخ ، أدم بهم هذا االنتقال إلى ا( و الشام 
 . (1)«المصري و هو مبدأ التغير االجتماعي

الع قهاي االجتماعيهة ألن المجتمهع »إذا للعوامل البيئية و اإليكولوجية بكل أنواعهها تهرثير علهى  
لجبريهة  جز  من هذا الكل لذلك هو يخضهع( خاصة المرأة)هو كل مترابط في أجزائ  و اإلنسان 

دورا مهما في التغير االجتمهاعي وفه  مها تهوفره مهن إمكانيهاي  حيه  أن لها  ، كما(2)«البيئةهذه 
 و  تجبر  األفراد على أن يكيفوا أنفسههم مهع مختلها األوضهاع االجتماعيهة، االقتصهادية، الثقافيهة

  .الزراعية، المناخية، الجغرافية و غيرها لتوفير مطالبهم و احتياجاتهم 
 :العوامل السكانية -5-1-2
إن ارتفاع معهدل النمهو السهكاني يه دي إلهى تعقيهد الحيهاة االجتماعيهة داخهل المجتمهع ممها يهدفع   

به  إلههى  إيجههاد طهر  وأسههاليب جديههدة للهتحكم فههيهم و الضههبط االجتمهاعي ، بهههدا تحقيهه  التقههدم 
 .للمحافظة على استمرارية المجتمع 

 :العوامل السياسية  -5-1-3
الهذي النظام السياسهي دورا محوريها فهي تنميهة المجتمعهاي و إحهدا  التغيهر االجتمهاعي يلعب    

 .أثر بدوره على القيم
 :الحروب و الثورات  -5-1-4
كاني الحروب و الفتوحاي و ما يطهرأ علهى واقهع الخصهم مهن أسهباب التغيهر االجتمهاعي الهذي   

عسهكرية أو اجتماعيهة فتطهيا بهالنظم  ثهورة ، هذا ما يحد  عادة عنهدما تقهوم(3)المجتمعايعرفت  
الموجهههودة و تقهههيم قواعهههد و نظهههم جديهههدة مسهههتحدثة ، و قهههد تمثهههل ههههذه الهههنظم المسهههتحدثة تطهههورا 

                                                             
 . 043،مرجع سب  ذكره ،ص علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -1
 (.47-48)ص، مرجع سب  ذكرهالدسوقي وفا  عبده  ، -2
 . 045ب  ،صاسال، مرجع  ص ف الدين شروخ ، علم االجتماع التربوي -3
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 .(1)مصحوبا بتقدم و تحسن وارتقا  و قد تمثل نكوصا و تراجعا
 اإلنسانيةإلى أن الثورة هي التغير المفاجئ للقيم  (Jean Hazared) جان هازارد لقد ذهب و   

 .(2)التغير الثوري تغيرا فجائيا للنظام وقواعد التنظيم الرسمي، في المجتمع وبذلك يكون

تعتبر الثوراي من أهم عوامل التغير االجتماعي ألنها تنطوي بالضهرورة علهى التغيهر الشهامل    
و الفجههائي و الجههذري فههي المجتمههع ،و تعههد تهههدا لتغيههر اجتمههاعي يهههدا إلههى خلهه  حيههاة جديههدة 

تطور العصر، ويمكنها أن ترخذ أشهكاال عديهدة فهي المجتمهع منهها الثهوراي لتهي تحهد  فهي ت ئم 
و غيرها ، و على الرغم من تعهدد نمهاذج الثهوراي و اخهت ا أشهكالها إال أن ...األنسا  الثقافية 

التغير هو لب الثورة و جوهرها، ألن المستعمر يرتي بثقافت  و يفرضها على المجتمهع المسهتعمر 
افة إلى التغيراي التي يرضها فهي مجهال الهنظم االجتماعيهة و السياسهية و االقتصهادية فهي باإلض

    . (3)المجتمع

يعمههل االسههتعمار علههى إحههدا  التغيههر فههي الدولههة المسههتعمرة مههن خهه ل نشههر ثقافتهه  وعاداتهه  و   
 تقاليده قصد طمس هوية هذه المجتمعاي وفرض السيطرة عليها، و ههذا مها حصهل بالضهبط فهي
الجزائر بعد االحت ل الفرنسي فقد سعي فرنسا لنشهر ثقافتهها و القضها  علهى الثقافهة الجزائريهة و 

 .محو الهوية الوطنية 

 :العوامل الثقافية  -5-1-5

إن تطههور العلههوم و ظهههور مفههاهيم الحريههة و المواطنههة و المسههاواة و المشههاركة الديمقراطيههة و   
أكثههههر، و التههههي بههههدورها أثههههري فههههي عمليههههة التغيههههر غيرههههها، أصههههبحي تقههههوم علههههى أسههههس عق نيههههة 

 . (4)االجتماعي

                                                             
، المكتب الجامعي دخل إلى تنظيم المجتمع المعاصر نظرة تكاملية الم، إبراهيم عبد الهادي المليجيالفارو  حمودة مسعد ،  -1

 .34، ص 2110الحدي ، اإلسكندرية،ب ط ، 
،م سسههههههة الشههههههباب الجامعههههههة، اإلسههههههكندرية، التغيرل النظرية الوظيفية لتحليل التغير االجتماعي مدخالجههههههوالني ،فادية عمر  -2

 .014، ص0113
 ( .56-55)ص ، مرجع سب  ذكرهالدسوقي وفا  عبده  ، -3
 .050، ص مرجع سب  ذكره،  مدخل إلى علم االجتماع، حامد خالد -4
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أن التقدم الفني و اآللي الذي " الطريقة الفنية  والحضارة " كتابهه في " مفورد لويس" كمهها أكههد  
الثقافية  ل حدث بالنسبة للعوام نتيجة للتقدم الذيجهههها  ظهر في أوروبا  عقب الثورة الصناعية 

في  األخ قيههههههة و اإلنسههههههانيةتماعية أثرت على القيم والمعايير وما صاحب ذلك من تغيرات اج
 . (1)المجتمع

إن أي تغيهههر يطهههرأ علهههى المجتمهههع مهمههها كهههان نوعههه  فتنههه  يهههنعكس علهههى إيديولوجيهههة المجتمهههع    
واألفكار التي يعتنقها أفراده و على م سسات  و نظم  االجتماعية و غالبا ما جسد هذه التغيراي 

 .في هذه األخيرة
 : االحتكاك و االتصال الحضاري -5-1-6
يعمل االحتكاك و االتصال على اإلسراع في عملية التقدم والتغييهر فهي العديهد مهن المبهاد  و   

لفترة طويلهة واسهتبدالها بهرخرم جديهدة ، فسههولة اتصهال   األفكار التي كاني منتشرة في المجتمع
دام وسهههائل االتصهههاالي الفكريهههة و المجتمهههع بعهههدة مجتمعهههاي إمههها بحكهههم الجهههوار أو بحكهههم اسهههتخ

 .المواص ي الحديثة أدم إلى التغير في عاداي و اتجاهاي و أنماط سلوك األفراد 
 : ( اإليديولوجية)العوامل المعرفية  -5-1-7
حركة فكرية ترتبط بالمذاهب و العقائد الفكرية السائدة في مجتمهع مها فضه  عهن  يديولوجيااإل   

، لهذلك ههي تعتبهر عهام  مهن عوامهل التغيهر ألن تقاليد و القيم الفكرية في ارتباطها بالعاداي و ال
آثارها على التنشئة لهها فاعليههة فههي التههرثير علههى البنها  و الع قههاي  االجتماعيههة ، التههي تههنعكس 

، يتضا (2)العادات والتقاليد و األفكارو مما يحدث فيها من تغيرات تؤثر في القيم االجتماعية 
بعههد انتقههالهم إلههى البيئههة العربيههة توجههب علههيهم تغييههر تفكيههرهم و تعلههم  الفئههايبعههض   هههذا عنههد

العقيهههدة اإلسههه مية و العبهههاداي و اآلداب اإلسههه مية و اللغهههة العربيهههة أي أن البيئهههة نقلهههي إلهههيهم 
 .اإلر  اإلس مي

 :التكنولوجيةالعوامل االقتصادية و  -5-1-8
ومههها   نتهههاج و وسهههائلةيهههري الكثيهههر مهههن مظهههاهر اإلغ االقتصهههاديةأن التطهههوراي التكنولوجيهههة و   

                                                             
 . 53،ص  مرجع سب  ذكرهالدسوقي وفا  عبده ، -1
 ( .52-50)، ص  المرجع نفس الدسوقي وفا  عبده ، -2
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مهن خه ل »يرتبط بها من أنسا  و ثقافة و نظم و حققي مسهتوياي عاليهة مهن التطهور و التقهدم 
التجديد و االبتكار المتصل بروضاع واتجاهاي ومواقا شهملي جميهع نهواحي الحيهاة االجتماعيهة 

ة و تبادلههها و نشههرها عههن طريهه  وسههائل كمهها أدي المعههدالي المرتفعههة لنمههو المعلومههاي و المعرفهه
اإلعهههههه م و االتصهههههههال المتطهههههههورة إلهههههههى إحههههههدا  طفهههههههرة و تغيهههههههراي فهههههههي األدواي و الوسهههههههائل و 

 .(1)«التقنياي

العامهل التكنولهوجي مهن العوامهل الهامهة الم ديهة إلهى التغيهراي  أن" كهارل مهاركس " يعتبر  و    
االتجهههاه المتزايهههد نحهههو اسهههتخدام اآللهههة فهههى ك ، (2)االجتماعيهههة و التهههي بهههدورها تههه ثر علهههى الحيهههاة

 (3)مجاالي الحياة المختلفة، وتطور تكنولوجيا اآلالي واألجهزة عالية الطاقة ذاي التكلفة الزهيهدة
اآلالي  تكنولوجيههها المعلومهههاي، و:  و غيرهههها مهههن مجهههاالي الثهههورة العلميهههة و التكنولوجيهههة منهههها

تكنولوجيههها الفضههها  ، التكنولوجيههها الحيويهههة و علهههم  و الطاقهههة النوويهههة واإلنسهههان اآللهههي ،الحاسهههبة 
 .األحيا  والهندسة الوراثية 

إذا االنفتههههاف االقتصههههادي أدم إلهههههى تغيههههراي جذريههههة فهههههي مختلهههها الم سسههههاي االجتماعيهههههة و   
، كمهها أن االتصههال  االقتصههادية و المعرفيههة ممهها أثههر بههدوره علههى بنهها  المجتمههع و نسههق  المعرفههي

نتيجهة للتقهدم فهي وسهائل االتصهال المختلفهة أدم إلهى تغييهر الكثيهر مهن  الواسهع بهين المجتمعهاي 
القيم واألبنيهة االجتماعيهة مثهل قيمهة العمهل و خهروج المهرأة و المشهاركة االقتصهادية لهها ، العمهل 

 .وغيرها.... في مختل  القطاعاي 

 :االختراعات و االكتشافات واالنتشار -5-1-9

رمهههزا للتقهههدم والرقهههى فهههى العديهههد مهههن الجوانهههب االجتماعيهههة  صهههاري االختراعهههاي واالكتشهههافاي   
واالقتصادية ألي مجتمع و بذلك فهي تعد االختراع من العوامل األساسية في التغير االجتماعي 

التلفزيهههون )حيهه  أن االختهههراع يحهههد  فههي الجوانهههب الماديهههة كظههههور بعههض األجههههزة و الوسهههائل 
                                                             

 .041،مرجع سب  ذكره ، ص مدخل إلى علم االجتماع، حامد خالد -1
 ( .51-57)، ص  كرهمرجع سب  ذالدسوقي وفا  عبده  ، -2
، 8ربيههة، مجلههد مسههتقبل التربيههة الع ،"بعههض متطلبههاي تنميههة القههيم العلميههة لههدم طهه ب المرحلههة الثانويههة"عبههد الههودود مكههروم،  -3
 .86، ص2112للتعليم والتنمية، القاهرة، أكتوبر،  ي، المركز العرب27ع
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و غيهر الماديهة للمجتمهع كاسهتخدام بعهض المفهاهيم  ....(الحاسوب، الهاتا، األقمار الصهناعية 
، باإلضافة إلى اكتشهافاي بعهض العلمها  ...( العولمة، الذاي، الحداثة، ما بعد الحداثة)الجديدة 

غاليلو، اوغسي كوني ، إبن خلدون و غيرهم ساهمي في تغيير نظرة  (Columbus)كولومبوس 
كمهها أدم إلهى إعههادة فحههص النسهه  القيمههى » ، الفهرد إلههى مهها يحههد  داخهل المجتمههع  بصههفة كليههة

الموجهود و بهدأي الكثيههر مهن القههيم فهى االنتشههار وخاصهة تلههك المرتبطهة بالسهه م والمحبهة واحتههرام 
البيئة وحمايتها، وبدأي  الدعوة إلهى قهيم إنسهانية جديهدة كهاحترام الحيهاة والمسهئولية تجهاه األجيهال 

م أن ههذه القهيم وغيرههها مهن عناصهر أخ قيهة يبنههى القادمهة وحمايهة البيئهة، وبهاي مههن المهرلوا فهه
،  إال أن بعهههههض العلمههههها  يهههههرون أن  عامهههههل (1)«عليهههههها الضهههههمير العهههههام القهههههيم اإلنسهههههانية كلهههههها

لهههن يكتهههب لهههها النجهههاف فهههي أن تههه دي إلهههى عمليهههة التغيهههر حتهههى تعهههم وتنتشهههر لهههدم  »االختراعهههاي 
و التفاعههل معههها مثههل انتشههار قبولههها أشههخاص كثيههرين أي علههى نطهها  واسههع فههي المجتمههع و يههتم 

 .(2)«الفضائياي واإلنترني وتوظيفها في خدمة إحدا  التغيير وتوجيه 

من الطبيعهى أن يحهد  ههذا العامهل  تغيهراي فهي مختلها الجوانهب االقتصهادية أو االجتماعيهة   
 . الثقافية ،القيمية  سوا  كاني هذا التغير بطيئ أو سريع سلبية أم ايجابية أو 

صههبا واضههحا أن التغيههر االجتمههاعي عمليههة ال تقتصههر علههى عامههل واحههد بههل هههي نتههاج لقههد أ   
تفاعل عوامل عديدة، مثل العوامل التكنولوجية والصهناعية واالقتصهادية والثقافيهة، و لكهن أسهاس 

حيهه  أدي ، كههل التغيههراي االجتماعيههة هههي التكنولوجيهها التههي تتناسههب طرديهها  مههع سههرعة التغيههر 
زيههادة التههرابط بههين بقههاع العههالم واالعتمههاد المتبههادل بههين األطههراا »وجيههة إلههى التجديههداي التكنول

،  و تغيراي كثيرة في الحيهاة االجتماعيهة و خاصهة (3)« الرئيسية لهذا التقدم العلمى والتكنولوجى
  . وغيرها... في القيم التي ترتبط  بالمرأة منها الدور و المكانة و المركز و الوظائا 

                                                             
، 018، مجلهههة تربيهههة األزههههر، عهههدد مهههن منظهههور إسههه ميفلسهههفة القهههيم ر يهههة فلسهههفية فهههي عهههالم متغيهههر أسهههامة حسهههين بهههاهى ،  -1

 (. 30-21)،  ص2112
 . 72،ص مرجع سب  ذكرهمعن خليل العمر ،  -2

3 - Michel D. Bordo, Barry Eichengreen and Douglas. Irwill : “is Golobalization Today Really 
Different Than Globalization A Hundred Years Ago?” NBER Working Paper series, No. 7195, 
Combridge, June 1999, P1. 
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 : التغيرقياس  -5-2

 :  يلي ونذكر منها ما االجتماعيهناك عدة مقاييس لقياس التغير 

هههو معرفههة : مقيههاس مههن عشههرة قضههايا الهههدا منهههايتكههون هههذا ال: بتفينوتي"مقياس -5-2-1
 .مدي انغماس الفرد و اتصال  بقضايا المجتمع

اسهت  فهي و هو مقياس و همي للعصر وضع  ليرنهر أثنها  إجهرا  در :  مقياس ليرنر -5-2-2
 .الشر  األوسط معتمدا على تسعة أسئلة عامة  موجعة لث ثة فئاي محددة 

هو مقياس لقياس بعد العصرية قام كوب  بتطوير مقياسه  التقليهدي :   كوبمقياس  -5-2-3
 .إلجرا  دراست  حول رعاة الماشية في كانساس

الفهر  بهين الشهخص  مقياس وضع  هوب أثنا  إجرا  دراست  إلبهراز هو: مقياس  اوب -8-4
 .  (1)العصري و الشخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.  052-050)ص  سب  ذكره ،محمد عودة ، مرجع  -1
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 :و نظرياتهوسائل نقل التغير االجتماعي  -6
 :وسائل نقل التغير االجتماعي  -6-1
 :ي عملية نقل التغيراي االجتماعية عدة عوامل و وسائل منها فتسهم    
 :المؤسسات االجتماعية -6-1-1
تغير االجتمهاعي و إحداثه  فهي المجتمهع و تتجسهد ههذه نقصد ب  كل الوسائل التي تقوم بنقل ال  

و ذلههك بتعويههد األبنهها  علههى نشههر فكههرة األســرة :الوسههائل فههي الم سسههاي االجتماعيههة  و أهمههها 
التغير أوال ، فاألسرة هي الوسيلة الهامة في إكساب العاداي و القهيم و كهل المفهاهيم الجديهدة ،ال 

المدرسهههة شهههريكتها فيهههزداد أثهههر فعليهههها كلمههها تكامهههل يقتصهههر ههههذا علهههى األسهههرة وحهههدها بهههل تعتبهههر 
فههي المرتبههة الثالثههة بمختلهها م سسههات  و  المجتمــعجهههدهما فههي بنهها  شخصههية الفههرد ، ثههم يههرتي 

...( تلفههاز ، راديههو ، انترنههي ) خاصههة أجهههزة االتصههال و اإلعهه م بمختلهها أشههكالها و أنواعههها 
رزتهه  العولمههة و شههبكاي االتصههال وتههدف  نظههرا لمهها أف التههي بفضههلها أصههبا العههالم قريههة صههغيرة

 .المعلوماي
 ذاي أهميهة بالغهة فهي نقهل التغيهر بقهدر إلهزام الجماعهة بهروامر الهدين و نواهيه  المعابـدكما أن    

تبقههى أهههم و أقههوم وسههائل التغيههر بمهها لههها مههن سههلطة علههى مختلهها الوسههائل السههاب   الدولــةلكههن 
 .(1)ذكرها

 :الحراك االجتماعي -6-1-2
راك االجتمههاعي هههو كههل تحههرك يحههد  داخههل المجتمههع بههين األفههراد و الجماعههاي و الههذي الحهه  

في األدوار و المكانة و المراكز االجتماعية لدفراد فتترثر حيهاتهم فهي » ي دي إلى تغيراي كثيرة 
 . (2)«أفكارهم و مشاعرهم و عاداتهم و بالتالي هذا كل  ي ثر في الوعي االجتماعي

 :اعي نوعين و الحراك االجتم 
و فهي ههذا النهوع مهن الحهراك يهتم االنتقهال فيه  مهابين الطبقهاي كهرن ينتقهل أحهدهم : حراك رأسي-أ

 .من طبقة عامة إلى طبقة النخبة ثقافية كاني أم سياسية
                                                             

 .046، مرجع سب  ذكره ،ص علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -1
 .  047،ص  ، المرجع نفس علم االجتماع التربويص ف الدين شروخ ،  -2
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 .(1)و هو الحراك الذي يتم ب  االنتقال من مركز إلى آخر داخل الطبقة الواحدة: حراك أفقي-ب
 ( :التلفزيون)وسائل اإلعالم  -6-1-3

ها مهن مصهادر التغيهر فهي أي مجتمهع، لمها  تعد   وسائل اإلع م المرئيهة والمسهموعة مصهدر ا مهم 
أجناسهههم و أعمههارهم و اهتمامههاتهم ومسههتوياتهم  اخههت الههها مههن تههرثير كبيههر فههي المتلقههين علههى 

الوسهههائل  ففهههي الجزائهههر اسهههتخدم االسهههتعمار ههههذا النهههوع مهههن  الفكريهههة واألكاديميهههة واالجتماعيهههة،
لذلك قام بتنشها  محطهاي » للسيطرة على المجتمع الجزائري قصد القضا  على الهوية الوطنية ،

كانههي تسههعى إلههى خدمههة أهههداا االحههت ل و اسههتجابة لحاجههاي المعمههرين  [0162-0156]بههين 
الثقافيهههة و سههههلب و تشهههوي  ثقافتنهههها ، وذلهههك بتقههههديم بههههرامج تتنهههافى مههههع تقاليهههد الوقههههار و االحتههههرام 

لمعروا لدم أوساط المجتمع الجزائر،و تمس القيم و السلوك و العاداي الراسخة لدم المواطن ا
 .(2)«الجزائري

لكهن الجزائهريين علمههوا مها كههان يههدا إليهه  االسهتعمار فرفضههوا كهل مهها كهان يعههرض بهل منعههوا    
قاليده التي ال أوالدهم و نسائهم من المشاهدة ألنهم كانوا يخافون المساس بهويتهم و عاداتهم و ت

أن التلفزيهههون يقلههب األوضهههاع الثقافيهههة و  »" ماكلوهههان"يهههرم تتوافهه  مهههع ثقافههة االسهههتعمار حيهه  
 .(3)«قلبا شام  ... االجتماعية و الخلقية 

و نظههرا لمهها للتلفزيههون مههن أهميههة كبيههر تتجلههى فههي التههرثير علههى األفههراد فقههد سههعى التلفزيههون     
يير ذهنياي أفراد المجتمهع مهن التفكيهر الهذي غرسه  االسهتعمار و الجزائري بعد االستق ل إلى تغ

استئصهههال  و إرسههها  قواعهههد التنظهههيم الجديهههدة التهههي تعمهههل علهههى نشهههر ثقافهههة رفيعهههة مشهههوقة كفيلهههة 
باالسهههتجابة للحاجهههاي اإليديولوجيهههة و الجماليهههة التهههي تناسهههب التطهههور المرجهههو ،و بالتهههالي جعهههل 

األصههلي، و مههن أجههل كههل هههذا سههعي الجزائههر مههع مههرور الجمههاهير تشههعر باالنتمهها  إلههى وطنههها 
الوقههي إلههى اكتسههاب التكنولوجيهها المعاصههرة و التقنيههاي الحديثههة لتغييههر انفعههاالي األفههراد و طههر  

                                                             
 . 046، المرجع الساب  ،ص الجتماع التربويعلم اص ف الدين شروخ ،  -1
 (.33–30)،ص 2100دار الهدم،الجزائر،بدون طبعة،، القيم االجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائري، ثريا التيجاني -2
 . 51، المرجع الساب  ، ص القيم االجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائريثريا التيجاني ،  -3
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تفكيههرهم و ممارسههاتهم  ، باإلضههافة إلههى فهههم التغيههراي و اسههتكمال معلومههاتهم و تكييهها سههلوكهم 
 . (1)بقوةتدفع  التكنولوجيا حتى ال يجدوا أنفسهم على هامش التطور الذي 

 :العولمة الثقافية -6-1-4

تطرف العالمية أفكارا  إنسانية تنتقل بالتبادل بين الثقافاي عندما يحهد  االحتكهاك والتهداخل أو    
رادة الختهرا   االمتزاج، في حهين تسهعى العولمهة إلهى سهلب الخصهم إرادته  وهويته ، فههي هيمنهة وا 

إن العالميهة هههي إغمها  للهويهة الثقافيههة، ". العهالم"لتهالي نفيه  مههن وسهلب  خصوصههيت ، وبا" اآلخهر"
 .(2)عأما العولمة فهي اخترا  لها وتميي

كمهها أنههها تسههعى إلههى ، تسههعى العولمههة إلههى غيههاب القههيم اإلنسههانية و الخصوصههياي الثقافيههة    
 . توظيا كل التطوراي في المجال العلمي لتحقي  غايتها في السيطرة على العالم

 :نظريات التغير االجتماعي  -6-2

 :النظرية التطورية -6-2-1

وغيرهما " مورجان"و " سبنسر"، مهههههن أبههههرز علمائهههههها نهاية القرن التاسع عشرانتشههههري فههههي   
صهههههاف النظريهههههة التطوريهههههة " هربرت سبنسر"ممهههههن نهههههادوا  بهههههالتطور االجتمهههههاعي ، فنجهههههد بهههههرن 

طبيعيـة ونفسـية  لعدة عوامهلحتميا كنتيجة الك سيكية كان ي من برن التغير في المجتمع يكون 
إلههى من البسيط بشههكل عههام يتجهه  تههدريجيا   هههو يههرم أن التطههوروحيويــة تعمــل كلهــا فــي تكامــل 

فعنـدما ينشـ  وصهوال  إلهى مرحلهة التكامهل  إلهى مرحلهة ال تجهانس مهن مرحلهة التجهانسالمعقد أي 
حيـث الوظـائف ولكـن بعـد أن المجتمع  يكون بسيطا والتجـانس يكـون واضـحا بـين أفـراد  مـن 

و يظهـر اـوا »يتطور ويتقدم تظهر وظائف أخرى أكثر تعقدا و يظهر التخصص  بين األفراد، 
 . (3)«بصورة واضحة عند االنتقال من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة و معقدة

                                                             
 ( .31-35)، المرجع الساب ، ص القيم االجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائريجاني ، ثريا التي -1
، مركههز بحهو  ومناقشهاي النهدوة الفكريهة العولمهة والهويهة الثقافيههة عشهر أطروحهاي فهي العهرب والعولمههة محمهد عابهد الجهابري، -2

 .310، ص 0118دراساي الوحدة العربية، بيروي، 
 (.83-82)، ص0175،مطبعة دار الس م ، نظرية هوبهارس في التنمية االجتماعيةن شكاره ، عادل عبد الحسي -3
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تظم أنه  كيهان كلهي يتكهون مهن وحهداي متميهزة تنه»نظهر إلهى المجتمهع علهى ي "سبنسر"بينما كان  
وفقها  لترتيبهاي معينههة فهي مكههان محهدد، ويشههب  المجتمهع فهي تكوينهه  بالكهائن العضههوي ولهذلك فتنهه  
عنههدما يتغيههر يخضههع لههنفس منطهه  تطههور الكائنههاي العضههوية، فههالمجتمع ينمههو فههي حجمهه  وهههو 
عندما ينمو تتباين مكونات  وتصبا غير متشهابهة وهنها يظههر ضهرب مهن التبهاين البنهائي، ولكهن 

، و اين ال يفقد المجتمهع تكامله  فههو يطهور دائمها  أشهكاال  جديهدة لتكامهل أجزائه  المتباينهة هذا التب
تخصصا وتعاونا إلى النسق أكثهههههههههر المجتمع  فتن وظائف أعضائ  سوف تكون كلمههههههههها نمهههههههههى 

كهان ورا  تحهول المجتمهع مهن بسهيط إلهى مركهب »، و اعتبر أن التغيهر االجتمهاعي   (1)«األكبر
 . (2)«لى تحول العاداي و التقاليدوهذا بدوره أدم إ

أن  محهددة وحتميهة البههدمهر بمراحهل ييه من بهرن التهاريخ البشهري  "مورجان لويس هنري" أما    
تمههر بههها كههل المجتمعههاي لتنتقههل مههن المرحلههة التههوحش ثههم المرحلههة البربريههة وصههوال إلههى المرحلههة 

 .المدنية

لحضههاري هههو سلسههلة مههن المراحههل تبههدأ يهه من أيضهها بههرن التقههدم ا»كههان  "مين هنري"كمهها أن   
باألشكال البدائية للتنظيم االجتماعي و الوضع االجتماعي لتنتهي باألشكال القائمة على الحرية 

 .  (3)«و التعاقد

 : النظرية الوظيفية  -6-2-2

نظرية في التغير االجتماعي تشب  إلى حهد كبيهر نظريهة هربهري سبنسهر  "إيميل دوركايم"قدم     
عن المماثلة العضوية ، وانطل  فهي ر يته  للتغيهر مهن منظهور وظيفهي يتضها مهن الع قهة بعيدا 

المجتمهع » ،إذ يشهير إلهى أن  التي أقامها بين مفهوم تقسيم العمهل ومفههوم التضهامن االجتمهاعي
يتحول من المجتمع الميكهانيكي إلهى المجتمهع العضهوي نتيجهة للتنهوع التهدريجي و التعقهد المتزايهد 

، و هذه بدورها ت دي إلى تقسيم العمل بهين أفهراد المجتمهع الهذي تصهاحب   (4)«ة الماديةفي الحيا
                                                             

 .248، ص  سب  ذكرهجع رم،  نتهاني حس -1
 . 007، ص0111، مطابع التعليم العالي ، العرا  ،  التغير االجتماعي النظرية و التنموية آفا قس النوري ، -2
 .241ص  الساب ،جع رلماتهاني حسن ،  -3
 . 000، ص 0187الوي للنشر و التوزيع ، األردن ، ، دار مجد التغير االجتماعي بين النظرية و التطبي محمد الدقس،  -4
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أن ههذه  كهايمدور ضرورة مختلفة من التباين االجتماعي كزيادة الكثافة السكانية مث  ، كمها يهرم
،وهههو فههي جههوهره تعبيههر عههن التغيههر ودال  التباينههاي االجتماعيههة هههي التههي تجعههل العمههل ضههرورة

 .ث  على حدو 

عنهدما يزيهد حجهم المجتمهع و ترتفهع درجهة »يرم أن أهم أسباب التغير ههي أنه   "بارسونز"أما    
و ته ثر الثقافهة  قاالتباين في  تظهر على الفور ثقافاي فرعية  تتضارب فيما بينها و ينتهي التثا

ضههها الغالبههة علههى عمليههة التنشههئة االجتماعيههة ، فتتصهها بعههض الثقافههاي بمميههزاي هامههة عههن بع
 .(1)«اآلخر ، فيسود التوتر و الصراع و يحد  التغير االجتماعي

تكامل األجزا  في إطار الكل ، أي ما يقدم  الجز  إلهى الكهل و المتمثهل »ت كد الوظيفية على   
، ولكهل جهز  مهن ههذه األجهزا  وظيفهة محهددة فهتذا حهد  خلهل فهي أي  (2)«في المجتمهع و الثقافهة

 .ائا األخرم و بالتالي على البنا  االجتماعي وظيفة فتن  ي ثر على الوظ

 (:الماركسية) نظرية الصراع  -6-2-3
يههرم أصههحاب هههذا االتجههاه أن الصههراع هههو العامههل األساسههي فههي عمليههة التغيههر االجتمههاعي     

الههذي يحههد  نتيجههة عههدم التجههانس بههين العناصههر الثقافيههة و االجتماعيههة و االقتصههادية المكونههة 
ة التغييههر عنههدهم هههو الطبقههة أو الجماعههة ولههيس الفههرد ، فههالمجتمع يتههرلا مههن للمجتمههع ، فقاعههد

طبقاي وليس من أفراد ،و يعد كارل ماركس من أهم الهرواد الهذين اعتبهروا أن أسهاس التغيهر ههو 
الصههراع الطبقههي بههين البرجههوازيين و الفقههرا  أي بههين وسههائل اإلنتههاج و قههوم اإلنتههاج ،و فههي نظههره 

ت لهها أسههاس البنهها  االجتمههاعي و تهه ثر تههرثيرا عميقهها فههي جميههع الجوانههب  الظههروا االقتصههادية»
وهو  االقتصههاد هههو الركيههزة األساسههية التههي يقههوم عليههها المجتمههع، ف(3)«األخههرم للنشههاط البشههري

التههي أطلهه  عليههها مههاركس عناصههر البنهها  الفههوقي والدولههة )فيهه  األساس الحقيقي للحياة الروحية 

                                                             
 . 257، ص سب  ذكرهجع رمتهاني حسن ،  -1
 .56، ص0172،عارا، مصرمحمود عودة، دار الم:، ترجمة  نظرية علم االجتماع طبيعتها و تطورها، وال تيماشياقني -2
 (.276-275)، ص0187، منشرة  المعارا اإلسكندرية ، مصر ،  ما علم االجتماعمحمد سعيد فرف ،  -3
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غير القيم ضروري حتى يتمكن التنظهيم االجتمهاعي لإلنتهاج مهن أن يعيهد توأن  ،(واألسرة والثقافة
 .(1)الجديدتشكيل بنائ  على نحو يتواف  مع االقتصاد المتغير و أسلوب اإلنتاج 

إذا الفلسههفة الماركسههية هههي فلسههفة التغييههر بههدون منههازع فهههي تههرم أن هنههاك حركههة ديناميههة فههي   
لهى نطها  المهادة ووسهائل اإلنتهاج والظهروا المحيطهة الكون وهي حركة عامة وشاملة ، تعمهل ع

التي تعمل فيها ، ومن هذه القاعدة التحتية الث ثية تنبث  سائر الفعالياي االجتماعية والمنجزاي 
الحضهههارية الفوقيهههة حتهههى ولهههو كانهههي قيمههها أو ممارسهههاي دينيهههة ، فالعامهههل  واحهههد و ههههو العامهههل 

 .(2)االقتصادي
أن التغير االجتماعي ينشر نتيجة للصراع ، سهوا  ( الصراع)اركسية نستخلص أن النظرية الم   

كهان ههذا الصههراع بهين األفههراد و الجماعهاي للحصهول علههى السهلطة السياسههية أو بهين عناصههر و 
أجههههزا  النسههههه  االجتمههههاعي أو بهههههين الطبقهههههاي فههههي ع قهههههاي اإلنتهههههاج و قههههوم اإلنتهههههاج، فهههههالتغير 

 .تالي تطور المجتمع االجتماعي و االقتصادي و السياسي و بال
 : نظرية التكامل -6-2-4

غههه  أن الههههدا األساسهههي لهههها فهههي تفسهههير التغيهههر نظرية قريبة من نظرية الصراع ههههي و    
االجتماعي هو الضغوط الناتجة عن الصراع بين األجزا  و العناصر المكونة للبنا  االجتماعي 

مهع مهاركس فهي أن النظهام الرأسهمالي اتفه  »الهذي " مهاكس فيبهر"و متطلبات   و مهن أههم روادهها 
يقهوم علههى طبقتههين بينمها اختلهها معهه  فههي العوامهل التههي تفسههر طبيعهة الطبقتههين و التغيههراي التههي 
تطهرأ عليهمهها بهالرجوع إلههى العوامهل الماديههة للمجتمههع ، حيه  أكههد علهى أن هنههاك نهوع خههاص مههن 

الفوقي و الوعي التكنولوجي و  األفكار تلعب دورا كبيرا في إحدا  تغير اجتماعي معين ،فالبنا 
  .(3)«المادياإليديولوجية االجتماعية للمجتمع هو أساس تحول  

مهن خه ل دراسهت  عهن على أهمية األفكهار فهي إحهدا  التغيهر االجتمهاعي  "ماكس فيبر"ي كد    
       .األخ   البروتستنتية وروف الرأسمالية
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 :النظرية الدائرية  -6-2-5

د النظريهة الدائريهة علهى أن التغيهر يسهير فهي أشهكال دائريهة أو شهب  دائريهة أو يقوم تصور روا   
قهد ترخههذ شههكل تموجههاي قههد تتجهه  صههعودا و هبوطها ،أي أن التغيههر يبههدأ مههن نقطههة ثههم ينتهههي مههع 

و مثهل ههذا االتجهاه ، (1)نهاية الهدائرة فهي دورة تقهود بهالمجتمع إلهى نقطهة متشهابهة ليبهدأ مهن جديهد
للتغيهر االجتمهاعي و الثقهافي أشهكاال دوريهة أو مسهتقيمة أو »الذي كهان يهرم أن " سوركين"العالم 

غيههههر منتظمههههة ، و أن التغيههههر دائمهههها يتحههههرك مههههن الفكههههري إلههههى الحسههههي أو تغلههههي الحسههههي علههههى 
بتشهبيههم " شهينجلر"و " ابهن خلهدون"و " سبنسهر"و " بهاريتو"، و أيد هذه الفكرة كل من (2)«الفكري

نسان الذي يبدأ من المي د إلى الطفولهة فالشهباب ثهم النضهج و الكمهال تطور المجتمع بتطور اإل
و أخيههرا الشههيخوخة و المههوي ليبههدأ بعههها جيههل جديههد يمههر بههنفس المراحههل ، فكههذلك المجتمههع فههي 
نظهههرهم يبههههدأ بهههالتطور ثههههم االزدههههار و الرقههههي ثهههم التفكههههك و االنهيهههار ليبههههدأ مهههن جديههههد فههههي دورة 

 .  (3)تشبهها

ذه النظرية برن التغير االجتماعي يسهير فهي اتجهاه دائهري مثله  فهي ذلهك مثهل يعتقد م سسي ه   
دورة حياة الكائن الحي ، وهكذا يتغير المجتمع في مراحل انط قها مهن مرحلهة النشهرة ثهم التكهوين 

 . فالتطور و االزدهار لتنتهي  باالنهيار ثم يعيد دورت  من جديد مرورا بنفس المراحل 

 : براليةالنظرية اللي -6-2-6
هههذه النظريههة  أن التغيههر هههو حركههة طبيعيههة يحههد  بصههفة عشههوائية و منظمههة أصههحاب يههرم    

مثلما يحد  عند الكائناي الطبيعية ، لذلك فهو يفسر التغيير تفسيرا ماديا إذ يعتبر أن الفرد هو 
تحقههه  مصهههلحة ( المنفعهههة التهههي تتشهههكل فهههي العمهههل)أسهههاس المجتمهههع  و بتحقيههه  الفهههرد لمصهههلحت 

 .مجتمع ال
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والحيههاة و اإلنسههان، و بالتههالي هههو فههالتغير بالنسههبة لهههم واقعههي و يكههون مراعيهها لواقههع الكههون     
 .  (1)قابل للتحقي  في الحياة ألن  يتفاعل مع حقائ  موضوعية ذاي وجود حقيقي

نستنتج مما تقدم في النظرياي السابقة بهان المجتمهع بطبيعته  فهي حهراك مسهتمر، ههذا الحهراك    
إحدا  تغيير شامل عام يشمل الهنفس والعقهل والفكهر و األفهراد والجماعهاي وجميهع » دا إلى يه

 . (2)«الع قاي التي تحكم البشر سوا  كاني سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية

سههوا  كانههي حتميههة أو اقتصههادية أو فههي تفسههير التغيههر االجتمههاعي  فههرغم اخههت ا اتجاهههاتهم  
ئريههة إال أنهههم يتفقههون علههى أن التغيههر يكههون بانتقههال المجتمههع مههن حالههة إلههى حالههة تطوريههة أو دا

 . أخرم

 : التغيير االجتماعيو  ابن خلدون -6-2-7

هههو أول مههن وضههع علههم االجتمههاع علههى * عبههد الههرحمن بههن محمههد ابههن خلههدون يعتبهر الع مههة   
ونظرية العصبية وم حظات   أسس  الحديثة حي  خرج بنظريات  االجتماعية حول قوانين العمران

حيه  ، الدقيقة حول قيام وسقوط الدول وأعمارها وأطوارها، من األوائل المنظرين باالتجاه الدوري
 "آرنولد جوزيا"و "سههبنجلر أوزوالد"الغربي بعدة قرون أمثال سب  القائلين بهذا االتجاه في الفكر 

لك  منذ القرن الرابع عشهر المهي دي فهي بعمر اإلنسان ، وذ عمر الدولة "ابن خلدون"حي  شب  
مقدمتههه  المشههههورة إذ يقهههول وقهههال أن البنههها  االجتمهههاعي ألي مجتمهههع يتكهههون مهههن تلهههك الع قهههاي 

 .(3)الديناميكية كع قة األب مع االبن

كما اعتبر أن العمران كل  من بداوة وحضارة وملك وسوقة ل  عمر محسوس كما أن للشخص   
، وبذلك فقد قسم مراحل تطور المجتمهع إلهى أربعهة  ناي عمرا محسوساالواحد من أشخاص المكو 

                                                             
 . 311، ص 2114،  2اهرة، ط، دار السلم ،الق منهج القرآن في إص ف المجتمعالسيد محمد يوسا ،  -1
 .50، ب تاريخ، ص0، مكتب رحاب ، الجزائر، طالتغيير اإلس ميبرغو  الطيب،  -2
، امتههاز بسههعة اط عهه  علههى مهها كتبهه  األقههدمون (م 0332 –0416) م سههس علههم االجتمههاع ولههد فههي تههونس فههي  ابههن خلههدون *

ة كتب منها الحسهاب والمنطه  والتهاريخ ولكهن أههم وأشههر كتبه  وعلى أحوال البشر وقدرت  على استعراض اآلرا  ونقدها، ألا عد
 .هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر
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مرحلة الملك، مرحلة الحضارة، مرحلة الشيخوخة واالنح ل والخهراب  مراحل وهي مرحلة البداوة،
الدولهههة أو المجتمهههع بحهههوالي مائهههة وقههد قهههدر ابهههن خلهههدون عمهههر كهههل تلهههك المراحهههل التهههي تمهههر بهههها 

  .(1)ين عاما  في األحوال العاديةوعشرون عاما كل جيل يستمر أربع

أما مرحلة البداوة فسندها العصبية ، التي تعتمد على القرابة الدموية التهي تقهوي التضهامن بهين   
رقعههة الملههك أفههراد القبيلههة وتحههثهم علههى دفههع الخطههر والعههدوان الخههارجي، كمهها أن الغههزو يزيههد فههي 

وأشههههههكالها وهههههههذه تمثههههههل مرحلههههههة بالحصههههههول علههههههى الغنههههههائم والخيههههههراي علههههههى اخههههههت ا أنواعههههههها 
خههه   و القهههيم السهههائدة فهههي ،فهههالحروب لهههها أثهههر فهههي طبيعهههة الع قهههاي االجتماعيهههة و األ(2)الملهههك

،ثهههم يهههتم  (3)«فهههي إحهههدا  التغيهههر االجتمهههاعي سهههوا  كهههان ههههذا التغيهههر سهههلبي أو ايجهههابي المجتمههع
لهة الحضهارة ، وهنها االهتمام بالكمالياي فينتشهر التهرا واإلسهراا ههذا يه دي إلهى مها يعهرا بمرح

تدخل الدولة إل مرحلة االنح ل فاالضهمح ل فهالموي ، وهكهذا ينتههي مجتمهع وحضهارة ، لتقهوم 
، كمها يشهير  (4)مقام  مجتمعاي أخرم وحضاراي أخرم حتى تكمل كذلك هي دورتها الحضارية

لتغيههر إلههى أن أثنهها  انتقههال المجتمههع مههن البههداوة إلههى الحضههارة يحههد  بينههها صههراع هههو أسههاس ا
 .(5)االجتماعي

إذا ي كههد لنهها ابههن خلههدون مههن خهه ل دراسههة للتههاريخ و الدولههة ومراحههل تطورههها و اختفائههها  هههي   
  عملية مشابهة لنمو الكائن الحي في عمومها و دوامهها ، فالدولهة تنشها و تنمهو ثهم تهذبل و تنحهل

االجتمهاعي حتميهة  في كل دور يطرأ على المجتمع يحد  تغير فهي نظمه  و أخ قه  ،فهالتغير و
يجهب أن يمههر بهه  كههل مجتمهع ،هههذا التغيههر ال يقتصههر علههى الجانهب المههادي و إنمهها يشههمل جميههع 
الجوانهههب بمههها فيهههها الجانهههب االجتمهههاعي والثقهههافي و األخ قهههي  كتغيهههر فهههي القهههيم و العهههاداي و 

 ...( .ضعا العصبية، الفساد، الظلم)السلوكياي 
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 :ماعيالتغيير االجت مالك بن نبي و -6-2-8

للتغييههر االجتمهههاعي مهههن خهه ل المجتمع،فهههالتغير عنهههده  فهههي توضهههيح  "مالهههك بهههن نبههي"ينطلهه    
عملية بنائية و الغرض منها الوصول إلى الحضارة عن طري  الع قاي االجتماعية التي تجمهع 
بين األفراد الذين يعيشون في مكهان واحهد و يشهتركون فهي العهاداي و القهيم و التقاليهد ، و اعتبهر 
أن المجتمههع فههي حركههة مسههتمر ممهها يدفعهه  إلههى إنتههاج وسههائل تغيههر تتناسههب مههع هههدا الجماعههة 

 .الذي تسعى إلي   من خ ل هذا التغيير

يتضهههها أن التغيههههر االجتمههههاعي عنههههده هههههو فعههههل المجتمههههع، فههههالمجتمع يتحههههدد كمجموعههههة أفههههراد   
سهية واالجتماعيهة يتحركون في إطار زمن محدد ، وفي حركة مستمرة فهي تغييهر خصائصههم النف

لتحقي  هدا ما فالتغيير للخصائص الذاتية البنائية للمجتمع  جز  من ماهية المجتمع التاريخي 
نفسه  ، وعليه  فهالتغيير االجتمهاعي هههو فعهل المجتمهع فهي التهاريخ  وهههو يتفه  مهع مهي د حضههارة 

ا لتحقيه  أههدافها معينة أي ان  في الحقيقة عملية تحضير  فعندما تبدأ الجماعة في تغييهر نفسهه
إذا التغييههر االجتمههاعي فههي جههوهره تغييههر ثقههافي  وفههي نهايتهه  تغييههر حضههاري، ثقههافي مههن خهه ل 

 .(1)غايت  وسيلت  وحضاري من حي  

أشههار إلههى أن المجتمههع إذا كههان يمههر بههنفس المراحههل التههي يقطعههها الطفههل مههن الشههي  إلههى  و   
 .(3)ضمن دورة تاريخية وعبر مراحل ثابتة ، فتن الحضارة تتكون وتكتمل(2)الشخص إلى الفكر

تعتبههر دراسههات  الحضههارية نظريههة اجتماعيههة متكاملههة فههي التغييههر االجتمههاعي مههن خهه ل واقعيههة 
الطرف وعملية التحليهل ، ومها تميهزي به  مهن تناسه  وتهرابط وظيفهي بهين أجزائهها ابتهدا  باإلنسهان 

 .  (4)وصوال إلى الحضارة والمجتمع و
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فههي تحديههده لقواعههد ووسههائل وأسههس وأهههداا التغييههر االجتمههاعي مههن  "ك بههن نبههيمالهه" انطلهه     
مسههلمة تاريخيههة معناههها أن التفكيههر فههي مجتمههع أفضههل يعنههي تحديههد أسههلوب  حضههارة ، فههتذا مهها 
تحققههي الحضههارة  أمكننهها تحقيهه  جميههع شههروط الحيههاة ، ومنهه  يكههن القههول أن نهضههة أي مجتمههع 

عهادة بنائه  يخضهع كاني تترسس في نفس الظروا العام ة التي تم فيها مي ده ، كمها أن بنها ه وا 
يههرم أن تغييههر المجتمههع اإلسهه مي المعاصههر وبنائهه  مههن جديههد  "بههن نبههي"لههنفس القههانون ، ومنهه  

 . (1)يستلزم الرجوع إلى واقع  الثقافي الذي نشر في 

فهالتغيير  ،والمجتمهعاإلنسهان نستنتج أن مالك بن نبي في تفسره  للتغيير االجتماعي يربط بين   
من صنع اإلنسان الذي يعتبر العنصر الجوهري والمحهرك الفاعهل الهذي يتغيهر بواسهطت  محيطه  
االجتمهاعي ، فهههو ظههاهرة مخطههط لههها تسههتهدا بلههوه المجتمعههاي مرحلههة الحضههارة و هههذا التغيههر 

 .أما يكون نحو األسوأ أو األفضل
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 ماعية على تصور المجتمع للمرأةت ثير التغيرات االجت :انيالمبحث الث

قبهل البههد  فههي دراسههة التغيهراي االجتماعيههة و ع قتههها بههالمرأة أوال كهان البههد علينهها مههن التعههرا   
على خصائص أفهراد عينهة البحه  وههذا لكهي نهتمكن مهن تحديهد مختلها المواقها التهي تواجه  أو 

ر التهههي تعرضهههي لهههها و تتعهههرض لهههها العينهههة و توصهههلنا إلهههى الكشههها عهههن تهههرثيراي عمليهههة التغيههه
، وتشهمل ههذه الخصههائص  خلفياتهها التهي تمثهل لنها األسههاس الهذي ننطله  منه  لتحليههل المعطيهاي
 :بياناي عامة حول المبحوثين وهو ما سوا توضح  الجداول اآلتية 

 .توزيع أفراد العينة حسب السنيوضا  :( 11)رقم جدول - 

 %النسبة التكرار السن

[25-35] 002 56% 

[36-45] 73 3665% 

[46-55] 05 765% 

 %011 211 المجموع
 

 
 .توزيع أفراد العينة حسب السنيوضا  :( 11)تمثيل بياني رقم

مها  نتتهراوف أعمهاره المبحوثهاي  أغلهبي حظ من خ ل الجدول و التمثيهل البيهاني أعه ه أن 
 [45-36]ن بهي نممهن تتهراوف أعمهاره% 3665 ة، تليهها نسهب% 56سنة بنسهبة  [35-25]بين  
 .سنة [ 55-46]لمن تتراوف أعمارهم بين %766، و نسبة سنة
، نظهرا لمها تتميهز به  مهن  الفئاي الث ثة مرحلهة مهمهة مهن مراحهل فهي حيهاة المهرأة تمثل هت   

و الخهههروج عهههن  االسهههتق لالنزعهههة إلهههى نضهههج و وعهههي ، حهههب للتطلهههع و معايشهههة كهههل جديهههد و 
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بمهها يحههد  فههي المجتمههع مههن وثيقهها  ارتباطههاذا مههرتبط علههى الههنفس ، كههل ههه االعتمههادالسههيطرة و 
 .تغيراي اجتماعية ت ثر على المرأة خاصة قيمها

 .يوضا الحالة االجتماعية ألفراد عينة البح :  (12)جدول رقم -

 % التكرار الحالة االجتماعية
 %23 46 عزبا  
 %67 034 متزوجة

 %14 18 مطلقة
 %16 02 أرملة

 %011 211 المجموع
 

 
 .يوضا الحالة االجتماعية ألفراد عينة البح :  (12)تمثيل بياني رقم

،و  %67يتبههين لنهها مههن الجههدول الموضهها أعهه ه أن نسههبة المبحوثههان المتزوجههاي قههدري ب    
نسههههبة المطلقهههاي،أن الحالهههة االجتماعيهههة لهاتهههه  %14، و مثلهههي %16نسهههبة األرامهههل قهههدري ب 

حكهههم علهههى أوضهههاعهن و اسهههتيعاب كهههل مههها يحهههد  فهههي الفئهههاي الث ثهههة  تجعلههههن قهههادراي علهههى ال
المجتمهههع مهههن تغيهههراي اجتماعيهههة و إدراك أثارهههها علهههى القهههيم و مهههدم ههههذا التغيهههر باعتبهههار أنههههن 
المسئوالي عن أسرهن وقادراي علهى اتخهاذ أي قهرار و قهد يسهاعدنا ههذا فهي التحليهل الحقها ، أمها 

 .%23فئة غير المتزوجاي كاني نسبتها 

 عزباء 
 متزوجة

 مطلقة
 أرملة
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 .ألفراد عينة البح  المستوم التعليمييوضا  (:13)رقم جدول -

 % ك المستوم التعليمي
 %165 01 ابتدائي
 %365 07 متوسط
 %3165 61 ثانوي

 %6565 131 جامعي

 %100 200 المجموع
    

 
 .ألفراد عينة البح  المستوم التعليمييوضا  (:13)تمثيل بياني رقم

أغلبية المبحوثاي ذاي مستوم تعليمي جامعي حيه   يوضا لنا الجدول و التمثيل البياني أن   
ذاي  %365ذاي مسهتوم تعليمهي ثهانوي ، و  %3165، تليهها نسهبة  %6565قدري نسهبتهن ب 

مستوم تعليمي متوسط ، أما المبحوثاي ذاي المستوم التعليمي االبتهدائي فقهد مثلهي أدنهى نسهبة 
 . %165و قدري ب 

ة ذاي مسهتوم تعليمههي جيهد و بتمكانهها اإلجابههة علهى كههل و منه  يمكهن أن نسههتنتج أننها أمهام فئهه  
 يعتبههرالتسها الي المطروحهة و التههي تتطلهب نوعها مههن التحليهل و التركيهز بكههل دقهة و وعهي ، إذا 

أن المههرأة بمعنههى علههى وعههي المههرأة المسههتوم التعليمههي مههن بههين أكثههر العوامههل أهميههة فههي التههرثير 
 .  ة بهاالمحيطبالظروا تصبا أكثر إدراكا و وعيا 
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 .يوضا المستوم التعليمي ألوليا  أفراد عينة البح  و أزواجهم :14جدول رقم -

 المستوم التعليمي
 الزوج األم األب

 % ك % ك % ك
 %11 11 %2165 40 %2465 41 ابتدائي

 %11 11 %04 28 %0765 35 متوسط

 %41626 62 %3165 71 %2165 40 ثانوي

 %51674 12 %26 52 %3765 75 جامعي

 %100 054 %100 200 %100 200 المجموع
 

 
 .يوضا المستوم التعليمي ألوليا  أفراد عينة البح  و أزواجهم (:14)تمثيل بياني رقم

أج أغلايظظأ أ ليظظ ر أ ظظعو  ولهينظظأ ل ظظل  يظظت   تهلي ظظ    ولت ثيظظ  ولايظظ ن  نالحظظم  ظظج ول ظظ      

، أ ظ  ول يظت    %3765 ظ  ه      عتفع ، حيث ق عت أعلى نياأ لآلاظ ر ولظنيج ل ظل  يظت  

 ظج ول تحلظليج علظى ول يظت   ولثظ ن   ،   %2165ثظل تلي ظ  ، %2465وإلات وئ   ك ج انيظاأ  

 .لل يت   ول ت يط0765%
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علظى  %26 ، %3165أ   وأل   ت ك ج ول يت   ولثظ ن     ول ظ  ه  ا ظ  أعلظى نيظاأ    

لظظل يت كنظ و  ظج   ولظظلأ  عويظت ل حيظظث واتظ وئ    وأل  ظظ ت ولظنيج ل ظل ول يظظت   ، أ ظ  ولتظ ول  

 .لأل   ت ن   ول يت   ول ت يط %04 نت اين   أق  نياأ ك، %2165ق عت   

 ذاي مسهتوم تعليمهي جهامعي ،و %51674 :   حيج ك ج ول يت   ولتهلي   للز ج ك   يل    
ذاي مسههههتوم تعليمههههي متوسههههط ، بينمهههها لههههم نسههههجل أي إجابههههاي بالنسههههبة للمسههههتوياي  % 41626

 .خرم األ

كما أن المقاب ي التي تم   نستنتج أن ُأسر أفراد عينة البح  هم  ذاي مستوم تعليمي جيد ،
إجرائها مع مجموعة من أوليا  أمور أفراد عينة البح  تثبي أن كل األوليا  لهم مستوي تعليمي 

انههة هههذا بههدوره يههنعكس علههى وعههي اآلبهها  و األزواج برهميههة و مك،( انوي ثهه –جههامعي ) مرتفههع 
و يجعلهههم أكثههر إدراكهها لمهها يحههد  فههي المجتمههع الجزائههري مههن تغيههراي المههرأة فههي الوقههي الههراهن 

تخص المرأة على مختلا األصعدة ،مما قد يساهم  في توجي  أو دعم زوجهاتهم و بنهاتهم خه ل 
 . مسيرة حياتهم 
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 .يوضا المستوم المعيشي ألفراد عينة البح  : (15)جدول رقم -

 % ك ستوم المعيشيالم
 %27 54 جيد

 %6165 020 متوسط
 %0265 25 متدني

 %011 211 المجموع
 

 
 يوضا المستوم المعيشي ألفراد عينة البح : (15)تمثيل بياني رقم

يتبين لنا من الجهدول و التمثيهل البيهاني أن أغلبيهة المبحوثهاي ذاي مسهتوم معيشهي متوسهط و   
، في %27للواتي لهن مستوم معيشي جيد قدري نسبتهن ب ،في حين أن ا %6165هذا بنسبة 

 .عند المستوم المعيشي المتدني  %0265حين سجلنا نسبة

و من  يمكن القول أننا أمام مجتمع أغلب أفراده ذاي مستوم معيشي متوسط أي أن المستوم    
عهههدم  االقتصههادي يمكهههن أن يوضههها لنههها مكانهههة األفهههراد داخههل المجتمهههع و التهههي قهههد تهههنعكس علهههى

قههدرتهم علههى تلبيههة حاجههاتهم مههع كههل التغيههراي االجتماعيههة و مهها تتميههز بهه  مههن غهه   للمعيشههة و 
زيههادة مصههاريا األسههرة ، فمههن خهه ل معايشههة األفههراد لكههل هههذا تجعلهههم أكثههر إدراكهها للتغيههراي ،و 
 بالتالي قد يوثر هذا على أسلوب حيهاتهم و طريقهة تفكيهرهم وحتهى قهيمهم حتهى يتسهنى لههم تهوفير

 . كل احتياجاتهم و بالتالي عيش حياة أفضل 
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 .يوضا مهنة أفراد عينة البح   :(16)جدول رقم -

 % ك المهنة
 %15 01 ال تعمل

 %36 72 موظفة بالقطاع الخاص
 %51 008 موظفة لدم الدولة

 %100 211 المجموع
 

 
 .يوضا مهنة أفراد عينة البح   (:16)تمثيل بياني رقم

و لكههن أعمههالهن تختلهها  %15دول أن أغلبيههة المبحوثههاي يعملههن وهههذا بنسههبة ن حههظ مههن الجهه  
، أمها "موظفة لهدم الدولهة"تعمل في القطاع العام   %51حسب القطاع الذي تعمل في  فنجد أن 

أو ...(  بائعههة فههي محههل،)تعمههل بالقطههاع الخههاص سههوا  كانههي تعمههل لههدم جهههة معينههة  36%
، بينمهها (و غيرههها....، صههناعة حلويههاي، ف حة،سههائقة  كالخياطههة)تمههارس نشههاطا أو مهنههة حههرة 

 .لمن ال يعملن %5قدري نسبة 
نستنتج من خ ل النتائج أن هناك ارتفاع كبير في نسبة النسها  العهام ي سهوا  كهن موظفهاي   

بالقطاع الخاص أو يعملن لدم الدولة و ههذا بهدوره يعكهس التغيهر الهذي حهد  علهى قيمهة العمهل 
لمهرأة عهالم الشهغل و امتهانهها مختها الوظهائا ، غيهر أن اغلهبهن يقهبلن علهى من خ ل دخهول ا

لعمل بالقطاع العام و هذا لما يوفره من استقرار و حماية و يضمن لهن حقهوقهن عكهس القطهاع 
الخاص الذي قد ي دي العمل  في  على استغ لهن ماديا و جسديا ، كمها أنه  عمهل غيهر مسهتقر 

ي إضهههافة إلهههى الهههبعض مهههن أربهههاب العمهههل ال يحترمهههون بعهههض و ههههي مههههددة بتهههرك فهههي أي وقههه

 ال تعمل
5% 

موظفة بالقطاع 
 الخاص

 موظفة لدى الدولة 36%
59% 



 72 

القهوانين الخاصهة بالتشهغيل ، إال أن هههذا ال يمنهع المهرأة مهن ممارسههة أي مهنهة شهرط أن ال تبقههى 
عاطلة عن العمل حتى ولو كان ذا يحرمها من أدنى حقوقها القانونية أو ي دي إلى استغ لها و 

 .  هذه القيمة في حياة المرأة هذا يدل على األهمية التي صبحي تحتلها
 .يوضا مهنة أوليا  أفراد عينة البح  و أزواجهم: (17)جدول رقم -

 المهنة 
 الزوج األم األب

 % ك % ك % ك
 %5601 18 %35 71 %0265 25 بطال

 %22672 35 %2765 55 %01 21 عامل حر
موظهههههههههها لههههههههههدم 

 %72617 000 %38 27 %7765 055 الدولة

 %100 200 %100 200 %100 200 المجموع
 

 
 .يوضا مهنة أوليا  أفراد عينة البح  و أزواجهم(: 17)تمثيل بياني رقم

يتضا من الجدول و التمثيل البياني أع ه أن أغلب آبا  المبحوثهاي عملهن لهدم الدولهة حيه    
تمثهههل فئهههة اآلبههها  الهههذين  %01لمهههن ال يعملهههون ، مههها  %0265، و  %7765قهههدري سهههبتهم ب 

مهن األمههاي %38القطاع الخاص أو في مهن حرة ، وفي المقابل نجهد أن أكبهر نسهبة يعملون ب
مهههنهن عملهههن فهههي  %2765مهههن األمههههاي ال يعملهههن ، و %35تعمهههل لهههدم الدولهههة ، تليهههها نسهههبة 

القطاع الخاص كما مارسن أنواعا من المههن المختلفهة ، أمها فيمها يخهص أزواج المبحوثهاي نجهد 
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لمن يعملن بقطاع  %22672، و سجلنا  %72617لة و هذا بنسبة أغلبهم أيضا يعملون لد الدو 
ههم ال يعملهون انخفهاض ههذه النسهبة تهدل علهى أن األزواج يعلهون فههي أي  %5601الخهاص ، و 

وظيفههة سههوا  كانههي لههدم الدولههة أو خههاص أو أنهههم يمارسههون مهنههة أو نشههاط مهها مقابههل الحصههول 
 .اجاتها على أجر مادي من أجل إعانة أسرهن و توفير احتي

نستنتج أن أغلب أسهر المبحوثهاي عهاملين وههذا يهدل علهى أنهها تعهيش فهي وسهط يعهرا أهميهة   
قيمة العمل في حياة األفراد مما قد ينعكس عليهن و يدفعهن إلى تبنهي بعهض مهن االتجاههاي و 
األفكهههار و السهههلوكياي الخاصهههة بههههذه القيمهههة وههههذا مههها يظههههر فهههي الجهههدول السهههاب  حيههه  سهههجلنا 

 .المبحوثاي هن عام ي و هذا يثبي أنهن اكتسبن هذه القيمة من أسرهنمن 15%
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 :قبل اإلسالم وبعد و تطوراا لمحة تاريخية عن مكانة المرأة  -1

تلعب المرأة في األسرة دورا أساسيا في ضمان استقرار و استمرار النظام األسري خاصة فيمها    
تنشههئة و تربيهة و الوظههائا التههي تههرتبط بخصائصههها البيولوجيههة يتعله  بههاألدوار التههي ت ديههها مههن 

الهههخ، غيهههر أن المهههرأة  عبهههر التهههاريخ عاشهههي كهههل المجتمعهههاي  و ...كهههرنثى مهههن حمهههل و إنجهههاب
الدياناي قبل اإلس م وضعيا قاسيا و متدني يسوده نوع  من الظلم والقهر و الذل مقارنة بالرجل 

 .             أصل الشر بل و منبع  حي  كاني تعتبر إنسان ب  روف و أنها 

فههاعتبري عنههد الهنههود خادمههة لزوجههها و إذا مههاي زوجههها فتنههها تحههر  معهه  ال يحهه  لههها البقهها     
حية بعده و لم يتغير الوضع إال بعهد االسهتعمار البريطهاني و نفهس الشهي  كهان عنهد الرومهان و 

ند اليهود فقد كاني تعتبر أصل الشرور و اليونان فالمرأة عندهم ال تملك ناهيا و ال أمرا ، أما ع
 .(1)الخطيئة  و من يلمسها يكون نجسا

أما في المسيحية بقي تعاني نوعا من اإلذالل و ال مباالة رغم أن الديانة المسهيحية منحتهها     
البعض من حقوقها االجتماعية و االقتصادية ، في حهين  عانهي المهرأة عنهد العهرب فهي العصهر 

اإلذالل و االحتقار ،كما كانوا في العصر الجاهلي يقومون بوأد البناي ألنها كاني الجاهلي أشد 
 .تعتبر عار على أهلها  

المهههرأة  و الرجهههل شهههيئان متكهههام ن مت زمهههان تقهههوم الحيهههاة »و منهههذ ظههههور اإلسههه م اعتبهههري   
مي و حاربي  ،فقد  عملي المرأة و درسي و عل (2)«اإلنسانية بهما ،و لكل منهما دوره و ميدان 

، لكنها كاني تعمل وفه  تقاليهد الصهحرا  و تعهالم القهرآن (3)و كاني قبل كل شي  تنشئ األجيال
قد سهاوم بهين الرجهل والمهرأة فهي الكرامهة اإلنسهانية ، كمها  فاإلس م ،(4) و توجيهاي السنة النبوية

اإلسهه م هههو أول و كههان ،  نهههى القههرآن عههن كراهيههة البنههي، وحههرم وأدههها، كمهها كههان فههي الجاهليههة
الدياناي التي أعطى للمرأة مكانتها و حفظ لهها حقوقهها ، كمها أنه  كرمهها بهرن جعهل طاعتهها مهن 

                                                             
 04،ص 0118ر السعودية للنشر و التوزيع،،الدا عمل المرأة في الميزانمحمد على البار،  - 1
 .054، شركة الشهاب ، الجزائر ، بدون ط، بدون س ، ص أضوا  على الحضارة و الترا عبد الرحمن علي الحجي،  - 2
 .064، ص   المرجع نفس ،عبد الرحمن علي الحجي  - 3
 042،ص0185،دار النهضة العربية ، بيروي، ساي في علم االجتماع العائليدرامصطفى الخشاب ،  - 4
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لمها  تقهوم به   «األمههاي الجنهة تحهي أقهدام»طاعة اع تعهالى و رضهاها ههو سهبيل لهدخول الجنهة 
      . من رعاية بيتها ، و تربية أبنائها  تربية صالحة و مساندة زوجها و طاعت  

  :دور و واقع المرأة في المجتمع الجزائري -2

 :دور المرأة في المجتمع  -2-1

فهي المجتمهع و أههم فئهة مهن فئاته  ألنهها تلعهب دورا حيويها وفّعهاال تعتبر المرأة اللبنة األساسية    
ربيهة تتجّلى هذه األدوار  في رعاية أوالدها وتهربيتهم التإذ  في بنائ  و المحافظة على استمراره ، 

الصحيحة المبنّية على األخ   والدين، فهي تعمل  جاهدة ألن ت من ألبنائها كل سبل الحياة و 
 جميهع النهواحيمهن رعايهة و اهتمهام مهن  تقدمه  لههم، بمها لضمان مستقبلهمتذلل لهم الصعوباي  

قتصههر االجتماعيههة و النفسههية  أو  التعليميههة و الجسههمية و العقليههة   لعههيش حيههاة  أفضههل ، وال ي
دور المههرأة علههى التربيههة فقههط بههل يتعههداه إلههى مهمههة إعههداد جيههل يحسههن التعامههل و التكيهها مههع 
مجتمعههه   فتهههزّوده بالمههههاراي االجتماعيهههة ال زمهههة لهههذلك، كمههها تبهههين لههه  حقوقههه  و واجباتههه  تجهههاه 

مدرسههة إذا أعههددتها أعهههددي  المهههرأة" ألن بههها علينههها أن نهههتم و نعتنههياآلخههرين و المجتمههع، لههذا 
علينا أن نهيئهها حتهى تهتمكن مهن أدا  دورهها فهي المجتمهع علهى أكمهل  كما"  عبا  طيب األعرا ش

 .وج  

 :واقع المرأة في المجتمع الجزائري  -2-2

لكرامتهها ولمسهاواتها بالرجهل ولحقهها  بالنسهبة المهرأةأرسى  قاعدة مكينة لمكانهة  اإلس مأن  رغم  
، كما فعلهي كثيهر مهن  النسها  فهي كثيهر مهن حقهب التهاريخ في المشاركة الفعلية في ش ون الحياة

مهههم فههي المجتمههع ، المههرأة و مكانتههها و دورههها ال ففههي المجتمههع الجزائههري خاصههة لههم يعرفههوا قههدر
كهان ينظهر إليهها كمها  للرجهل ،تابعتا و  في المرتبة الثانية حقوقها وجعلها  المجتمع فحرمي من 

عقهههل وعهههاجزة ال يكنهههها التفكيهههر أو دونيهههة خهههارج إطهههار العائلهههة والمجتمهههع ويعتبرهههها ناقصهههة  نظهههرة
مشورتها في الكثير من التصرا بعق نية ألنها خاضعة لعواطفها،  لهذا لم يكن  يرخذ برأيها أو 

 األمور حتى  تلك األمور التي تخص حياتهها كهالزواج مهث  و حتهى عنهدما يهرتي ذكهر المهرأة فهي
 وهي كلمة !" حاشاك"حدي  بين الرجال فتنهم ال يذكرون اسمها بل و يرفقون  دائما بذكر كلمة 
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ال قيمهة  تستعمل عند الحدي  عن شي  غيهر نظيها و نجهس وكهرن الرجهال يتحهدثون عهن شهي 
أن كهل مها يحهيط »  "كاميليا عبد االفتهاف"ل  و ذكرها يسي  إلى  كرامة و شرا الرجل كما ترم 

، و (1)«بالمرأة من تهاريخ و قهيم و نظهرة المجتمهع يتصهل الكثيهر منهها بالعيهب و العهورة  الحجهاب
نفي ة  و مكانة المرأة في المجتمع ناقصاألصل في كل ذلك يرجع للقيم االجتماعية التي جعلي 

و حط من قدرها عكس الذكر الذي كاني ل  مكانة مميهزة أعلهى مهن وجودها االجتماعي كتنسان 
الصغر الهههخ ،  فمنهههذ ...سهههوا  كهههان أب، أخ، أو زوجاألنثهههى و التهههي تخضهههع لسهههيطرت  وسهههلطت  

التعسف والقهر وجو تحيط  مجموعة من القيم  بههههههههه لبنت الجزائرية في وسط يحيط تترعرع ا
ويفسر و ال يمكنهههههههههها المعارضههههههههههة أو إبهههههههههدا  رأيههههههههههها حتههههههههههى ، ال يمكن الخروج عنها والتقاليد 

المرأة في البيت وغيابها عن ممارسة أي نشاط إبقهههههههههههههههههههههها  في ل المؤرخون هذا االتجاه  المتمث
كهههان لزامههها علهههى الرجهههل أن يحمهههي المهههرأة المحافظة على الهوية الجزائرية حيث قصهههد خارجي 

 و هكذاالحفاظ على القيم المكونة لشخصيت  الجماعية  ل ألجو ال تصطدم مع المستعمر حتى 
 . (2)لأصبحت المرأة حارسة للمنز

مع مطلهع القهرن التاسهع عشهر الهذي تهزامن مهع الثهورة الصهناعية و الحهرب العالميهة بهدأي فكهرة   
  حيهه دورا  كبيهرا  ة ومنظمهاي حقهو  اإلنسههان وغيرهها  لمنظمهاي النسههويلو لقههد كهان  تحريهر المهرأة

ومكانتههها ومنحههها حقوقههها  انط قهها  مههن أهميههة  دورههها فههي  المههرأةدعههم دور علههى ضههرورة  أكههدي
 .معا  و المجتمع تحقي  استقرار األسرة

أنههم ال يمكهم ألي  أيقنهواأنهم أهملهوا شهريحة كبيهرة مهن الشهعب و  أدركوافقد  الجزائرأما في     
 مههن دون مشههاركة العنصههر النسههوي ، مههن اجههل هههذا كههان لزامهها علههيهم تكههوين االنههدالعثههورة مههن 

مهههن المحهههيط الهههداخلي الهههذي يقتصهههر علهههى المهههرأة  انتقلهههي، وهكهههذا  (3)البنهههي و تعليمهههها  كالهههذكر
 . لتكون جنبا إلى جنب مع الرجل ها في البيي فقط إلى المحيط الخارجي وجود

                                                             
 .247،ص 0184ط ، دون دار النهضة العربية ، بيروي،ب،  سيكولوجية المرأة العاملةعبد الفتاف ،  إبراهيمكاميليا  -1

2 - ABADIR. Sonia Ramzi : « La femme arabe au mâcher et au Maghreb : fiction et réalités », 
entreprise nationale du livre , Alger, 1986 6P 51 

،مذكرة لنيل شهادة الماجيسهتير ، علهوم التربيهة ، جامعهة  عمل الزوجة و انعكاسات  على الع قاي األسريةبن زيان مليكة ،  - 3
 .62، ص 2114-2113قسنطية ، 
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و اعتههرا بقيمتههها ودورههها فههي المجتمههع، ومنحههها حقوقههها  للمههرأة المجتمههعنظههرة لقههد تغيههري     
التهي  وممارسهة المهنهة البحه  عهن ذاتههاالحهّ  فهي  جهل، فلههار وأعطاها مهن الفهرص مها أعطهى لل

بعههد التطهور الملحههوظ الههذي عرفته  المههرأة و مهها وخاصههة مثلههها فهي ذلههك مثههل الرجهل ،  ترغهب بههها
يههرتبط بههها مههن مكانههة و أدوار و وظههائا و قههيم باعتبارههها فههرد قههائم بذاتهه  و عنصههرا فههاع  فههي 

و ثقافي و إمكاناي و مه ه ي معرفيهة  المجتمع لما أصبحي تمتلك  من مكانة و مستوم علمي
 و كذلك، مما مكنها من القيام بمس ولياتها تجاه أسرتها على أحسن وج  ، و مهنية و شخصية 

، وهكهذا بهرزي مكانتهها ، فظههري  ميدان العمل والمشاركة في مجال الخدمهة العامهة ها إلىدخول
لهم تسهتغني كهذلك عهن بعهض ل، كما أنها و غيرها من األعما.... الّطبيبة، و المعّلمة، و الوزيرة
بههل قامههي بتطويرههها و تجديههدها حتههى  كالنسههيج و النجههارة وغيرههها المهههن و الحههرا التههي ورثتههها 

دور المرأة في المجتمع وال نقّلل من قيمتها  نتجاهلومن  علينا أْن ال  تتواف  مع كل المتغيراي ،
ُنعطيها كامل حقوقهها وَنضهمن لهها كرامتهها، فههي سوا   أكاني المرأة متعّلمة أو غير متعّلمة وأْن 

وتنشههئهم  لكههي يكونههوا أفههرادا صههالحين فههي المجتمههع و يعملههون علههى األجيههال تعههد و تهيههئ مههن 
 .تطوره و تقدم  

و لمعرفة التغيراي التي حدثي في مكانة و دور المرأة قمنها  بتخصهيص  المحهور الثهاني  مهن   
و الذي احتوم علهى مجموعهة مهن األسهئلة مهن أجهل الحصهول  ،االستمارة و المقابلة  ألجل هذا 

على صبغة واقعية  التي تمثلها النسهب المئويهة و اإلحصهائياي الرقميهة ل سهتمارة ، أمها المقابلهة 
مكنتنا من الوصول إلى المعرفة و الفهم المعم   و التفسير المنطقي للنتائج المحصل عليها، و 

 :لقد توصلنا إلى ما يلي 
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مهدم تغيهر مكانهة المهرأة داخهل المجتمهع الجزائهري عمها كانهي عليه   يوضا:  (18)جدول رقم -
 .    للمبحوثاي المستوم التعليمي حسب سابقا

 االحتماالي            
 المستوم التعليمي

 %النسبة التكرار

 نعم

 %165 10 بتدائيا
 %365 17 متوسط
 %3165 60 ثانوي

 %6565 030 جامعي
 %11 11 ال

 %011 211 المجموع
 

 
فههي المسههتوم التعليمههي ألفههراد  االخههت االبيههاني أنهه  رغههم  تمثيههليتبهين مههن خهه ل الجههدول و ال   

 %3165، ثههانوي ب  %6565ة كمهها يلههي جههامعي ب نسههبة متفاوتههالعينههة التههي تمثلههي فههي نسههب 
مكانهههة   علهههى إجابهههة واحهههدة وههههي أن اتفقهههن إال أنههههن ، %165، ابتهههدائي ب %365،متوسهههط ب 

 .   %011المرأة داخل المجتمع الجزائري تغيري  عما كاني علي  سابقا  وهذا بنسبة 

 

ن

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي قراني
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هو حصيلة فعل و الذي يعيشها المجتمع حاليا  نستنتج أن مكانة المرأة ترثري بالظروا  التي   
ا وضههع المههرأة ويتههرثر بههالظرو »وتفاعههل التغيههراي االجتماعيههة اليوميههة  إذ يقههول عبههد الفتههاف أن 

، (1)«والههدوافع الحضههارية والثقافيههة وبههالنظم االقتصههادية بصههفة خاصههة تبعهها للمجتمعههاي المختلفههة
 ههاالتي كاني ال تعطهي مكانهة لطالما كاني المرأة خاضعة للمنظومة القيمية للمجتمع الجزائري ف

و كانههي مهمشهههة و ال  و لههم يكهههن يسههما لهههها القيههام بههري شهههي فههي الوسههط األسهههري و الخههارجي 
ألن النظههام الههذي كههان يحكهم األسههرة الجزائريههة هههو النظههام األبههوي ،لكههن باالهتمههام الهه زم  ىتحضه

نفسها مدفوعة لسلك طريق  »بعهههد أن وجهههديبعهههد االسهههتق ل  بهههدأ وضهههع المهههرأة يتغيهههر تهههدريجيا 
جتماعية  اال مههن خهه ل تغيههر الظههروا لنتيجة للظروف التي صاحبت االستق التطور مباشرة 

فحركهههههة التحضهههههر الهههههذي حتى اآلن  قد استمر الوضع هكذا والنفسهههههية و اسهههههيةالسي ،قتصاديةاال
في هههها بحيث  بقي محتفظا بدورتغيهههر فهههي مكانهههة المهههرأة ، إلى أدم ي الجزائر ه المجتمهههعشههههد

مههههم و ذا قيمهههة  ممههها كهههان عليههه  سهههابقا فهههي األسهههرة  أصهههباهههها فهههي المجتمهههع أن دور إالاألسرة 
 .(2)«التقليدية

 اقتنهههعغيهههراي االجتماعيهههة حصهههلي المهههرأة علهههى مكانتهههها الحقيقيهههة بعهههدما نهههرم أنههه  بفضهههل الت    
دورها المهم في المحافظة علي  و على ثقافت  و استمراره و برنها فرد ل  كيان  الخهاص  بالمجتمع 

علهههى الصهههعيدين الهههوطني واالجتمهههاعي ، و باتهههي  تهههتمكن مهههن ممارسهههة  يههههتم بهههها ،و أصهههبا  
 اسهتق لهاوالثقافية واالجتماعية ، و لم تعد تابعة للرجل بهل حققهي حقوقها السياسية واالقتصادية 

، و ترم المبحوثاي أن التغير الذي حد  في مكانة المهرأة  الذاتي و أصبحي تعتمد على نفسها
الههدعم و  بكثيههر مههن ىيطرة العائلههة عليههها  و أصههبحي تحضههيتجلههى مههن خهه ل تحررههها مههن سهه

تتمتهع باتهي التهي  الحريهةلمهي و الثقهافي لهها ، باإلضهافة إلهى تعليم فارتفع المستوم العلل التشجيع
الزواج بعههد أن كههان مههن  النههادر جههدا أن تحصههل و االختيههار كههلعمههل الخههروج و التنقههل لبههها فههي 

علههى الرجههال فقههط كههالوزرا ، القضهها  ،  التههي كانههي حكههراعليههها ،  و ممارسههتها لههبعض األعمههال 

                                                             
 .231، صمرجع سب  ذكرهكاميليا إبراهيم عبد الفتاف ،  -1
 64، ص مرجع سب  ذكره بن زيان مليكة،  -2
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ا ال ننسهى القهوانين التهي سهنتها الدولهة لصهالا المهرأة و غيرها ،كم.... الشرطةوظائا الجيش و 
 .لحفظ حقوقها 

  .توزيع أفراد العينة حسب نوع التغير في مكانة المرأة:  (19)جدول رقم

 %النسبة التكرار االحتماالي
 %25 51 سلبي

 %5165 001 ايجابي
 %0565 30 سلبي و ايجابي معا

 %011 211 المجموع
 

 
 يوضا نوع التغير في مكانة المرأة (:19)رقم تمثيل بياني

تبههين نتههائج الجههدول  و التمثيههل البيههاني أن التغيههر الههذي حههد  فههي مكانههة المههرأة كههان إيجابيهها   
مهن المجمهوع الكلهي للمبحوثهاي ، ثهم تليهها ممهن صهرحن أن  %5165بنسبة كبيهرة و التهي مثلهي 

مهن المبحوثهاي أن التغيهر فهي  %0565،بينمها تهرم نسهبة    %25هذا التغيهر كهان سهلبي بنسهبة 
 .   مكانة المرأة كان سلبي و ايجابي معا 

و إن التغير الذي حد  في مكانة المهرأة داخهل المجتمهع الجزائهري  كهان نتيجهة لهددوار المهمهة  
علهى المهرأة أن ت ديهها علهى الصهعيدين األسهري و االجتمهاعي المختلفة التي أصبحي موجهودة  و 

أن المههرأة تخلصههي مههن كافههة أنههواع التمييههز و قضههي علههى الصههورة فههي الوقههي الحاضههر ، كمهها 

25,00% 

59,5% 

15,5% 

 سلبي

 إيجابي

 سلبي و إيجابي معا
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التي كاني تقرها بعض القيم ، فبفضل التغيراي االجتماعية للمجتمع التقليدية و األدوار النمطية 
و  المسهاواةحد  تغير جذري في بعهض القهيم و القهوانين التهي تخهص المهرأة قصهد الوصهول إلهى 

وجعلها تواكب ما وصل إلي  المجتمع من تقدم لرجل من اجل ،اإلنصاا و العدالة بينها و بين ا
 : و التي تشمل لكي تقوم بردوارها بفعالية داخل المجتمع و خارج    ترقيتهاو تطور و 

 .ضمان أمنها و سن قوانين في هذا الشرن ل العنا مختلا أشكال حماية المرأة من  -
ها و بين الرجل بهل و المسهاواة بينهمها فهي التخلص من جميع أشكال التمييز و المحسوبية بين -

الحقهههو  والواجبهههاي و الخهههدماي و األجهههر و الوظهههائا و مختلههها الفهههرص المتاحهههة أمامهههها فهههي 
 . مختلا األنشطة الحياتية و المجاالي المجتمعية

  .مساعدة المرأة على إدراكها لمكانتها و وعيها بحقوقها ومشاركتها في جميع األنشطة  -
 :كانة المرأة في المجتمع الجزائريةمحددات م  -3
      :نذكر منها ما يلي تمع الجزائري قديما بعدة محدداي مكانة المرأة في المج ارتبطيلقد       
 (:الممتدة)مكانة المرأة في األسرة التقليدية  - أ
نقههل أكثههر فاعليههة فههي حفههظ تههرا  األسههرة و تقاليههدها و  اجتماعيههاتعتبههر األسههرة الممتههدة بنهها ا  -

، فهي أسرة  واسعة تتكون من مجموعة أسر زواجية تعيش كرسرة واحدة تربط (1)ممتلكاي األسرة
بين أفرادها رابطة الدم و يعيشون حياة واحدة ، و يضم هذا النوع أكثر من أسرة زوجيهة أو أكثهر 

البهالغين  كاألبنها  (2)من أسرتين فقد تضم الجهد و الجهدة و األقهارب الهذين يرتبطهون برابطهة  الهدم
المتهههزوجين و زوجهههاتهم و أوالدههههم الصهههغار، و أحيانههها تضهههم حتهههى األعمهههام و أبنههها  األعمهههام، و 

 .يعيشون في مسكن واحد

تههه ثر و تتهههرثر بالمعهههايير و القهههيم و العهههاداي  االجتمهههاعياألسهههرة الممتهههدة ههههي نظهههام للتفاعهههل   
 .(3)واحدةائلة في ثقافة االجتماعية و الثقافية داخل المجتمع و بالتالي يشترك أعضا  الع

                                                             
  . 56ص ،0118، الجامعة المفتوحة، طرابلس،األسرة و الزواج مقدمة في علم االجتماع العائليالوحيشي أحمد بيري ،  -1
  .233،ص 0111،  0الجامعة األردنية ، األردن ،ط الصناعي ، االجتماععلم محمد الدفش ،  -2
  .25، ص0112، 2مكتبة الف ف،الكويي ،ط علم النفس األسري،،  محمد مبارك الكندري أحمد -3
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التهي  اجتماعيةبالقواعد  االلتزاملذلك فتن مكانة المرأة في هذا النوع من األسرة تتميز بالطاعة و 
، كما أنه  لهم يكهن معتهرا بهها بشهكل واضها ألن تمثل الركيزة األساسية وال يجب عليها تخطيها 

أدوارههها ووظائفهههها   و لوكها و تصههرفاتها و أنمهههاط سههالتههي تحهههدد لههها اإلطهههار العههام األسههرة هههي 
 .معين لحياتها اتجاهتعطي 

 :اإلنجاب و دور  في تحديد مكانة المرأة -ب

ارتبطي مكانة المرأة المتزوجة في المجتمع الجزائري  بقدرتها علهى اإلنجهاب ،فهالمرأة التهي ال    
لهة و قهد يههتم و برنهها غيهر كاملههة و تكهون مهمشهة فهي وسهط العائ احتقهارتنجهب ينظهر إليهها نظهرة 

مقارنهة بهالمرأة الولهود و خاصهة التهي تنجهب الهذكور ،برخرم تكهون قهادرة علهى اإلنجهاب  استبدالها
لذلك فتن عملية إنجاب الذكور »و لها مكانة خاصة في الوسط العائلي باالهتماممنهم فهي تنعم 

 .(1) «ا في األسرةو ترسيخه تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي من خ لها يتم ضمان مكانة المرأة

 :التنشئة االجتماعية و دوراا في تحديد مكانة المرأة -ج 

التي يقول عنها الباحثين  االجتماعيةإن األسرة هي من يرجع إليها الفضل في عملية التنشئة    
"Ambrons" Miusen"" التهي  االجتماعيهةأنها عملية التعليم الذي يوج  أو يقهود نمهو الشخصهية

الفرد فيها مقبوال في مجتمعه  ،و ههي العمليهة التهي يكتسهب مهن خ لهها السهلوك  بواسطتها يصبا
 .(2)األسرةبتقدير  تحضاو المعايير و المعتقداي التي 

القيم والمعايير السائدة يتعلم الفرد كيا يتكّيا مع ثقافت  باكتساب   االجتماعيةالتنشئة بفضل    
، و مختلا االجتماعية  وفقا لجنس  ومركزه وطبقت  المتوقعة من االجتماعيةفي المجتمع األدوار 

 .سلوك وأساليب التعامل مع اآلخرينأنماط ال

التفرقههة فههي  اتجههاهتتميههز و تميههل إلههى  فتنهههاو عنههدما نتحههد  عههن التنشههئة فههي األسههرة التقليديههة   
ة والرعايهه االهتمههامالتنشههئة بههين الههذكور و اإلنهها  يعنههي تفضههيل الههذكور علههى اإلنهها  ، فينصههب 

                                                             
1 - lacoste camille dujardin, des mères contre les femmes, maternité et patriarcat au Maghreb, 
Alger, 1991, P 83. 

 .6، ص0181ي ، م سسة الرسالة، بيرو  ،للطفل الجزائري االجتماعيأساليب األمهاي في التطبيع عوادة، أمل  - 2
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تحظههى »" فرانههز فههانون" فههوالدة الههذكر فههي األسههرة حسههب، والحمايههة علههى الههذكر أكثههر مههن األنثههى
بمزيد من الحماسة عن والدة األنثى،ألن األب يرم في االبن الرفي  في األعمال و الخليفة على 

، فيربههى الههذكر  (1)«و العائلههة بعههد موتهه ، باإلضههافة إلههى الوصههي علههى األم و األخههواي األرض
أن يكههون هههو اآلمههر و النههاهي أمهها البنههي تحظههى بتربيههة مختلفههة فتربههى منههذ والدتههها وفهه   علههى

األدوار و الوظائا المتوقعة أن ت ديها مستقب  كاإلنجاب و الزواج ،  وترسخ فهي شخصهيتها و 
سههلوكاتها كمهها يجههب أن تتحلههى بالخضههوع و الطاعههة و التنفيههذ ألي شههخص تكههون تحههي سههلطت  

دور المهرأة فهي األسهرة " مصهطفى بوتفنوشهي"األخ أو الزوج، يلخص الباحه  سوا  كان األب أو 
 و فهههي تنظهههيم البيهههي صهههيانة اسهههتقامتها و كمالهههها الجسهههمي و األخ قهههي)الجزائريهههة التقليديهههة فهههي 

 .(2)(و غيره…باعتباره عالم المرأة الوحيد

كل  اختلفي  جتماعيةاالعاشي المرأة مكانة متدنية في المجتمع الجزائري و لكن مع التغيراي   
المحدداي  عما كاني علي  سابقا في تجسيد و تحديهد الصهورة و المكانهة الحقيقيهة للمهرأة السهائدة 

ههو موضها فهي  المجتمع ، فمكانهة المهرأة مهن خه ل ههذه التغيهراي أصهبحي تحهدد حسهب مها في
 : الجدول اآلتي

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Fanoun Franz, sociologie d’une révolution, 1 ère édition, Paris, petite collection Maspero , 
1959, P 10. 
2 - Boutefnouchet Mustapha, la famille Algérienne : Evolution et caractéristique récentes, 2ème 
édition, Alger,SNED, 1982, P 250. 
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ـــم - ظهههل فهههي الجزائهههري المجتمهههع  مهههرأة فهههيمكانهههة و قيمهههة ال محهههدداييوضههها : (01)جـــدول رق
 .التغيراي االجتماعية

 المراتب                    

 االحتماالي

 4المرتبة  3المرتبة  2المرتبة  0المرتبة 

 % ك % ك % ك % ك

 %11 11 %2765 55 %2465 41 %48 16 المستوم العلمي و الثقافي            

 7765% 055 %265 15 %11 11 %21 41 المال و السلطة

 2% 14 %34 68 %4765 15 %0665 33 الوظيفة و المهنة المحترمة            

 %2265 40 %36 72 %28 56 %0563 30 المعاملة الحسنة       

 %011 211 %011 211 %011 211 %011 211 المجموع
 

 
 .الجزائريمكانة و قيمة المرأة في المجتمع  محدداييوضا   (:11)رقم تمثيل بياني

ن حظ من الجدول و التمثيل البياني اللذين يوضحان أن األمور التي تحهدد مكانهة المهرأة فهي    
و ههي النسهبة األكبهر % 48في للمستوم العلمي و الثقافي بنسبة  المرتبة األولىالمجتمع كاني 

فهي  %2465و  %2767للمرتبهة األولى،تليهها نسهبة %48:  جا ي حسهب المراتهب كمها يلهي إذ 
 .  لثالثة والمرتبة الثانية على التوالي بنسب متقاربةالمرتبة ا
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: وجا ي حسب المراتب كما يلي %4765نوع الوظيفة و المهنة المحترمة بنسبة  المرتبة الثانية
 %2فهي المرتبهة األولهى ،و  %0665للمرتبة الثالثهة ، ثهم  %34للمرتبة الثانية ، تليها  4765%

 .في المرتبة الرابعة

ــة المرتبــةأمهها     للمعاملههة الحسههنة  حيهه  كانههي صههريحاي المبحوثههاي   %36فقههد كانههي  الثالث
للمرتبههة  %2265للمرتبههة الثانيههة ، و  %28للمرتبههة الثالثههة ، ثههم %36:حسهب المراتههب كمهها يلههي 

 .للمرتبة األولى %0663نسبة  احتليالرابعة ،و أخيرا 

وتوزعهي حسهب المبحوثهاي كمها  %7765ني بنسهبة المال و السلطة كا  المرتبة الرابعةبينما    
للمرتبهة الثالثهة  %265للمرتبة األولهى ،و نسهبة  %21المرتبة الرابعة ، تليها نسبة  %7765:يلي
 .للمرتبة الثانية %1و 

نستنتج أن أهم األمهور التهي أصهبحي تحهدد مكانهة المهرأة فهي المجتمهع الجزائهري ههي المسهتوم   
، تليههها فههي المرتبههة الثانيههة نههوع  %48جهها ي بنسههبة  العلمههي و الثقههافي بالدرجههة األولههى و التههي

، أمها فهي المرتبهة الثالثهة فقهط كانهي المعاملهة الحسهنة %4765الوظيفة و المهنة المحترمة بنسبة 
 .%7765، و في المرتبة الرابعة  المال و السلطة بنسبة %36بنسبة 

دية و   التنميههة االقتصهههاالتغيهههراي التههي عرفههها المجتمهههع الجزائههري مههن جهههرا نسههتنتج أن طبيعههة  
المههرأة وضههعها فههي األسههرة و المجتمههع محههدداي جديههدة لمكانههة االجتماعيههة سههاهمي فههي ظهههور 
  :و تتمثل فيما يلي إضافة إلى المحدداي السابقة 

أصبا التعليم في األسرة الجزائريهة مهرتبط :  في تحديد مكانة المرأة المستوى التعليميدور  -1
فهالمرأة المتعلمهة لهها  بر التعليم أحد المقوماي األساسهية لتحديهد المكانهة ،يعت االجتماعيبالنجاف 

العصهههر و علهههى  يسهههاعدها علهههى التكيههها و مواكبهههة متطلبهههاي التعلهههيم مكانتهههها فهههي المجتمهههع ألن
تسهههيير و تنظهههيم أسهههرتها ،ويرفهههع مهههن مسهههتوم وعيهههها بحقوقهههها و واجباتهههها، كمههها يزيهههد مهههن فهههرص 

حصهولها علهى العمهل المناسهب ، وتمكينهها مهن االنفتهاف علهى أفها  مشاركتها في الحيهاة العامهة ب
جديدة،و التطلع دائما إلى األفضل ،ولقد اهتمي الدولة الجزائرية بتعليم المرأة  و النهوض بها و 
 .القضا  على األمية  منذ االستق ل و دعي إلى تعميم التعليم على كل شرائا المجتمع و فئات 
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المتعلمة تحتل مكانة مرموقة داخل المجتمع و تحظى باالهتمام و االحترام نستنتج أن المرأة     
 .و ذلك لما يطبع سلوكاتها و ع قاتها وتفكيرها من وعي و تفهم و ثقافة مقارنة بالمرأة األمية

 :دور العمل في تحديد مكانة المرأة-2 

 نح  لها من استق لية ذاتيةفعمل المرأة من شرن  الترثير على دورها و مركزها االجتماعي لما يم
و حريههة لههم تكههن تتمتههع بههها فههي الماضههي، ومهها تقدمهه   للمجتمههع مههن خدمههة و إرضهها  حاجاتههها و 
اعتمادههها علههى نفسههها و تحقيهه  اسههتق لها المههادي، فههي نفههس اإلطههار توصههل الباحهه  الجزائههري 

نهة المهرأة يكهون إلهى أن تطهور مكا" عمهل المهرأة فهي الجزائهر"فهي دراسهت  حهول  "فارو  بن عطية"
 .(1)و تكتسب وعيا بذاتها مرهون بخروجها للعمل و حصولها على دخل خاص يجعلها تملك

نسهتنتج أن للتغيهراي االجتماعيهة   من اإلحصائياي الموضحة في الجداول السابقة   انط قا    
 التهههي اجتاحهههي المجتمهههع الجزائهههري دور فعهههال فهههي إعهههادة صهههياغة نظهههرة المجتمهههع نحهههو المهههرأة و
تصوره لهها ،ههذه نقطهة األساسهية تحتهاج لكثيهر مهن الشهرف و التفسهير خاصهة أن المهرأة أصهبحي 
أكثههر تعرضهها لهههذه التغيههراي مههن خهه ل خروجههها و التعامههل معههها مباشههرة سههوا  كانههي عاملههة أو 
ماكثة في البيي ،هذا مها اسهتدعى منها القيهام بمقهاب ي قصهد إثبهاي ههذه اإلحصهائياي و التعمه  

 :رف و التفسير من خ ل المقاب ي اآلتية فيها بالش

 .أجريي مع امرأة عاملة في قطاع التربية (:0)المقابلة رقم

 .أجريي مع امرأة ماكثة بالبيي  (:3)المقابلة رقم

 .أجريي مع امرأة عاملة في قطاع الشب  العسكري: (4)المقابلة رقم

 .الخياطةماكثة في البيي تمتهن  امرأةأجريي مع :( 7)المقابلة رقم

كيهها تههرين مكانههة المههرأة فههي المجتمههع الجزائههري  فههي الوقههي » السهه الأجابههي كههل المبحوثههاي   
 فقههدأن مكانههة المههرأة فههي الوقههي الههراهن ليسههي كمهها كانههي فههي السههاب  «الههراهن ؟ وضههحي أكثههر ؟

تغيههري فبعههدما  المههرأةأرم أن مكانههة »(0)تغيههري تغيههرا جههذريا حيهه  جهها ي إجابههة المبحوثههة رقههم
                                                             

1  - Farouk benatia, le travail féminin en Algérie, Alger , SNED, SD, PP(41-50). 
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ي مسههجونة فههي البيههي وال تسههتطيع مغادرتهه  إال بعههد موتههها أصههبحي اليههوم لههها دورا مهههم و كانهه
أساسي في المجتمع ولم تعد البني تعتبر عارا على أسرتها بل باتي تساوي الذكر في كهل شهي  

كاني إجابتها  (3)أما المبحوثة رقم«غيرها .....من تربية و تنشئة و تعليم و تحمل المس ولية و
باإلضههافة إلهههى أن ...»أنهههها أضههافي علههى ذلههك بقولههها ى إجابههة المبحوثههة السههابقة غيههرأقههرب إلهه

و تههدافع عنههها  القهانون رسههخ مكانههة المهرأة فههي المجتمههع مههن خه ل سههن قههوانين تحفههظ لهها كرامتههها 
فحصههلي المههرأة علههى الكثيههر مههن الحقههو  كانههي محرومههة منههها فههي السههاب  كحقههها فههي التعلههيم 

أي لههم تسههتطع أن تلتحهه  ( تقههرا بينمهها اآلن تقههدر تقههرا فههي أي ب صههة تقههدرش تمشههي كانههي مهها)
 «تدرس وفي أي مكان أرادي أنبمقاعد الدراسة بينما اآلن يمكنها 

األسهرة  أفهرادمعاملهة  هيكيا »على الس ال من خ ل اإلجابةأغلب  المبحوثاي  كما صرحي  
رهن يتلقين معاملة حسنة كمها جها  أنهن في أس،« و المجتمع لك تقيمين موقفهما منك؟ و لماذا؟
و لهم تحهرمهن أسهرهن مهن أي شهي  بهل وفهري لههن  فهي الشهريعة اإلسه مية شهرنهن شهرن الهذكور

كل ما تقدر علي  من راحة وأمن تربية حسنة و نفس الشي  يحد  خارج األسرة  غير أن هنهاك 
إذ أن  لمهرأةافي تفضيل بعضهن عن بعض من حي  المعاملة و يرجهع ذلهك إلهى عمهل  اخت ا

و المجتمهههع علههى خههه ا المههرأة الماكثهههة ممههها  األسههرةالمههرأة العاملهههة تحضهها باهتمهههام اكبههر داخهههل 
السههلوك "يجعلههها تشههعر بنههوع مههن الههنقص و أنههها عههاجزة وتكههون تصههرفاتها مراقبههة ومحههددة وفهه  

رتلي كهل الحمد ع عايلتي وف»(7)و هذا ما جا  في إجابة المبحوثة رقم، (1)"التقليدي االجتماعي
بصها كههي نشههوا لختههي .....حاجههة ومهها فههرقتش بينهي وبههين خههاوتي  أيشهي ومهها حههرمتنيش مهن 

عكسهها هيها يشهاوروها فهي كلشهي ويهدو  الخدامة نحس بلي راني خدامة في الهدار ماعنهديش قيمهة
هذا خ ني نحاول نكون كيفها و قريي .....القراراي لي تخصها  اتخاذبرايها وعندها الحرية في 

الحمههد ع وفههري لههي عههائلتي كههل » أي«كههوين علههى الخياطههة ثههم بههدأي العمههل فههي المنههزل  فههي الت
و لكنني عندما أنظهر إلهى أختهي .... شي  و لم تحرمني و لم تفر  بيني و بين إخوتي الذكور 

العاملة فتنني أحس برنني خادمة في المنزل و ليس لي أي قيمة داخل المنهزل أو خارجهة مقارنهة 

                                                             
 .060، ص2115، 0دار وائل للنشر،مصر ،ط ، النظرياي االجتماعية المتقدمةإحسان محمد الحسن،  -1
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هههذا دفعنههي للحصههول ....ي العائليههة و ي خههذ برأيههها دائمههاالقههرارا اتخههاذتسههاهم فههي بههها حيهه  أنههها 
 .«على ديبلوم في الخياطة و العمل داخل المنزل

بكهل االحتهرام و التقهدير داخهل و خهارج  ىأحضه» (4)فهي المقابلهةبينما كاني إجابهة المبحوثهة    
و التعهرا عليهها كمها أن زوجهي يحهاول المنزل فالمرأة العاملة كما تعرفون يحاولون التقرب منهها 

 .«دائما دعمي و مساعدتي

صههرحي برنههها مههن خهه ل المسههتوم العملههي الههذي وصههلي  (00)رقههمفههي المقابلههة أمهها المبحوثههة    
أصبحي لها مكانة راقية و مميزة جهدا (  تحضر لشهادة الدكتوراه رغم أنها ماكثة في البيي)إلي  

من خ ل المعاملة جيدة التي تحضا بها من قبل األسهرة أو وتشعر من خ لها أنها مهمة و هذا 
إن المستوم التعليمي الذي وصلي إلي  جعلهي أفهراد األسهرة يعهاملونني معاملهة جيهدة و »المجتمع

 .« احتراميشعرون بالفخر بي كما أن أفراد المجتمع ينظرون لي نظرة تقدير و يعاملونني بكل  

لعهب دورا مهمها فهي تحديهد مكانتهها داخهل األسهرة و المجتمهع، و إن الخلفية االجتماعية للمرأة ت  
يعتبر التعليم و العمل أهم المقومهاي التهي تجعهل المهرأة تنتقهل مهن وضهعية اجتماعيهة إلهى أخهرم 

 .لذلك فتن المرأة تحرص للمحافظة على مكانتها أو تسعى لتحسينها من خ لهما

إال  (1)«نتهها و عهين مسه وليتها وكهرم إنسهانيتهارغم أن اإلسه م أظههر دور المهرأة و أبهان مكا»  
أنههه  فهههي الواقهههع ظلهههي خاضهههعة لوقهههع النسههه  الثقهههافي و القيمهههي لعهههدة أجيهههال، لكهههن مهههع التغيهههراي 

ينظر    و أصبا االجتماعية التي حدثي في المجتمع الجزائري أعطي للمرأة  مكانتها الحقيقية 
ي عنصر  مهم يساهم ويه ثر فهي تشهكيل لها كفرد ل  كيان  الخاص و غير خاضعة ألي أحد فه

سهههاهمي فهههي تحسهههين مكانتهههها  مهههن خههه ل مههها تقهههوم بههه  مهههن أدوار ووظهههائااألسهههرة و المجتمهههع 
  .غيره ...... وووضعها  كتقبالها على التعليم و خروجها للعمل 

 

 

                                                             
 .054،ص مرجع سب  ذكره ، عبد الرحمن علي الحجي - 1
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 :الجزائري دور المرأة في تنمية المجتمع -4

ولها علههى المكانههة الهامههة و المرموقههة بمهها أن المههرأة أصههبحي تشههكل نصهها المجتمههع و بحصهه   
أدرك المجتمهع أنههها تمثهل نصهها الطاقههة اإلنتاجيهة لههذلك منحهها الحهه  فههي المسهاهمة فههي العمليههة 
التنمويههة إلههى جانههب الرجههل ، فرصههبحي تشههارك فههي جميههع المجههاالي و الجوانههب االجتماعيههة و 

اي مرتبطهها بتقههدم المههرأة بههل و أصههبا تقههدم أي مجتمههع مههن المجتمعهه السياسههية و االقتصههادية  ،
 : ومدم قدرتها على المساهمة في التنمية وهذا ما يبين  الجدول اآلتي

 .و تطور المجتمع حسب نوع الوظيفة يوضا مدي مساهمة المرأة في تنمية:(11)رقم لجدو -

 

       

 

 

 

 

يتبين من الجدول و التمثيل البياني أن المرأة أصبحي تساهم في بنا  المجتمع بنسبة كبيرة و    
ولكهههن ههههذه النسهههبة تختلههها حسهههب نهههوع  حسهههب تصهههريحاي المبحوثهههاي ، %011التهههي قهههدري ب

 التوزيع                       

 االحتماالي
 % ك

 %11 11 ال

 نعم

 %36 72  بالقطاع الخاصموظفة 

 %51 008 موظفة لدم الدولة

 %5 01  ال تعمل

 %011 211 المجموع

36% 

59% 

5% 

 نسبة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع حسب المهنة

 موظفة بالقطاع الخاص

 موظفة لدى الدولة

 ال تعمل
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بالنسهبة للهواتي %36مهن العهام ي لهدم الدولهة ، أمها  %51  صهرحي وظيفة المبحوثاي ، حيه
 .%5يعملن فقد كاني بنسبة ال للواتي افي نشاطاي حرة ، أما  في القطاع الخاص و يعملن

أن السياساي التنموية المتبعهة بعهد االسهتق ل و التهي كانهي تههدا إلهى تحقيه  الرقهي نستنتج    
العمهل، القهانون و  طريه  مها جها ي به  فهي مجهاالي التعلهيم،االجتماعي و التنمية الشاملة، عهن 

المسههتوم  ارتفههاعالتغيههر فههي مكانههة المههرأة و نظههرة المجتمههع إليههها و الخ،كمهها أن ...حريههة التعبيههر
التعليمي لها و خروجها للعمهل مكنهها مهن المسهاهمة فهي تنميهة المجتمهع بالمشهاركة الفاعلهة التهي 

الجتمهههاعي و األدوار التهههي تقهههوم بهههها فهههي جميهههع المجهههاالي تهههرتبط بوضهههعها االقتصهههادي أوال و ا
وممارسهههة ألنشهههطتها االجتماعيهههة والسياسهههية واالقتصهههادية والعلميهههة رغهههم اخهههت ا الوظيفهههة التهههي 

وغيرهها ...اطة و التطريز ، صنع الحلويايتشغرها ،سوا  كاني هذه الوظيفة داخل المنزل كالخي
ة علهههى أصهههالتها و تقاليهههدها و تنميهههة الصهههناعاي مهههن الحهههرا اليدويهههة التهههي تسهههاهم فهههي المحافظههه

( الخههواص)التقليديههة ، أو كانههي الوظيفههة خههارج نطهها  المنههزل سههوا  كانههي عاملههة لههدم اآلخههرين 
كمعلمههة ،محاسههبة ، )،أو موظفههة لههدم الدولههة (...محههل ،عامههة فههي ورشههة خاصههة  كبائعههة فههي)

لمهرأة فهي تنميهة المجتمهع سهيتبين ، و للتعم  في هذه الفكرة  مهدم مسهاهمة ا...(طبيبة ، شرطية
 :  بوضوف من المقاب ي اآلتية  

 (.2)المقابلة رقم

  (.6)المقابلة رقم

 (.05)المقابلة رقم

ههل تسهاهمين فهي تنميهة و تطهور المجتمهع الجزائهري؟ كيها »من خ ل اإلجابهة علهى السه ال    
من الرجال في تنمية صرحي أغلب المبحوثاي برنهن يساهمن بدرجة كبيرة و حتى أكثر  «ذلك؟

( 2)المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم  أجابههيالمجتمههع نظههرا لمهها تقدمهه  لهه  مههن خههدماي مختلفههة حيهه  
بيانسير راني نسهاهم فهي تنميهة المجتمهع حتهى ولومهاكنتش خدامهة مهن خه ل تربيهة والدي تربيهة »

ي حسهههنة و صهههالحة ههههذا فهههي حهههد ذاتهههو خدمهههة كبيهههرة للمجتمهههع مقارنهههة مهههع واش رانهههى نشهههوفو فههه
بمعنههى « مههن عولمههة وغههزو و تحريهها لكههل مههايخص الثقافههة نتاعنهها والتلفزيههون واشههرانا نتعرضههول
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بالتركيد أنا أساهم في تنمية المجتمع حتى و إن لم أكن عاملهة ،فمهن خه ل تربيهة أوالدي تربيهة »
صههالحة و حسهههنة أقههدم  أكبهههر خدمههة إلهههى المجتمههع مقارنهههة بمهها يحهههد  للمجتمههع الجزائهههري و مههها 

 .       «...ل   من غزو و عولمةيتعرض 

نعهم بالتركيهد أسهاهم فهي تنميهة المجتمهع و »(05)بينما كاني إجابهة المبحوثهة فهي المقابلهة رقهم    
علي  وبذل كل المجههوداي الفكريهة  المواظبة وعا من خ ل  خروجي للعمل كل يوم االقتصاد م

 .«و الجسدية لتحسين  و تطويره 

نعههم أسههاهم فههي تنميههة المجتمههع بالعمههل الههذي » تصههرف ( 16)ابلههة رقههم فههي المق المبحوثههةأمهها     
بل كل النسا  تساهم في تنمية المجتمع سوا  كاني المرأة عاملة تساهم  فقطأقوم ب  و ليس هذا 

بيههي فمههن خهه ل تربيههة الجيههل بمهها لههديها مههن قههدراي فكريههة و مهنيههة وأمهها إذا كانههي ماكثههة فههي ال
 .«الصاعد

أن المرأة تسهاهم بنسهبة كبيهرة  فهي تنميهة المجتمهع إذ اي المبحوثاي يتبين لنا  من إجاب انط قا  
هذه المساهمة ال تنحصر في العمل الذي ت دي  خارج المنزل فقط بل تتعداه لشهمل إلهى مها تقهوم 

إلههى  باإلضههافة ،( وغيههره...كالخياطههة ، صههنع الحلويههاي ،النسههيج)بهه  مههن أعمههال داخههل المنههزل 
الموارد البشرية الصغيرة ورعايتها، فالمرأة هي عمهاد األسهرة  تنميةفي تقوم ب   الدور المهم الذي 

الهههوعي الفكهههري والثقههههافي و  تنميهههةو المجتمهههع   لتربيهههة األطفهههال و تنشهههئهم، فمهههن خ لهههها يهههتم  
لههدي األطفهههال وترسههخ فهههيهم القههيم والسهههلوك والعههاداي اإلسههه مية الجزائريههة  حتهههى ال  االجتمههاعي

 .ورا  ما تبث  العولمة والغزو الثقافي ،  وتوعيتهم دينيا  وسياسيا   ينجروا

وتشهارك و تسهاهم بفعاليهة فيههها و نسهتنتج أن المهرأة أصهبحي تقهوم بهدور مههم فهي التنميهة بهل     
الكبير من جانهب الدولهة لتركيهد دورهها الفعهال و الحيهوي وههذا كله  مهن  االهتمامهذا  انط قا من 

أجل النهوض بها و إدماجها في عملية التنمية الشاملة القائمة على األصالة و التجديد في شتى 
لسياسههية فههي ظههل التغيههراي و التطههوراي مجههاالي الحيههاة االقتصههادية و االجتماعيههة و الثقافيههة وا

التي طهرأي علهى المجتمهع الجزائهري لهيس فقهط بخروجهها إلهى ميهدان العمهل بهل ومهن  االجتماعية

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3387/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3387/posts
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تقههوم بهه  مههن أدوار داخههل المنههزل وهههو دور ال يمكههن إغفالهه  أو التقليههل مههن شههرن  فههي  خهه ل مهها
 .العملية التنموية  

 :الجزائري وظائف المرأة في المجتمع  وأدوار ت ثير التغيرات االجتماعية على  -5

لقههد حههدد المجتمههع وظههائا المههرأة و أدوارههها منههذ األزل ، ومههن أهههم الوظههائا و األدوار التههي    
 :كاني ت ديها المرأة قديما

  :وظيفة االهتمام بش ون البيي- 0 -5

، ههذه ا وزوجههاسههر علهى العنايهة برطفالههإن عمل المرأة األول ههو االهتمهام بشه ون بيتهها وال   
حهدي  عهن الوظيفة الفطرية أقرها المجتمع و اإلس م ألن  يتناسهب و طبيعهة المهرأة، إذ جها  فهي 

كلكهم راع وكلكهم مسهئول عهن رعيته ، واألميهر راع، والرجهل راع :)النبي صلى اع علي  وسهلم قهال
 .( ن رعيت وكلكم راع وكلكم مسئول ع ،على أهل بيت  والمرأة راعية على بيي زوجها وولده

 :وظيفة اإلنجاب  -5-2

يمثل اإلنجاب الدور الرئيسي للمرأة و يشمل الحمل و الوالدة و اإلرضهاع األطفهال و تهربيتهم    
و رعايتهم ، فاإلنجاب هو الدور الوحيد المعترا ب  للمرأة من طهرا المجتمهع فمنهذ والدة البنهي 

ن  وعلهى أحسهن مها يهرام و تهيهئ علهى تفههم يتم تحضيرها أو تربيتها على تردية هذا الدور في أوا
 .ي المستقبل باعتبارها زوجة و أم وضعها االجتماعي ف

 :المربية وظيفة - 5-3

 رةمهيهاألم  غهم أن، ر  تربية األطفهال ورعهايتهمإن التربية هي أسمى واجباي المرأة في الحياة     
م ال يقتصههر علههى مههنا األبنهها  دور األ لههوالدة واألمومههة والحضههانة إال أنلتحمههل أعبهها  ا جسههديا

الغهههذا  المناسهههب واللبهههاس المرتهههب والرعايهههة بهههل يتجهههاوز ههههذا  إلهههى إعطههها  الطفهههل الحنهههان الهههذي 
عدادهم و تعليمهم جسمي ا وعقلي ا وروحي ايحتاج  و تربيتهم  تدريجي ا  اجتماعي ا و دينيا و ثقافيا ، وا 

 .واالجتماعي حتى يتمكنوا من التكيا مع محيطهم البيئي
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وأما عملها خارج البيي فلهم يكهن إال لضهرورة قصهوم تلبيهة الحتياجهاي األسهرة المتزايهدة أو فهي   
العمههل فههي الزراعههة  :حالههة غيههاب زوجههها أو أحههد أوالدههها، و كانههي هههذه األعمههال تنحصههر فههي 

أحيانا كمسهاعدة الهزوج فهي ف حهة األرض وسهقي الهزرع وجنهي المحصهول ، تقهوم بتربيهة الماشهية 
 .ما   أو الحطبوجلب ال

الوظهائا وههذا تماشهيا مهع التغيهراي االجتماعيهة ههذه األدوار و  اختلفهيلكن في اآلونة األخيرة    
 :و متطلباي العصر وهذا ما يوضح  الجدول اآلتي

يوضهها  مههدي اخههت ا أدوار و وظههائا المههرأة عمهها كانههي تقههوم بهه  سههابقا :  (12)جــدول رقــم -
 .  حسب السن 

 اإلحتماالي    
 نالس

 المجموع لم تختلا نوعا ما كثيرا اختلفي
 % ك % ك % ك % ك

[25-35] 015 5265% 17 365% 11 11% 002 56% 
[36-45] 62 30% 00 565% 11 11% 73 3665% 
[46-55] 11 465% 10 165% 15 265% 05 765% 

 %011 211 %265 15 %165 01 %88 076 المجموع
 

 
كبيهر  اخهت ال البيهاني إلهى أن المبحوثهاي صهرحن بهرن هنالهك  تشير نتائج الجدول و التمثي   
توزعهي حسهب  %88تنامي فهي أدوار ووظهائا المهرأة  فهي المجتمهع مقارنهة بالسهاب   بنسهبة  و 

 إختلفت كثيرا

 نوعا ما

 لم تختلف

0% 

20% 

40% 

60% 

25-35 

36-45 

46-55 

52,5% 

31% 

4,50% 

3,50% 

5,50% 

0,50% 

0% 
0% 

2,50% 

 نسبة إختالف أدوار و وظائف المرأة حسب السن
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  لفئهههة %30،تليهههها نسهههبة سهههنة  [35-25]لمهههن تتهههراوف أعمهههارهن بهههين %5265 :السهههن كمههها يلهههي
 .سنة  [55-46]لمن يبلغن  %465سنة ، و  [36-45]

دري نسهبتهن ب قهنوعا مها  اختلفيبينما المبحوثاي اللواتي يرون أن هذه األدوار و الوظائا    
سههنة ، و  [35-25]للههواتي تتههراوف أعمههارهن مههن  %365نسههبة قههدري : لههي يتههوزعن كمهها  165%
 .سنة [55-46]لفئة  %165، ثم  [45-36]لمن يبلغن  565%

من أفراد العينة و كاني %265ير فقد قدري بنسبة أما المبحوثاي اللواتي صرحن برنها لم تتغ   
 أدا سههنة ، وهههذا راجههع لكبههر سههنهن و أنهههن تههربين علههى  [55-46]للههواتي تتههراوف أعمههارهن مههن 

ا جعلهههن ال ي حظههن أي تغيههر فههي أسههرهن المحافظههة ممهه نشههرتهنمنههذ  األدوارهههذه الوظههائا و 
 . فيها

الثقافيههة و  وظائفههها فههي الحيههاة االجتماعيههة ودور المههرأة و  ن حههظ أن هنههاك ارتفههاع فعلههي فههي  
للتغيراي االجتماعيهة الحادثهة فهي المجتمهع التهي كهان لهها أثهر  السياسية و هذا راجع ،االقتصادية

بارز في تغير أدوار و وظائا المرأة بعدما كاني هذه األخيهرة تقهوم بهها فهي محهيط األسهرة  فقهط 
ههها و زوجههها و لههيس مخههول لههها أدا  وظههائا خههارج كاإلنجههاب و التربيههة و رعايههة بيتههها و أوالد

البيي إال إذا دعي الحاجة إلى ذلك كغياب رب األسرة أو معيل العائلة ، لكن في الوقي الراهن 
تزايهدي األدوار و تعهددي الوظهائا و أصههبا خهروج المهرأة للعمهل ضههروري فهي حهد ذاته  بعههد أن 

 خهذ المهرأة كفايتهها وحظهها مهن التعلههيم، و، خاصهة بعهد أكهان ههذا الخهروج مقترنها بالضهرورة فقهط 
دماجها ضمن  تحسين فرص التوظيا لديها ، التعليم العالي بالخصوص  الذي بدوره أدم إلى وا 

 الثقافيهههة  مخطهههط التنميهههة الشهههاملة  للمسهههاهمة فهههي الحيهههاة السياسهههية واالقتصهههادية واالجتماعيهههة و
انتشهري إمهرأة قهديما و التهي ال يمكهن إنكهار باإلضافة إلى األدوار السابقة التهي كانهي تقهوم بهها ال

فهههي السهههنواي األخيهههرة بعهههض الوظهههائا و بالتهههالي زيهههادة فهههي األدوار التهههي تقهههوم بهههها  ، وتشهههتمل  
التهههي تتقاضهههى عنهههها فهههرجرا سهههوا  أكانهههي تعمهههل لحسهههاب الغيهههر فهههي القطهههاع العهههام أو  األعمهههال
أو تعمههل ، ( و غيرههها......بائعههة فههي محههل ،أسههتاذة ، طبيبههة ، محاميههة ، شههرطية ، ) الخههاص
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فهههي محهههيط األسهههرة و خارجههه  كوسهههيلة فعالهههة لزيهههادة دخهههل األسهههرة و تحقيههه  الكثيهههر مهههن لحسهههابها 
 :مثل  حي  تمارس النسا  أعمال  ،  مطالب الحياة المستجدة 

 .الصناعاي الفخارية–صناعاي الحلوياي -خياطة وحياكة وتطريز:الصناعاي اليدوية -

تسههههوي  منتجاتههههها وتربيههههة الحيوانههههاي واالسههههتفادة مههههن منتجاتههههها تصههههنيعا  األعمههههال الزراعيههههة و  -
 .وتسويقا  

 .أعمال اجتماعية كحضانة األطفال مث    -

 األسهرة المجتمهع و تختلها بهاخت ا ظهروا األسهرة وإن هذه األعمال تقوم بهها المهرأة لخدمهة   
 :مستواها االقتصادي و االجتماعي و يتضا هذا أكثر من خ ل

 (.03)بلة رقمالمقا

 (.08)المقابلة رقم

 (.02)المقابلة رقم

 هل التغيراي االجتماعية ساهمي في ظهور أدوار و)العينة  أفرادمن خ ل طرف الس ال على   
بهرن هنهاك تغيهر كانهي إجابهاي كهل المبحوثهاي ( ذلك؟هي ؟ كيا كان  وظائا أخرم للمرأة؟ ما

إجهابتهن حهول مهدم و عمه  التغيهر وههذا راجهع  وظهائا المهرأة  لكننها التمسهنا اخهت ا في أدوار
أمها المههرأة  ،إلهى وظيفههة كهل مههنهن ، فبالنسهبة للمههرأة العاملهة ت حههظ أن هنهاك اخههت ا كبيهر جههدا

الماكثهة فهي المنهزل تهرم أن التغيهر لههم يكهن كبيهرا  و ههذا ألنهها ماكثههة فهي البيهي و تقهوم بكهل مهها 
بيانسور تغيري بصها ههذا » (08)بة المبحوثة رقمكاني قوم ب  المرأة قديما وهذا ما جا  في إجا

التغير ماهوش تغير كبير أنا على حسهابي مازالهي المهرا تغسهل و طيهب وتسهي  وتربهي والدهها و 
قايمهها بههدارها كيمهها كانههي زمههان حاجههة بههرك زادي علههى هههذا هههي انههو والي تقههدر تخههرج و تههروف 

 «ا توصل للمريخ و ترجع للكوززينةللحوانيي تقظي وحدها و تتسو  وتحوس وقال المرا تبقى مر 
نعم هناك نوع من التغير لكن  ليس كبيرا فمازالي المرأة هي التي تدير ش ون البيي من »بمعنى 
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لراهن قادرة علهى غسيل و تنظيا و طبخ و اهتمام باألوالد و الزوج إال أنها أصبحي في وقتنا ا
 .«التسو  و التجول

 راي فهي تغيهر أدوار ووظهائا المههرأةنعههم سهاهمي التغيه» (03)بينمها كانهي إجابهة المبحوثهة رقهم  
ههذا تضهاعفي أدوارههها و  أمها اآلن إضهافة إلهى ،الاألطفه انهي سهابقا تههتم بهرمور البيهي وحيه  ك

أصبحي لديها وظائا أخرم و فهي مختلها القطاعهاي فهي التعلهيم و الصهحة و األمهن و اإلدارة 
 .«و حتى الوزارة

نعم هنهاك تغيهر كبيهر فهي األدوار التهي تقهوم بهها فلهم تعهد » (02)ة رقمأما المبحوثة في المقابل   
المرأة تلك الخادمة و المحكوم على أمرها و الخاضعة لسيطرة أي رجل بل بفضل ما وصل إلي  
المجتمههع و الههوعي المهههرأة بمكانتههها و قيمتهههها أصههبحي المههرأة تريهههد إثبههاي ذاتهههها فههي المجتمهههع و 

وظهائا مختلفهة حتهى التهي كانهي حكهرا علهى الرجهال ، وفيمها يخهص بالعمل و التعلهيم و امتههان 
الوظائا التقليدية يمكن للمرأة العاملة إيجاد حلول لهها كتحديهد النسهل ، وضهع األطفهال فهي دور 

 .«الحضانة ، االعتماد على خادمة في أعمال المنزل و غيره

إذ كههان دور بههين الجنسههين ،  كانههي األسههرة قههديما تقههوم بتوزيههع األدوار و الوظههائا و تحديههدها   
، بينمههها كهههان دور المهههرأة ...الرجهههل يتحهههدد خهههارج البيهههي و فهههي األمهههور العامهههة كالزراعهههة والتجهههارة

إنجههاب األطفههال و يههتلخص فههي االعتنهها  بههالمنزل الكبيههر الههذي يضههم عههدد كبيههر مههن األفههراد و 
النسهيج و الخياطهة و و المسهاهمة فهي اقتصهاد العائلهة بهبعض األعمهال البسهيطة كاالعتنها  بههم، 

كههل هههذا تغيههر لههم تعههد رغههم و غيرههها ، .... تربيههة المواشههي و صههناعة بعههض األطعمههة كههالجبن 
و  تحبه  مهن  أصبحي تقهوم بكهل مها ترغهب به المرأة مجبرة على القيام بكل الوظائا السابقة بل 

ة فهي تسهاعد المهرأ باتهيو  يو هذا مهن خه ل التسههي ي و الم سسهاي التهي ظههر أعمال و مهن 
المرأة من أكبر مشهكلة و ههي رعايهة األطفهال  يخلص تيألدوارها كظهور دور الحضانة ا أدائها

أثنا  قيامهها بعملهها ، و تهوفر الخادمهاي التهي ته دي مختلها األعمهال المنزليهة  و تههتم به  ،كمها 
ما ألنها م المرأة و تراجعي نوعا و هي اإلنجاب لم تصبا عائقا أما أن والوظيفة األساسية للمرأة

 .أصبحي تعتمد تحديد النسل في أسلوب حياتها 
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 خالصة 

نسهههتخلص مهههن كهههل مههها سهههب  أن التغيهههر االجتمهههاعي ههههو كهههل تحهههول يسهههعى إلهههى إقامهههة بنههها    
 اجتماعي جديد يقوم على التحديد الهواقعي والمثهالي لحاجهاي  المجتمهع  خه ل فتهرة زمنيهة معينهة

لكن   و  تتدخل في  عوامل أخرم أو غير مخطط يكون هذا التغير مخطط أي بتدخل اإلنسان و
ي ثر على عدة أنسا  خاصة النس  الثقافي القيمي ، و هذا ما حد  في المجتمهع الجزائهري فهي 

التغيراي االجتماعيهة جعلهي  ، حي  أن و وظائا من مكانة و قيم و ادوار بالمرأةكل ما يتعل  
ة علههى حقوقههها بتعطائههها فرصههة أكبههر للتعبيههر للمهرأة مكانههة تمكنههها مههن أدا  واجباتههها و المحافظهه

مجتمههع أكثههر العههن ذاتههها واالحتفههاظ بفرديتههها واعتمادههها علههى نفسههها ،ومههن خ لههها أيضهها أصههبا 
مرونة في تعامل  مع المرأة إذ منحها الكثير من الحقو  بعدما حرمها منها بسبب النظرة الدونيهة 

أدم  األيديولوجيهةاالجتماعيهة و  لتغيهر فهي النهواحيإذا ا، .....لها  مثل حقها في التعلهيم والعمهل 
تغيههر فهي وضههع المهرأة داخههل و و القهيم بصههفة خاصهة إلهى تعههدي ي أساسهية فههي الهدور والمكانههة 

 .المجتمع المحلي 
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 تمهيد

حافظههة علههى القههيم  وصههيانتها فههي ظههل التغيههراي التههي تحههد  فههي المجتمههع أصههبحي إن  الم 
إحدم المشهك ي التهي تواجه  المهرأة فهي محيطهها االجتمهاعي والثقهافي واالقتصهادي  ،خاصهة أن 
للمههرأة أهميههة كبيههرة فههي المحافظههة علههى ثقافههة المجتمههع و نقههل كههل مهها تعلمتهه  وورثتهه  مههن قههيم و 

المههرأة ال لجيههل التههالي باعتبارههها حاملههة للتههرا  و ناقلههة لهه  ، و بمهها أن عههاداي عههن األجههداد إلههى ا
فتن هذه القيم أصبحي تمثل قيدا  لها  في حياتها داخهل تعيش في عزلة عما يحد  في المجتمع 

المجتمههع ، لههذلك تحولههي بعههض القههيم إن لههم يكههن كلههها لتكتسههب سههماي تختلهها عمهها كانههي عليهه  
ضههحة علههى النسهه  القيمههي لههديها، ففههي ظههل التغيههراي االجتماعيههة سههابقا ، كمهها طههرأي تغيههراي  وا

الواسههههعة التههههي تميههههز المجتمههههع الجزائههههري جعههههل المههههرأة تقهههها حههههائرة بههههين هههههذه القههههيم و التغيههههراي  
أو تحويلها لقيم تستمد خطير  ليس فقط بتغيير بعض القيم االجتماعية و تواج  تحدي و صراع 
 .نتاجها من جديد كي تتواف  مع التغيراي االجتماعيةمن التغيراي الحديثة ،و إنما إعادة إ

في المجتمع الجزائري وما يرتبط لدم المرأة سنحاول في هذا الفصل تسليط الضو  على القيم 
و ع قتهههها  ذه القهههيم و العوامهههل المسهههببة لهههذلكبهههها مهههن مفهههاهيم و خصهههائص و تغيهههراي مسهههي هههه

 . بالتغيراي االجتماعية
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 اية القيم و خصائصها و أاميتهاما: المبحث األول

 : اللغوي و االصطالحي للقيمالمفهوم  -1

من المفاهيم التي يشوبها نوع من الخلط ومرد ذلك اخت ا الباحثين  يعد  أصبا مفهوم القيمة  
فلكههل مههنهم مفهومهه  الخههاص الههذي  حيهه  تضههاربي وجههاي النظههرفهي وضههع تعريهها محههدد لههها ،

أن»هناك إلهى " زاههر"يشير كمها  ظريهة و خلفياته  األيديولوجيهة،الن  ومنطلقاته يتف  مع تخصصه 
ين التحديد الضيق للقيم على أنها اهتمامات أو رغبات هههههراوح بتهههههيم تهههههفي تعريف القاخت فههههاي 

 .(1)«ككلر أنها معايير مرادفة للثقافة هغير ملزمة إلى تحديد واسع يعتب

 :المفهوم اللغوي للقيم -1-1

، وبمراجعة المعهاجم العربيهة ن حهظ ( َقَوَم ) اللغة العربية مشتقة من الفعل  في( القيم)لفظة     
م »  "الهههرازي"والمعهههاني لههههذه اللفظههة يقهههول وجههود العديهههد مهههن التعريفههاي  القيمههة واحهههدة القهههيم  وقهههوَّ

المعجههم "، كمهها جهها  أيضهها فههي (2)«أي مسههتقيم ، وقيمههة الشههي  قههدره : السههلعة تقويمهها  فهههو قههويم
ماله  ثبهاي ودوام : مها لفه ن قيمهة:قيمة الشهي  قهدره ، وقيمهة المتهاع ثمنه  ، ويقهال » نأ" الوسيط

 .(  3)«على األمر

أن القيام يرتي بمعنى المحافظة و الم زمة ، كما يرتي بمعنى الثباي و »" ابن منظور"ويذكر   
 ،(4)«لشي  بالتقويمثمن ا: والقيمة....أقمي الشي  وقومت  فقام بمعنى استقام : االستقامة، فيقال
 االستقامة و ألن  يقوم مقام الشي  و ،أصلها الواو» : عن القيمة فيقول "الجوهري"بينما يتحد  

 .(5)«أي مستقيم : االعتدال ، وقومي الشي  فهو قويم 

 
                                                             

 . 01، ص 0184، القاهرة ،العربيالخليج مؤسسة ، القيم في العملية التربوية، الدين  ضيا زاهر -1
 ( .233-232)، ص0186، 0، بيروي، المجلد، مكتبة لبنانمختار الصحاف، الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -2
 .  774، ص 3، دار إحيا  الترا  العربي ، بيروي ، ط المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون ،  -3
 (.357 –356)، ص0113، 00،ج 3دار إحيا  الترا  العربي، بيروي، ط،لسان العرب،رن منظو جمال الدين محمد ب-4
 ههههه،0414، 5، ج3، دار العلهههم للم يهههين، بيهههروي، طالصهههحاف تهههاج اللغهههة وصهههحاف العربيهههةإسهههماعيل بهههن حمهههاد الجهههوهري،  -5

 .2107ص
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 :المفهوم االصطالحي  -1-2

لع قهههاي القيمهههة مهههن المفهههاهيم الجوهريهههة فهههي جميهههع ميهههادين الحيهههاة ألنهههها تمهههس كافهههة صهههور ا   
علههم االجتمههاع تعتبههر القههيم حقههائ  »ففههي نظههر إليههها علههى أنههها منظومههة متكاملههة ي اإلنسههانية ، و

، وههذا مها بينه  (1)«االجتمهاعيأساسية هامهة فهي البنها  االجتمهاعي و تشهت  أساسها مهي التفاعهل 
ي المجتمههع ، ويهه د علههى أنههها نسهه  رمههزي مقبههول مههن» فههي تعريفهه  للقههيم  (Parsons) " بارسههون"

وظيفهههة باعتبههههاره معيهههارا  أو قاعههههدة ل ختيهههار مههههن بهههدائل التوجيهههه  المنظمهههة والمتيسههههرة للمهههر  فههههي 
 .(2)«المواقا

مجموعهة األخهه   التهي تصهنع نسهيج الشخصهية وتجعلهها متكاملههة »برنهها " جهابر"عرفهها كهذلك   
جل النفس قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع ، وعلى التواف  مع أعضائ  ،وعلى العمل من أ

 .(3)«واألسرة والعقيدة
، فمنههها مهها لهه  ع قههة بالجانههب الروحههي، ومنههها مالهه    علههى معههان متعههددة" قيمههة"تههدل كلمههة و   

ع قهة بالطهابع المهادي، ومنههها مها له  ع قههة بهالمحيط االجتمهاعي، والقيمههة يسهعى أفهراد المجتمههع 
ى كاني مضرة بهم، وهذا مها ي كهده إلى تحقيقها متى كان فيها نفعهم، وطردها واالبتعاد عنها مت

ويميههز تعبيههر عههن دوافههع اإلنسههان وليسههي مجههرد تفضههيل ، أنههها:بقولهه  "عبههد الههرحمنطهه  "الههدكتور 
فههي قاموسهه  بههين أربعهة معههان مختلفههة تعههود إلههى أربههع خاصههياي لدشههيا  و  (Lalande" )الالنهد"

 :(4)تقوم على
تقهديرا أو رغبهة شهخص، أو جماعهة معينهة مهن  كون هذه األشيا  ت قهي إلهى ههذا الحهد أو ذاك       

                                                             
 .514ص ،مرجع سب  ذكرهعاطا غي ،  -1
،رسالة ماجسهتير غيهر منشهورة ،الجامعهة األردنيهة ،كليهة الدراسهاي  اب في التلفزيون األردنيبرامج الشبرانية أحمد جبر جبر،  -2

 .  01، ص0118العليا ،
 .40ه ، ص0184،  0، دار الكتب المصرية ، القاهرة، ط المدخل إلى القيم اإلس ميةجابر قميحة ،  -3

4 -  André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu par MM. les 

membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs 

corrections et observations par André Lalande, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, 

secrétaire général de la Société (2 volumes, 1927). Réédition : Presses Universitaires de France, 

Paris, 2006. 
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و فهي  كونها تلبهي غرضها معينها هذه األشيا  تستح  هذا القدر أو ذاك من التقدير األشخاص،و
    .لحظة معينة

رادة نفسهههية يتهههدخل فيهمههها العقهههل والشهههعور ليتبلهههورا فهههي ممارسهههاي «   القهههيم بههههذا إدراك معرفهههي وا 
غايههاي معينههة، وفههي معههايير ثابتههة ومقههاييس موضههوعية  يجّليههها الواقههع عبههر السههعي إلههى تحقيهه 

تحكمها تعاليم ملزمة، وتوضحها تطبيقاي منضهبطة، وترسهخها تقاليهد متداولهة، لكهن دون التجهرد 
من فعل الذاي بكل ما يعمل فيهها مهن مه ثراي تتهدخل فهي التمييهز، ثهم فهي توجيه  الرغبهاي، ممها 

المقهاييس ومها لهها مهن سهلطة، كمها يعكهس رد فعهل يعكس مدم االلتهزام بمها تفهرده تلهك المعهايير و 
اآلخههرين تجههاه ههههذا السههلوك، وممههها يثيههر فهههي النهايههة معادلههة ثنائيهههة بههين مههها هههو فهههردي ومهها ههههو 

 .(1)»جماعي، ثم بين ما هو ظاهر وما هو باطن، وكذا بين ما هو صواب وما هو خطر

 :ى األشيا  من بينهمو هناك بعض العلما  يرم أن القيم تمثل معايير يحكم بها عل   

معيهار عهام ضهمني أو صهريا فهردي أو جمهاعي يتخهذ »وجهة نظرهم  فالقيم من وناألنثروبولوجي
األفههراد أو الجماعههاي القههراراي وفقهها لهه  للحكههم علههى السههلوك االجتمههاعي رفضهها أو قبههوال ،و هههذا 

ارة التههي ينتمههي يعنههي أن القههيم تمثههل المقههاييس االجتماعيههة الخلقيههة أو الجماليههة  تفرضههها الحضهه
 . (2)«إليها أفراد المجتمع حسب ثقافت  و أهداف  و تقاليده

لفرد ا المتصلة بمضامين واقعية يتشربها مجموعة من األحكام المعياريةأن القيم »ويرى   
هذه األحكام ل ويشترط أن تنا،رات المختلفة ههههههف والخبههههههع المواقهههههه  مهههههانفعال  وتفاعلل من خ 

أو اللفظية أو كيههههههههههههههههههههههههههههههههة ة معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد السلوال من جماعة اجتماعيوقب
تمكن  من اختيار أهداف وتوجهات ،ومباشرة وغير مباشرة بطريقهههههههههههههههة  (3)واهتمامات اتجاهات  

                                                             
شههكالية الواقههع والمثههال فههي منظههور عبههاس الجههراري،  -1 أزمههة القههيم و دور  "مههن أعمههال نههدوة  -اإلسهه ممفهههوم القههيم وفلسههفتها وا 

" الهههدوراي"المملكهههة المغربيههة، سلسهههلة  ، مطبوعهههاي أكاديميههة2110، الهههدورة الربيعيهههة لسههنة "األسههرة فهههي تطههور المجتمهههع المعاصههر
 . 026، ص2112مطبعة المعارا الجديدة ،الرباط ،

 .0103، ص0180،  0، جامعة الكويي ،الكويي ، ط(عربي–إنجليزي )قاموس االنثروبولوجي شاكر مصطفى سليم ،  -2
 .  24ص مرجع سب  ذكره،، الدين  زاهر ضيا -3
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 .(1)لحيات  يراها جديرة بتوظيف إمكانيات «

يتفقهون مجموعة مهن المعهايير و المقهاييس المعنويهة بهين النهاس »  وفي تعريا آخر القيم هي   
عليها فيما بينهم ، و يتخذون منها ميزانا يزنون ب  أعمالهم ، و يحكمون على تصرفاتهم المادية 

 (3)اة المختلفةههاستجابت  في مواقف الحييهد وتحدك الفرد توجي  سلول على تعم، و (2)المعنويةو 
قائيههة ، يضههعها مجتمههع مهها فههي ضههو  مهها تههراكم عليهه  مههن خبههراي،  و تكههون نتيجههة عمليههاي انت

 .(4)«جماعية يصطلا أفراد المجتمع عليها لتنظيم الع قاي بينهم

نستخلص من هذه التعاريا أن القيم معايير تختلا مجتمع إلى آخر و من جماعهة إلهى أخهرم  
ارف ههههههسب المعههههههيكتكمههههها الفرد ويكتسبها حسهههههب تقاليهههههدها و متطلباتهههههها فهههههي الحيهههههاة  يتشهههههربها 

 .عن طريق الخبرةي االتجاهاادات و هارات والعهوالمه

وهناك علما  و باحثين آخرين يرون أن القهيم عبهارة عهن تفضهي ي و دوافهع حيه  ركهزوا فهي    
باعتبهار القهيم مهدركاي مرغهوب فيهها مهن قبهل الفرد و أغفلهوا الجماعهة و معاييرهها تعريفاتهم على 

للهذة و األلهم مهن تفضهي ي تكمهن فهي اعلى أنها » إذ عهرا القهيم  "ثورنديك"،و من بيهنهم الفرد 
ال يؤثر مطلقًا   ن حدوث شيكههافتذا أو غيههر االرتيههاف ،  خهه ل مهها يشههعر بهه  الفههرد مههن ارتيههاف

 . (5)«فتن  يكون عديم القيمة على اإلط قمستقب  ًا أو هحاليمهما كان على لذة أو ألم أي فرد 

حهم، عهاج  أو القيم هي جملة المقاصد التي يسعى األفراد إلهى إحقاقهها متهى كهان فيهها صه ف  
 .(6)»آج ، أو إلى إزهاقها متى كان فيها فسادهم، عاج  أو آج 

 
                                                             

 .34، ص0188، المدنية المنورة، مكتبة إبراهيم الحلبي ،  ية والتربيةالقيم اإلس مل ،أبو العينين علي خلي -1
، "دراسهة وصهفية تحليليهة لريهاض األطفهال بهالجزائر العاصهمة"نقل القيم في مرحلة الطفولة المبكرة عيسى عيسى بن صالا ،  -2

 .41، ص 2104، 0المناهج بحو  و دراساي، الجزائر ، ط
 .10، ص2113، غزة ، مكتبة القدس ، تربية وتطبيقاتهافلسفة ال، الخطيب عامر يوسف  -3
 . 10، صمرجع سب  ذكره ،  االجتماعمدخل إلى علم مد خالد ، اح -4
 .087، ص0166،  3،طالقاهرة ، ة للطباعة هدار القوميهال،  علم االجتماع ومدارس ،الخشاب مصطفى  -5
 2،2116ط الهههدار البيضههها  المغهههرب، ركهههز الثقهههافي العربهههي،، المالحههه  العربهههي فهههي االخهههت ا الفلسهههفي طههه  عبهههد الرحمهههان، -6

 .68،ص
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ينظهر مهن خ لهها للقههيم علهى أنهها معتقهداي و اتجاههاي و دوافهع و اهتمامههاي وهنهاك تعريفهاي   
 :وميول

عتقههادي المتعلهه  بالفوائههد التههي تتضههمنها القيمههة تمثههل الفكههر اال»بعههض العلمهها  أن إذ يعتبههر     
شيا  في المجتمع ، وقد تمثل الفائدة صحة وعافيهة الجسهد أو ذكها  أو لهذة أو رخها  أو سهمعة األ

و غيرهها مهن المنهافع الشخصهية ،و القيمهة بهههذا المفههوم ههي نسهبية ألنه  الشهي  الههذي ....طيبهة 
أن القيم » " كريتش"، و يقول (1)«نافعا لشخص ما قد يكون ضارا لغيره و العكس صحيا يكون 
المجتمع الواحد وخاصة فيما يتعلق بما هو حسن   امة من المعتقدات يتقاسمها أعضاطبقة ه
هههي المعتقههداي »رأم أن القههيم " بركههاي"، أمهها (2)مرغوب«غيههر أو ما هو مرغوب أو ، أو قبيا

توجهه  مشههاعرهم و تفكيهههرهم و شههكال السههلوك المفضهههلة لههدم النههاس حههول األمههور و الغايههاي و أ
و الم سسههاي األخههرم و أنفسهههم و  اختيههاراتهم و تههنظم ع قههاتهم بههالواقعمههواقفهم و تصههرفاتهم و 

مهههواقفهم و تحهههدد ههههويتهم و معنهههى وجهههودهم ، أي تتصهههل بنوعيهههة المكهههان و الزمهههان ، و تسهههوه 
 .(3)«السلوك المفضل بمعنى الوجود و الغاياي

ليهههها علهههى أنهههها ظهههر إين" تانجرههههس"، أمههها (4)» اتجاهات تقويمية «نهههها  يرى أ" كهههانترل"بينمههها    
االتجاههههاي و لكنههههها أكثههههر تعميمهههها منههههها و ال تختلهههها عنههههها إال مههههن حيهههه  الشههههدة و نوع من »

ههههي معطيهههاي فضهههلى غيهههر قابلهههة ل ختهههزال ههههي مبهههاد  أكيهههدة و صهههريحة »لهههذلك ، (5)«العمههه 
 . (6)«حة المعنى يمكننا االنط   منها بما أنها تتكون في محيط متعدد األبعاد ضوا

 

 
                                                             

 .20، ص 0181، دار النهضة العربية ، بيروي ،  القيم و العاداي االجتماعيةفوزية دياب ،  -1
 .  25، مرجع سب  ذكره ، ص القيم اإلس مية والتربية،ل أبو العينين علي خلي -2
 .37، ص ذكرهمرجع سب  عبد اع عقلة مجلي الخزاعلة،  -3

4
- Cantral.H. & G.W. Alport, Recent Applications of the study of values, J. Brown soc, ,Psycho 

1933, P 259 .    
5

- Stanger, R, Psycology of personality, 3rded, Mcgrow – hill book,Co,Inc, NY, 1961, P 259. 
، 0186، 0سههليم حههداد، ديههوان المطبوعههاي الجامعيههة، الجزائههر، ط: ، ترجمههة تمههاعالمعجههم النقههدي لعلههم االجبههودون بوريكههو ،  -6

 . (453-452)ص 
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مقيههاس أو مسههتوم نسههتهدف  فههي سههلوكنا ونسههلم برنهه  مرغههوب فيهه  أو »يههرم برنههها" مكههاظ"أمهها    
مرغوب عن ، وهذا المستوم ل  ثباي لفترة زمنية ي ثر في سلوك الفهرد تهرثيرا  يتفاعهل مهع مه ثراي 

 .(1)«أخرم لتحديد السلوك في مجال معين

و االجتماعيهة و الماديهة و  يصدرها الفرد علهى بيئته  اإلنسهانية مجموعة أحكام » برنهاوعرفي   
ههههذه األحكهههام فهههي بعهههض جوانبهههها تقهههويم الفهههرد أو تقهههديره ،إال أنهههها فهههي جوهرهههها نتهههاج اجتمهههاعي 
اسههتوعب  الفههرد و تقبلهه  بحيهه  يسههتخدمها كمسههتوياي أو معههايير ، و يمكههن أن تتحههدد إجرائيهها فههي 

و تمثهل ،(2)«ارصورة مجموعة اسهتجاباي القبهول و الهرفض إزا  موضهوعاي أو أشهخاص أو أفكه
مهههنظم تتغلغهههل داخهههل أفهههراده فهههي شهههكل اتجاههههاي و دوافهههع و تهههنعكس فهههي األههههداا لكهههل مجتمهههع 

 .(3)السلوك الظاهري و الباطني

وهنهههاك تعريفهههاي ينظهههر مهههن خ لهههها للقهههيم علهههى أنهههها عوامهههل مههه ثرة علهههى اختيهههار الفهههرد بهههين    
 :البدي ي المتاحة أمام  منها

عبههارة عههن اتفاقيههاي مشههتركة بههين أعضهها  التنظههيم »م القههيم برنهههاالههذي يههر " العميههاني"تعريهها     
 .(4)«الخ....جيد أو غير جيد ، مهم أو غير مهمالواحد حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب ، 

مهههن  ،وهنهههاك (5)«كهههان أو شهههراخيرًا   ة بروسع معانيها هي أي شيهههه»القيمل  فيقو "بيبهههر"أمههها   
اي للمرغههوب ، تتعلهه  بضههرب مههن ضههروب السههلوك أو عبههارة عههن مفههاهيم أو تصههور »يههري أنههها 

مههن الغايههاي ، و تسههمو أو تعلههو علههى المواقهها النوعيههة ، و يمكههن ترتيبههها حسههب أهميتههها غايههة 
 .(6)«النسبية

                                                             
، مكتبهههة األنجلهههو  دارسهههة تربويهههة تتبعيهههة لقهههيم الطهه ب فهههي خمهههس سهههنواي –تطهههوراي فهههي قههيم الطلبهههة : محمههد إبهههراهيم كهههاظم  -1

 . 04، ص0162المصرية ، القاهرة ، 
ب المعلههم و درجههة التوافهه  بههين قيمهه  و قههيم ت ميههذه قههرا ة فههي علههم الههنفس االجتمههاعي فههي الع قههة بههين أسههلو أبههو حطههب فهه اد،  -2

  (.243-225)، ص0171، 3، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر،المجلدالوطن العربي
 .06، ص مرجع سب  ذكرهفوزية دياب ،  -3
 .37، ص مرجع سب  ذكرهعبد اع عقلة مجلي الخزاعلة ،  -4
 .20، ص مرجع سب  ذكره، ياب فوزية د -5
 .36عبد اع عقلة مجلي الخزاعلة ، المرجع الساب  ، ص -6
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تكوينهاي فرضهية ال يمكهن م حظتهها مباشهرة ، و إنمها يمكهن »أنهها " شهافر"و " روبينسهون"عرفها 
للفظي و السلوكي الظاهري سوا  أكان شخصيا أم اجتماعيا أن نستدل عليها من خ ل التعبير ا
 .(1)«، و سوا  كان لفظيا أم غير لفظي

ة بالّنسههبة إلههى الفههرد القههيم هههي صههفة للشههي  تجعلهه  ذا أهميههيتضا من التعريفات السابقة أن     
لحكهههم القهههرار أو ارى أنها ههههوالباحثين للقيم فمنهم من يالعلمههها  نظرة  وقهههد اختلفهههي أو الجماعهههة،

ذي نتيجهة لتفاعله  مهع جماعتهه  وفه  السهلوكياي المعياريهة فهي المجتمهع الههخص الهذي يصهدره الشه
ينظر على أنها ،و مهههنهم مهههن ثورنديك ل تفضي ت مث، أو مثهههل نيوكمهههبأهداف  يعهههيش فيههه  أو

ل معتقدات مث،أو تانجرههههسال تختلههها عهههن القهههيم إال مهههن حيههه  الشهههدة مثهههل كهههانترل و اتجاهات 
 .ل بيبرأنها الخير والشر مث، أو عماد الدين سلطان مثل ات حاجكريتش ، أو 

، و التهي يم أحهد عناصهر الثقافهة فهي المجتمهعتعتبهر القه» يرون أن القيمالنفس أما عند علما     
تشكل جز ا مهما منها في مرحلة تاريخية و اجتماعية معينة ، و التي تعبر عن ما ههو مرغهوب 

حكهام و االختيههاراي التهي تحمهل معههاني اجتماعيهة خه ل تجربههة فيه  ، وتمثهل بههذلك المبهاد  و األ
رد لحاجات  األساسية التي يرغبها وذلك ه» إشباع الف" عماد الدين سلطان"فيعرفها ، (2)«اإلنسان
 . (3)سلوك معين «ل من خ 

ويعرا علما  االقتصهاد بهرن يهة الثمن أو السعهر، أما في االقتصاد ترتبط نظرية القيمة بنظر     
أهميههة الشههي  مههن حيهه  الحاجههة إليهه  أو الرغبههة فههي الحصههول عليهه  أو نههوع النظههرة »لقيمههة هههي ا

   .(4)«إلي 

      

                                                             
 .36، ص  نفس  المرجععبد اع عقلة مجلي الخزاعلة ،  -2
 .  72، ص0110،  0، الم سسة الوطنية ، الجزائر ، طمفاهيم علم االجتماع الثقافي و مصطاحات محمد السويد ، -2
 .2، ص0170، القاهرة، دار الجامعة ،  ربوية في اإلس مقيم ت، سلطان محمد -3
 .0103، صمرجع سب  ذكرهشاكر مصطفى سليم ،  -4
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صفة في األشيا  قوامهها أن تكهون موضهع تقهدير إلهى حهد كبيهر أو »: فالقيم من الناحية الذاتية  
ومهههههن الناحيهههههة ، صهههههغير، أو أن يرغهههههب بهههههها شهههههخص، أو جماعهههههة مهههههن أشهههههخاص معينهههههين

: صفة األشيا  من حي  إنها جديرة بشي  قليل أو كثير من التقهدير مهث هي :  الموضوعية
كلهها قهيم أخ قيهة تواكهب قيمها  و...قيمة الحياة، قيمة العقهل، قيمهة الحريهة، والثقافهة، واإلبهداع

أخهههرم ههههي القهههيم الجماليهههة كالحسهههن والجمهههال والرشهههاقة واألناقهههة، و قيمههها ثالثهههة نهههدعوها القهههيم 
هههها الصهههواب والخطهههر والمحتمهههل وقيمههها رابعهههة وخامسهههة اقتصهههادية وسياسهههية و المنطقيهههة، وفي

 .(1)»اجتماعية و ما إلى ذلك

يمكهن ولوجيا و النفس و االقتصاد بعلما  االجتماع و األنثرو التعريفات استنادا لما سب  من    
على األفكار  يصُدرها اإلنسانأحكام و  قاييسو الم برنها جملة المعتقداي والقناعايالقيم تحديد 

يتشربها الفرد من  واألشخاص، واألشيا  واألعمال، والموضوعاي والمواقا، الفردية والجماعية 
ُمهتهدي ا فهي ذلهك ، ف والخبرات المختلفةهع المواقهميكتسبها و يتعلمها ،و  تفاعل  مع بيئت ل خ 

بداخلها ومن ثم  تلقى قبوًال من الجماعة التي يعيش الفردبمجموعهههههة المبهههههاد  والمعهههههايير التهههههي 
والمحدد لطبيعت  مهن  محرك لسلوك الو تصبا هي الموج  و  ت واهتمامات  تنعكس على اتجاها

 . خ ل الصواب أو الخطر وما هو مرغوب في  أو مرغوب عن  وكل هذا بنسبية ظاهرة

 

 

 

 

  

 

 
                                                             

 .6، ص 0،2110عادل العوا، عويداي للنشر والطباعة، لبنان، ط:، ترجمة فلسفة القيمجان بول رزفيبر ،  -1    
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 :  و خصائصها أامية القيم -2

 :أامية القيم -2-1

خ ل الوظائا التي تقوم بها فهي تعمل على الربط بين أفهراد  تعد القيم ذاي أهمية كبيرة من   
تعتبهههر المجتمهههع و تشهههكل نسهههيجا وجهههدانيا سهههلوكيا و تهههنظم الع قهههاي بهههين الجماعهههاي و األفهههراد و 

كمها أنهها   أحكاما  معيارية تعتمد لتقييم السلوك وسلوك اآلخرين مهن حيه  إنهها إيجابيهة أو سهلبية
فالمرأة ال تولد مزودة بالقيم بل تنشر وتتكهون لهديها مهن الخبهراي  ،تعطي لدشيا  وزنها و قيمتها 

فعن طري  عملية التطبيهع االجتمهاعي تتشهرب المهرأة القهيم و تتجسهد فهي  والمواقا التي تعيشها،
تصههرفاتها و سههلوكياتها إليمانههها و اقتناعههها بههها فكههرا و عمهه   وبالتههالي تصههبا مصههدر لتوجيهه  

،و تنظيم ع قاتها باألفراد اآلخرين و تحدد المقبول و غير المقبول تصرفاتها وضبط سلوكياتها 
القههيم فههي المجتمههع الجزائههري تسههاعد فههي تشههكيل شخصههية المههرأة و تحديههد أهههدافها، وتوجهه   ، إذا

نشاطاتها اإلنسانية إلى أهداا سامية بعيدة عن التدمير واألنانية والمصالا الشخصهية، وتسهاهم 
 .ن االنحراا وحمايتها من الوقوع في الخطرأيضا في وقاية المرأة م

وهههي أيضهها ، (1)تطههورهفههالقيم تمثههل عناصههر رئيسههة فههي ثقافههة أي مجتمههع مهمهها كانههي درجههة     
مكونههههاي أساسههههية فههههي شخصههههية الفههههرد، حيهههه  تتههههدخل القههههيم بههههين التجربههههة الثقافيههههة والمجتمعيههههة 

لوجياي والسهلوك االجتمهاعي والشخصية كسواب  من جهة، وبين االتجاهاي االجتماعيهة واإليهديو 
 . (2)كعواقب من جهة ثانية

لهذلك   تجعل  متماسكا قوياأما من ناحية المجتمع تمثل القيم من خصائص المجتمع اإلنساني   
محمهد ، إذ أن  حرص اإلسه م علهى بنها  مجتمهع تسهوده القهيم السهامية مهن حهب وتعهاون وصهد 

لقهيم التهي تخهص المجتمهع تسهتمد منه  الجماعهة منظومة ا »يريان أن  وبول ريكور عابد الجابري
التوجيههه  فهههي حياتهههها العمليهههة واختياراتهههها الفكريهههة وتصهههدر عنهههها فهههي أحكامهههها المعياريهههة العامهههة 

                                                             
1 - Anne L.Balazs, Value Congruency- The Case of the “ Socially Responsible” Firm, Journal of 

Business Research,  Vol 20, 1990, p)171- 181 (. 
2

- Richard de Scharms, The Science of Values, Science, New Series, Vol.194. No. 4268 ,Nov26, 

1976 , pp) 931-933( 
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 . (1)»األخ قية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية

والواقع واّلزمن ع قاته  بهاآلخرين نّظم ههوتاإلنسهان توج  سلوك أما مهن ناحيهة اإلنسهان فههي    
سيطرة على الل ع قت  بالواقع قد تحث  القيم على السعي والجهاد في سبي،فمههههههن حيهههههه  ونفس  

وقههههد تشههههكل القههههيم مع  و التكيهههها و ههههههكمهههها   هههههبل وهههههأو بالعكس تحّث  على القب، الواقع وتغييره
ضهع مباد  عامة كلية يطبقها على الجميع دون  تمييز، أو العكس تشكل مبهاد  تخصصهية تخ

اإلنسههان إليههها نزوعهها عق نيهها و عاطفيهها فرديهها أو ألهوائهه  و مصههالح  و عصههبيات  ، و قههد ينههزع 
مبهدعا، تابعا أو اإلنسان وقد يكون »،(2)جماعيا رسميا أو عفويا ملزما إلزاما جزئيا أو إلزاما كليا

يتّمسك بالقيم  فوقيا، مبدئيا أو انتهازيا، منهجيا أو ارتجاليا،   ههههههههههههههههههههههههههههمتفّتحا أو منغلقا على نفس
و الزمالههههههة واّلصداقة األفقيههههههة األخههههههوة، أو بالقيم (  و الّتسّلطو االسههههههتع م الوجاهة )العموّدية  
 .(3)والمساواة«

ومن  نستخلص أن القيم عملية اجتماعيهة تخهتص باإلنسهان عمومها و تنبهع أهميتهها و وظائفهها   
، فهمههها ظاهرتهههان متكهههام ن و مهههن خههه ل وجودهههها فهههي المجتمهههع ، فههه  وجهههود لمجتمهههع دون قهههيم 

برنهها كسهطحي ( Kroeber" )كروبيهر"يشهبهها و مترابطان أشد التهرابط و ال يمكهن الفصهل بينهمها 
الورقهة فهي ت صهقها ، فهتذا محونها مهن أي مجتمهع إنسههاني قيمه  فتننها بهذلك نكهون قهد سهلخنا عنهه  

الفهههرد و الجماعهههة ، و تمثهههل إطهههارا مرجعيههها يحكهههم تصهههرفاي » إنسهههانيت   ،ألن القهههيم بشهههكل عهههام 
بالتالي فتن دورها يتمثهل فهي تكهوين شخصهية الفهرد و نسهق  المعرفهي و تشهكل الطهابع القهومي أو 

 .(4)«الشخصية القومية

 

                                                             
،مهايو  01المغربيهة الهدار البيضها  ، مجلهة فكهر ونقهد ،العهدد، دار النشر  نظام القيم في الثقافة العربيةمحمد عابد الجابري ،  -1

0111. 
 . 64، مرجع سب  ذكره ، ص القيم االجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائريثريا التيجاني ،  -2
، 2ط، بيروت، يةهههههههههههدة العربهههههههههههدراسات الوح، مركههههههههههز المجتمع العربي المعاصر بحث استط عي اجتماعيبركههههههههههاي، حليم  -3

 .324ص، 0185
  . 35، ص ، ،مرجع سب  ذكرهعبد اع عقلة مجلي الخزاعلة -4
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و على الرغم من أهمية موضوع القيم إال ان  ظل لفترة طويلة خاضعا للترم ي الفلسفية التي    
لميههة الواقعيههة، العتقههاد العلمهها  برنههها تقههع خههارج أحاطتهه  بجههو مههن الغيبيههة بعيههدا عههن الدراسههة الع

نطا  الفحوص اإلمبريقية و التجريبية ، كما أنهها ال تخضهع للقيهاس، و فهي بدايهة الث ثينيهاي و 
بههالمنهج األربعينيههاي مههن القههرن الماضههي أخههذ االهتمههام بدراسههة القههيم يههنا إلههى مزيههد مههن االلتههزام 

، ( Spranger" )سهبرانجر"و  (Thurstone)" ثرسهتون"العلمي، و لعل الفضل في ذلهك يرجهع إلهى 
القيم تدريجيا داخل مجاالي علهم الهنفس و االجتمهاع لعهدد مهن األسهباب  واستمر االهتمام بدراسة

أن النظرية الكها  فهي تفسهير السهلوك اإلنسهاني و التنبه  به  ههي التهي تتضهمن موضهوع : أهمها
مجتمهع مهن المجتمعهاي تحديهد اإليديولوجيهة أو خه ل دراسهة القهيم فهي القيم ، و كذلك يمكن من 
 .(1)الفلسفة العامة لهذا المجتمع

: خصائص القيم  -2-2  

: للقيم عدة خصائص نوجزها فيما يلي      

 :التكامل  الشمول و-2-2-1

لم تدع القيم جانبا  من جوانب الحياة بجميهع مجاالتهها روحيهة وجسهمية، دينيهة ودنيويهة، عقليهة    
فرديههة أو جماعيههة ، إال رسههمي لهه  الطريهه  األمثههل للسههلوك الرفيههع، فمنههها مهها يتعلهه  أو عاطفيههة، 

و منها ما يتعل  بالكون و المجتمع و بهذا يتجلى شمول القهيم فهي موضهوعها و  األسرةبالفرد و 
أههداا حيهاة  المجتمهع الهذي يعهيش فيه  و حي  إنها تراعي عالم اإلنسان وما في  و ،(2) محتواها

 .(3) ي تحدد أهداا الحياة وغايتها وما ورا هااإلنسان ،أ

وهذه الغاية السامية للقيم تشمل جميع الغاياي التي تسعى الفلسهفاي البشهرية القاصهرة لتحقيقهها   
، فهههي تعتههرا بمعيههار المنفعههة والمصههلحة الماديههة والمعنويههة للفههرد والمجتمههع ، كمهها تقههرر دور 

تنكههر دور لقههيم علههى مواقهها الحيههاة المتغيههرة ، وال العقههل وأهميتهه  فههي اكتشههاا أسههاليب تطبيهه  ا

                                                             
 .36ص ، المرجع الساب ،عبد اع عقلة مجلي الخزاعلة -1
 .056، 2115، 0، دار الفيصلية ،الرياض، طالقيم بين اإلس م والغرب دراسة ترصيلية مقارنة مانع بن محمد المانع، -2
 .  42ص، 0،0182، الدار السعودية،جدة ،ط رية في رسالة اإلس مالقيم الحضامحمد فتحي عثمان ،  -3
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 .(1) التجربة في اكتشاا مدم فعالية القيم وترثيرها في تحقي  متطلباي المجتمع البشري

إذا صهفة الشههمولية جعلههي القهيم ذاي امتههداد أفقههي واسههع ، شهمل التصههور اإلعتقههادي و المههنهج   
مع حاجة اإلنسان و طبيعة الحياة و ههذا  التشريعي و السلوك االجتماعي بشكل متوازن يتناسب

 .(2)بدوره يحق  مجتمعا متسع اآلفا  طموف التطلع نحو المستقبل

:القيم النسبية  -2-2-2  

تختلا القيم من مجتمع إلى آخر و من جماعة إلى أخرم ، و من فرد إلى آخر حسب ثقافة   
المكان مثل قيمة عمل  و(3)الزمانكل واحد فيهم ، لذلك القيم تتسم بالنسبية ألنها تتغير عبر 

فقد تغيرتا في الوقي تينيات واّلسبعينيات عليها في اّلسما تقوتا نكالتي االمرأة و تعليمها 
.الحاضر  

إذا القيم تتغير و تتحول من حال إلى حال عبر الزمان و في المكان و بين األفراد وحتى   
. لدم الفرد نفس    

:القيم مطلقة -2-2-3  

القيم بالمطلقية ألنها تكتفي بذاتها و تستغني عن التقويم اإلنساني ألن لها و جودها ، تتصا   
تثير رغبتنا فيها تجذبنا إليها بفضل طبيعتها الذاتية فهي موضوعية ، و نبح  عنها ألنها 

.و غيرها ....، كالخير و الشر ، السعادة  (4)جديدة  

 :جامعة للثبات والمرونة  -2-2-4
يم عليا ثابتة ال تقبل التغيير أو التبديل ، كالقيم العقدية ، وقهيم العبهاداي ، أمها القهيم فهناك ق    

األخههرم فهههي نسههبية  وهههي مرنهههة مرونههة كافيههة لمواجهههة مهها يتولهههد فههي حيههاة النههاس مههن مواقههها 
                                                             

مقدمهة لنيههل ، رسهالة  مكانهة الحهواس مهن المعرفهة فهي اإلسهه م وتحقيقهها فهي المدرسهة صهالا بهن سهليمان بهن صهالا العمههرو ، -1
 .  210، ص  0111رم ، ، دكتوراه قسم التربية اإلس مية والمقارنة ، مكة المكرمة ، كلية التربية بجامعة أم القشهادة 

 .056ص مرجع سب  ذكره ،مانع بن محمد المانع،  -2
 . 64، مرجع سب  ذكره ، ص القيم االجتماعية و التلفزيون في المجتمع لجزائريثريا التيجاني ،  -3
،  2عربهي، وههران ، ط،دار القهدس ال "بهواكير النشهرة و آفها  التواصهل األنطولهوجي"مقدماي في فلسهفة القهيم  عبد اع موسى ، -4

 .36ص ،2100



 112 

وحههههواد  ، ومهههها تصههههير إليهههه  األمههههور فههههي المجتمعههههاي ، وهههههي ممهههها يحتههههاج إلههههى نظههههر وترمههههل 
   قابلهة للتغيهر بتغيهر الظهروا أنها رغم من أن القيم لها سمة الثباي النسبي إالفبال ، (1)واستنباط

 .(2)لها ونتاج  االجتماعية، ألنها انعكاس لطبيعة الع قاي االجتماعية

ههو التغييهر  ريهاي الوضهعية التهي قهد ترخهذ جانبها واحهدافخ فا  للمباد  والقيم التربوية فهي النظ   
 .(3) بين إفراط وتفريط تزام ، فتصبا متررجحةااللوالتطور أو التمسك و 

قد تميزي القهيم بهالجمع بهين الثبهاي و المرونهة فهي تناسه  مبهدع ، يوضهع الثابهي فيمها يجهب     
اي القيم و مرونتهها و بأن يبقى و يخلد و المرونة فيما ينبغي أن يتغير و يتطور و بهذا يتبين ث

 .(4)نسان و مراعاتها لظروف ص حيتها لكل زمان و مكان و اهتمامها باإل

: القيم ذاتية و شخصية  -2-2-5  

علهى نحهو  إن القيم شخصيية و اجتماعيية ف يي شخصيية بمعنيك أن كيل منيا يشيعر ويحي  ب يا  
،  تهرتبط القهيم بشخصهية الفهرد (5)خاص ب  فاإلنسان هو الذي يحمل القيمة ويخلعها عن األشيا  

تلفة تتجلى في تفضي ي و اهتماماي و اختياراي و و ذات  ارتباطا وثيقا و تظهر في صور مخ
حاجاي و أحكام ، فهي ت ثر و تترثر وفقا لذاتية الفرد و اهتمامات  و ميول  و رغبات  و ترمله  و 

ذ أن تفاوي الناس في حكمههم علهى األشهيا  يكهون نتيجهة الخهت ا بنهائهم الشخصهي و إذوق  ، 
 .(6)لقيممعتقداتهم حولها و هذا ي كد أهمية بنا  ا

 اجتماعي اجتماعية ألنها تتطلب موافقة اجتماعية إلقرارها، وتعبر عن فعل أيضا هي و    

                                                             
،   دار موسهوعة نضهرة النعهيم فهي مكهارم أخه   الرسهول الكهريم صهلى اع عليه  وسهلمصالا بن عبهد اع بهن حميهد وآخهرون ، -1

 . 82،ص 2114، 0،ج 3الوسيلة، جدة، ط
 .83، ص0118، 0، دار الميسرة ، األردن ،ط سيكولوجية التنشئة االجتماعيةأبو جادو صالا محمد علي ،  -2
 . 84، ص  2114صلية ،مكة المكرمة، ، مكتبة الفيالمباد  والقيم في التربية اإلس ميةمحمد جميل بن علي خياط ،  -3
 .062مرجع سب  ذكره ، ص، مانع بن محمد المانع -4
 45  مرجع سب  ذكره ،ص  أبو جادو صالا محمد علي ، -5
 .46ص عيسى عيسى بن صالا ، مرجع سب  ذكره ، -6
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  .(1)سائد بين أفراد المجتمع  

 :القيم إنسانية  -2-2-6

القهيم تحتهوي كافهة جوانهب اإلنسهان وتوجهاته  ، وتسهتوعب حياته  كلهها مهن جميهع جوانبهها طبقها    
لوك اإلنسان وتعمل على تقويم  ، وكذلك تقوم ببنا  اإلنسهان فتركز على س»للتصور اإلس مي 

وجدانيا  وأخ قيا  واجتماعيا  وعلميا  ، وتنظم ع قة األفراد فهي جهو مهن األخهوة اإلنسهانية والصهد  
خلقهي جماعهة ... إنسهانية السهمة » ، يقول هربري جورج ولز عن قهيم برنهها(2)«والعدل والمساواة

 .(3)«مر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعيإنسانية يقل فيها ما يغ

 .أي أنها تخص اإلنسان دون غيره من الكائناي الحية األخرم  

:القيم تجريدية  -2-2-7  

 (4)تتضهها معانيههها الحقيقيههة فههي السههلوكللقههيم معههان مجههردة تتسههم بالموضههوعية و االسههتق لية    
 .تى يمكن اعتبارها قيما  فالقيم يجب أن ي من بها اإلنسان بحي  تصبا موجهة لسلوك  ح

 : القيم متدرجة  -2-2-8

القيمهي  مجامدا  بل متحرك متفاعهل ، والسهلأي أنها تنتظم في سلم التدرج القيمي وهو بدوره ليس 
 . قد يهتز سلبا أو إيجابا

: التجديد  االستمرارية و -2-2-9  

لمبهاد  النظريهاي  ،خ فافههي خالهدة حيهة متجهددة»قهيم إن االستمرارية والتجديد من سهماي ال    
التربوية الوضعية التي تحكهم بهزمن معهين ومكهان محهدد،أما المبهاد  والقهيم التربويهة اإلسه مية ، 
فهي مستمدة من الوحي الخالهد الهذي لهم يهري ألمهة معينهة أو فتهرة محهددة أو مكهان مخصهوص ، 

                                                             
، 1،مجلههة جامعههة الملههك سههعود ، العههدد القههيم و طههر  تدريسههها فههي الدراسههاي االجتماعيههةعبههد الههرحمن بههن محمههد الشههعوان ، -1

  .21، ص0117السعودية ، 
 .  61، ص  0112، 0ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة، القيم التربوية في القصص القرآنيسيد أحمد طهطاوي ،  -2
 .  046، ص 0،0111ط ، دار الورا  ، بيروي، من روائع حضارتنامصطفى السباعي ،  -3
 .47، ص مرجع سب  ذكره، عيسى عيسى بن صالا  -4
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نما هو صالا لكل زمان ومكان وشعب  .(1)«وا 

إال إذا كانهههههي ههههههذه القهههههيم موضهههههوعية ، أي مهههههن عنهههههد اع تعهههههالى   ال تههههرتي تلهههههك االسهههههتمرارية   
فاإلنسههان ال يمكنهه  مههن تلقهها  نفسهه  ودون معونههة إلهيههة أن ينشههئ نظامهها  حياتيهها  صههالحا  لهه  ، وال 
يمكن  أن يقيم منظومة قيمية تساعده على أدا  دوره في األرض  بسهبب مها يطهرأ عليه  مهن ميهل 

ولهذا فهتن الهوحي ههو الهذي يسهتطيع ذلهك ، وههذا مها حهد   للهوم ، وما جبهل عليه  مهن ضهعا ،
فع   ، فقد جا  الوحي بقيم خالهدة تحفهظ علهى اإلنسهان جههده وحياته  ، ولترتفهع به  إلهى المسهتوم 

 .(2) ال ئ  ب  كخليفة اع في األرض

 .فالقيم متوارثة أي تنتقل من جيل إلى آخر في المجتمع الواحد، أو من مجتمع إلى آخر  

 (:المنفعة) تحقيق اللوة  -2-2-11

يرم الغربيون أن تحقي  اللذة خاصية تميزي بها القهيم ، فقهد كانهي فرديهة ثهم تحولهي بعهد ذلهك   
 . (3)يسمى بالمنفعةإلى تحقي  اللذة ألكبر عدد ممكن من الناس وهو ما 

فههع مههذهب اللههذة  مبنههي علههى األثههر و حههب الههذاي  ألنهه  يجعههل خيريههة العمههل فههي تحصههيل أن   
اللهذاي للشههخص ،مههث  كالشههخص العامهل الههذي يخههدع عههددا كبيههرا مهن النههاس فههي كونهه  أسههعدهم 
كرن السعادة مرتبطة بالوسهائل و المهواد  وهكهذا تكهون المنفعهة قهد حجبهي عهن النهاس الكثيهر مهن 

 . (4)و غيرها....القيم كالمعرفة و الجمال 

 : تعّدد مصادر القيمة -2-2-11

صهادر كثيهرة يسهتمد منهها قيمه  كالثقافهة التهي تعبهر عهن هويهة المجتمهع و للمجتمع الجزائهري م   
يخضهههع لهههها جميهههع أفهههراده صهههغيرا كهههان أو كبيهههرا رجهههاال و نسههها  ، باإلضهههافة إلهههى المعتقهههداي و 
الظههروا االجتماعيههة و االقتصههادية و السياسههية المتغيههرة باسههتمرار ، كمهها أن الههدين يعتبههر أهههم 

                                                             
 .    82محمد جميل بن علي خياط ،مرجع سب  ذكره ،ص -1
 .  80صالا بن عبد اع بن حميد وآخرون ، مرجع سب  ذكره ،ص -2
 .065مانع بن محمد المانع ، مرجع سب  ذكره ،ص -3
 .83، ص0113،  4، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ط مقدمة في علم األخ  محمود حمدي زقزو  ، -4
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 .المجتمع الجزائري مجتمع مسلم  مصدر من مصادر القيم باعتبار

متضههمنة ، حيهه  إنههها تتضههمن الجوانههب  نسهتخلص مههن كههل هههذا أن القههيم متداخلههة مترابطهة و   
قيمهة سياسهية  نة مهن حيه  التطبيه  ، فالعهدل مهث المعرفية والوجدانية والسلوكية كما أنها متضم

 .القوة و الحقيقة و الديمومة وقيمة أخ قية أيضا  ، القيم ال تختلا فيما بينها إال من حي  

:  و تصنيفاتها مصادر القيم -3  

:مصادر القيم -3-1  
الجزائري للقيم مصادر عديدة ، وتختلف هذه المصادر من مجتمع آلخر ، وفي المجتمع       

: العربي اإلسالمي يمكن حصر مصادر القيم فيما يلي   

:  الدين اإلسالمي -3-1-1  

فههي مجتمعنها هههو الهدين اإلسهه مي متمهث  فههي كتهاب اع وسههنة رسههول  المصهدر األساسههي للقهيم   
صلى اع علي  وسلم و اإلجماع و االجتهاد ، فجميع القيم مصدر سهعادة للبشهرية ألنهها مسهتمدة 

القههيم فههي اإلسهه م لههم تههدع »مههن هههذا المصههدر وهههي منبههع الخيههر كلهه  فههي مختلهها جوانههب الحيههاة 
روحية وجسمية ، دينية ودنيوية ، عقلية أو عاطفيهة ، -جاالتها جانبا  من جوانب الحياة بجميع م

 .(1)«فردية أو جماعية ، إال رسمي ل  الطري  األمثل للسلوك الرفيع

و لقد أخذ التمسك بها يضهعا شهيئا  فشهيئا  مهع مها يحهد  فهي المجتمهع مهن تغيهراي لكهن يجهب   
 . أن نح  المرأة على التمسك بها ح  التمسك

 : الجاالي العصر  -3-1-2

 حي  إن هناك قيما  ال زال كثير من الناس يتمسك بهها وكانهي سهائدة فهي العصهر الجهاهلي و   
غاثة الملهوا ، وبعضها قيم سلبية تضر   بعض هذه القيم قيم إيجابية كالنخوة والشجاعة وا 

 

                                                             
 .056ص مرجع سب  ذكره،مانع بن محمد المانع،  -1
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 .(1)رربالثاألفراد والمجتمع كالعصبية القبلية واألخذ 

 :ي التراث اإلنساني العالم -3-1-3

متباينههة  حققههي تكنولوجيهها االتصههال فههي العقههود األخيههرة تطههوراي هائلههة، كانههي لههها انعكاسههاي    
علههى مختلهها جوانههب حيههاة األفههراد والمجتمعههاي، حيهه  مكنههي مههن تخطههي الحههدود بشههكل غيههر 

للهي الكثيهر مهن العقبهاي، و أصهبا مهن ذ و في القضا  على الكثير من القيود معهود، وساهمي
ل بهين أجهزا  العهالم و مهن ثهم انتقهال القهيم مهن جهز  آلخهر ، وقهد وفهدي إلينها كثيهر السهل االتصا

من القهيم و الثقافهاي مهن العهالم غيهر اإلسه مي ، وبعهض ههذه القهيم قهيم إيجابيهة نافعهة كهالمنحي 
قضههي علههى  النظههامي والتخطههيط وهنههاك القههيم السههلبية التههي باتههي تهههدد  تفكيههك المجتمعههاي، و

ائ ي، وخلقههي العديهههد مهههن المشهههك ي ، كقلههة الهههروابط االجتماعيهههة والتفكهههك تماسههك األسهههر والعههه
 . وغيرها من القيم الضارة....العائلي

 :مواد الدراسة المنهجية  -3-1-4

فقهد ظهههري علههى المسههتوم التربهوي كثيههر مههن القههيم ذاي الع قهة بالدراسههة المنهجيههة ، وأغلبههها    
االسهتدالل  الدقهة : مراعيا  واقعنا وظروفنا ، ومن هذه القهيم نافع ومفيد إذا ما طب  تطبيقا  سليما  

 . (2)الخ… ، التسا ل ، العصا الفكري 

 : تصنيفات القيم  -2-2

مهههن  الخت فههههااتضههها لنههها أن القهههيم متضهههمنة ومتداخلهههة ومهههن الصهههعب تصهههنيفها بدقهههة ، نظهههرا   
القههيم لههذلك يلههزم علينهها مجتمههع إلههى آخههر و كثرتههها إال أن موضههوع دراسههتنا يتنههاول مجموعههة مههن 

الهذي يقهول يجهب تصهنيا القهيم مهمها كانهي  "ك كههون"تصنيفها وهذا ما ي كده العالم األمريكهي 
صعبة لتسهيل دراستها وتعميقها، لذا ارترينا ذكر تصنيفاي متعددة تشمل أنواعا من القهيم حسهب 

 .عدد من االعتباراي 
                                                             

 6-5، المجلة العربيهة لبحهو  التعلهيم العالي،العهدد دور المعاهد التقنية في مجتمع عربي متغيرعبد الوهاب ، هاشم سعيد ،  -1
 .82ص، 0186، 

 - الناشا عبد الملك ، القيم وطرائ  تعليمها وتعلمها، دائرة التربية والتعليم بوكالة الغو ، األردن، 0180، ص82 .2    
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، و (قهيم ماديهة، روحيهة)يهر محسهوس فمنهم من صنفها علهى أسهاس مها ههو مهادي محسهوس وغ 
و سياسهههية  دينيهههة، اجتماعيهههة، ،جماليهههة، نظريهههة ،اقتصهههادية)الهههبعض صهههنفها حسهههب المضهههمون 

  .(1)(فني 

 :تصنيف فوزية دياب  -3-2-1
.هو تصنيف يتضمن أنواع القيم من حيث المضمون و ال دف و الوضوح    

  تنقسم إلك نوعين:  أنواع القيم حسب الهدف  -1

و تعتبر هنا القيم وسيلة لبلوه أهداا أخرم تكمن في الحصول على :يم الوسائلية الق-أ
.(2)أو غيرها في المجتمع....المكانة أو وظيفة  

  .(3)حب البقا : وهي القيم التي تعتبر غاية في حد ذاتها  مثل  :القيم الغائية -ب

 :أنواع القيم حسب الشدة  -2

مها ينبغهي :وههي  وع الجزا  وتكون على ث ثهة مسهتوياي للقهيمتتفاوي القيم من حي  االلتزام و ن 
 .(4)أن يكون ،وما يفضل أن يكون ، وما يرجى أن يكون

 : قيم ملزمة أو آمرة نااية -أ

هههي القههيم التههي تمههس المصههلحة العامههة و التههي تصههطلا عليههها الجماعههة فههي تنظههيم سههلوكاي    
قائديههة ، فههي بههذلك تكسهب الجماعههة التجههانس و أفرادهها مههن الناحيهة االجتماعيههة و الخلقيهة و الع

 . (5)اإللزام لتحقي  التكافل و التكامل االجتماعي

 

                                                             
 - سيد أحمد طهطاوي ، مرجع سب  ذكره  ،ص)48-46(.1

 .61، مرجع سب  ذكره ، ص القيم اإلجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائريثريا التيجاني ،  -2
 .  48، ص  ساب المرجع السيد أحمد طهطاوي ،  -3
، دار الثقافههة ، القههاهرة ،  الشههباب والقههيم األسههرية فههي المملكههة العربيههة السههعوديةسههعيد إبههراهيم جمعههة ، سههعيد فههالا الغامههدي ،  -4

 .  36، ص  0188
 .71  ذكره ، ص، مرجع سب القيم اإلجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائريثريا التيجاني ،  -5
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:القيم التفضيلية  -ب  

هي القيم التي يشجع المجتمع أفرادها على التمسك بها لكن  ال يلزمهم بها ، و بالرغم من أنها   
فة األثر في حياة الناس و سلوكهم ، ال تبل  درجة التقديس و اإللزام إال أن  ال يعني أنها ضعي

. (1)بل لها أثر بال  في توجي  السلوك بواسطة أساليب الثواب و العقاب  

:القيم المثالية  -ج  

القيم التي تتطلب من الفرد أن يعمل لدنياه كرن  : هي القيم التي تحدد ما يرجى أن يكون  مثل  
هذه القيم ال يمكن تحقيقها في الواقع وههذا مها  ونرم أن ،(2)غدايعيش أبدا  ، وآلخرت  كرن  يموي 

 .يدل علي  أف طون فيما سماه بعالم المثل

:أنواع القيم من حيث العمومية  -3  

     :القيم العامة  -أ

هي القيم التي يعهم انتشهارها فهي المجتمهع كله  بغهض النظهر عهن طبقاته  و فئاته  و أنحائه        
لعامهة فهي المجتمهع مها علهى التجهانس فهي أحواله  االقتصهادية و المختلفة، ويتوقا انتشهار القهيم ا

 .(3)تضمن  القيم العامةظروف  المعيشية ، و يكون تماسك ووحدة المجتمع بقدر ما 

  :القيم الخاصة  -ب

أو مناط  محدودة كالزواج و  (4)معينة وهي القيم المتعلقة بمواقا أو مناسباي اجتماعية    
كل واحد يتمسك بقيم خاصة و معينة يتبناها و يبرمج سلوك  وفقا لها  الخ ، كما أن....الختان

كل ما  و ،(5)، كما توجد قيم خاصة بالجنس و أخرم بالسن مثل قيم خاصة بالمرأة في مجتمعنا
.يتعل  بها من أدوار و مكانة أيضا لكل مرحلة من مراحل النمو قيم خاصة بها   

                                                             
 .71، ص الساب ثريا التيجاني ، المرجع  -1
 .  026، ص 2113،  6،عالم الكتب ، مصر، ط علم النفس االجتماعيحامد عبد الس م زهران ،  -2
 .70، مرجع سب  ذكره ، ص و التلفزيون في المجتمع الجزائري االجتماعيةالقيم ثريا التيجاني ،  -3
 .230، ص  0183، 2دار الفرقان ،عمان ،ج ،الميسر في علم النفس االجتماعيمرعي توفي ،أحمد بلقيس، -4
 (.73-72)، مرجع سب  ذكره ، ص و التلفزيون في المجتمع الجزائري االجتماعيةالقيم ثريا التيجاني ،  -5
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  :أنواع القيم من حيث الوضوح  -4

:لقيم الضمنية ا -أ  

تستخلص هذه القيم و يستدل عليها من خ ل م حظة االختباراي و االتجاهاي التي تتكرر    
أن القيم الضمنية »في السلوك األفراد بصفة منمطة ال بصفة عشوائية ، اذ يقول الباح  البيير 

.(1)«في سلوك  غالبا ما تكون القيم الحقيقية ، ألن تلك القيم التي يحملها اإلنسان مندمجة  

ال يصرف بها  إذا القيم الضمنية هي القيم التي تظهر في سلوك األفراد بصورة فعلية و   
.بالك م كقيمة المحافظة على الترا  و احترام اآلخرين   

: القيم الصريحة  -ب  

يقول البيير أن  من سماي القيم المنطوقة أن بعضها مزيفا أي أنها تبدو سهطحية تههدا إلهى    
  . (2)تخفي ورائها قيما أنانيةلمصلحة العامة ، لكنها في الحقيقة ا

:أنواع القيم من حيث الدوام  -5  

 : القيم العابرة -أ

الموضهاي ، والبهدع ، والنهزواي ، وغيرها،وتمتهاز ههذه القهيم بعهدم : وهي التي تزول بسهرعة مثهل 
أخهرم لهذلك فههي تعتبهر قهيم قدسيتها من قبل المجتمع ، و سرعان مها تهزول و تحهل محلهها قيمهة 

 عابرة

:القيم الدائمة  -ب  

وهي التي تدوم زمنا  طوي   ، وقد تمتد جذورها إلى أعمها  التهاريخ ، ويعتقهد الهبعض أن القهيم    
،إذا هههذه القههيم تنتقههل مههن ( 3) الروحيههةالعههابرة تههرتبط بههالقيم الماديههة وأن القههيم الدائمههة تههرتبط بههالقيم 

اي ، وتسهتمد جهذورها مهن تاريخه  البعيهد و ههذه القهيم تتصها بنهوع مهن جيل إلى آخر مثهل العهاد

                                                             
  (.73-72)، مرجع سب  ذكره ، ص و التلفزيون في المجتمع الجزائري االجتماعيةالقيم ثريا التيجاني ،  -1

 .73، ص المرجع نفس ثريا التيجاني ،  -2
 .230ص مرجع سب  ذكره ،مرعي توفي  ،أحمد بلقيس ،-3
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القداسة و اإللهزام لهذلك فههي ترسهخ فهي المجتمهع رسهوخا يصهعب اسهتبدالها مثهل قهيم الحه  الخيهر 
 .   (1)العلم الصد 

:أنواع القيم من حيث الطبيعة -6  

:القيم المادية  -أ  

كالمال و غيره من الملذاي الحسية و شهواي الفرد  تتمثل في القيم المتعلقة بالجوانب المادية   
يمكن االستغنا  عليها ،لكن يجب تحقيقها باعتدال و و ميول  إذ أن هذه القيم ضرورية ال 

أن القيم المادية هي قيم عابرة " سورلي"وسطية و إال كاني سببا في الفوضى و الفساد و يعتبر 
بحي  يفتر االستمتاع بها على مر الزمان ،  و زائلة ألنها تتغير بنضج الشخص و كبر سن 

هذه المادياي ليسي قيما خالدة بل سائرة إلى الزوال كالنباي اليانع يصفر " األهواني"حي  يقول 
و   "سورلي"و يصبا حطاما ،كما أن سيطرتنا على هذه المادياي سيطرة غير مضمونة حسب 

.(2)قد تصبا مفسدة لضمائر الناس و مضرة بالمجتمع  

:القيم الروحية  -ب  

هي القيم المتعلقة باألمور المعنوية االجتماعية كالشرا و الطاعة و المحبة و التعاون و   
الصداقة وغيرها من القيم التي تح  عليها التربية و األخ   ،و القيم المنبثقة من األديان قصد 

م مستقلة عن األحوال حفظ كيان المجتمع و هذه القيم هي أكثر دواما ،ألن  كلما كاني القي
  . (3)البقا المادية كلما كاني أطول 

 

 

 

                                                             
 (.76-75)، مرجع سب  ذكره ، ص و التلفزيون في المجتمع الجزائري االجتماعيةالقيم  ثريا التيجاني ، -1
 .76، ص نفس مرجع الثريا التيجاني ،  -2
 .76، ص  ثريا التيجاني ، المرجع نفس -3
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:أنواع القيم من حيث المضمون  -7  

:قسم العالم األمريكي سبيرنجر القيم حسب مضمونها إلى   

:القيم النظرية  -أ  

ويقصد بها ميل الفرد إلى اكتشاا حقيقة األشيا  و القوانين التي تحكمها دون النظر إلى    
القيم عبارة عن أفكار و مباد   إذا هذه،(2)ويهتم بالنواحي النقدية والعقلية ،(1)لعمليةفائدتها ا

.فلسفية معرفية  

:القيم االقتصادية  -ب  

ما يتعل  بالجانب مادي مهن أمهوال و ثهروة  و كل( 3)إلى ما هو نافع وهي اهتمام الفرد وميل     
 .و استثمار

:القيم الجمالية  -ج  

،كمهها يقصههد بههها  (4)و الجمههالتبههين القههبا و الجمههال أي ترسههم معههايير القههبا هههي القههيم التههي    
فههالمرأة تهههتم بشههكلها و  ،(5)اهتمههام الفههرد وميلهه  إلههى مهها هههو جميههل مههن ناحيههة الشههكل أو التوافهه  

 . لكي تبدو أنيقة  مظهرها أكثر

 : القيم االجتماعية -د

، ويجد في ذلك  (6)مساعدتهميميل إلى  يقصد بها ميل الفرد إلى غيره من الناس فهو يحبهم و  
تتميهز المههرأة  ،(7)إشهباعا  له  وههو ينظهر إلهى غيهره علهى أنهههم غايهاي وليسهو وسهائل لغايهاي أخهرم

العهدل والمسههاواة بهين أبنهها   التهي تسهود عنههدها ههذه القيمههة بهالعطا و الحنههان و مسهاعدة الغيههر ،
                                                             

 .68، ص المرجع الساب ثريا التيجاني ،  -1
 261، ص 0181، عالم الكتب ، القاهرة ، دراساي في علم النفس التربوي جابر عبد المجيد جابر ، -2
 .  211، ص 0113، دار الشرو  ، األردن ، المدخل إلى التربية والتعليمعبد اع الراشد ، نعيم جعنيني ،  -3
 .071، ص2100،  0، دار وائل للنشر،عمان ، ط التربوي االجتماععلم  ناصر، إبراهيم عبد اع -4
 .300،ص  2114،دار الفكر العربي ، القاهرة ،  تحليل المحتوم في العلوم اإلنسانيةرشدي أحمد طعيمة،  -5
 (.75-74)، ص0181، دار النهضة العربية ، بيروي ، القيم و العاداي االجتماعية فوزية دياب ،  -6
 .300ساب  ، ص المرجع الرشدي أحمد طعيمة ،  -7
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تفعيههل دور المههرأة  و ولية وتحملههها،الشههعور بالمسهه   المجتمههع الواحههد فههي الحقههو  والواجبههاي،
شراكها في بنا  المجتمع  .وا 

  :القيم السياسية -ه

  (1)يعبهر عنهها اهتمهام الفهرد بالنشهاط السياسههي، والعمهل السياسهي ، وحهل مشهك ي الجمههاهير و  
اإلنسان يميل إلى السيطرة و التحكم في األشيا  و األشخاص ، لذلك فهو يهتم بالحصول على ف

 .(2)مكون قائدا أو موجها و يتصا بقدرت  على توجي  غيره و التحكم في مصائرهالقوة لي

تعبههر هههذه القههيم عههن اهتمههام المههرأة و ميولههها إلههى النشههاط و العمههل السياسههي و قيههادة توجيهه     
غيههرهم فههي نههواحي الحيههاة المختلفههة مثههل النسهها  اللههواتي تنشههطن فههي البرلمههان و بعههض األحههزاب 

 .السياسية 

  :يم الدينية الق -و

وتتصل بالبح  في الجوانب الروحية في حياة اإلنسان عن هدا الحياة عموما  ومنزلة اإلنسان  
بههين القههيم  مههن،و (3)المعبههود مهها ورا  العههالم الظههاهري ، وعههن تعلهه  اإلنسههان بههاع الخههال   و فيههها

 .اإليمان باع والتسليم بقضائ  و قدرة ،و طاعت  و خشيت  :الدينية 

  :اناك تصنيف آخر للقيم واوو   

 :لياقيم ع -أ

 . اإلنصاا  –تسمو باإلنسان وترفع ُمستواه على المخلوقاي مثل الح     

 :يم حضاريةق -ب

حريهههة و  حريهههة التعبيهههر والمعتقهههد والسهههلوكُمرتبتطهههة بالبتنههها  الحضهههاري لدمهههة مثهههل الحريهههة ك    
رفع وتعزيز مكانة العلم والعلما  العلم ك ،التواصل الثقافي والفكري مع جميع الفضا اي المعرفية

                                                             
 . 025، ص  مرجع سب  ذكرهحامد عبد الس م زهران ،  -1
 .68، مرجع سب  ذكره ، ص و التلفزيون في المجتمع الجزائري االجتماعيةالقيم  ثريا التيجاني ، -2
 .  042، ص 2117، 0بة اله ل ،ط،دار و مكتالمرشد إلى علم النفس االجتماعي عبد الحميد محمد الهاشمي ، -3
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ْلَم َدَرَجاٍي َواُع بتَما َتْعَمُلوَن َخبتير  ﴿ :قال تعالى يَن ُأوُتوا اْلعت نُكْم َوالَّذت يَن آَمُنوا مت  .﴾َيْرَفعت اُع الَّذت

 :يم خلقيةق -ج

ي  خيههرا أو هههي القههيم التههي ترسههم معههايير الخيههر و الشههر ، و تبههين متههى يكههون الفعههل أو الشهه   
التسهاما،  ،إذا هذه القيم ُمرتبتطة بتكهوين السهلوك الخُلقهي لإلنسهان مثهل الصهد  ، العفهو و (1)شرا

 .احترام اآلخرين األمانة ،و

اآلرا  حول تصنيا القيم وههذا الهرأي ههو مها ذههب إليه  صهاحب كتهاب الحه  العربهي  اختلفي   
أحدهما  اثنينبين مقومين " القومية الحية "لذلك يصا أن نفر  في بنا   :في االخت ا الفلسفي

، وههو قابههل للنقهل إلهى الغيههر "المهادي"أو " المقههوم الحضهاري"المقهوم العلمهي التقنهي، وقههد نسهمي  بهه
، "الروحهي"أو " المقهوم الثقهافي" قد نسهمي  بهه القيمي، و واالشتراك مع  في ، والثاني المقوم العملي

ا، فهتذن القهوام ههو مجموعهة القهيم التهي يرخهذ بهها القههوم، مههههو الهذي ينهزل مهن القوميهة منزلهة قواو 
القههيم الخاصههة، وهههي التههي يتفههرد بههها القههوم وال يشههاركهم : وتنقسههم هههذه القههيم المعنويههة إلههى قسههمين

فيها غيرهم، والقيم المخصصة، وهي القيم العامة التي يشتركون فيها مع غيهرهم، لكهن اجتماعهها 
لتهههداولي يجعلهههها تتشهههكل بشهههكل  وتتلهههون بلونهههها، فتصهههير أشهههب  إلهههى القهههيم الخاصهههة فهههي المجهههال ا

 .(2)بالخاصة منها بالعامة

و في األخير ال يمكن فصهل القهيم الشخصهية والقهيم الدينيهة واالقتصهادية والسياسهية عهن القهيم    
االجتماعيههة  مههن حيهه  كههون تشههكل وحههدة واحههدة أو أن نرخههذ أي قيمههة بمعههزل عههن القههيم األخههرم 

 .كة فيما بينها في نس  متكامل تنصهر فيها كل القيم السابقة ألنها متماس

 

 

 
                                                             

 .070، مرجع سب  ذكره ، ص علم االجتماع التربويإبراهيم عبد اع ناصر ،  -1
، 2116، 2،الهدار البيضها ، المغهرب، ط  ، المركهز الثقهافي العربهيالحه  العربهي فهي االخهت ا الفلسهفيطه  عبهد الرحمهان ، -2

 (.61-68)ص
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 :عملية غرس القيم لدى المرأة في مرحلة الطفولة داخل األسرة -4
لكههل مجتمههع مههن المجتمعههاي موروثهه  الثقههافي و القيمههي الههذي يجههب عليهه  المحافظههة عليهه  و     

سهة األولهى التهي ينشهر فيهها الطفهل األسهرة ألنهها  تعتبهر الم س هذا ال يمكن أن يتم إلى من خه ل
علههى أنمههاط و سههلوك و عههاداي و تقاليههد تلههك األسههرة و مههادام الطفههل ال يعههي مههن السههلوك أفههراد 
أسههرت  سههوم التقليههد و األخههذ العشههوائي و هههذه العههاداي و التصههرفاي التههي يسههلكها أهلهه  أمامهه  

يعطهي ، يتهرثر و ال يه ثر ست ثر على ذهن  بشكل فعال ألن الطفهل فهي ههذه المرحلهة يرخهذ و ال 
و مادامي األسرة هي البيئهة التهي ينشهر فيهها الوليهد و التهي يتفاعهل معهها ليكهون الخطهوط األولهى 

 .البارزة في شخصيت  
ومن أجل نقهل القهيم بصهورت  الصهحيحة عبهر األجيهال فهتن األسهرة تركهز فهي عمليهة نقهل القهيم    

تها ألنها الوسيلة إلعادة إنتهاج ههذه القهيم مسهتقب  أكثر من الذكور منذ والد( الطفلة)على األنثى 
ويتفههههه  علمههههها  االجتمهههههاع وعلهههههم الهههههنفس االجتمهههههاعي علهههههى أن األم ههههههي أول وسهههههيط للتنشهههههئة  ،

االجتماعية ، فهي أول ممثل للمجتمع تقابل  الطفلة ، وعن طري  العناية والرعايهة التهي تمهد بهها 
سي في تنشهئة الطفلهة خاصهة ألنهها القائمهة علهى بدور أسا -أيضا   –كما تضطلع األم الطفلة ، 

 تحضهيرها ألدوارههها المسههتقبلية كههامرأة حاملههة للقههيم و ناقلههة لههها عبههر األجيههال   لههذلك يتطلههب نمههو
فهتن رعايهة األم ههي التهي تنمهي  ،داخهل األسهرة  الطفلة في جو مشهبع بهالقيم المفعلهة تفعهي  كبيهرا

 .في الطفلة إحساسها بضرورة القيم
فالمرأة داخهل التنظهيم االجتمهاعي ته دي دور مهمها لمها تحتله  مهن مكانهة و لكونهها الناقهل  إذن   

لههإلر  االجتمههاعي والمحافظههة علههى اإلر  المههادي وناقلههة للههنظم الثقافيههة عبههر األجيههال ، فههالمرأة 
تعتبر خزان المورو  الثقهافي للمجتمهع كونهها ماكثهة بالبيهي وههي المربيهة لدطفهال عكهس الرجهل 

  .يهتم بتعالة العائلة الذي
إال ان  ومع دخول التطور والتكنولوجيا للمجتمع وخاصة لدسرة هل بقية المرأة محافظة علهى    

وظيفتههها االجتماعيهههة التهههي تمارسههها والتهههي ههههي نقههل اإلر  االجتمهههاعي والحفهههاظ عليهه  فهههي ظهههل 
 .االجتماعيةالتغيراي 
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 :مرحلة الطفولةالتنشئة االجتماعية و القيمية للمرأة في  -4-1
التنشئة االجتماعية  هي العملية التي بواسطتها يتعلم الفرد طهر  مجتمهع أو جماعهة مها حتهى    

يتمكن من المعيشهة معههم، فهتذا مها نشهر الوالهدان الطفلهة علهى ههذه القهيم وعلهى حبهها والتعله  بهها 
لطفلهة برصهول قيمههها، ربههط افسهتنمو لهديها النزعهة االجتماعيههة وروف التكافهل واإلخها  والمحبهة، و 

وتعويدها عليها، وتعليمها مباد  المحافظة على القيم وحمايتها مما يشوه جوهرها ويسهبب زوالهها 
وصقل فطرتها اإلنسانية ، وتعمي  استشعار الطفلة باستمرار حاجتها للقهيم وضهرورة اسهتعانة به  

 .و تقريب المعنى الغيبي للقيم إلى ذهن الطفلة
ة على تعويد الطفلة على عيش حياتهها وفه  قهيم المجتمهع و مهدها باألسهباب كما تعتمد التنشئ   

 .المعينة على ذلك وتعويدها عدم إصدار األحكام المبنية على القيم 
 :اكتساب القيم عند الطفلة ضمن عملية التنشئة االجتماعية  -4-2

يسلكون طبقا لهها  القيمة هي عبارة عن مفاهيم توجد بين الناس و تكون جز ا من ثقافتهم و  
و يحاولون إشباعها و يتخذون منها معايير للحكم على سلوكهم ، و القيمهة بمعناهها المجهرد ههي 
أي شي  أو ظاهرة أو سلوك ل  قيمة لدم الفرد نتيجة لتقديره أو تقويم  الخهاص لههذا الهنش  أو 

يستوعب  ببط  ثم يصل  الظاهرة أو السلوك ، أما بمعناها العام فهي نتاج اجتماعي يقبل  الفرد و
  (1)للمواقا المختلفة و بالتالي تعتبر الموج  األساسي لحياي الفرد استجابت و  االلتزامإلى درجة 

و لقد فسري عدة دراساي عملية اكتساب القيم ضمن عملية التنشئة االجتماعية للفرد حي    
زيههز اإليجههابي  و التعزيههز يههرم أصههحاب النظريههة السههلوكية أن اكتسههاب القههيم يههتم عههن طريهه  التع

السهلبي ، أمهها النظريههة المعرفيههة فتههرم أن اكتسههاب القيمهة يكههون محاولههة الفههرد تحقيهه  التههوازن فههي 
رم مذهب تحقي  الذاي أن تحويل قدراي الفرد إلهى يع قت  االجتماعية و قدرات  العقلية ، بينما 

يه  الشخصههية أو الههذاي ، حيهه  حيهز الفعههل هههي نتهاج تحقيهه  التكامههل لكهل قدراتهه  و بالتههالي تحق
 .تبدأ عملية التحديد و التقييم في مرحلة الطفولة 

 :القيم يتم عبر عملياي متسلسلة و هي  إكسابيري أن ( Krathuohl" )كراتول"لكن  
                                                             

، منشوراي جامعة عمر المختار  يونية المضامين التربوية و المتطلباي اإلع ميةالدراما التلفز جمال عيسى ميلود ،  -1
 .  31، ص  2117البيضا  ، لبنان، ب ط ، 
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  يشهير ههذا المسهتوم إلهى مرحلهة وعهي المهتعلم و حساسهيت  بهالمثيراي :  االستقبالمستوى
 .نحوها  انتباه وضبط  ااستقبالهالمحيطة ب  و رغبت  في 

  في الموضوع أو الظهاهرة  االندماجإلى  اهباالنتيتعدم المتعلم مجرد :  االستجابةمستوى
 . باالرتيافأو النشاط مع الشعور 

 في هذا المستوم يعطهي المهتعلم قيمهة أو تقهدير لدشهيا   و الظهواهر و :  مستوى التقييم
 .ألمور األفكار و يسلك سلوكا متسقا و ثابتا إزا  ا

 يقها المهتعلم علههى الع قهاي المتبادلهة بهين مختلها القهيم  و يعيههد :  مسـتوى تنظـيم القـيم
 .تنظيمها في منظومة القيم 

  متسقة وفقا للقيم التهي يتبناهها  و  استجابةو هنا يستجيب المتعلم : مستوى الوسم بالقيم
م بقيمة تدل على نمط حيات  و يوس االنفعاالي استثارةفي هذا المستوم يتم إصدار السلوك دون 

 . (1)و سلوك 
كما يعتقد علما  النفس أن اإلنسان في مرحلة ينفصل عن العملية السلسة الطبيعية في التقييم   

عندما يكبر الفرد و تتطور لدي  الذاي  فتن  ينمو نحو التعقيد و عدم المرونة  فيجبر نفس  على 
صهية و مها يرغهب فيه ، فيهتعلم اإلنسهان أن يقهيم إتباع سلوك اآلخرين على حساب أحاسيس  الشخ

ذاته  مهن منظههور آخهر مههن التقهدير اإليجههابي مهن المجتمهع أي كمهها يهراه اآلخههرين سهيحد  تفاعههل 
متبادل بين تقييم الفرد لنفس  و قيم مجتمع  بنسب متفاوتة ، فيكتسب الفرد عدة قيم من المجتمع 

و مههن هههذا يحههاول أن تيههة و مشههاعره الداخليههة اتهه  الذاالمحههيط تختلهها عههن القههيم الناتجههة عههن خبر 
مهن مبهدأ تركيهد  انط قهاو رغباته    احتياجات يحتفظ بنزعت  الطبيعية لتحقي  ذات  في الواقع وف  

 . (2)الذاي
فهي مدعمهة لدنظمهة االجتماعيهة و ذلهك مهن اد رو األفلمجتمعاي حياة ا يفأهمية كبري  مللقي  

البنهها  االجتمههاعي ،  كمهها أنههها القاعههدة العامههة لدفعههال خهه ل مهها تحههدده و تحفظهه  وتنظمهه  فههي 
ة دالسائ مالقي نع فتلختفي الجزائر ة دالسائ مفالقيالجمعية و هي التي تترسخ في عقول أفراده  ،
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  .في المجتمعاي األخرم 
 :األساليب المثالية لتنشئة الطفلة على القيم في األسرة  -4-3
 : يلي األسرة ما فية القيمية من أهم األساليب المثالية للتنشئ  
ال بهرس مهن إشهراك البنهاي فهي بعهض  و :التقليد والمشاركة لسلوك الكبار الم حظة و-4-3-0

فسههاف المجههال أمههامهن  و  المواضههيع تكلههيفهن أو اختبههارهن بالقيههام بههبعض األعمههال البسههيطة ، وا 
 .للممارسة

 .وة الكبار األب ، األم ، اإلخ يالممثلة ف:  القدوة الصالحة-4-3-2
طفهههها  السههههلوك الشههههاذ المنحههههرا  و: الثههههواب والعقههههاب -4-3-3  لتعزيههههز السههههلوك المرغههههوب وا 

هناك أساليب كثيرة للثهواب والعقهاب تتوقها نوعيتهها وصه حيتها  أن مما ال  شك في  المعيب، و
ية وجهدواها علهى مسهتوم وعههي األبهوين وظروفهمها الفكريهة والعلميههة والروحيهة واالقتصهادية والنفسهه

 .والع قة الزوجية والمكانة االجتماعية
طلب تفسهيرا  ت فالطفلة تحاول دائما  اكتشاا ما حولها و :االستجابة لتسا الي الطفلة  -4-3-4

 .لما يجري في محيطها الطبيعي واالجتماعي 
كههرن يهيههئ األب مواقهها يوميههة ليههتعلم أطفالهه  منهه  أهميههة : اصههطناع مواقهها تعليميههة  -4-3-5

 .حياة الناس الصد  في
و في األخيهر يمكهن القهول  إن هنهاك حهدودا  تفاعليهة لع قهة الطفلهة برمهها ، قهد تكهون إيجابيهة    

وقد تكون سلبية ، أي أن للتنشئة أهمية كبيرة وخطيرة في تعزيز بعض القهيم اإليجابيهة مهن جههة 
بعهض األشههيا   وتعزيهز بعهض القهيم السهلبية مهن جههة أخههرم، فغالبيهة الفتيهاي الصهغيراي يهتعلمن

غيرههها مههن العههاداي و  و...، فهههن يههتعّلمن كيفيههة المشههي الصههحيا وطريقههة الحههدي  أمهههاتهنمهن 
القيم و التقاليهد التهي تفيهدهم فهي حيهاتهن مهن أمههاتهن عهن طريه  الممارسهة اليوميهة التهي تشهرك  

  .أمهاتهن فيها عن قصد
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و اللبنهههههة األولههههى فههههي البنههههها  األسهههههرة هههههي أول صههههورة للحيههههاة و فههههي األخيههههر نسههههتخلص أن    
، و بما أن األسرة هي وحدة بنا  في المجتمع    االجتماعيةالتي تقوم بعملية التنشئة  االجتماعي

فههي ته ثر فيه  و تتهرثر به  ،كمها أنهها تسههم فهي تشهكيل سهلوك األبنها  ففيهها تعهيش الطفلهة و مههن 
ختلها المههاراي و المعهارا و ثقافهة ، إذ تتلقى عنها م االنتما خ لها تشعر باألمن و التقبل و 

 .اجتماعياوقيم لتصبا بذلك الوعا  التربوي الذي تتشكل داخل  شخصيتها تشكي  فرديا و 
بمههههها تنتهجهههه   مههههن أسههههاليب و معاملههههة الوالهههههدين و   ةلههههذلك فالتنشههههئة األسههههرية القيميههههة للطفلهههه   

تهداخل أكثهر مهن بيئهة تحهيط تعد مسئولية ليسي هينة خ ل المراحل األولى ، حيه   ت اتجاهاتهم
بالطفلههة منههذ نشههرتها و مههنهم مههن لههها آثههاره السههلبية و اإليجابيههة فههي  تنشههئتها و تكههوين السههلوكاي 

 .والقيم المقبولة والسوية و الغير مقبولة  لها 
 :التغيرات االجتماعية وأثراا على قيم المرأة  -5

 :التغير االجتماعي وتحول القيم-5-1

أي تغيهر » تغيهر االجتمهاعي عنهدما نتحهد  عهن تحهول القهيم، الهذي نقصهد به تتجلى طبيعة ال   
، و قد يكون رأسيا فيقصد ب  تعديل وضع القيمة في سلم القيم بالمجتمع يطرأ على النس  القيمي

،و ألنهه  ال يمكننهها عههزل القههيم عههن  (1)«، و قههد يكههون أفقيهها أي تعههديل معنههى القيمههة و مضههمونها
و قيمههها تنتقهههل بالتبهههادل بهههين الثقافهههاي عهههن طريههه   تطهههرف أفكهههاراجهههد أنهههها التغيهههراي االجتماعيهههة ن

فتههه ثر فهههي ديناميكيهههة و مضهههامين القهههيم و التواصهههل و التمهههاس الثقهههافي و االحتكهههاك و العولمهههة 
 .وظائفها و تدرجها في سلم القيم 

إلهههى ومهها نخلهههص إليهه  ههههو أن التغيههراي االجتماعيهههة التههي مسهههي المجتمههع الجزائهههري تسههعى         
غيههاب بعههض القههيم  لههدم المههرأة، فههي حههين نجههد بعههض الههدول تههدعوا إلههى التركيههز علههى القههيم و 
المحافظة عليها و على خصائصها مثل الصين و كوريها رغهم التغيهراي االجتماعيهة التهي حهدثي 

 .إال أنها مازالي محافظة على قيمها
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القيمههى إمهها نههزوال أو صههعودا أو التههي تغيههري فههي السههلم لهههدم المهههرأة و سههنعرض بعههض القههيم        
 :حد  لها تغير جذري  

شههههيوع مفاهههههههيم قيمهههة الديمقراطهههههية ومشههههاركة المهههرأة فهههي الفضههههها  العهههام وتحملهههها المسههه ولياي  -    
 .  المتنوعهههة 

مكانياتها كهكائن اجتماعي فاعل و مب -      . ههههدع تراجههع النظههرة الدونيههة للمهرأة واالعتراا بقهدرتها وا 

 . انتشار قيم التسههاما مع المههرأة  -    

 . تغير قيمة العمل و دخهول المرأة لسههو  العمل وترهلهها العلمهههي والتقنههي  -    

 .شيههوع قيمة المسههاواة بين الرجههل والمههرأة  -    

 .   تغير قيمة التعليم لدم المرأة  -    

عادة التشكل: الجتماعي و القيمالعالقة بين التغير ا -5-2      :جدلية الثبات و التغير وا 

على أنه  إيجهاد نمهوذج جديهد مهن القهيم و تعميمهها حيه   يمكهن " تغير القيم"ينظر إلى مفهوم    
أن تنطب  على عدد كبير من األفهراد فهي مجتمهع مها، كمها أن تغيهر القهيم ال يحهد  باالسهتيراد و 

اع و أنماط المعيشة و اإلنتاج ،أي بتحول النظام السائد ذات  التقليد بل بتغير الظروا و األوض
،لهذا إن الثقافة العربية هي مزيج من القيم المتصارعة ، فهي ثقافة متصارعة مع ذاتها كما هي 

 .(1)متصارعة مع غيرها

إن التغيههراي االجتماعيههة التههي عرفههها المجتمههع الجزائههري تفاعلههي مههع القههيم علههى نحههو مغههاير    
حهههول مهههدم أسهههبقية القهههيم وترثيرهههها علهههى  ي هنهههاك ع قهههة جدليهههة بهههين ههههذين العنصهههرينوأصهههبح

التغيراي االجتماعية ،أو أسهبقية التغيهراي وقهدرتها علهى صهياغة القهيم ، و لتوضهيا ههذه الع قهة 
الجدليهههة نهههري أن ههههاذين العنصهههرية أحهههدهما طبيعهههي يتعلههه  بهههالتغيراي التهههي تحهههد  فهههي البنهههى 

اآلخر ثقافي يرتبط بالبنا  التصّوري للقيم و يعني ضمني ا حكما أو معيارا  االجتماعية للمجتمع و
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ال يمكههن مههن فههي ع قههة تفاعليههة متداخلههة  أو تصههور فكههري سههائد فههي ثقافههة مجتمههع مهها، إذا همهها
خ لها الفصل بين العنصرين أو التمييز بينهما ألنهما يسهيران فهي اتجهاه واحهد فمهرة يتكيفهان مهع 

فهي عمليهة معقهدة ينهتج ي نفهس الوقهي يتصهارعان و يهرفض أحهدهما اآلخهر بعضهما البعض و ف
عنها دائما إما صياغة نموذج جديد من القيم الحديثة ،أو يعهاد تشهكيل كهل مهن القهيم تقليديهة فهي 

قههيم مههع قههيم أخههرم تمثههل أنسههاق ا ثقافيههة قالههب جديههد يتوافهه  مههع مهها يحههد  مههن تغيههراي، أو دمههج 
وقهد يحهد  أن تنشهر حالهة »في نظريت  الثقافية بقول  " بورديو"كده لمجتمعاي أخرم، و هذا ما ي  

من التكيا الثقافي بين الوظائا القديمة للعاداي، وبعض العناصر الجديدة الداخلة على العادة 
، لتحقي  بعض الوظهائا التقليديهة، ويهرتبط بههذا المفههوم مفههوم آخهر Habitusدون إخ ل باله 

عهههايير والتعبيهههراي الرمزيهههة الخاصهههة بكهههل فئهههة أو طبقهههة أو جماعهههة وههههو االسهههتدماج الجمعهههي للم
 .(1)«اجتماعي

و ألن القيم لم تخل  مع اإلنسان بل هو الذي وضعها وف  مها يتناسهب مهع محيطه  وظهروا    
القههيم ليسههي وليههدة اجتمههاع النههاس بعضهههم »فههي قولهه  أن " جههون ديههوي"مجتمعهه  و هههذا مهها ي كههده 

نما تنشر نتيجة لظروا اإلنسان التهي تنبعه  مهن محيطه  ببعض ، وال هي من وحي السم ا  ، وا 
، وتهههدا إلههى تغييههر حياتهه  ، وهههي تتغيههر وفقهها للظههروا ألنههها مجههرد أدواي يسههتخدمها اإلنسههان 

،وبمهها أن المجتمههع فههي تغيههر مسههتمر فههالتغيراي االجتماعيههة أصههبحي تتطلههب  (2)«لخدمههة حياتهه 
جتمع ،و خاصة القيم التي لهها ع قهة بهالمرأة ألنهها ضرورة العمل على تنمية بعض القيم في الم

 . تتطلع للقيام بردوار هامة باإلضافة إلى قيامها بدور الزوجة واألم و المربية و الخادمة

والحقيقة أن المهرأة الجزائريهة تعهيش اآلن حالهة مهن الصهراع المسهتمر بهين القهديم والجديهد ألن     
 لحياة، لذلك سوا نكتفي بقيمتين تعبران على كل حال القيم لديها ترثري في مختلا نواحي ا
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عن وقائع نعيشها ويستشهعرها الجميهع و المهرأة خاصهة ألنه  مهن الصهعب جهدا التحهد  عهن  كهل 
ههذه التغيههراي فههي القههيم علههى كافههة األصههعدة، و تتمظههر عمومهها فههي قيمههة العمههل و التعلههيم لههدم 

مهها يجههب أن يكههون ومهها يجههب أن »ههها بعههدانالمههرأة ، وحتههى فههي دالالي هههذه القههيم ألن القيمههة ل
،إذ أن ههذه القهيم حاليها  (1)«تفعل، األول دائم والثاني مرتبط بالزمان والمكان وخاضع لشروطهما

تختلهها علههى سههبيل المثههال عههن تلههك الموجههودة سههابقا ،إذ كههان العمههل و التعلههيم يعبههران عههن قههيم 
كقهيم فهي حهد ذاتهها ولهيس فقهط كوسهيط  أخرم كامنة وظاهرة  فيهما ،أما حاليا أصبا ينظهر لهمها

 . يعبر من خ ل  على قيم أخرم 
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 لدى المرأة القيم علىت ثير التغير االجتماعي :المبحث الثاني 

 :ت ثير عوامل التغير االجتماعي على القيم -1

المجتمع يوضا العوامل الفاعلة في إحدا  تغير القيم المرتبطة بالمرأة في  : (13)جدول رقم -
 . من وجهة نظر المبحوثاي

 المراتب                 

 عوامل التغير

 4المرتبة  3المرتبة  2المرتبة  0المرتبة 

 % ك % ك % ك % ك

 %01 21 %17 04 %3265 65 %5165 010 التطور العلمي و التكنولوجي

 %2465 41 %2465 41 %2165 51 %2065 43 العولمة و االنفتاف على العالم الخارجي

 %0565 30 %31 78 %28 56 %0765 35 تطور وسائل اإلع م و االتصال

 %51 011 %2165 51 %01 21 %0165 20 االحتكاك الثقافي

 %011 211 %011 211 %011 211 %011 211 المجموع
 

 
هناك عوامل عديدة ت ثر على النس  القيمي للفرد والمجتمع ولكن هذا الترثير يظهر بهدرجاي    

متفاوتههة  نظههرا لقههوة تههرثيره  فههي القههيم و مههن بههين هههذه العوامههل فقههد سههجلنا أعلههى نسههبة فههي المرتبههة 
، تليهههها فهههي المرتبهههة الثانيهههة التحضهههر و  %5165األولهههي للتطهههور العلمهههي و التكنولهههوجي بنسهههبة 

، أمههها فههي المرتبهههة الثالثههة  جههها ي تطههور وسهههائل %2165االنفتههاف علهههى العههالم الخهههارجي بنسههبة 
 . %51،  و جا ي في المرتبة الرابعة االحتكاك الثقافي بنسبة %31م و االتصال بنسبة اإلع 
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فبالنسبة للتطور التكنولوجي و العلمي نرم أن ل  تهرثيرا كبيهرا علهى قهيم مختلها أفهراد المجتمهع   
التقههدم التكنولههوجي والعلمههي أدم إلههى إعههادة فحههص النسهه  القيمههى الموجههود، حيهه  بههدأي »إذ أن 
ر من القيم في االنتشار وبدأي  الدعوة إلى قيم إنسانية جديدة ، وباي من المرلوا فههم أن الكثي

أمهها  ،( 1)«هههذه القههيم وغيرههها كعناصههر أخ قيههة يبنههى عليههها الضههمير العههام القههيم اإلنسههانية كلههها
، كمها (2)«تراجهع قهوة التقاليهد قهد ارتهبط ارتباطها وثيقها بالتجديهد التكنولهوجي»فهو يهرم أن  "جيدنز"

كهههان لهههها أثهههر كبيهههر فهههي دفهههع " أزمهههة قيميهههة"أدي إلهههى حهههدو  »أن الثههورة العلميهههة و التكنولوجيهههة 
و بما أن المرأة  أكثر تعام   (3)«الشباب للتمرد، والثورة على قيم المجتمع ، واغترابهم شب  التام

ا اليوميههة فقههد مههع هههذه التطههوراي و التكنولوجيهها و أكثههر إقبههاال عليههها و اسههتعماال لههها فههي حياتههه
أن اسهههتفادي مهههن الثهههورة المعلوماتيهههة لتحسهههين ظروفهههها و أوضهههاعها ، كمههها أن العلمههها  ي كهههدون 

يعهههيش ثهههورة علميهههة و »فالعهههالم  معظهههم التغيهههراي القيميهههة  ههههي نتيجهههة للتغيهههراي التكنولوجيهههة،
سياسههية تكنولوجيههة تتههدف  بشههدة هائلههة ، هههذه أخيههرة كههان لههها إسههقاطاتها الفكريههة واالجتماعيههة وال

جاالي و قطاعهاي ، وقد غطي الثورة العلمية والتكنولوجية عدة م(4)«على مختلا مناط  العالم
غيرههها و بمها أن التغيههر و التطههور  ، التعلههيم، الخههدماي، االقتصهاد، النقههل وقطههاع الصهحة:منهها 

 .التكنولوجي مستمر و متواصل  فتن التغير القيمي و االجتماعي مستمر أيضا 

نمهها هنههاك عوامههل إذا التغ   يههر التكنولههوجي لههيس عههام   وحيههدا  فههي إحههدا  التغيههر االجتمههاعي وا 
 :من بينهاأخرم تعمل على إحداث  

 

 
                                                             

 ، مجلههة تربيههة األزهههر،ر يههة فلسههفية فههى عههالم متغيههر مههن منظههور إسهه مى  Axiologyفلسههفة القههيم أسههامة حسههين بههاهى ،  -1
 . 30-21، ص ص 2112 ،018عدد

-64)، ص0111أحمد زايد، محمد محيى الدين، المجلهس األعلهى للثقافهة، القهاهرة،  :، ترجمةالطري  الثال أنتونى جيدنز،  -2
65.) 

 . 8، 7، ص ص مرجع سب  ذكرهزاهر ضيا  الدين ،  -3
،  لى اقتصادياي منطقة الشر  األوسطع لمتغيراي االقتصادية الدولية وانعكاساتهامجذاب بدر عناد ،محيى الدين حسين،ا -4

 . 88، ص 0118الدراساي العليا والبحو  االقتصادية، طرابلس،  أكاديمية
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 : و االنفتاح على العالم الخارجيالعولمة  -2

ترثير كبير على قيم أفراد المجتمع الجزائري و هذا ما يظهر بصهور جليهة مهن  أصبا للعولمة   
، ومههها يحملونههه  مهههن ثقافهههة  تحهههي شهههعار التقهههدم و التحضهههر دول أعههه ه النتهههائج المبينهههة فهههي الجههه

فبفضهههل العولمهههة زادي سهههرعة االتصهههال و التنقهههل الفكهههري إلهههى البلهههدان األخهههرم و التعهههرا علهههى 
فمها عهاد باسهتطاعة »ل الفهرد أي مجههود مهادي أو معنهوي ثقافاتها و قيمها وعاداتهها دون أي يبهذ

لعالم مما زاد العولمة قوة للترثير في األفهراد وثقافهاتهم  لتصهبا عن ا (0)«اإلنسان أن يبقى معزوال  
ههو تنمهيط القهيم و جعلهها واحهدة لهدم كهل أكثر تشابها و تقاربا فيما بينها ، فالقصهد مهن العولمهة 

 .المجتمعاي 

 :تطور وسائل اإلعالم و االتصال  -3

لنههاس فههي مختلهها القطاعههاي  إن التطههور العلمههي و التكنولوجيهها أدم إلههى تقههديم خههدماي كثيههرة ل  
هذه التكنولوجيا الحديثة تقدم األجهزة األكثر سرعة بداية من نظام البريد االليكتروني »،حي  أن 

وبههدأي نتههائج هههذا التطههور  ، (1)«إلههى التليفونههاي باإلضههافة إلههى وسههائل االتصههاالي الدقيقههة جههدا
نفتاحهه  اإلع مههي عههل كههل الهائههل فههي االتصههاالي تههنعكس علههى المجتمههع الجزائههري مههن خهه ل ا

المجاالي و خاصة المجال الثقافي لما يقدم  من بهرامج و حصهص و مسلسه ي مختلفهة تحمهل 
و  قيم و معتقداي و ثقافة مجتمعاي أخرم كالمسلسه ي التركيهة و األفه م األمريكيهة و الهنديهة 

المناط  ته ثر الثقافة في بعض »أن " كين ورثي"و غيرها ، حي  يعتبر ....الحصص الفرنسية 
خاصههة علههى مسههتوم الههدول  بطريقههة سههريعة منههذ الحههرب العالميههة الثانيههة علههى منههاط  أخههرم و

 اإلس مية من بين هذه المناط  الم ثترة المنطقة ال تينية، و األنجلو ساكسون، واأللمان و

                                                             
1

 - Ali Mohammadi , “Communicaton and Globalization Process in the Deueloping World” 

,(Editor) , International Commination and Globalizaiton : A Critical Inuoduction, Sage 

Publication, 1997, PP 4,88. 



 135 

ئل أنههه  بفضهههل وسههها»بقولههه  " عويهههداي"، و ههههذا مههها أكهههده أيضههها (1)«بريطانيههها وأمريكههها الشهههمالية  
اإلعههه م السهههريعة و ثهههورة المعلومهههاي ترتهههب عليهههها حهههدو  تغيهههر اجتمهههاعي متسهههارع فهههي القهههيم و 

 .(2)«المعايير و الم سساي و الع قاي االجتماعية

فهههي ضهههو  المتغيهههراي الثقافيههههة و العلميههههة المتزايهههدة غهههدي وسهههائل اإلعههه م مصهههدرا هامهههها مهههن   
لفزيهون الجزائهري مسهاهما فعهاال فهي غهرس بعهض مصادر التهرثير فهي الثقافهة  و يمكهن اعتبهار الت

القهيم فهي المجتمهع لهدي مختلها الفئهاي عامههة و المهرأة خاصهة ، فوسهائل االتصهال كهان لههها دور 
يتواف  مهع قيمنها وثقافتنها و  ثقافاي جديدة  وقيم متنوعة بعضها على المرأةانفتاف هام  في زيادة 

البعض اآلخر مخالا لهها ، ومنه  صهاري أدواي االتصهال والمعلومهاي تعمهل بكهل قواهها لغهرس 
 .(3)قيم معينة، و تمجيد ثقافة عالمية جديرة االعتبار

 :االحتكاك الثقافي -4

اشهرة بالثقافهة يعد االحتكاك الثقافي من بين العوامل الم ثرة فهي القهيم و ذلهك ألن له  ع قهة مب   
و يمههس عناصههرها و مضههامينها ، إذ أن المجتمعههاي فههي ظههل هههذه التغيههراي االجتماعيههة لههم تعههد 
منغلقة على ذاتها  ومنعزلهة كمها كانهي مهن قبهل بهل أصهبحي متفتحهة علهى كهل الثقافهاي و أكثهر 

ار اط عا و تعرفا عليها بفضل تطور  وسائل اإلع م و االتصهال و العولمهة التكنولوجيها و صه
العههام كرنهه  قريههة صههغيرة ،و بههاي بتمكههان المجتمعههاي االسههتعارة  مههن ثقافههة المجتمعههاي األخههرم 

،هذا زاد األمر خطورة على الثقافة التقليدية بحي  أصهبا مهن السههل سوا  كاني قريبة أو بعيدة 
على الفرد إستدماج  بعض العناصر جديدة فهي ثقافته  الخاصهة ثهم يعيهد إنتاجهها فهي شهكل جديهد 

 .ت  م مع قيم  الثقافية واالجتماعية واألخ قيةي

 

                                                             
1
-Malcolm Waters , Globallization, London Routledge, 1996, P 146 

 .75، صمرجع سب  ذكرهماجد الزيود،  -2
 . 86، صمرجع سب  ذكرهعبد الودود مكروم ،  -3

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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إن هذه الفكرة تحتاج إلى التوضيا أكثر من خ ل تصريحاي المبحوثاي في المقابلة اللهواتي    
يرين أن التغير القيمي لهيس مرهونها بههذه العوامهل فقهط بهل عنهاك عوامهل أخهرم ته دي إلهى تغيهر 

 :أخرم داخلية و سيتضا هذا في المقاب ي اآلتية القيم منها الخارجية و التي سب  تناولها و
 (.15)المقابلة رقم 
 (.04)المقابلة رقم 
 ( .11)المقابلة رقم 

ما هي العوامل الفاعلة في إحدا  التغير القيم داخهل » جا ي إجابة المبحوثاي على الس ال    
 :كما يلي « المجتمع؟ و هل ظروا المجتمع مهيئة الستقبال قيم جديدة

كههاين عوامههل بههزاا سههاهمي بدرجههة » بقولههها ( 15)حيهه  صههرحي المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم    
كبيرة فهي تغيهر القهيم نتاعنها مهن بينهها  جاتنها مهن بهرا كالعولمهة ،و االنفتهاف علهى العهالم، التعهرا 
علههههى ثقافههههة األخههههر ، و األخههههرم نابعههههة مههههن داخههههل المجتمههههع  كالعامههههل االقتصههههادي، السياسههههي 

يوجد عوامل كثيرة تساهم بدرجة كبيرة في تغير القيم في مجتمعنا بعضها »معنى ب« االجتماعيو 
العولمههة، االنفتههاف علههى العههالم الخههارجي، التثههاقا ،و الههبعض األخههر داخلههي أي : خههارجي مثههل 

 .«نابع من ظروا المجتمع كالتطور االقتصادي و التغير السياسي و االجتماعي

مهن بهين أكثهر العوامهل التهي أدي إلهى »صرحي المبحوثهة برنه  فقد ( 11)أما في المقابلة رقم    
التغيههر القيمههي هههي العولمههة و وسههائل االتصههال و  كههالتلفزيون و كثههرة القنههواي و االطهه ع علههى 
مختلا الثقافاي و التطور التكنولوجي باإلضافة إلى أن وعهي الفهرد و ظروفه  و حاجاته  تسهاهم 

 .«في تغير القيم 

إن التغير االجتماعي داخل المجتمهع »( 04)ريا المبحوثة في المقابلة رقم بينما جا  في تص   
الجزائههري هههو الههذي أدم إلههى تغيههر القههيم فلههوال قبههول المجتمههع و األفههراد لهههذه التغيههراي لمهها أثههري 

 .«العولمة و الغزو الثقافي  و غيرها من العوامل على قيمهم و ثقافتهم
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قة الههذكر لههها دور كبيههر فههي إحههدا  التغيههر القههيم داخههل أكههدي كههل المبحوثههاي أن العوامههل سههاب  
المجتمع الجزائري إال أن  ال يمكننها إهمهال العوامهل الداخليهة النابعهة مهن المجتمهع الجزائهري التهي 

 . تساهم بدورها في استقبال هذه القيم و تبنيها كالعامل االقتصادي والسياسي و االجتماعي

أن الشههخص »غييهر القههيم فحسهب تصهريا أحههد المبحوثهاي للوضهع االقتصهادي دورا مهمهها فهي ت  
مرأة أو رجل إلي المستوم االقتصادي نتاعو مليا ل  وزن و مكانة و يحترم  الجميهع و يسهعون 

أن الذي لديه  مسهتوم »أي « لخدمت  عكس إلى معندوش مهمش مسكين  و ماعندو حتى قيمة 
داخههل المجتمههع و يحترمهه  الجميههع   اقتصههادي جيههد سههوا  كههان رجهه  أو مههرأة لهه  مكانههة و مركههز

، كمها « ويقدم ل  الناس خدماي ، عكس الذي لدي  مستوم اقتصهادي متهدني فههو مهمهش دائمها 
نعلهم أن كههل فههرد يسههعى إلههى أن تكههون لديهه  مكانههة فههي المجتمههع و يثبههي ذاتهه  داخلهه  لهههذا يسههعى 

قيم و مصهدرها  المههم أنهها األفراد إلى تبني بعض القيم التي تحق  ل  ذلك مهما كان نوع هذه ال
 .تعمل على تدعيم مكانتهم في المجتمع و تحسينها 

من األسرة والمدرسة فجماعة األقران ، بينما في الوقهي  ابتدا    كاني القيم لدم المرأة تكتسب    
المعههاش ومههها يههرتبط بهه  مهههن ظههروا وأوضههاع ومضهههامين  الحاضههر و نتيجههة للواقهههع االجتمههاعي

ية وع قاي اجتماعية بين أفراد المجتمع و تغيراي مختلفة لهذلك نشهري قيمها نفسية وترثيراي حيات
مختلفة باخت فهها ، وبههذا أصهبحي المهرأة عرضهة لتهرثير مختلها ههذه الوسهائط كوسهائل اإلعه م 

 .والجامعة ووسائط فرعية أخرم لتستمد منها قيمها 

التههي كههل هههذه العوامههل عههن  تغيههر القههيم  ينههتج بصههورة أساسههيةنسههتنتج مههن كههل هههذا أن و منهه    
تشمل التطور العلمي و التكنولوجي و االختراع ، وسائل االتصال، العولمة ، االحتكهاك الثقهافي 
،التطور االقتصادي و الظروا االجتماعية و السياسية تحد  تغيراي في ثقافهة و قهيم المجتمهع  

فههرد و خاصههة المهههرأة تسههعى إلههى تغيهههر قههيم و زوال أخههرم و ههههذا مههن خهه ل تعهههرض الوبالتههالي 
مباشرة لهذه القيم و لمدة طويلة بحي  تترصل في سلوكاتها  و ت ثر في اتجاهاتها و قناعاتهها و 
أفكارها ، فيجعل المرأة تحاول التوفي  بين قيمها و ما هو موجود في المجتمهع مهن قهيم جديهدة و 

التكيا الثقافي بين الوظائا تنشر حالة من »بقول  قد  "بيار بورديو"التكيا معها وهذا ما ي كده 
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، ومهن Habitusلدون إخه ل بها  القديمة للعاداي، وبعض العناصر الجديدة الداخلة علهى العهادة
يتكههون مههن خهه ل االسههتدماج الجمعههي للمعههايير والتعبيههراي الرمزيههة الخاصههة  Habitusهثههم فههتن الهه

 .(1)«بكل فئة أو طبقة أو جماعة اجتماعية

دم تناسب التغيراي التهي تحهد  فهي المجتمهع الجزائهري مهع قهيم و يوضا م :(14)جدول رقم -
 .خصوصية المجتمع الجزائري حسب السن 

 السن      

 االحتماالي
[25-35] [36-45] [46-55] 

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %8 06 %6666 10 %8620 16 %8613 11 نعم
 %5165 001 %21 13 %38635 28 %78657 88 أحيانا

 %3265 65 %73633 00 %53642 31 %03631 05 ال

 %011 211 %011 05 %011 73 %011 002 المجموع
 

 
الم حظ من الجدول المبين أع ه و التمثيل البياني أن الغالبية العظمى من أفهراد العينهة تهري   

و ذلهك نسهبة ( أحيانها)برن تناسب التغيراي التي تحد  مهع قهيم و خصوصهية المجتمهع الجزائهري 
أن كههل مهها تعرضهه  التغيههراي يتعههارض مههع قيمنهها السههائدة  %3265فههي حههين تههرم نسههبة  5165%

                                                             
1-Mesthrie,R,J.Swann,A.Deumert,opt ,PP.164-17. 
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تههري أن مهها تحملهه  التغيههراي االجتماعيههة يتوافهه  و قههيم  %18فههي المجتمههع الجزائههري ، أمهها نسههبة 
 .هي النسبة األقل المجتمع الجزائري و

 %78657نسهبة : يلهيتوزعي حسب السهن كمها " أحيانا"كما ن حظ أن النسبة التي أجابي ب   
، و  %38635سهههنة بنسهههبة [ 45-36]سهههنة ، تليهههها فئهههة [ 35-25]بهههين  نلمهههن تتهههراوف أعمهههاره

 .وهي النسبة األقل  %21بنسبة [ 55-46]أخيرا فئة 

تتواف  مع قيمنا فقد سجلنا أكبهر نسهبة " ال"بينما المبحوثاي اللواتي صرحن برن هذه التغيراي    
، [ 45-36]لفئهة  %53642، تليهها نسهبة  %73633قهدري ب  سهنة و[ 55-46]للواتي يهبلغن 

 .سنة [ 35-25]لفئة  %03631و نسبة 

[ 35-25]أمهها فيمهها يخههص المبحوثههاي اللههواتي تههرم أنهه  هنههاك توافهه  فوجههدنا أعلههى قيمههة لفئههة   
بنسههبة قههدري ب [ 55-46]، و أخيههرا فئههة  %8620بنسههبة [ 45-36]تليههها فئههة  %8613بنسههبة 
6666% . 

خلص مهههن النتهههائج السهههابقة أن الهههبعض مهههن أفهههراد العينهههة يهههرون أن التغيهههراي االجتماعيهههة نسهههت   
السريعة والمت حقة التي حدثي للمجتمهع الجزائهري ومها تحمله  مهن قهيم ههي بعيهدة كهل البعهد عهن 
قيمنههها و ال تتوافههه  مهههع ثقافتنههها وال تعمهههل علهههى ترصهههيلها وترسهههيخها والتشهههب  بهههها ،بينمههها الهههبعض 

ها ال يتعارض مع قيمنا االجتماعية و الثقافية و الدينية و إنما قد يدعمها أحيانا و األخر يرم أن
 :تظهر م شراي التواف  و عدم التواف  من خ ل الجدولين اآلتيين 
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توافهه  التغيههراي مههع قههيم و خصوصههية المجتمههع الجزائههري  م شههراييوضهها  :(15)جــدول رقــم -
 .حسب السن

 السن         

 االحتماالي

[25-35] [36-45] [46-55] 
موع

مج
 

% 

موع
مج

ال
 

% 
 % ك % ك % ك

يانا
 أح

م و
نع

 

التمسهههههههههههههههههههك بههههههههههههههههههههالقيم و 
 العاداي

26 63640% 17 36684% 11 11% 33 51% 

40 21
65

% 

المحافظههههة علههههى الهويههههة 
 %46616 30 %66666 14 %63605 02 %36658 05 الوطنية

 %3613 12 %33633 12 %11 11 %11 11 أخرم تذكر

 %011 66 %011 16 %011 01 %011 40 المجموع 

 الس ال يحتمل أكثر من إجابة
 

 
 .يوضا نتائج تواف  التغيراي مع قيم و خصوصية المجتمع الجزائري حسب السن (:15)رقم تمثيل بياني

ي  ههذه التغيهرارن من مجموع أفراد العينة أجبن بنعم و أحيانا ب %2165تبين نتائج الجدول أن   
ليسهههي كلهههها ال تتعهههارض مهههع قيمنههها و إنمههها هنهههاك تغيهههراي بعضهههها يهههدعوا إلهههى التمسهههك بهههالقيم و 

أعلهى [ 35-25]إذ سهجلنا لهدي فئهة :توزعهي حسهب السهن كمها يلهي %51العاداي  وهذا بنسبة  
 . %36684بنسبة [ 45-36]ثم فئة  %63640نسبة و قدري ب 

[25-35] 

[36-45] 

[46-55] 

 التمسك بالقيم و العادات
المحافظة علك ال وية 

 أخرى تذكر الوطنية

63,41% 

36,58% 

0% 

36,84% 

63,15% 

0% 

0% 

66,66% 

33,33% 
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من المبحوثاي برنهن يرون أن التغيهراي  % 46616أما في المرتبة الثانية فقد صرحي نسبة    
تعمل على المحافظة على الهوية الوطنية حي  سجلي أعلى نسبة ممهن صهرحن بهذلك لهدم فئهة 

، ثههههم فئههههة  %63605بنسههههبة  [ 45-36]، تليههههها فئههههة  %66666و التههههي قههههدري ب [ 46-55]
 .%36658بنسبة [ 25-35]

ههل مها تهرتي به  التغيهراي )جابة على السه ال أما المبحوثاي في المقابلة يصرحن من خ ل اإل  
رغهم أن مها تهرتي به  التغيهراي مهن قهيم ( من قيم يتواف  مهع قيمنها الدينيهة و االجتماعيهة و الثقافيهة

يتواف  أحيان مهع قيمنها الدينيهة و الثقافيهة و االجتماعيهة فتجعهل المهرأة تتمسهك بقيمهها التقليديهة و 
» ( 03)يهة بهل و تعتههز بهها ، ههذا مها جها  فهي المقابلهة رقههم تحهافظ علهى هويتهها الوطنيهة و الثقاف

أحيانا مها تتوافه  كقيمهة االعتهزاز و التهدين و الوطنيهة ،و قيمهة حمايهة التهرا  ،و البيئهة كلهها قهيم 
نههاك هنعهم » صهرحي المبحوثههة ( 0)أمها فههي المقابلهة رقههم « تتوافه  مهع قيمنهها و ال تختلها عنههها 
قيمههة حههب اآلخر،الكرامههة اإلنسههانية ، المعرفههة و العلههم فههدين توافهه  بههين بعههض القههيم مههن بينههها 

يههة أنزلههي علههى الرسههول صههلي اع عليهه  وسههلم آ اإلسهه مي يحثنهها علههى الههتعلم حيهه  قههال فههي أول
ي َخَلهههه َ ﴿ يَن اَل ﴿و قولهههه  أيضهههها  (1)﴾اْقههههَرْأ بتاْسههههمت َربِّههههَك الَّههههذت يَن َيْعَلُمههههوَن َوالَّههههذت ُقههههْل َهههههْل َيْسههههَتوتي الَّههههذت
 . «، و قيمة العدل وغيرها(2)﴾ُمونَ َيْعلَ 

نستنتج أن هناك تغيراي تطرأ على المجتمهع الجزائهري فهي كهل المجهاالي االقتصهادية الثقافيهة    
االجتماعية إال أن هذه التغيراي ليسي كلها تتعارض مع قيمنا بل هناك بعضها يدعم ههذه القهيم 

ة ، ومنه  فهالكثير مهن النسها  تهرم أن و يح  على التمسك بهها و المحافظهة علهى الهويهة الوطنيه
هناك ترثر إيجابي للتغيراي على قهيمهن و لهم تهدفعهم ههذه التغيهراي إلهى التخلهي عنهها بهل قامهي 

 . بتعزيزها لديهن و التمسك بها

 

                                                             
 . 0ة سورة العل ، اآلي -1
 . 1سورة الزمر، اآلية  -2
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عهدم توافه  التغيهراي مههع قهيم وخصوصهية المجتمهع الجزائههري  م شههراييوضها  :(16)جـدول رقـم
 .حسب السن

 السن

 االحتماالي

[25-35] [36-45] [46-55] 
موع

مج
 

% 

موع
مج
ال

 

% 
 % ك % ك % ك

يانا
 أح

ال و
 

 %8666 22 %03633 14 %08 08 %11 11 التخلي على الترا 

05
1

 
71

65
% 

تبني قيم مخالفة 
 %47624 021 %31 11 %41 41 %51 62 لقيمنا

 %38658 18 %26666 18 %33 33 %45616 57 تحطيم القيم السائدة

يم قيم النزعة تدع
 الفردية

13 2640% 11 11% 16 21% 11 3654% 

التخلي عن الهوية 
 %0608 13 %01 13 %11 11 %11 11 الوطنية

 1678 12 %11 11 %11 11 %0660 12 أخرم تذكر

 %011 254 %011 31 011 011 %011 024 المجموع

 الس ال يحتمل أكثر من إجابة
 

 
 .يوضا نتائج عدم تواف  التغيراي مع قيم وخصوصية المجتمع الجزائري حسب السن :(16)رقم تمثيل بياني
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من المبحوثاي اللواتي أجهبن بهرن ههذه التغيهراي  %7165يتبين لنا من نتائج الجدول أع ه أن   
ال تتواف  مع قيمنا السائدة في المجتمهع الجزائهري بهل و أحيانها  تتعهارض معهها كمها أن لهها آثهار 

مهن حيهه  تبنهي قههيم مخالفهة لقيمنهها ،  %47624ى قيمنها فقههد سهجلنا أعلههى نسهبة لههها ب سهلبية علهه
 %8666، باإلضهافة إلهى التخلهي عهن التهرا  بنسهبة  %38658تليها تحطيم القيم السائدة بنسبة 

 %3654،كمههههها تعمهههههل علهههههى تهههههدعيم قهههههيم النزعهههههة الفرديهههههة و التخلهههههي عهههههن الهويهههههة الوطنيهههههة ب 
إلى ذلهك فقهد صهرحي بعهض المبحوثهاي فهي المقابلهة مهن خه ل على التوالي ، إضافة %0608و

هل ما ترتي ب  التغيراي من قهيم يتوافه  مهع قيمنها الدينيهة و االجتماعيهة و )اإلجابة على الس ال 
أن  ال يوجد أي تواف  ال من الناحية الدينية أو الثقافية أو االجتماعية ألنها دخيلة علينا ( الثقافية

غربية لها قيمها الخاصة التي تختلا جهذريا عنها ومثهال علهى ذلهك إقامهة و هي نتاج لمجتمعاي 
سنة ، عهيش المهرأة  08ع قاي جنسية خارج إطار الزواج ، استق ل األبنا  بمجرد بلوغهم سن 

مههع الرجههل تحههي سههقا واحههد دون ع قههة شههرعية تربطهمهها و هههذا يختلهها عنهها دينيهها بحيهه  يحههرم 
ع قاي ، أما من الناحية االجتماعية و الثقافية فهي تشجع علهى ديننا اإلس مي هذا النوع من ال

و غيرهها ، و ... الفردية و عدم التمسك بالع قاي األسهرية و االنعهزال و التمهرد و عهدم االحتهرام
ال تتوافهههه  ال مههههع الههههدين و ال مههههع » (01)نلمههههس هههههذا فههههي إجابههههة المبحوثههههة فههههي المقابلههههة رقههههم 

، « ..غياب االحترام و التقدير ، الزنا ،الفردية ، األنانية خصوصية المجتمع فهي شي  دخيل ك
حاجة باينة مكان حتى صلة بن القهيم نتاعنها و القهيم »أجابي (01)أما المبحوثة في المقابلة رقم 

الههدخيل حنهها دينهها و الثقافههة نتاعنهها مايسههمحش للمههرا تخههرج متبرجههة و عريانههة و تسههافر وحههدها و 
م مهههع الرجهههال حتهههى و لوكهههان األقربههها  كانهههي تحشهههم و مسهههتورة حتهههى تبهههاي خهههارج الهههدار و تهههتكل

« بصههها درك كلشهههي تبهههدل لهههي كهههان محههههرم وال مسهههموف بيههه  و ليكهههان مرغهههوب و ال مكههههروه ...
نعم بالتركيد ال يوجد هناك أي صلة بين قيمنا و القيم الدخيلة  ، فديننا و ثقافتنها لهم تكهن »بمعنى

ها أو تنام خارج البيي والهتكلم مهع الرجهال حتهى و لهو تسما للمرأة الخروج متبرجة أو تسافر وحد
كانوا من األقربها  كانهي تتميهز بالحيها  و تلهبس لباسها محتشهما ، لكهن فهي الوقهي الحاضهر تغيهر 
كل شي  و الذي كهان محهرم أصهبا مسهموحا به  ،و الهذي كهان مرغوبها به  أصهبا غيهر مسهتحب 

 .« ب 
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اطها وثيقها و تظههر لديه  علهى صهور مختلفهة من خصائص القهيم أنهها تهرتبط بالشهخص ارتب»    
مههن تفضههي ي  و اهتمامههاي و اختيههاراي و اتجاهههاي ممهها يجعلههها قضههية ذاتيههة يختلهها النههاس 
حول مدم أهميتها و تمثيلها باخت ا ذواتهم و بنا ا على ذلك يختلها النهاس فهي حكمههم علهى 

ة بهين موافه  و معهارض إال أن ، لهذا ن حظ أن هنهاك اخهت ا فهي أرا  أفهراد العينه (1)«األشيا 
أغلههههبهم يههههرون أن التغيههههراي الراهنههههة التههههي تميههههزي بههههالتطور المعرفههههي و العلمههههي و التكنولههههوجي   
باإلضافة إلى إفرازاي العولمة و الغزو الثقافي و عوامل التحضر و خروج المهرأة للعمهل انعكهس 

لجزائهري و ثقافته  كهالتخلي كل هذا على قيم الفرد ، فظهري قيم ال تتواف  وخصوصية المجتمع ا
و غيرهها مهن القهيم الدخيلهة ، كمها زالهي ... عن الترا  و القيم التقليدية و ظههور النزعهة الفرديهة 

قيم  أخرم و هذا كل  من أجل أن يحقه  الفهرد متطلباته  كهان ال بهد له  أن يسهعى إلهى التكيها و 
التقههدم ، و قههد توصههل ملههك  التعامههل مههع هههذه التغيههراي االجتماعيههة  للحهها   بركههب الحضههارة و

هنهاك ارتفهاع  لهبعض القهيم لهدي لشهباب مثهل قيمهة حهب »حلمي فهي دراسهت   حهول القهيم إلهى أن 
 .(2)«.....الوطن و االنتما  ، وضعا قيم أخرم مثل الوعي االجتماعي واألعمال الحرفية

 

 

 

 

 

 

                                                             
، 1،مجلههة جامعههة الملههك سههعود ، العههدد القههيم و طههر  تدريسههها فههي الدراسههاي االجتماعيههةعبههد الههرحمن بههن محمههد الشههعوان ، -1

 ( .057-055)، ص0117السعودية ، 
دراسههة ميدانيههة لطهه ب  – القههيم المعاصههرة بههين الشههباب مههن طهه ب الجامعههاي وع قتههها بالتنميههةملههك حلمههى عبههد السههتار ،  -2

 .0180جامعة حلوان، رسالة دكتوراه، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 
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في ظل هذه التغيهراي  يوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة: (17)جدول رقم -
 .االجتماعية  حسب السن

 السن       

 االحتماالي

[25-35] [36-45] [46-55] 
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %3765 75 %14 13 %51666 38 %45633 34 نعم

 %40 82 %8653 17 %35636 21 %56611 46 أحيانا

 %2065 43 %00662 15 %03615 16 %74640 32 ال

 %011 211 %765 05 %3665 73 %56 002 المجموع
 

 
 .يوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة في ظل هذه التغيراي االجتماعية  حسب السن (:17)تمثيل بياني

تبين نتائج الجدول أع ه و التمثيل البياني أن أغلبية أفراد العينة يصرحن أن القهيم التقليديهة     
منهن، أما المبحوثاي اللهواتي   %40و بنسبة ( أحيانا)ظل هذه التغيراي  تقا عائ  أمامهن في

صهرحن بههرن القههيم التقليديههة تقهها عائقهها أمههامهن كمها تعمههل علههى مههنعهن مههن تحقيهه  طمههوحهن و 
 %3765إثبههاي ذاتهههن فههي ظههل كههل التغيههراي االجتماعيههة  التههي تحههد  داخههل المجتمههع بنسههبة 

 .منهن %2065ال تقا عائقا أمامهن قدري ب  منهن،  أما اللواتي يرين أن القيم 

 نعم
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سنة يعتبرن أن القيم التقليدية [ 35-25]كما ن حظ من الجدول أن المبحوثاي اللواتي يبلغن    
لهدم  %35636، و سهجلنا نسهبة  %56611تمثل أحيانا عائقها لههن فهي حيهاتهن اليوميهة بنسهبة  

 .نةس[ 55-46]لدم فئة  %8653سنة ، و نسبة [ 45-36]فئة 

أما المبحوثاي اللواتي يرين أن القيم التقليدية تقا عائقا أمهامهن سهجلنا أعلهى نسهبة لهدي فئهة    
-46]سههنة ، أمهها فئههة [ 35-25]لههدم فئههة  %45633، و  %51666سههنة قههدري ب [ 36-45]

 .من مجموع أفراد العينة %14سنة فقد سجلنا  نسبة [ 55

لقههيم التقليديههة ال تشههكل عائقهها أمههامهن توزعههي حسههب بينمهها نسههبة المبحوثههاي اللههواتي يههرين أن ا  
سههنة [ 45-36]سههنة ، تليههها فئههة [ 35-25]لههدي فئههة  %74640سههجلنا نسههبة : يلههي السههن كمهها

 .منهن%00662سنة سجلنا نسبة [ 55-46]، أما فئة %03615بنسبة 

غن نسهههتنتج أن عامهههل السهههن لههه  دور مههههم فهههي تصهههريحاي و آرا   المبحوثهههاي ، فهههاللواتي يهههبل   
سنة أن القيم التقليدية أحيانا ما تقا عائقا أمامهن و أحيانا أخهر ال تشهكل أي عهائ  [ 25-35]

حيههه  تغّيههري فهههي  ونرجههع ذلهههك إلههى التربيهههة و التنشههئة التهههي تلقينههها مقارنهههة بغيههرهن األكبهههر سههنا
تطههرأ  ، فقههد نشههئي هههذه الفئههة فههي الفتههرة ذاتههها التههي بههدأي التغيههراي االجتماعيههة السههنواي األخيههرة

علهههى المجتمهههع الجزائهههري وظههههري منظمهههاي تنهههادي بحقهههو  المهههرأة ،و اسهههتعادي المهههرأة مكانتهههها 
كعنصر مهم فهي المجتمهع و بهدأ األوليها  آنهذاك يهدركون بهرن بنهاتهم مختلفهاي عهنهم و مهن أجهل 
تكههيفهم مههع الوسههط المتغيههر قههاموا  بتنشههئتهن علههى قههيم تتوافهه  مههع كههل التغيههراي االجتماعيههة ، و 

مهع حههدو  »فهههو يهرم أنهه   ينفههس الموقها مههن التقاليهد الموروثههة فهي الوضههع الحهال "جيهدنز"يتخهذ
التغيهههراي االجتماعيهههة واالقتصهههادية انحسهههري التقاليهههد والعهههاداي مهههن حياتنههها، وتحهههرر األفهههراد مهههن 

،إذا  الظروا المتغيرة أدخلي بعض التعديل و التجديهد علهى القهيم التقليديهة  (1)«ثوابي الماضي
اتههها  وجعلتههها أكههر مرونههة فترسههخي هههذه القههيم لههدم المههرأة ممهها جعلتههها تههرم أن القههيم فههي حههد ذ

سهنة [ 55-46]المبحوثاي اللهواتي يتهراوف سهنهن مهن التقليدية  ال تشكل أي عائ  أمامهن ، أما 

                                                             
 .(65-64)، ص مرجع سب  ذكرهأنتونى جيدنز،  -1
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تجعلههن  التهي تلقوهها عهن أوليهائهن كانيزماي قيمية و ثقافية من خ ل تنشهئتهن يفهن مزوداي بم
هذه القيم بل يسعين إلى التمسك بهها فهي خضهم ههذه التغيهراي ألنهها جهز  ال يتجهزأ مهن يفتخرن  ب

و ما تتضمن  من قيم ألنها تتعارض مع قيمهن شخصيتهن كما أنهن أقل اهتماما بهذه التغيراي 
 .الراسخة

في حين صرحن المبحوثاي فاللواتي يرين أن القيم التقليديهة تقها عائقها أمهامهن أكثهرهن مهن     
القهيم التهي نشهئن عليهها  متناقضهة مهع التغيهراي ألنهها أن   سنة و نفسر ذلهك إلهى[ 45-36]ئة ف

تعكس ممارساي وأفعال تقليدية ليسي عصرية  تمنعهن من التكيا مع هذه التغيهراي و بالتهالي 
تحقيهه  طموحههاتهن خاصههة أن أغلبيههة أفههراد هههذه الفئههة هههن ذو مسههتوم تعليمههي عههالي و تطمحههن 

تحصههلي علههى خدمههة فههي ب صههة »فضههل حيهه  صههرحي إحههدم المبحوثههاي بقولههها دائمهها إلههى األ
بعيد عن مكان سكني بصا دارنا ماخ ونيش نروف و ال حتى نكري دار  باش نكهون قريبهة مهن 

» بمعنى « الخدمة   بحكم أنهم ماعندهمش نسا  يسكنوا وحدهم وهذا خ ني نسما في الخدمة 
إقهامتي لكهن أسهرتي لهم تسها لهي باالنتقهال و كهرا   تحصلي على عمل في مكهان بعيهد عهن محهل

منههزل لمزاولههة العمههل بحكههم أنهه  لههيس لههديهم نسهها  يسههكنون وحههدهم هههذا دفعنههي إلههى التخلههي عههن 
   .«منصب العمل

باإلضههافة إلههى عامههل السههن هنههاك أيضهها الحالههة االجتماعيههة للمههرأة و نههوع الوظيفههة وهههذا مهها      
 :سوا يبين  الجدول اآلتي 
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 :المرأة بين القيم التقليدية و التغيرات االجتماعية -2
يوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة في ظل هذه التغيهراي  :(18)جدول رقم -

 .االجتماعية  حسب المهنة و الحالة االجتماعية
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 .مرأة حسب المهنة و الحالة االجتماعيةوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام الي (08)تمثيل بياني رقم

الموضههحة  أعهه ه أن الغالبيههة العظمههى مههن  و التمثيههل البيههانييتضهها لنهها مههن خهه ل الجههدول   
المبحوثههاي تههرم أحيانههها أن القههيم التقليديهههة تسههاير التغيههراي و أحيانههها أخههرم تقههها عائقهها أمهههامهن 

توزعههي حسههب الحالههة االجتماعيههة بالنسههبة للههواتي يعملههن فههي وظههائا لههدم الدولههة  %31بنسههبة  
للمطلقههاي ، و  %12و نسههبة  %2265قههدري أعلههى نسههبة للمتزوجههاي بنسههبة : للمههرأة كمهها يلههي 

مهههن  %0565للعزبهها  و األرملهههة علههى حههد سهههوا  ،تليههها فههي المرتبهههة الثانيههة نسههبة   %10نسههبة 
للمتزوجاي  %0365: الموظفاي  صرحن أن القيم التقليدية تقا عائقا أمامهن توزعي كما يلي 

بالنسبة لدرملة و العزبا  على حد سوا  ، و قد سجلنا في المرتبهة الثالثهة  نسهبة  %10، ونسبة 
للمههرأة  %0265:ممههن صههرحن بههرن القههيم ال تشههكل أي عائقهها أمههامهن توزعههي كمهها يلههي  0365%

 .للمتزوجاي  %10العاملة العزبا  ،و 

وظائا حرة تحتل المرتبة األولى فهي  الخاص وفي القطاع أما فيما يخص المرأة التي تعمل    
فيما يخص مهدم مسهايرة القهيم التقليديهة للتغيهراي االجتماعيهة أي أن القهيم تقها " نعم"اإلجابة ب 

سجلي فئة المتزوجاي أعلهى نسهبة قهدري ب :منهن توزعي كما يلي  %08عائقا أمامهن بنسبة 
د العينة ، بينما سجلنا لدم العزبا  و من مجموع أفرا %13، و سجلنا لدم األرملة نسبة  04%
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مهههن  %0165مهههنهن ، يليهههها فهههي المرتبهههة الثانيهههة نسهههبة %165المطلقهههة نفهههس النسهههبة قهههدري ب 
مهن %765سجلي لدم فئة المتزوجاي أكبر نسهبة قهدري ب " أحيانا"المبحوثاي اللواتي أجبن ب 

دم المهرأة األرملهة سهجلنا مهنهن ، و له %265مجموع أفهراد العينهة ، أمها العزبها  فقهد سهجلن نسهبة 
مهن المبحوثهاي اللهواتي %765منهن،  بينما تحصلنا في المرتبهة الثالثهة علهى نسهبة  %165نسبة 

بالترتيههههب بينمهههها  %065و  %16سههههجلنا لههههدم المههههرأة المتزوجههههة و العزبهههها  نسههههبتي" ال"أجههههبن ب
 .انعدمي لدم الفئاي األخرم

القههيم التقليديههة ال تسههاير التغيههراي بههل تقهها  فههي حههين تههرم  المبحوثههاي اللههواتي ال يعملههن أن    
توزعي بنسب متقاربة رغم اخت ا الحالة االجتماعية بين النسا  ،  %14عائقا أمامهن بنسبة  

،و عنهههد األرملهههة و المطلقهههة نفهههس النسهههبة قهههدري ب  %12حيههه  سهههجلنا عنهههد المتزوجهههاي نسهههبة 
 .من مجموع أفراد العينة 10%

ههههل تهههرين أن القهههيم )ي المهههرأة مهههن خههه ل اإلجابهههة علهههى السههه الأمههها فهههي المقهههاب ي فقهههد صهههرح  
، أجابهي المبحوثهة فهي المقابلهة ( التقليدية للمهرأة تواجه  تحهدياي تسهتوجب تغيرهها نحهو قهيم جديهدة

نعم تواج  المرأة بعض التحدياي و العوائ  بسبب بعهض القهيم التقليديهة الجهائرة التهي »(06)رقم 
يقي طموحها مهن بينهها عهدم خهروج المهرأة مهن المنهزل  و بقائهها تمنعها من ممارسة عملها و تحق

و الحايههك و بمرافهه  ، تخهه ي المههرا علههى  لخدمههة زوجههها و أبنائههها، وكانههي المههرا تخههرج بالعجههار
هههذي القههيم ألنههها ماتسههاعدهاش وبههدلتها بههرخرم حتههى تقههدر تخههرج  وحههدها و بهه  عجههار و حايههك 

نعم كاني هناك بعض القيم تمنهع المهرأة مهن الهتعلم » (21)، أما المبحوثة في المقابلة رقم « ...
و العمل و تهضم حقوقها في إبدا  رأيها لههذا تطلهب األمهر اسهتبدالها بهرخرم  تمكنهها الخهروج و 

تعههارض مهها ( 01)، بينمهها المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم « علههى العههالم و مواكبههة التغيههراي  انفتاحههها
ال تواجه  المهرأة أي تحهدياي بسهبب قيمهها التقليديهة ألنهها ههذه »هها قالت  المبحوثتان السابقتان بقول

 .«القيم في حد ذاتها تتطور تلقائيا بتطور المجتمع
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فهي ظهل  طموحههاعلى حرياي المهرأة و  تمثل قيدا  ( الموروثة)أصبحي القيم التقليدية و بهذا     
تحولهههي مهههن خ لهههها نظهههم  ميهههزي المجتمهههع الجزائهههري و كهههل التغيهههراي االجتماعيهههة الواسهههعة التهههي

اجتماعيههههة واقتصهههههادية و سياسهههههية لتكتسههههب سهههههماي التحضهههههر و العصههههرنة ، و ههههههذه التحهههههوالي 
تقها عائقها أمهام الواضحة أثري بدورها على ثقافة المجتمع الجزائري و قيم  التقليدية التي باتهي 
ما هو تقليدي  تكيا المرأة و اندماجها في المجتمع و تتخبط في حالة من الصراع و التوتر بين

و معاصر ، للخروج من هذه الحالة  تحاول المرأة خل  نوع مهن التهوازن و التجهانس وقهد يهدفعها 
هذا إلى محاولة تغيير قيمها أو خل  نوع من القيم التي يحق  لها االستقرار و االندماج في ظل 

 :كل هذه التغيراي و سوا نوضا هذا  من خ ل الجدول األتي

 .ترثير التغير االجتماعي على قيم المبحوثاييوضا مدي :(19)جدول رقم -

 االحتماالي
 ال أحيانا نعم

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %4465 81 %11 11 %43682 31 %56608 51 تغيري كثيرا 

 %3365 67 %01644 17 %56672 38 %32683 22 تغيري قلي 

 %22 44 %80680 36 %00636 15 %6682 13 لم تتغير

 %011 211 %2065 43 %40 82 %3765 75 وعالمجم
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يوضههههها الجهههههدول أعههههه ه و التمثيهههههل البيهههههاني أن أغلبيهههههة المبحوثهههههاي صهههههرحن بهههههرن التغيهههههراي    
االجتماعية التي تحد  في المجتمع الجزائري أثري على قهيمهن فتغيهري كثيهرا و قهدري نسهبتهن 

ر قههيمهن قلههي  فههي حههين مههنهن بههرن التغيههراي دفعههتهن إلههى تغييهه %3365، وأجههاب  %4465ب 
مهههنهن أن القههيم لهههديهن لهههم تتغيهههر  هههذا يرجهههع إلهههى أنهههن أقهههل تعرضههها لههههذه %22صههرحي نسهههبة 

التغيههراي الن عمههرهن ال يسههما لهههن التواجههد فههي المجتمههع بكثههرة بههل يفضههلن المكههو  فههي البيههي 
   باإلضههافة إلههى قلههة خبهههرتهن فههي اسههتعمال التكنولوجيههها ، أمهها فيمهها يخهههص الههبعض اآلخههر مهههنهن
يهههرين أن قهههيمهن لهههم تتغيهههر وههههذا راجهههع إلههههى أن قهههيمهن التهههي نشهههرن علهههيهن تتوافههه  مهههع البيئههههة 

 . االجتماعية و التغيراي وهذا يدل على حدو  تغير في القيم من قبل 

كما أننا ن حظ من خ ل النتائج أن المبحوثاي اللواتي صرحن بهرن قهيمهن قهد تغيهري كثيهرا     
لواتي صهرحن سهابقا أن ههذه القهيم تقها عائقها أمهامهن وقهد قهدري ب سجلي أعلى نسبة بالنسبة ل

منهن  تليها في المرتبة الثانية اللواتي صرحن برن القيم التقليدية أحيانا ما تقا عائقا  56608%
 .%43682أمامهن بنسبة 

أن أما المبحوثاي اللواتي تغيري قيمهن قلي  سجلنا أعلى نسبة لدم المبحوثاي اللواتي يهرين    
مههن المبحوثههاي  %32683، و سههجلنا نسههبة  %56672القههيم أحيانهها مهها تقهها عائقهها أمههامهن ب 

اللهواتي تقها القهيم التقليديهة عائقها أمهامهن ، أمها الفئهة التهي تهرم أن القهيم التقليديهة ال تقها عائقهها 
 . %01644أمامهن سجلنا نسبة  

أعلهى نسهبة للفئهة التهي تهرم أن القهيم  في حين المبحوثاي اللواتي لم تتغير القهيم لهديهن سهجلنا   
لم تقا القهيم أحيانها عائقها أمهامهن  و  %00636، و نسبة  %80680ال تقا عائقا أمامهن ب 

النتمهائهن القهوي و لم تتغير القيم لديهن بالرغم من أنها تقا عائقا أمامهن وهذا يرجهع  6682%
 .كثيرة لذلك ال يهتمون بري منها تمسكهم بقيمهن ألنهن يعتبرن أن هذه التغيراي لها سلبياي
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نستنتج أن القيم لدم المهرأة قهد تغيهري كثيهرا و ههذا بفعهل تعرضهها  لمختلها عوامهل التغيهراي    
االجتماعية و تعاملها اليهومي معهها ومها تحمله  مهن مضهامين قيميهة جعلهي المهرأة تواجه  مشهاكل 

قليديههة تقهها عائقهها أمامههها لتحقيهه  فههي تكيفههها مههع هههذه التغيههراي و القههيم، حيهه  أصههبحي القههيم الت
طموحها و إثباي ذاتها و بالتالي يمنعها من االندماج في الحياة االجتماعية كل هذا دفعهن إلى 
تغييههر قههيمهن  لتتوافهه  مههع الحيههاة العصههرية فههي أفكههارهن وسههلوكهن، و للتحقهه  أكثههر قمنهها بطههرف 

و ما تحصلنا علي  و ما الحظنهاه  (؟ ما مدي تغير القيم لديك؟و لماذا)نفس الس ال في المقابلة 
هو أن كل المبحوثاي على اخت ا مستوم تعليمهن و سنهن و حالتهن االجتماعية صرحن أن 

ة  حسب قناعة و وعهي كهل واحهدة مهنهن كن هذا التغير كان بدرجاي متفاوتالقيم لديهن تغيري ل
، ألن هنههاك بعههض القههيم نعههم تغيههري » ( 0)و ظروفههها حيهه  أجابههي المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم 

، و بنتهائج « تتعارض مع كل التغيراي و تمني من تحقي  طمهوحي و إثبهاي ذاتهي فهي المجتمهع
للتعهههرا علهههى التطهههوراي القيميهههة لطههه ب التعلهههيم » فهههي دراسهههت  "كهههاظم"الباحههه  مقارنهههة توصهههل 

ولكههن  المجتمههع تتغيههر، إلههى أن قههيم األفههراد و 0167 – 0175الجههامعي والعههالي فههي الفتههرة مههن 
، بالرغم مهن أن المهرأة واعيهة بكهل التغيهراي التهي تحهد  فهي (1)«رها يحد  على أسس تلقائيةتغي

المجتمع الجزائري  إال أنها و بطريقة عفوية و من اجل  التطور و تسههيل الحيهاة و التوافه  مهع 
 . التغيراي االجتماعية تسعى إلى تغيير قيمها 
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لدم المبحوثهاي حسهب السهن و نهوع رثير التغيراي على القيم يوضا كيفية ت :(21)جدول رقم -
 . القيم

 السن             

 كيفية الترثير

[25-35] [36-45] [46-55] 
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %04 28 %42685 02 %04628 14 %7604 12 التمسك بالقيم التقليدية 

تبنههي قههيم جديههدة و التخلههي 
 عن القيم التقليدية 

32 76601% 01 23681% 11 11% 42 20% 

تبنهههههههههي قهههههههههيم جديهههههههههدة مهههههههههع 
 التمسك بالقيم التقليدية 

81 60653% 51 45638% 13 2630% 031 65% 

 %011 211 05 73 002 المجموع

 نوع القيم

 نوع القيم             

 كيفية الترثير

 تقليد لآلخر موروثة مبتكرة
 المجموع

 % ك % ك % ك

 28 %07685 05 %67685 19 %04628 04 ديةالتمسك بالقيم التقلي

تبني قيم جديدة و التخلي 
 عن القيم التقليدية

18 42685% 00 11% 24 57604% 42 

تبني قيم جديدة مع التمسك 
 بالقيم التقليدية

74 56612% 08 6605% 48 36612% 031 

 211 77 27 16 المجموع
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          . لدم المبحوثاي حسب السن و نوع القيمترثير التغيراي على القيم  يوضا كيفية: ( 21)رقم تمثيل بياني        

أن تعههرض أغلبيههة المبحوثههاي لمختلهها  البيههاني الم حههظ مههن خهه ل الجههدول أعهه ه و التمثيههل  
التغيههراي االجتماعيههة دفعهههن إلههى تبنهههي قههيم جديههدة لكههنهن لههم يتخلهههين عههن قههيمهن التقليديههة بهههل 

حيهه  كانههي أعلههى نسههبة لههدم فئههة :،توزعههي حسههب السههن كمهها يلههي %65تمسههكن بههها  بنسههبة  
سهههنة ، أمههها [ 45-36]لهههدم فئهههة  %45638، و بلغهههي نسهههبة %60653سهههنة بنسهههبة [ 25-35]

سههنة ، أمهها فيمهها يخههص المبحوثههاي اللههواتي [ 55-46]عنههد فئههة  %2630النسههبة األقههل قههدري ب
عهن لتبني قيم جديدة و التخلي عهن يعتبرن أن التغيراي االجتماعية أثري على قيمهن و هذا بدف

[ 35-25]إذ كاني أعلهى نسهبة لهدم فئهة  %20قيمهن التقليدية جا ي في المرتبة الثانية بنسبة 
سهنة ، سهجلنا فرقها نسهبيا كبيهرا فيمها [ 45-36]عنهد فئهة  %23681، وبلغهي  %76601سنة ب 

لث ثهة فيمها يخهص إجابهاي يخص هذه النظرة بين الفئتين ، كما نسهجل فروقها كبيهرة بهين الفئهاي ا
حيه  كانههي  %04المبحوثهاي اللهواتي صههرحن أن التغيهراي دفعههتهن إلهى التمسههك بقهيمهن بنسههبة 

قهههههدري ب [ 45-36]، و لههههدم فئههههة  %42685سههههنة ب [ 55-46]النسههههبة األعلههههى لههههدم فئههههة 
 .سنة [ 35-25]عند فئة  %7604، و نسبة  04628%

ة ههي مهن أكثهر الفئهاي التهي تهرثري قهيمهن بدرجهة سهن[ 35-25]و علي  يمكننا القول أن فئة    
إلهى " فوزيهة حهرا "كبيرة نحو تبنهي قيمها جديهدة و التخلهي عهن القهيم التقليديهة و توصهلي الباحثهة 
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 التمسك بالقيم التقليدية 

 تبني قيم جديدة و التخلي عن القيم التقليدية 

 تبني قيم جديدة مع التمسك بالقيم التقليدية 
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أن »نتيجة مقاربة من خ ل دراستها حول القيم األسرية بين الثقافة التقليديهة و الثقافهة المعاصهرة 
 األوليها  التقليدية لدم كل أفراد المجتمهع فقهدري نسهبتها عنهدالثقافة العصرية تفوقي على الثقافة 

، يمكههن تفسههير هههذا أن هههذه الفئههة هههي أكثههر تعرضهها ( 1)«لههدم األبنهها % 54.28و % 56.25
لوسههائل اإلعههه م و تفهههاع  مهههع التطهههور التكنولهههوجي العلمهههي وههههي مهههن أكثهههر الفئهههاي تواجهههدا فهههي 

ا تطلهههع ألنمهههاط جديهههدة مهههن القهههيم تتوافههه  مهههع المجتمهههع سهههوا  للعمهههل أو للدراسهههة وههههذا مههها جعلهههه
 .طموحاتهن و رغباتهن و اهتماماتهن و تتخلي عن القيم التقليدية التي تقا عائقا أمامهن 

حسهههب التغيهههراي سهههنة قهههد جمعهههن بهههين القهههيم التقليديهههة و القهههيم العصهههرية [ 45-36]أمههها فئهههة    
تشهكيلة نصها تقليديهة ونصها » فه االجتماعية الحاصلة ،أو أعادي تشهكيل قيمهها التقليديهة   و 

عصرية طبقا للثقافة الثنائية للمجتمع و التي تجمع بين غياب التقليدية األصيلة وبالمقهدار نفسه  
أي أنهن لم يرفضن القيم الحديثة و فهي نفهس الوقهي لهم يتخلهين عهن ،  (2)« غياب الحداثة الحقة

مهن خه ل انتقها  للقهيم لتوفيه  بينهمها هها و يسهعين إلهى اثقافتهن و قيمهن التقليديهة بهل يتمسهكن ب
فهي تتقبل كل مها ينسهجم مهع معتقهداتها و يتوافه  معهها و يحقه  لهها طموحاتهها فهي نفهس الوقهي 
تههرفض مهها يتعههارض معههها و يقهها عائقهها أمامههها ، وتتصههدي لكههل مهها يهههدد هويتههها و ثقافتههها و 

 .شخصيتها

ديهة و يمكهن تفسهير ههذا أنههن أكثهر التمسك بقهيمهن التقلي سنة[ 55-46]في حين تفضل فئة    
تشههبعا بقههيمهن منههذ الصههغر بفعههل التنشههئة التههي تلقوههها مههن األسههرة و المسههجد و المدرسههة  لههذلك 
يرفضهههن التغيهههراي القيميهههة و االجتماعيهههة رفضههها مطلقههها ألنهههها ال تتناسهههب مهههع طبيعهههة و ثقافهههة و 

تختلها عنها اخت فها كبيهرا ظروا المجتمع الجزائري بل هي نابعهة مهن المجتمعهاي الغربيهة التهي 
 .من الناحية الدينية و الثقافية و االجتماعية و حتى اإليديولوجية 

                                                             
 -، وهههههران ، جههههانفي 51،العههههدد ياي، القههههيم األسههههرية بههههين الثقافههههة التقليديههههة و الثقافههههة العصههههرية ،مجلههههة إنسههههانفتيحههههة حههههرا   -1

 .70،، ص2103مارس
شهههكالية تخّلههها المجتمهههع العربهههي، مركهههز دراسهههاي الوحهههدة العربيهههةشهههرابي هشهههام ،  -2 محمهههود شهههريا، : جمهههة، تر النظهههام األبهههوي وا 

 .0112بيروي،
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أما فيما يخص نوع القيم في المجتمع الجزائري فتن المبحوثاي اللواتي صرحن سابقا أن القهيم    
لهى هي مبتكرة هن أكثر المبحوثاي اللواتي تغيري قهيمهن نحهو تبنهي قهيم جديهدة مهع المحافظهة ع

منهن من اللهواتي تخلهين عهن قهيمهن وتبنهين  %42685، ثم تليها نسبة  %56612قيمهن بنسبة 
 .منهن صرحي برنها مازالي متمسكة بقيمها و لم تتخلى عنها  %04628قيما جديدة أما نسبة 

بينما اللواتي أجبنا برن القيم هي موروثة كن أكثر المبحوثهاي اللهواتي تمسهكن بقهيمهن بنسهبة     
ممن تبنين قيم جديدة مع تمسكهن بقيمهن التقليدية  %6605منهن ،أما نسبة %67685ري بقد

يحههد  فههي المجتمههع مههن تغيههراي أظهههري قيمهها جديههدة أثههري بشههكل مباشههر أو غيههر  إن كههل مهها
بتحهههدا  تغييهههر فهههي نهههوع وطبيعهههة القهههيم التهههي   و ههههذا  المنظومهههة  القيميهههة التقليديهههةمباشهههر فهههي 

عن طري  تجديدها أو إعادة بنائهها أو المهزج بهين القهيم الجديهدة و  المجتمعتعتمدها المرأة داخل 
 .القيم التقليدية حتى تتواف  مع هذه المتغيراي 

أمهها الفئهههة التهههي صهههرحي أن القهههيم فهههي المجتمههع الجزائهههري ههههي تقليهههد للمجتمعهههاي األخهههرم كهههن   
  %57604لتقليديهة بنسهبة أغلبهن ممن تغيري قيمهن نحهو تبنهي قيمها جديهدة والتخلهي عهن القهيم ا

بينمهها بعضهههن اآلخههر تبنههين قيمهها جديههدة لكههن يقههين محافظههاي علههى بعههض القههيم التقليديههة قههدري 
 .منهن %36612نسبتهن ب 

نسهههتنتج أن عامهههل السهههن و نهههوع القهههيم فهههي المجتمهههع الجزائهههري  لههه  دور كبيهههر فهههي كيفيهههة تهههرثير   
إال هذه التغيراي ليسي موجهة إلى فئة معينة التغيراي االجتماعية على قيم المرأة بالرغم من أن 

التشهكيلة االجتماعيهة »أن " بورديهو"أنها  أنتجهي قيمها مختلفهة عهن قيمنها التقليديهة المحافظهة يهري 
التقليديهة لههم تصههمد و بههدأي فههي التههدهور أمهام التشههكيلة االجتماعيههة الجديههدة التههي تحمههل رمههوزا ، 

ومنهه  يمكننهها القههول أن  ، (1)«نطهه  الثقافههة العصههريةوبههدأي فههي التغييههر اإلجبههاري والههدخول فههي م
إذ لههم تبهه  القههيم التقليديههة مثلمهها كانههي عليهه ، وال القههيم » المههرأة أصههبحي تتكيهها مههع كههل القههيم 

العصههرية مثلمهها كانههي عليهه ، بههل مهها تههّم هههو إعههادة امههت ك الثقافههة العصههرية ممهها أدم إلههى إعههادة 

                                                             
1  - Bourdieu P, Sociologie de l'Algérie, PUF, Col. Que sais-je ? Paris, 1958 , p) 120-123(. 
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فههههي ظههههل كههههل هههههذه التغيههههراي  (1)«قههههافي الموجههههودتبلههههور القيمههههة أو الممارسههههة حسههههب الوسههههط الث
 .االجتماعية 

حسههب  المبحوثههاييوضهها نههوع تههرثير التغيههراي االجتماعيههة علههى القههيم لههدم : (21)جــدول رقــم -
 .و المستوم التعليمي السن
 السن              

 االحتماالي
[25-35] [36-45] [46-55] 

موع
مج

ال
 

% 
 % ك % ك % ك

 %18 06 %56625 11 %43675 17 %11 11 سلبي

 %2865 57 %3650 12 %38684 20 %51665 34 ايجابي 

 %6365 027 %3605 14 %35643 45 %60642 78 سلبي و ايجابي معا

 011 211 05 73 002 المجموع

 المستوم التعليمي

 المستوم التعليمي    

 االحتماالي
 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

موع
مج

ال
 % ك % ك % ك % ك 

 06 %30625 15 %25 14 %3765 16 %6625 10 سلبي

 57 %75643 43 %24656 04 11 11 11 11 ايجابي

 027 %65635 83 %33685 43 %1678 10 11 11 سلبي و ايجابي معا

 211 030 60 17 10 المجموع
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 .و المستوم التعليمي فراد العينة حسب السنيوضا نوع ترثير التغيراي االجتماعية على القيم لدم أ: (21)رقم تمثيل بياني

أن أغلهب المبحوثهاي صهرحن أن التغيهر الهذي   و التمثيل البياني يبين الجدول الموضا أع ه  
،يليهها نسهبة   %6365حد  على قهيمهن كهان تغيهر سهلبي و ايجهابي فهي نفهس الوقهي وههذا بنسهبة

ر من  سلبي ،بينما تقدر المبحوثاي ممن أجبن برن هذا التغير القيمي هو إيجابي  أكث  2865%
 . و هي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب السابقة  %18اللواتي أجبن برن  تغير سلبي هي  

و من خ ل نتائج الجدول ن حظ أن أكثر المبحوثاي اللواتي صرحن برن هذا التغير هو سلبي  
-36]تليههها فئههة  ، %60642سههنة بنسههبة  [ 35-25]و ايجههابي معهها ممههن تتههراوف أعمههارهن مههن 

 .  %3605سنة بنسبة[ 55-46]،ثم فئة  %35643سنة بنسبة [ 45

[ 45-36]و  [35-25]بينما اللواتي صرحن برن هذه التغير هو إيجابي كاني أكثرهن من فئة  
 .على التوالي  %38684و  %51665سنة بنسبة

ير فهي القهيم كهان سنة هي من أكثر الفئاي التي صرحي برن التغ[ 55-46]في حين نجد فئة   
، حيهه  أن هههذه القهيم تعمههل علههى تخريهب و التقليههل مههن القههيم %56625تغيهر سههلبي وهههذا بنسهبة 

 .التقليدية األصيلة التي سعى أجدادنا للحفاظ عليها منذ عدة أجيال  
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كما ن حظ أن  كلما ارتفع المستوم التعليمي للمرأة يجعلها ترم أن التغير في القيم هو تغير     
تليههها   %75643بي و هههذا مهها تبينهه  نتههائج الجههدول أعهه ه حيهه  قههدري لههدم الجامعيههاي ب ايجهها

ال تهي لهديهن مسهتوم ثهانوي ، أمها أغلهب المبحوثهاي اللهواتي يعتبهرن أن التغيهر  %24656نسهبة 
مههنهن ،  %65635القيمههي فيهه  ايجابيههاي و سههلبياي معهها كههن ذاي مسههتوم جههامعي كههذلك بنسههبة 

بحوثههاي اللههواتي صههرحن بههرن التغيههر فههي القههيم كههان سههلبي ذو مسههتوم فههي حههين كانههي أغلههب الم
 . %3765تعليمي متوسط بنسبة 

نرم أن هناك فرو  واضحة في تحديد سلبياي و ايجابياي التغير الحاصل على مستوم القهيم   
حسب السن و المستوم التعليمي ،حي  أن المبحوثاي ذوي المستوم التعليمي المتدني و اللواتي 

سهههنة يعتبهههرون أن التغيهههر ههههو سهههلبي ويمكننههها تفسهههير ذلهههك إلهههى أن المبحوثهههاي [ 55-45]ن يهههبلغ
األكبر سنا أقل تعرضا لهذه القيم و معايشتها لقهيم التقليديهة كمها أنههن نشهئن علهى القهيم التقليديهة 
التي تختلا كثيرا من حيه  سهماتها عهن القهيم العصهرية التهي تضهعا الهوازع الهديني وتهدعوا مهن 

رهن إلى إثارة الغرائز ، نشر العنا ،القضا  على الهوية األصهالة و االنتمها  ، و ههي وجهة نظ
 .قيم مادية أكثر منها معنوية

أمهها فيمهها يخههص االيجابيههة نرجههع ذلههك إلههى أن بعضهههن أكثههر تعرضهها لهههذه القههيم منههذ نشههرتهن    
و هههذا  ألنههن صههغيراي فهي السههن مههن جههة و مههن جهههة أخهرم هههن ذواي مسههتوم تعليمهي مرتفههع

يجعلهن واعياي بالتغيراي التي تحد  على مستوم القيم و مدركاي لدبعاد و المقاصد المباشرة 
و غير المباشرة لمضامين التي تحملها التغيراي، لهذا فتنهن يقبلن على بعض القيم العصهرية و 

المجتمههههع   يحهههاولن دمجههههها مههههع القههههيم التقليديههههة  بطريقههههة ال تتنههههافى و القههههيم الثقافيههههة السههههائدة فههههي
امهت ك » من خه ل دراسهت  إلهى نتهائج مقاربهة يهرم أن  " عبد اع بوج ل"الجزائري ،وقد توصل 

أفههراد عينههة البحهه  قيمهها اجتماعيههة وثقافيههة إيجابيههة يههرتبط بارتفههاع مسههتوم الههوعي اإليجههابي لههديهم 
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وجههههود بعهههههض وتههههرتبط بحيههههازتهم تلههههك القهههههيم االجتماعيههههة والثقافيههههة والسههههلوكية اإليجابيهههههة، رغههههم 
 .(1)«االخت فاي في ذلك

مهههن خههه ل المقهههاب ي يمكننههها توضهههيا ههههذه الفكهههرة أكثهههر بتحديهههد  نهههوع القهههيم المسهههتنبطة مهههن    
المحتوياي التي تتضمنها التغيراي االجتماعية و هل هي سلبية أم ايجابية و ما مقدار ما ت يهده 

ههذا التغيههر القيمهي سهلبيا يههدعوا المبحوثهاي و مها ترفضه  فقههد تبهين أنه  لههيس بالضهرورة أن يكهون 
إلى الفردية و التخلي على الهويهة الوطنيهة و التهرا  و عهدم التمسهك بالهدين و الحيها   كمها جها  

ظهري العديد من القيم السهلبية التهي انتشهري » إذ صرحي المبحوثة بقولها( 12)في المقابلة رقم
ة ، ومن هذه السلبياي قيمة الحيا  مهث  في المجتمع الجزائري وكان لها ترثير على قيمنا التقليدي

، وأبرز مظاهر ذلك ههو ظههور اللبهاس غيهر المحتشهم الهذي يبهرز اكبهر قهدر ممكهن مهن جسهدها 
 . «إضافة على قلة الحيا  و عدم الخوا

و قد يكون ههذا التغيهر ايجابيها يهدعوا إلهى التطهور و التحضهر و التنميهة و التغييهر مهن المهرأة    
بفضل »(07)ما جا  في أغلب تصريحاي المبحوثاي من بينها المقابلة رقم  إلى األحسن و هذا

االحتكاك الثقافي و وسائل اإلع م جعل نظرة المهرأة عهن حياتهها تتغيهر إلهى األفضهل مهن خه ل 
تغييههر قيمههها نحههو األفضههل طبعهها و هههذا بسههعيها إلههى التحسههين مههن نفسههها و محاولتههها أن تكههون 

قههدر عليهه  مههن أفكههار أو أعمههال أو تربيههة بههدل أن تكههون عالههة علههى فاعلههة فههي المجتمههع بكههل مهها ت
مجتمعهههها و أسهههرتها ومهههن بهههين ههههذه القهههيم االيجابيهههة قيمهههة التعلهههيم ،قيمهههة إثبهههاي الهههذاي ، قيمهههة 

كهل » (16)، بينما صرحي المبحوثة في المقابلة رقم   «المس ولية هذه كلها قيم متغيرة ايجابية 
المههرأة هههو تغيههر إيجههابي حيهه  أصههبا بمقههدور المههرأة مواصههلة مهها حههد  مههن تغيههر فههي القههيم لههدي 

تعليهما و خروجها إلهى مهن المنهزل سهوا  للعمهل أو لقضها  حاجاتهها ، فهي حهين كهان ههذا األمهر 
 .«وفي فترة زمنية ماضية غير مسموف ب  إط قا

                                                             
،دراسة نظرية  القنواي الفضائية وترثيرها على القيم االجتماعية و الثقافية و السلوكية لدم الشباب الجزائريعبد اع بوج ل،  -1

 .203، ص  0111و ميدانية عيم مليلة ،دار الهدم للطباعة و النشر ،
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ة وهما ما في حين أن هذه التغيراي القيمية عند البعض اآلخر يتررجا بين السلبية و االيجابي   
كهل تغيهر له  وجههين سهلبي و ايجهابي فهي آن واحهد، »(18)صرحي ب  المبحوثة فهي المقابلهة رقهم

االيجابي يكهن ا تحهرر المهرأة مهن السهيطرة الذكوريهة و مهن بعهض التقاليهد الجهائرة و أصهبا لهها 
ب مكانة هامة في المجتمع بعد أن كان مغلوب على أمرها و تعلمها و خروجها لعمل، أما الجان

  .«السلبي  يكمن في تخلي المرأة عن بعض القيم كقيمة الحيا  و الحشمة و االحترام 

تغيراي اجتماعية  دون أن يكون لها  سلبياي  يخ صة القول من الطبيعي  أن  لن تحد  أ   
أو ايجابيههاي فههي مختلهها القطاعههاي سههوا  كانههي اقتصههادية أو اجتماعيههة أو ثقافيههة، أو قيميههة ، 

مرأة و سلوكياتها ليسي مجهردة بهل ههي نابعهة مهن الوجهود و التفاعهل االجتمهاعي الهذي ألن قيم ال
ميهها و ثقافيهها  فتعامههل المههرأة مههع ييخضههع بههدوره إلههى تغيههراي مسههتمرة تحمههل فههي طياتههها تنوعهها ق

التغيراي القيمية  و ارتفاع المستوم التعليمي لها وخبرتها في الحياة دفعها إلى أن تجمع بين مها 
دي و مههها ههههو عصهههري بكيفيهههة تمكنهههها مهههن الحفهههاظ علهههى أصهههالتها و فهههي نفهههس الوقهههي ههههو تقليههه

ويسهما لهها   قصد إعادة هيكلة القيم بما يت  م ومصالحهااالستفادة من القيم العصرية اإليجابية 
من التكيا مع المجتمع و العيش بسهولة و مواكبة التطوراي و تحقي  طموحاتها و إثباي ذاتها 

تجنههب القههيم السههلبية، و هههذه هههي الخصوصههية التههي أصههبحي المههرأة الجزائريههة فههي المجتمههع  و 
تتميز بها في ظل كل هذه التغيراي االجتماعية ال هي منغلقة على ذاتها و ال هي متفتحة على 

 .كل شي 
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 .مكانة القيم التقليدية لدى المرأة في ظل التغيرات االجتماعية -3

فههي المجتمههع الجزائههري  التقليديههة حوثههاي حههول مكانههة القههيميوضهها رأي المب: (22)جــدول رقــم -
 .  حسب السن

 السن        

 نوع القيم

[25-35] [36-45] [46-55] 
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %48 16 %13 16 %07655 35 %2765 55 مبتكرة

 %0365 27 %11 11 %565 00 %18 06 موروثة

 %3865 77 %465 11 %03653 27 %2165 40 تقليد لآلخر

 %011 211 %765 05 %3665 73 %56 002 المجموع
 

 
 .مكانة القيم في المجتمع الجزائري :(22)رقم تمثيل بياني

من خ ل الجدول ن حظ أن القيم في المجتمع الجزائري من وجهة نظر أفهراد العينهة ههي قهيم    
: اي العمرة كمها يلهي و هي أكبر نسبة  توزعي حسب الفئ %48مبتكرة  حي  بلغي نسبتها ب 

[ 45-36]لفئهة  %07655سهنة ، ثهم نسهبة [ 35-25] لمن تتراوف أعمارهن بهين %2765 نسبة 
 .سنة [ 45-46]لفئة   %13سنة ، و 

[25-35] 
[36-45] 

[46-55] 

 مبتكرة

 موروثة

 تقليد لآلخر

27,50% 

8% 

20,50% 

17,55% 

5,50% 

13,53% 

3% 

0% 4,50% 
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تليههها فههي المرتبههة الثانيههة ممههن يعتبههرن أن القههيم فههي المجتمههع الجزائههري هههي تقليههد للمجتمعههاي    
-25]    لفئهة  %2165تمثهل نسهبة : كمها يلهي مهن أفهراد العينهة توزعهي %3865األخرم بنسبة 

 .سنة [ 55-46]لفئة  %465سنة ،أما نسبة  [ 45-36]لفئة   %03653سنة،و [ 35

فههي حههين تههرتي فههي المرتبههة الثالثههة اللههواتي يعتبههرن أن القههيم هههي موروثههة و قههدري نسههبتهن ب    
سههنة ، و [ 35-25]لفئههة  %18: و هههي النسههبة األقههل توزعههي حسههب السههن كمهها يلههي  0365%
أن القههيم » ،فالمثههاليون يههرون أيضهها أن القههيم موروثههة حيهه  يقولههون  سههنة[ 45-36]لفئههة  565%

مطلقة وثابتة ال تتغير بتغير الزمان والمكان، مصدرها عالم المثل، فت كد على وجود قيم مطلقهة 
 .(1)«ال تتغير وهي التي ورد فيها نص صريا

ظهههل التغيهههراي االجتماعيهههة ههههي قهههيم تشهههكلها الظهههروا إن القهههيم فهههي المجتمهههع الجزائهههري فهههي    
االجتماعية و ليسي موروثة ، فالمرأة بدأي الخروج عن األطر القيمية التي وضعها األجداد منذ 
القديم لتبتكر قيما جديدة قادرة على التكيا من خ لها مهع مها يحهد  مهن تغيهراي و ههذا لمسهناه 

مريههة للنسهها  حيهه  بلغههي لههدم المبحوثههاي التههي بصههورة واضههحة مههن الواقههع لههدم كههل الفئههاي الع
و هي اكبر نسبة مقارنة بالفئاي األخرم إذ أن  %2765سنة ب [ 35-25]تتراوف أعمارهن من 

صغر سن المبحوثاي يجعلهن أكثر تحررا مهن القهيم التقليديهة و إط عها علهى كهل مها ههو جديهدا 
قبههههههالهن عليههههههها حيهههههه  يقههههههول ومسههههههايرة للعصههههههر و تعههههههاملهن مههههههع التطههههههوراي و التكنولوجيهههههها و إ

إعادة تشكيلها وفقا  برن قوم التحدي  قد تلعب دورا رئيسيا في عملياي ابتداع التقاليد و»"جيدنز"
بينمههها تعتبهههر  ،سهههنة[ 45-36]لفئهههة  %07655، تليهههها نسهههبة (2)«لمقتضهههياي الحداثهههة ومتغيراتهههها

لدخهر أو مبتكهرة بنسهب  سنة أن القهيم ههي تقليهد[ 55-46]المبحوثاي التي تتراوف أعمارهن من 
علههى التههوالي ،إن هههاتين الفئتههين األخيههرتين تعتبههران أن القههيم  %13و %465متقاربههة قههدري ب 

ال بهد أنهها قهد عاشهي تجهارب و [ 55-35]مبتكرة أكثر من موروثة ،فالمرأة التي يبله  سهنها مهن 
ياتههها ، هههذا خبههراي و اكتسههبي و تعلمههي و تعاملههي مههع قههيم مختلفههة مههن الواقههع خهه ل فتههراي ح

الواقعيون والبراجماتيون والوجوديون ينظرون ف»جعلها ترم الفر  في القيم بين الحاضر و القديم 
                                                             

 . 33،صذكره سب  مرجع أبو العينين على خليل ،  -1
 .36ص ،ذكره  أنتونى جيدنز ، مرجع سب  -2
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للقههيم علههى أنههها تعتمههد علههى خبههرة اإلنسههان وذكائهه  وتجاربهه  الحياتيههة، ولههذلك فهههي نسههبية تتغيههر 
فعهها والتنميهة التهي بتغير الزمان والمكان والمواقا التي يتعرض لها، وتقاس أهمية القهيم بمهدم ن

،كمهها نلمههس هههذا فههي تصههريحاي أغلههب المبحوثههاي فههي المقابلههة مههن  (1)«تعههود بههها علههى اإلنسههان
من خ ل ما يحد  في المجتمع من تغيراي هل مازالهي القهيم ثابتهة )على الس ال  اإلجابةخ ل 

كيما كانهي   بالطبع تغيري ، مابقاتش»( 00)حي  أجابي المبحوثة في المقابلة رقم ( أم تغيري
م ، بصها القهي"النفهاس"زمان إال األقلية منها لي تتعل  ببعض المناسباي كيما األعراس و الوالدة 

يعنههي بههداي المههراة تمههزج بههين القههيم التقليديههة و القههيم الشههرقية و فههي حياتنهها اليوميههة والي عصههرية 
تخههرج علههى  مههاالغربيههة لههي انتشههري فههي المجتمههع  حتههى تههتمكن مههن مسههايرة التطههور مههن جهههة و 

فالقيم لم تعد موروثة إال البعض منها و هو مها »بمعنى « سيا  الثقافي للمجتمع من جهة أخرم
يتعل  ببعض المناسباي كاألعراس و الوالدة أما القيم التهي نتعامهل معهها فهي حياتنها اليوميهة فقهد 

فههي المجتمهههع  نتشهههراالقههيم الشهههرقية و الغربيههة التههي  أصههبحي المههرأة تمهههزج بههين القههيم التقليديهههة و
خهههرم ال تخههرج عههن السهههيا  الجزائههري حتههى تههتمكن مهههن مواكبههة التطههور مهههن جهههة و مههن جهههة أ

 .« مجتمعهاالثقافي ل

فههالقيم المبتكههرة هههي تلههك القههيم التههي يحههددها المجتمههع علههى أسههاس  تصههورات   لطبيعههة المههرأة و   
ا تعههود بهه  مههن نفههع عليههها و قههدراتها و اسههتعداداتها ، و مهها يليهه  بههها حسههب توقعههاي المجتمههع ومهه

" جيهدنز"علي  في ظل هذه التغيراي و التكيا معهها و مسهايرة التطهوراي ، و ههذا مها يهدعو إليه  
في ظهل تعهاظم قهوم التحهدي  والعولمهة إلهى إعهادة مناقشت  لثباي الموروثاي الثقافية »من خ ل 

بهالتحول المقله ، وتلعهب  صياغة مفهوم االستمرارية وتطوير التماسك االجتماعي فهي عهالم يتسهم
 .(2)«والتكنولوجي غير القابلة للتنب  الدور األهم يفي  طاقاي التجديد العلم

 

                                                             
 . 33، صسب  ذكره مرجع أبو العينين على خليل ،  -1
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و أخيرا نستنتج أن القهيم الموجهودة فهي المجتمهع الجزائهري لهدم المهرأة ههي قهيم مبتكهرة ، فهالمرأة   
ة، تدعى لنفسها اخترعي ثقافة  جديدة مستزرعة في األساس تتحول بمرور الزمن إلى قيم ثقافي»

العراقههة وتفههرض احترامههها والمحافظههة عليههها وينشههر الصههراع بههين جيلههها واألجيههال التاليههة، أو بههين 
 .(1)«ذاك وبين معاصري  ممن تمسكوا بالمورو  في مواجهة تقليد الغرب ومحاكات 

 . يوضا مدم محافظة المرأة على قيمها التقليدية حسب المهنة  :(23)جدول رقم -
 المهنة         

 المحافظة على القيم

 موظفة لدم الدولة موظفة بالقطاع الخاص ال تعمل
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %05 31 %7663 11 %21683 05 %61 16 نعم

 %5765 005 %55618 65 %63681 46 %41 14 نوعا ما

 %2765 55 %37621 44 %05628 00 11 11 ال

 %011 211 %011 008 %011 72 %011 01 المجموع

 

 
 .يوضا مدم محافظة المرأة على قيمها التقليدية حسب المهنة  :(23)تمثيل بياني رقم

 
                                                             

رجهههب ،26-25، ع  المسهههتقبل للثقافهههة و اإلعههه م، لبنهههانمجلهههة النبهههر ، ، بهههين الحداثهههة والتهههرا  أيهههن الطريههه حيهههدر الجهههراف،  -1
0301، 0118. 
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يبهين الجهدول أعه ه و التمثيهل البيهاني الهذي يوضهها مهدم محافظهة المهرأة عهن قيمهها التقليديههة    
تليهههها نسهههبة   ، %5765عليهههها وههههذا بنسهههبة " نوعههها مههها"صهههرحي أغلهههب المبحوثهههاي  محافظهههاي 

مههن الطبيعههي أن تنمههو لههدم األفههراد طموحههاي جديههدة »و يههرم انهه  " ال"ممههن صههرحن ب 2765%
نتيجهههة للتحهههوالي الجذريهههة التهههي عرفهههها المجتمهههع و التهههي بهههدورها أنتجهههي قهههيم و معهههايير أي أنهههها 

الثقافههة »كمهها أن الجههابري يههري أن  ،( 1)«أحههدثي مجتمعهها جديههدا فههي مرحلههة متقدمههة مههن التثههاقا
ستوياتها المادية والروحية تتميز بنوع مهن الثنائيهة، التهي طبعتهها منهذ مها يقهرب العربية بمختلا م

بينمههها  (2)«مهههن قهههرنين، نتيجهههة احتكاكهههها مهههع الثقافهههة الغربيهههة، وههههي ثنائيهههة التقليهههدي والعصهههري 
و ههي النسهبة األقهل مقارنهة بالنسهب %05قدري نسهبتهن ب  " نعم" المبحوثاي اللواتي أجبن ب 

 .السابقة 

حههظ أيضهها مههن التمثيههل البيههاني أن هنههاك فههرو  فههي إجابههاي المبحوثههاي حسههب مهنههة كههل و ن   
منهن  إذ نجد أن اللواتي ال تعملن أغلبهن صرحن أنهن محافظاي علهى قهيمهن التقليديهة و ههذا 

،أمها المبحوثهاي اللهواتي تعملهن " نوعها مها"أنههن محافظهاي  %41،و صهرحي نسهبة %61بنسهبة 
وهههذا " نوعهها مهها"اغلههبهن أنهههن محافظههاي علههى قههيمهن حههرة أجابههي  مهههن القطههاع الخههاص و فههي

قههههدري ب " ال"، واللههههواتي أجههههبن ب " نعههههم"أجههههبن ب  %21683، تليههههها نسههههبة  %63681بنسههههبة
" نوعها مها"، في حين البحوثاي اللواتي تعملن في وظائا حكومية أجابي اغلبهن ب  05628%
لمهههن أجهههبن ب  %7663، ثههم  %37621"بههه "، و قهههدري نسههبة اللهههواتي أجههبن  %55618بنسههبة 

مهن % 82.15أّن » إلهى النتهائج اآلتيهة " حهرا  فتيحهة"، و بنتائج مقارنة توصلي الباحثهة " نعم"
أنهههم % 7.26أنفسهههم محههافظين علههى التقاليههد، فههي حههين صههّرف مهها نسههبتهم  يعتبههرونالمبحههوثين 

و تبهّين لنها  ،ر محهافظينبهرنهم غيه% 01.25يحافظون قلي  على تلهك التقاليهد وذكهر مها نسهبتهم 

                                                             
1- M’hamed Boukhobza, Octobre 88 :Evolution ou rupture ?, Editions Bouchène, Vol1, Alger, 

1991, p117 
بحو  ومناقشاي الندوة الفكرية التي نظمها في العرب والعولمة،  عشر أطروحاي: ة والهوية الثقافيةالعولممحمد عابد الجابري،  - 2

 .314،  ص0118، ،2، تحرير أسامة أمين الخولي، بيروي، ط(م0117 بيروي) مركز دراساي الوحدة العربية
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أن بعضهم مدرك تماما بكهون التقاليهد جهز ا مهن ثقافته  وقيمه  وسهلوك  اليهومي حيه  تصهل نسهبة 
 . (1)«%37.36ه ال  إلى 

تههرثري القههيم التقليديههة بههالتغيراي االجتماعيههة التههي حههدثي فههي المجتمههع الجزائههري ممهها جعههل     
ي و مهها هههو عصههري و حتههى تتوافهه  مههع كههل المههرأة تقههع فههي حيههرة مههن أمرههها بههين مهها هههو تقليههد

التغيهههراي االجتماعيهههة الهههبعض مهههنهن تخلهههين عهههن قهههيمهن و اسهههتبدلنها بقهههيم تسهههتمد مهههن الثقافهههاي 
قد تراجعي ، بعد أن  يأن قوة التقاليد في الوضع الحال»بقول   "جيدنز"الواردة وهذا ما عبر عن  

الخبرة المكتسبة عبهر الهزمن، ومهع  م من قيمةهكاني التقاليد تحصر الحاضر في الماضي، وتعظ
حههدو  التغيههراي االجتماعيههة واالقتصههادية تههداعي هههذه الخبههرة وانحسههري التقاليههد والعههاداي مههن 

، أما تصريحاي المبحوثاي في المقابلة مهن خه ل (2)«حياتنا، وتحرر األفراد من ثوابي الماضي
اجتماعيهة ههل مازالهي القهيم مهن خه ل مها يحهد  فهي المجتمهع مهن تغيهراي )اإلجابة علهى السه ال

و  مههث (كالعجهار و الحايههك )انههدثرأغلهبهن أنههها ليسههي ثابتهة بههل بعضهها  اتفهه ( لهدم المههرأة ثابتهة
تعمههل علههى حرمههان المههرأة  الممارسههاي القههيم التقليديههة  و  الههبعض اآلخههر تغيههر ألن هنههاك بعههض

 :من حقوقها كانسان ل  دور في المجتمع و من بينها

 .ن التعليم و العملحرمان المرأة م -

 .الضرب و اإلسا ة و االضطهاد -

عهههدم اهتمهههام األسهههرة بالفتهههاة مهههن اجهههل تحقيههه  ذاتهههها و اسهههتق ليتها فهههي اتخهههاذ بعهههض القهههراراي  -
 .و العمل و الدراسة وغيرها الخاصة بها كالزواج و اإلنجاب

 .ويا و ثقافيا سوا  كان أبوها أخوها أو زوجهاومعنخضوع المرأة للرجل ماديا  -

قههراراي صههحيحة و ال  اتخههاذنظههرة الرجههل للمههرأة برنههها عههورة و ناقصههة ديههن و عقههل ال يمكنههها  -
 .ي خذ برأيها

                                                             
 . 71مرجع سب  ذكره ، ص فتيحة حرا  ، -1
 .65-64ص أنتونى جيدنز، مرجع سب  ذكره ، -2



 169 

صورة واضحة جدا في أسهاليب و عدم المساواة بيي البني و الولد منذ الوالدة و الذي يظهر ب -
 .طر  التربية

اي القيميهههة فظلهههي الرجهههل علهههى المهههرأة ، و أنكهههري دورهههها كفهههرد فاعهههل فهههي إذا ههههذه الممارسههه   
 .المجتمع و تسعى لتحقي  ذاتها و لهذا تفضل بعض النسا  التخلي عنها بدل التمسك بها

تبنى قيما جديدة مع حفاظها على البعض من القيم التي تخهدمها و ال تقها و البعض اآلخر    
اجههها مههن جديههد لتتماشههى مههع متغيههراي العصههر و فههي نفههس بتعههادة إنت يعائقهها أمامههها ،أي قامهه

، و لهذلك فهههم أحيانهها عصههريون و أحيانها أخههرم محههافظون ، و هنههاك الوقهي تعبههر عههن األصههالة 
 .بعض المبحوثاي أبقي على ثقافتها تقليدية

على الجمع بهين مها ههو تقليهدي راسهخ ومها ههو عصهري مسهاير ومها  نستنتج أّن المرأة استقري   
ال يقطعهههون صهههلتهم (سهههلوكا وفكهههرا)غبون فهههي الحداثهههة افهههالر  »يههههدد البنههها  االجتمهههاعي ههههو دخيهههل

ال يقطعهون ( سهلوكا وفكهرا)والراغبهون فهي التهرا  . نتاجه  بصهور شهتىإبالترا ، بل إنههم يعيهدون 
 .(1)«، أو عبر التمسك ب ينتاج  عبر سلوكهم التراثإصلتهم بالحداثة، بل إنهم يعيدون 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
للبحههههو  االجتماعيههههة والجنائيههههة،  ياالجتماعيههههة القوميههههة، المركههههز القههههوم ، اإلسهههه م وتناقضههههاي الحداثههههة، المجلههههةأحمههههد زايههههد -1

 .(74-40)،ص0114 ،0، العدد30المجلد،القاهرة
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 .التي أثري على قيم المبحوثاي  أهم المتغيراي االجتماعيةيوضا :  (24)جدول رقم -

 المراتب              

 العوامل

 4المرتبة 3المرتبة  2المرتبة  0المرتبة 

 % ك % ك % ك % ك

 %00 22 %24 48 %42 84 %23 46 وسائل اإلع م

 %4565 10 %40 82 %02 24 %065 13 الغزو الثقافي

 %00 22 %7 04 %33 33 %6565 030 مكانتهاوعي المرأة ب

 %3265 65 %28 56 %2165 51 %01 21 مواكبة التطور العصري

 %011 211 %011 211 %011 211 %011 211 المجموع
 

 
 .التي أثري على قيم المبحوثاي  أهم المتغيراي االجتماعيةيوضا  :(24)رقم تمثيل بياني

التمثيل البياني أن من بين أهم العوامل التهي أثهري علهى يتبين من الجدول الموضا أع ه و    
قيم المبحوثاي ترتي في المرتبة األولى و عي المرأة بمكانتها و أهميتها في المجتمع الجزائري و 

،  %42منهن ، تليهها فهي المرتبهة وسهائل األعه م و االتصهال  بنسهبة  %6565قدري نسبتها ب
، و أخيهرا المرتبهة الرابعهة الغهزو الثقهافي  %40الثقهافي بنسهبة بينما جا  في المرتبة الثالثهة الغهزو

 . %3265و مواكبة التطور العصري بنسبة   %4565ب 
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تلعب وسائل اإلع م دورا في الترثير على المجتمع و الثقافة و القيم و المعتقداي و غيرها »    
لوسههههائل اإلعهههه م و  ،إذا(1)«مههههن المقومههههاي باسههههتخدام أسههههاليب منهجيههههة أكثههههر تطههههورا وفاعليههههة 

االتصال ،ترثير كبير على قيم المرأة لما يتميز ب  من سرعة في تدف  المعلوماي والمعارا وله  
كثر مكوثا فهي ألن المرأة بطبيعتها ألنها األ على ثقافاي جديدة ، المرأةانفتاف دورا  هام في زيادة 

البيهههي و بالتهههالي تكهههون أكثهههر تعرضههها لههههذه الوسهههائل كمههها أنهههها تتميهههز بالفضهههول  التعهههرا علهههى 
المجتمعهههاي األخهههرم وثقافاتهههها المختلفهههة ، و التطلهههع إلهههى أنمهههاط جديهههدة مهههن القهههيم و العهههاداي و 

سههكا السههلوكياي ،باإلضههافة إلههى حههب المههرأة لمسههايرة و مواكبههة التطههور العصههري فهههي األكثههر تم
بالموضة وعناية بمظهرها و جمالها و تقبل على كل ما هو جديد سوا  في األكهل أو الشهرب أو 
اللبههاس و حتههى و مختلهها الخههدماي التههي تقههدم علههى مسههتوم هههذه الوسههائل وهههذا يظهههر بصههورة 
واضحة في الواقع فنرم المرأة في أشهكال مختلفهة مهن اللبهاس و الزينهة و سهلوكياي وتصهرفاي و 

تجاهاي متعددة يعكس بدوره التغير في قيم المرأة الجزائرية مهن خه ل تبنهي قهيم جديهدة أفكار و ا
و التخلي عن بعض القيم التقليدية السائدة في المجتمع المحلي فنظرية الغرس الثقافي تشير إلى 

و القنهواي  اإلع مأن كثرة المشاهدة ت دي بالفرد إلى تبني بعض القيم التي تعرض عبر وسائل 
 .ضائية الف

مهن الواضها أن المهرأة فهي المجتمهع الجزائهري  تهرثري بهالتغيراي االجتماعيهة  المت حقهة ،التههي   
فقههدي قههدرتها علههى االسههتمرار كمرجعيههة »كههان لههها تههرثير كبيههر علههى قيمههها خاصههة و أن األسههرة 

اإلعه م قيمية وأخ قية للناشئة ،بسبب نشو  مصادر جديدة إلنتاج القيم وتوزيعهها وفهي مقهدمتها 
  .(2)«المرئي

 : المرأة و اإلعالم -1

شهد المجتمع الجزائري في السنواي األخيرة تغيراي اجتماعية كثيرة  كان لها ترثيراي واضحة    
و دورا هاما في تغيير الصورة النمطية السائدة عن المرأة وتحسين فرصها للتعبيهر عهن آرا هها و 

                                                             
،مركهههز البحهههو  و الدراسهههاي االجتماعيهههة  مجموعهههة مهههن الدراسهههاي و البحهههو  فهههي علهههم االجتمهههاعمجموعهههة مهههن األسهههاتذة ،   -1

 .430، ص 2113،مصر ،
 .10، ص2110،شركة المطبوعاي للنشر، بيروي ،  علم النفس والعولمةحجازي مصطفى ،  -2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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مة و المجتمع ، و كان لإلع م دور فعال فهي ههذا فههو تنميتها ،و زيادة مشاركتها في الحياة عا
برنهه   المههنهج والعمليههة التههي تقههوم علههى هههدا التنههوير والتثقيهها واإلحاطههة بالمعلومههاي »يعههرا 

الصادقة التي تنساب إلهى عقهول األفهراد ووجهدانهم الجمهاعي فترفهع مسهتواهم وتهدفعهم إلهى العمهل 
م ئمهها  يمكههنهم مههن االنسههجام والتكيهها والحركههة  مههن اجههل المصههلحة العامههة وتخلهه  بيههنهم مناخهها  

 .  (1)«النشطة

فوسائل اإلع م ساهمي و بدرجة فعالة في تغييهر بعهض القهيم و المعتقهداي لهدم المهرأة التهي    
كانههي تنفههي وجودههها فههي المجتمههع كفههرد لهه  كيانهه  الخههاص ،كمهها عملههي إلبههراز الصههورة االيجابيههة 

مههن خهه ل تعريهها المههرأة بمكانتههها المهمههة و زادي مههن وعيههها لههدور المههرأة الفاعههل فههي المجتمههع 
 .بذاتها و بحقوقها داخل المجتمع 

 :وعي المرأة بمكانتها   - 2
لم تعد التغيراي االجتماعية تقتصر على عامل واحد أو بعد واحد كالبعد االقتصادي و    

لثقافي من خ ل نشر التكنولوجي و السياسي بل تجاوزي كل هذا لتشمل أخطرها و هو البعد ا
قيم و مباد  و معايير والترويج لقيم  نمطية عالمية واحد  تعمل على تغيير القيم التقليدية 
الثابتة المميزة لهوية المرأة في المجتمع الجزائري  ومحاولة إقناعها  أنها تتعارض مع التقدم 

نتها و تطوير إمكاناتها العلمي و الفكري ، فصار األمر يتطلب من المرأة  ضرورة الوعي بمكا
،كما أن وقدراتها ومهاراتها بحي  تتكون لديها قيم مختلفة ت دم إلى تحسين مستوم حياتها 

مكاناتها » التغيراي االجتماعية  عملي على تراجع النظرة الدونية للمرأة واالعتراا بقدراتها وا 
ها وترهلها بدخول السو  ككائن اجتماعي فاعل ومبدع ،و فسحي المجال أمام المرأة بالسماف ل
 العلمي ،كذلك ارتفع لديها مستوم االعتنا  بالمظهر والصحة والجمال

 
 

                                                             
 .87،ص0114، مكتبة نهضة الشر  ،القاهرة ، وسيولوجيا اإلع مسأحمد النك وي ،  -1
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واألناقههة، كههذلك أضههافي  للمههرأة شههيوع المسههاواة مههع الرجههل بشههكل أكبههر فههي اإلعمههال المنزليههة و  
اذج ت قها الحضهاراي والثقافهاي والنمهه ارتفهاع المسهتوم التعليمهي للمهرأة ، وذلهك الرتفهاع الهوعي و

و منههه  فهههان تعريههها المجتمهههع برهميهههة المهههرأة و وعهههي المهههرأة ،  (1)«القادمهههة إلينههها عهههن دور المهههرأة
أكثهر قهدرة علهى التعامهل مهع واقعهها والمسهاهمة الفاعلهة فهي بمكانتها داخل المجتمهع جعلهها اليهوم 

 .النشاط العام للمجتمع 
ل للمههرأة  ترتيههب كههل أمورههها وتصههرف أغلههب المبحوثههاي أن التكنولوجيهها و التطههور العلمههي سههه   

خاصة األسرية أصبا للمرأة الوقهي الكهافي لتمهارس فيه  مختلها األعمهال و األنشهطة و الخهروج 
من المنزل بحرية دون حيرة فيمن ينجز أعمالها ، و هذا احد  ترثيرا  عميقا في  بعض القهيم و 

 .التي سنتناول بعضها بالتفصيل الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .81،ص2115فالا عبد القادر حلمي،لسان الصد  ،طهران ، :، ترجمة العولمة ومساوئهاكاطع  سنا  كاظم ، -1
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 .تغير لدى المرأة في المجتمع الجزائريأام القيم الم -4

 .بالنسبة للمبحوثاييوضا ترتيب القيم حسب األهمية : (25)جدول رقم -
 المراتب           

 القيم

 5المرتبة  4المرتبة  3المرتبة  2المرتبة  0المرتبة 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 %17 04 %2165 40 %3265 65 %07 34 %23 46 قيمة االحترام

 %28 56 %31 78 %2765 55 %265 15 %13 16 ة الحريةقيم

 %11 11 %11 1 %865 07 %26 52 %6565 030 قيمة التعليم

 %61 021 %23 46 %765 05 %765 05 %12 14 قيمة التمسك بالترا 

 %15 01 %0765 35 %24 48 %47 14 %663 03 قيمة العمل

 %011 211 %011 211 %011 211 %011 211 %011 211 المجموع

 

 
 .بالنسبة للمبحوثاييوضا ترتيب القيم حسب األهمية  :(25)رقم تمثيل بياني

قيمهة : الم حظ من خ ل إجاباي أفراد العينة أن القيم التي تحتل أهمية و تغيري لديهن هي   
، ثهم %47، تليها في المرتبة الثانية قيمة العمل بنسبة %6565التعليم في المرتبة األولى بنسبة 

، و في المرتبهة الرابعهة و الخامسهة قيمتهي %3265يمة احترام اآلخرين في المرتبة الثالثة بنسبة ق
 .على التوالي  %61و  %31الحرية و المحافظة على الترا  بنسبة 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

 قيمة العمل قيمة التمسك بالتراث قيمة التعليم قيمة الحرية قيمة االحترام

 5المرتبة  4المرتبة  3المرتبة  2المرتبة  1المرتبة 



 175 

ن يثو مهن خهه ل إجابهاي المبحهه»فهي دراسههت   "عبههد اع بهوج ل"و بنتهائج مقارنهة توصههل باحه     
الحرية جا ي في المرتبة الثال  : تحتل أهمية لديهم جا  كاآلتي  حول األهداا و الغاياي التي

،  (1)«، تههرمين مسههتقبل فههي المرتبههة الرابعههة ، و االحتههرام االجتمههاعي جهها  فههي المرتبههة الخامسههة
حهههول تهههرتيبهم »بينمههها توصهههل محمهههد فهههاتا حمهههدي   فهههي دراسهههت  مهههن خههه ل إجابهههاي المبحهههوثين 

ترمين المستقبل في المرتبة الثالثة  بنسبة : لديهم كما  يلي لدهداا و الغاياي التي تحتل أهمية
ة فهههي المرتبهههة يهههالحر  و%7631، االحتهههرام االجتمهههاعي فهههي المرتبهههة الخامسهههة بنسهههبة  02687%

 . (2)«%7618السادسة بنسبة 

تخضع لترتيب، مما ي دي إلى وجود اخت ا بينها حسب ترثيرها على القيم  »كما نعرا أن    
فعاليتههها فههي المجتمههع، وهههذا يههدل علههى أنههها ليسههي متسههاوية مههن حيهه  أهميتههها بههل الفعههل ومههدم 

تن قيمتهي العلهم و ، لهذلك فه(3)«هناك تدرج هرمي من األحسن إلى القبهيا ومهن الجيهد إلهى السهيئ
العمل تحضيا باهتمام كبير من قبل المبحوثهاي فهي الوقهي الهراهن بعهدما كانهي فهي وقهي مضهى 

يمكن أن نفسر هذا  يسما للمرأة بالدراسة أو العمل إال داخل البيي، و ليسي لهما أي قيمة و ال
أصبحي تتطلب ضهرورة العمهل علهى  أن التغيراي االجتماعية التي حدثي في المجتمع الجزائري

تنميهههة بعهههض القهههيم كقيمهههة العلهههم و العمهههل  ، واالهتمهههام  بهمههها  وخاصهههة لهههدم المهههرأة  واإليمهههان 
و بما أن اإلنسان سيد القهيم و مصهدرها يصهبا مهن حقه  تفسهيرها فهي » بقدراتها الفكرية و البدنية

، و ههذا مها ن حظهه  فهي المجتمهع مهن خهه ل (4)«ضهو  واقعه  و حاجاته  معتبهرا إياههها شهرنا رمهزي
كالجههامعي و الماجسههتير و ) ارتفههاع نسههبة تعلههيم الفتههاة و مواصههلتها دراسههتها إلههى مسههتوياي أعلههى

بالهههها الكبيهههر علهههى  سهههو  العمهههل و امتهانهههها لمختلههها األعمهههال و باإلضهههافة إلهههى إق(  الههدكتوراه 
الوظههائا حتههى التههي كانههي تقتصههر علههى الرجههال و هههذا كلهه  إلثبههاي ذاتههها و تحقيهه  مكانههة لههها 

                                                             
 . 211، ص مرجع سب  ذكرهعبد اع بوج ل ،  -1
مهذكرة ماجسهتير  ، و انعكاسهاتها علهى قهيم الشهباب الجهامعياستخداماي تكنولوجيا االتصهال و اإلعه م محمد الفاتا حمدي ، -2

 . 312، ص 2111-2118، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،"دعوة و إع م"،تخصص أصول الدين 
3

 - Andry ;R .G ;Delinquency and Parental Pathology ;london ;Methuen & Co ;1960 ; p; 225 . 
، مركههز دراسههاي الوحههدة العربيههة ، قههرن العشههرين دراسههاي فههي تغيههر األحههوال و الع قههايالمجتمههع العربههي فههي الحلههيم بركههاي ، -4

 .631،ص2111، 0بيروي ، ط
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دور "فههي دراسههتها حههول " نههوال محمههد العمههر"داخههل المجتمههع، و بنتههائج مقارنههة توصههلي الباحثههة 
بعهض العوامهل » إلهى أن هنهاك "الريفيهة و الحضهرية اإلع م الديني فهي تغييهر بعهض قهيم األسهرة

تسهم في ترتيب بعض القيم و ترسيخها كالعمل و التعاون و التعلهيم منهها التلفزيهون و الراديهو و 
   .(1)«الصحا

ههذا يعهود إلهى العوامهل البيئيهة  و التنشهئة  و، ازدادي أهمية بعض القيم وقلي أهمية قيم أخهرم   
،العتبارهمهها وسههيلة للههتخلص مههن القههيم التقليديههة و القيههود التههي فرضههي التههي خضههعي لههها المههرأة 

علهيهن منهذ القهديم ،باإلضهافة األهميههة التهي تحتلهها القيمهة فهي حههد ذاتهها لهدم المهرأة نفسهها حيهه  
القيم ليسي متساوية في األهمية، ولذلك نجد أن بعضها تهيمن علهى غيرهها »أن  "البيومي"يقول 

حيهه  ترتههب القههيم حسههب األهميههة، وهههذا السههلم "، "بسههلم القههيم"يعههرا وتخضههع لههها حتههى وجههد مهها 
 .(2)«الهرمي هو الذي يربط القيم ببعضها ويحدد ما يجب أن يكون وما يجب أن يفعل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، مكتبهة األنجلهو المصهرية ، القهاهرة  دور اإلع م الديني في تغيهر بعهض قهيم األسهرة الريفيهة و الحضهريةنوال محمد العمر ،  -1
،0183 . 
 (.25-24)،ص 0186، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، يمعلم اجتماع القمحمد أحمد بيومي،  -2
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 يوضا إذا كان ترتيب المبحوثاي للقيم و تغيرهها خاضهع لتغيهراي المجتمهع: (26)جدول رقم - 
 .حسب المهنة و السن

 المهنة    

 نالس

 مجموع موظفة لدم الدولة بالقطاع الخاصموظفة  ال تعمل

 نعم

 مجموع

 ال نعم ال نعم ال نعم ال

[25-35] 
11  

   11% 

14   

   2% 

04 

    7% 

11 

  465% 

52 

    26% 

33 

  0665% 

 

 

035 

  6765% 

 

 

65 

  3265% 
[36-45] 
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    0% 

11 

  11% 

37 

  0865% 

16 

    3% 

06 

     8% 

02 

    6% 

[46-55] 
14 

    2% 

11 

  11% 

15 

   265% 

10 

  165% 

15 

   265% 

11 

    11% 

 المجموع
16 

   3% 

4 

   2% 

56 

    28% 

06 

    8% 

73 

  3665% 

45 

  2265% 

211 

              011% 
 

 
ماعيههة حههول الع قهة بهين التغيهراي االجت لبيهانيا و التمثيهليتبهين مهن الجهدول الموضهها أعه ه    

التي تحد  في المجتمهع الجزائهري و ترتيهب المبحوثهاي للقهيم و تغيرهها لهديهن، فقهد سهجلنا أعلهى 
صهرحن بهرن  ترتيبهها لهههذه القهيم و تغيرهها خاضهع لتغيهراي المجتمههع،   %6765نسهبة قهدري ب  

لههههذه القهههيم و تغيرهههها لهههيس خاضهههعا لتغيهههراي  نأن تهههرتيبههن مهههن %3265بينمههها صهههرحي نسهههبة 
،و نفسر هذا برن التغيراي االجتماعيهة  أي أن  ال توجد أي ع قة في ترتيب هذه القيمالمجتمع  

التهههي عرفهههها المجتمهههع تفاعلهههي مهههع ثقافتههه  و قيمههه  التقليديهههة  بطريقهههة معقهههدة كهههان مهههن شهههرنها أن 

 نعم
68% 

 ال
33% 

 مدم خضوع ترتيب القيم لتغيراي المجتمع
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حسب أهميتها تخضع المرأة و تجعلها تتكيا مع كل هذه التغيراي لتعيد ترتيب أو تشكيل قيمها 
 .تمر تندمج في  القيم الحديثة و التقليدية اندماجا خاصا بشكل مسو 

   

 

 

 

 

 
 .و السنوضا مدي خضوع ترتيب القيم لتغيراي المجتمع حسب مهنة ي :(27)رقم تمثيل بياني

أن هنهاك فروقهاي فهي مهدم خضهوع ترتيهب المبحوثهاي مهن التمثيهل البيهاني كما ن حهظ أيضها    
المهنههههة و السههههن  حيهههه  قههههدري لههههدم الموظفههههة لههههدم الدولههههة للقههههيم للتغيههههراي المجتمعيههههة حسههههب 

و  ، %26سههنة نسههبة  [ 35-25]سههجلنا لههدم فئههة :  توزعههي حسههب السههن كمهها يلههي  %3665ب
سهههههنة ، بينمههههها قهههههدري نسهههههبة [ 55-46]لهههههدم فئهههههة  %265سهههههنة ،  و[ 45-36]لهههههدم فئهههههة  8%

بهرن ترتيبههها  صههرحن (وظهائا غيههر حكوميهة)فهي القطههاع الخهاص أي المبحوثهاي اللهواتي تعملههن 
 %0865سههنة نسههبة [ 45-36]حيهه  سههجلنا لههدم فئههة  %28للقههيم خاضههعة لتغيههراي المجتمههع ب

 .سنة [ 55-46]لفئة  %265سنة ، و [ 35-25]لفئة  %7و

نجههد أن النسهها  العههام ي هههن أكثههر المبحوثههاي اللههواتي تههرتيبهن يخضههع لتغيههراي المجتمههع و    
ع و تفاعلهها اليهومي مهع كهل ههذه التغيهراي التهي البهد أن هذا راجع إلى تواجدها الدائم في المجتم

و هههي  (14)و قيمههها حيهه  صههرحي المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم اهتماماتهههايكهون لههها تههرثير علههى 
أنهها عاملهة  و هههذا يتطلههب منهي الخههروج يوميهها و البقها  خارجهها أكثههر » عاملهة مههن خه ل إجابتههها 

مجتمههع يههدفعني إلههى ترتيههب بعههض القههيم و يحههد  فههي ال سههاعاي و بتعرفههي علههى كههل مهها 8مههن 
اختلهها رأيههها عههن المبحوثههة ( 2)، أمهها فهي المبحوثههة فههي المقابلههة رقهم « إعطها  األولويههة لبعضههها
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بهبعض القهيم و إعطها  أولويهة فيهها علهى أخهرم راجهع لقنهاعتي  اهتمهاميإن » السابقة حي  قالهي
 .«بها و لتربيتي

يس ثابتا ، بل يتغير تبعا  لما يمر ب  المجتمع من ظروا نستنتج أن ترتيب القيم  عند المرأة  ل  
وأحهدا  و تغيههراي، فالعولمهة و التطههور و التكنولوجيها و احتكههاك الثقافهاي يهه دي إلهى دخههول قههيم 
جديههدة فههي حيههاة المههرأة ليعههاد ترتيبههها فههي سههلم القههيم و فهه  مهها يتناسههب مههع المههرأة و خصوصههيتها 

 .االجتماعية 

 .حسب المهنةأكثر القيم التي تغيري و تم اكتسابها لدم المبحوثاي يوضا : (27)جدول رقم -
 المهنة          

 القيم

 موظفة لدم الدولة بالقطاع الخاصموظفة  ال تعمل
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %23658 083 %61665 000 %37606 68 %2608 14 قيمة العمل

 %25677 211 %51 008 %36 72 %5 01 قيمة التعليم 

 %20603 064 %61636 11 %34605 56 %5641 11 قيمة االحترام 

 %01661 83 %41616 34 %41641 40 %1664 18 قيمة التمسك بالترا  

 %08680 046 %52674 77 %40611 61 %6606 11 قيمة الحرية 

 %011 776 008 72 01 المجموع

 إجابة  من الس ال يحتمل أكثر
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 .يوضا أكثر القيم التي تغيري و تم اكتسابها لدم المبحوثاي  (:28)مرق تمثيل بياني

أن تعههرض المههرأة لمختلهها مظههاهر  و التمثيههل البيههانييتبههين لنهها مههن الجههدول الموضهها أعهه ه   
التغيراي االجتماعية ساعدها علهى تبنهي و اكتسهاب  القهيم المهذكورة  و اإلقبهال عليهها و التمسهك 

القهههيم التههي تههم اكتسهههابها سههوا  داخههل األسهههرة أو خارجههها، أظههههر  وبسهه ال عينهههة البحهه  عههنبههها 
" التعلــيم"أن هنهاك اتفاقهها  بهين المبحوثههاي فهي أن قيمههة : الجهدول السهاب  اسههتجابة العينهة كالتههالي 

حيه  أشهاري %25677هي أولى القهيم الجهديرة باالهتمهام، لهذلك جها  ترتيبهها فهي المقدمهة بنسهبة 
ههذه القيمههة ألنهها هامهة جههدا  بنسهبة بلغههي للموظفهة لههدم  اكتسههبنن المبحوثهاي العهام ي إلههى أنهه

، بينمهها بلغههي لههدم النسهها  غيههر العههام ي  %36ب  بالقطههاع الخههاصو الموظفههة  %51الدولههة 
ممههها يهههدل علهههى أن المهههرأة الجزائريهههة قهههد اكتسهههبي ههههذه القيمهههة رغهههم التقاليهههد و القهههيم ،  %5نسهههبة 

 .زمنية طويلة   التقليدية التي منعتها منها و لفتراي

و التهي أشهاري المبحوثهاي إلهى أنهها قيمهة هامهة " قيمـة العمـل"كما جا ي في المرتبة الثانيهة     
 : توزعههههي حسههههب المهنههههة كمهههها يلههههي ، %23658حيهههه  بلغههههي نسههههبتها ب  اكتسههههابهاجههههدا يجههههب 

 %2608، و  بالقطهههاع الخهههاصللموظفهههة  %37606بالنسهههبة موظفهههة عنهههد الدولهههة ،  61665%
حتهى " قيمهة العمهل" اكتسهاباألمر الذي يدل على أن المرأة  قد زاد إقبالها على م ي ،لغير العا

فالعمههل فهي مجتمعنهها أعههاد للمههرأة مكانتههها و سههاهم فههي يتسهنى لههها الشههعور بههذاتها فههي المجتمههع ، 
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يسهاعدها علهى تحقيه  جعلها أكثر قوة و قيمة فهي مختلها نهواحي الحيهاة ، إذ قيهام المهرأة بعملهها 
، فههالمرآة  فههي الوقههي الههراهن أصههبحي ال تحّقهه  ذاتههها مههن و يشههعرها بالرضهها و النجههاف    ذاتههها

خ ل رعايتها ألبنائها وزوجها فقط  ،ألن الجلوس في البيي  يبقيها في عزلة عن ما يحهد  فهي 
 .المجتمع   و ال يساعدها على والتفاعل مع 

، حيهه  بلغههي نسههبتها  %20603بنسههبة " قيمــة االحتــرام"أمهها فههي المرتبههة الثالثههة فقههد جهها ي     
لغيهههههر  %5641، بالقطههههاع الخههههاصللموظفههههة  %34605، و  %61636للموظفههههة لههههدم الدولههههة 

و يرجع ذلك إلى أن المبحوثاي نشرن منذ الصغر على االحترام  ، وكيفية التصرا العام ي ، 
األقهارب أمها بالنسهبة  اإلخهوة و واالنضباط في السلوك فيما يتعل  بع قتها بهاآلخرين كالوالهدين و

لها لم تكن تحضا باالحترام ال ئ  بها كفهرد مهن المجتمهع و لهم يكهن لهها أيهة حقهو  ولكهن عليهها 
لقههد اعتبههري علههي مههر العصههور كائنهها  منحطهها كانههي ُتشههتري وتبههاع فههي األسههوا  ، واجبههاي كثيههرة 

فهاالحترام بههين   كالسهلع لهذلك فهههي تسهعى فههي وقتنها الههراهن إلهى كسههب ههذه القيمههة و الشهعور بههها
 . األفراد من أهم األمور التي تشعر المرأة بتنسانيتها 

، حيهه  %08680بنسههبة " قيمــة الحريــة"بينمها القيمههة  التهي جهها ي فههي المرتبهة الرابعههة  ههي     
قهدري نسهبتها   بالقطهاع الخهاص، و عنهد الموظفهة %52674بلغي نسهبتها للموظفهة لهدم الدولهة  

، نرم أن هناك إقبهال كبيهر أيضها مهن قبهل النسها   %6606ري ب،وغير العام ي قد40611%
تربيتها تعتمد على أسلوب االضطهاد و قيمة الحرية ألن المرأة فيما مضى كاني   اكتسابعلى 

الترغيب من قبل األهل دون إعطائها الفرصة للتعبير عن آرائها وأفكارهها بحريهة و كهان  القهر و
ههههو المهههتحكم الهههذاتي بهههالمرأة و فهههي أخهههذ كهههل القهههراراي .( .أب ،أخ ، عهههم، خهههال ، زوج )الرجهههل 

 المتعلقههة بههها ، هههذه القيمههة عملههي علههى تكههريس تخّلهها المههرأة وسههلبها إرادتههها و خصوصههيتها و
التفكيههر، أمها اآلن أصههبحي المههرأة هههي صهاحبة  القههرار األول واألخيههر فههي  حقهها فههي االختيههار و

إعطائها كامل الحرية على  مادية أو معنوية   وحياتها ومستقبلها دون أي ضغوط، سوا  كاني 
 .  اختيار دينها ،عملها ،تعليمها ،زوجها دون فرض أي وصاية  عليها  
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حيههه  بلغهههي نسهههبتها ب المرتبهههة الخامسهههة  " قيمـــة التمســـك بـــالتراث"و فهههي األخيهههر احتلهههي     
و  بالنسهههههبة موظفهههههة عنهههههد الدولهههههة ،%41616 : ، توزعههههي حسهههههب المهنهههههة كمههههها يلههههي 01661%
، و ههههي القيمهههة األقهههل مهههن   %1664، و  لغيهههر العهههام يبالقطهههاع الخهههاصللموظفهههة 41641%

حي  إقبال المبحوثاي على اكتسابها مقارنة بالنسب األخرم وهذا م شر خطير جدا  ألن التهرا  
هو  إبداع  يعبر عن أفكار و آرا  أفراد المجتمهع  علهى مختلها مسهتوياتهم ، و أعتبهر  مصهدرا 

 وتراثهها يعنهي تخليهها عهن هويتهها، علميا، وفنيها، وثقافيها، واجتماعيها،و تخلهي المهرأة عهنتربويا، و 
ربمهها يرجههع ذلههك إلههى طبيعههة الظههروا المجتمعيههة  و بسههبب خههروج المههرأة للعمههل و بقائههها  لفتههرة 

تتخلهى عهن بعهض  وكما أن اتساع دائرة ع قاته  يهدفعها للبعهد عهن تراثهها ، كبيرة خارج المنزل، 
 . اتها و تقاليدها من عاد

هي أكثر القيم التي ترثري  ما) كما أن المبحوثاي في المقابلة من خ ل اإلجابة على الس ال   
 وصهههههرحن بهههههرنهن أكثهههههر القهههههيم التهههههي تغيهههههري لهههههديهن ههههههي قيمهههههة االحتهههههرام ( و تغيهههههري لهههههديك؟

    . الجمال،التعليم و العمل ،الحرية

تمهع الجزائهري مهن تطهور تكنولهوجي وعلمهي اتسهاع نستنتج أن  التغيراي التي طرأي علهى المج  
صههار  نطهها  العولمههة و وسههائل اإلعهه م و االتصههال ، مهههد إلحههدا  تغيههر فههي مكانههة المههرأة ،و

األمههر يتطلههب منههها ضههرورة تطههوير و تنميههة إمكاناتههها و أفكارههها و قيمها،هههذا زاد مههن عههدد القههيم 
االحتهرام حيه  أدركهي  العمهل، الحريهة،،تعلهيم ، كقيمهة الفي نسقها القيمي التي تبنتها و اكتسبتها

 .اكتسابها لهذه القيم  يمكنها من إثباي ذاتها في المجتمع وتحسين مستوم حياتها أن المرأة
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 . حسب الحالة االجتماعية وثاي للقيم السابقةالمبح اكتسابيوضا سبب : (28)جدول رقم -
 الحالة االجتماعية 

 االحتماالي

 مطلقة أرملة متزوجة عزبا 

موع
مج

ال
 

% 
 % ك % ك % ك % ك

 36% 72 %0631 10 11 11 %81655 58 %08615 03 لمسايرة المجتمع

 47% 14 00 11 00 11 %68618 64 %30610 30 عن اقتناع

 %07 34 %21651 17 %35621 02 %35621 02 %8682 13 مجبرة 

 المجموع
46 034 02 18 211 

011
% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .حسب الحالة االجتماعيةالمبحوثاي للقيم السابقة  اكتسابوضا سبب ي :(29)رقم تمثيل بياني

السبب الذي دفهع بهالمرأة إلهى  تبنهي  و التمثيل البياني أن يتبين لنا من الجدول الموضا أع ه  
ساب  القيم المذكورة  و اإلقبال عليها صرحي أغلبية المبحوثاي أنهن كهن مقتنعهاي بهالقيم و اكت

،  47%و تغيرها و لهيس هنهاك دافهع أو سهبب و را  ههذا و قهدري نسهبتهن ب  اكتسابهاالتي تم 
من المبحوثاي صرحن برنهن اكتسبنها لمسهايرة المجتمهع و مواكبهة التطهور و  36% تليها نسبة 
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مجبراي على اكتساب ههذه القهيم و لهم  أنهن كن %07حياتهن ، و صرحي نسبة  لتسهيل عيش
 .يكن لديهن رغبة في تغييرها بل هن مقتنعاي بقيمهن التقليدية 

و  اكتسهابكما ن حظ أن هناك فرو  بين المبحوثهاي حسهب الحالهة االجتماعيهة فيمها يخهص    
لههههى نسههههبة عنههههد المتزوجههههاي ب  تغيههههر القههههيم لههههديهن الههههذي كههههان عههههن اقتنههههاع ، حيهههه  سههههجلنا أع

، و انعهدمي اإلجابهة لهدم األرملهة و  %30610، أما العزبا  فقد سجلنا عندها نسبة  68618%
أننهها يجههب أن ننظههر إلههى أسههاليب جديههدة لخلهه  التضههامن، وذلههك مههن  يولكنههها تعنهه»المطرقههة ، 

  .(1)«خ ل ترسيس حياتنا بشكل أكثر نشاطا مما كان لدم األجيال السابقة

أما المبحوثاي اللواتي صرحن أنههن التغيهر الحهاد  كهان لمسهايرة المجتمهع و توزعهي حسهب     
 %08615، و  %81655سجلي  المتزوجهاي أعلهى نسهبة ب : كما يلي لهنالحالة االجتماعية 
 .لدم المطلقة  %0631لدم العزبا  ،و 

و اكتسهاب قهيم جديهدة بينما المبحوثاي اللواتي صرحن برنهن كن مجبراي علهى تغييهر قهيمهن    
تليهها فئهة  و%35621سجلي أعلى نسهبة لهدم فئهة األرامهل و المتزوجهاي بهنفس النسهبة قهدري ب

نفسهر ههذا  %8682، بينما سهجلنا أقهل نسهبة لهدم العزبها  قهدري ب  %21651المطلقاي بنسبة 
 و أصبحن يواجهن صهعوبة فهي معيشهة بسهبب اصطدمن بالواقع الحقيقياألرامل والمطلقاي برن 

ظهروفهن الصهعبة كالترمهل و الطه   و اليهتم و الفقهر و نظرة المجتمع الدونيهة لههن مهن جههة و 
 .و غيرها من جهة أخرم ....عدم عمل الزوج 

إن التغيههر الهههذي طهههرأ علهههى بعهههض القهههيم و المفهههاهيم المرتبطهههة بهههها و تفضهههيل بعضهههها علهههى    
مع وذلك يرجع إلى تشابك كل اآلخر أصبا أمر يخص المرأة أكثر مما يخص األسرة أو المجت

مههن الظههروا واألحههدا  التههي تمههر بههها المههرأة و تشههمل مسههتوم التعلههيم ونههوع الجههنس،و الحالههة 
االجتماعيههة و التغيههراي االجتماعيههة التههي وضههعي أو فرضههي واقعهها اجتماعيهها ثقافيهها جديههدا لهه  

قط بل و عملي على معاييره وقيم  التي أثري على المرأة  لتكتسب الكثير من القيم ليس هذا ف
                                                             

 .(65-64)، ص ، مرجع سب  ذكرهأنتونى جيدنز -1
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الههتخلص و تغييههر بعههض قههيم التقليديههة التههي تقهها عائقهها أمامههها و تحههد مههن حركتههها و حريتههها 
،فالقيم التهي تكتسهبها المهرأة فهي المجتمهع الجزائهري تكهون إمها لمسهايرة المجتمهع ، أو عهن اقتنهاع 

لهة علهي عائلتهها ،أو تكون مجبرة علهى اكتسهابها فهالمرأة المطلقهة و األرملهة تمثهل فهي الغالهب عا
وحمهه  إضههافيا ثقههي  والسههيما إذا كههان لههديها أطفههال باإلضههافة إلههى الفقههر و اليههتم كلههها ضههغوط 
تجبر المرأة على تغيير من قيمها حتى تتمكن من إعالة نفسها و أوالدها زوجهها أسهرتها والهديها  

 .كقيمة العمل و االحترام و التعليم 
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 خالصة   
لمرأة الكثير من التحدياي منذ نشرتها، وناضلي من أجهل إنسهانيتها وذاتهها التهي يريهد واجهي ا   

البعض إلغا ها وتغييب دورها األساس في بنا  و تنمية المجتمع بحجة القيم التي أبقتها مهمشة 
أفاقهها جديههدة أمهام المههرأة فصههرنا نقهرأ قلههي   عههن فتحهي »لعهدة أجيههال لكههن مهع التغيههراي المجتمعيههة 

راها االقتصادية والمهنية والتعليمية وعن م شهراي تحركهها االجتمهاعي إضهافة إلهى مسهاهمتها أدو 
الحديثة وأثارها على شخصيتها وع قاتها برفراد أسرتها والمجتمع ككل ، كمها أن وضهعها الجديهد 
مهههن ناحيهههة تحصهههيلها العلمهههي مهنيههها  أو وظيفيههها  أدخلهههها األحهههزاب والتنظيمهههاي التهههي تنتمهههي إليهههها 

 . (1)«ضافة إلى أدوارها التقليدية كرّم ومربية وزوجةإ

للقههيم فههي المجتمههع الجزائههري  طابعهها روحيهها ، ألنههها تتجسههد مههن خهه ل الههوعي الجمعههي لدفههراد   
كانههي القههيم لههدم المههرأة داخههل المجتمههع  لتشههمل األفكههار و المعههارا و السههلوكاي المختلفههة ، إذ 

االجتماعيههة األسههرية ، إال أنهه  مههع التغيههراي االجتماعيههة  ُتكتسههب أثنهها  عمليههة التطبيههع و التنشههئة
أصههبحي هنههاك م سسههاي أخههرم و عوامههل لههها دور كبيههر فههي ظهههور بعههض القههيم التههي تتبناههها 
المهرأة فههي نسهقها القيمههي كحاجهة ملحههة للتعامهل مههع الظهروا الجديههدة والمتغيهرة و احتكههاك المههرأة 

لة بعضها ألنها في رأي المهرأة تضهر بحاضهرها أو إزا بمواقا اجتماعية مختلفة وتفاعلها معها و
 .غيرهاو .. المدرسة ،المسجد ،جماعة الرفا ، وسائل اإلع م و المجتمع: منهامستقبلها 

عههرا منظومههة القههيم لههدم المههرأة  القهيم أصههبحي تخضههع النتقهها  حسههب الحاجههة لههها و منهه إذا    
 :ة و تتجلى هذه التغيراي فيما يليالجزائرية تغيراي هي مزيج من القيم التقليدية والحديث

بعهض  ،  ، تعهويض قهيم قديمهة بقهيم جديهدة( إنتهاج قهيم جديهدة) ظهور قهيم جديهدة لهم تكهن معروفهة
لتصهبا عصهرية  (إعهادة إنتاجهها)لكن شكلها تغير  القيم كاني سائدة ومازالي سائدة في المجتمع

التعليم و العمل  يمنها قيمت يدة ، و أخرم اندثري و زالي  دون أن يتم تعويضها بقيم أخرم جد
 .لدم المرأة التي لم تكن سائدة في األجيال السابقة

                                                             
 .021، ص 2111، البرنامج اإلنمائي لدمم المتحدة ، بغداد ، المرأة العراقية  خمسة أعوام بعد بكينحمزة كريم ،  -1
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مهرأة  أثبهي برنهها نستنتج في األخير أن  حد  تغير كبير في نس  القيم لدم المهرأة رغهم أن ال   
ال أنههها أثبههي  أيضهها اقتناعههها بمحافظتههها علههى بعههض القههيم التقليديههة الموروثههة، أكثههر معاصههرة، إ

ن  في خضم كل هذه التغيراي االجتماعية و ما تحمله  مهن تهرثيراي و تفهاع ي نجهد المهرأة لهم أل
بطريقههة  االجتماعيههةبههالمتغيراي السههلبية فقههط إال القيههل مههنهن ، بههل تفاعلههي مههع التغيههراي  تتههرثر 

إيجابيههة علههى نحههو يجعلههها تسههتفيد منههها فههي تحسههن حياتههها مههن جهههة ،و مههن جهههة أخههرم تفيههد 
 .و تعمل على تنميت  مجتمعها 
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 ثالثالفصل ال 
 التغريات الاجامتعية  يف ظل  دلى املرأأة تعلميال  ةقمي
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 تمهيد

تعليم مهم جدا في حياة المرأة و المجتمع معا فالمرأة المتعلمة كما نعلم تكون لهديها ثقهة اليعتبر  
ي التي تساعدها على التحسين مهن حياتهها و أسهرتها و كبيرة بنفسها و تكون مزودة بكل المقوما

معرفهة و وعيها بمها يفيهدها أو  مجتمعها و النهوض ب  إلى األفضهل دائمها ، كمها أنهها تكهون أكثهر
ل كههل التغيههراي االجتماعيههة التههي يواجهههها المجتمههع ظههيضههرها و أسههرتها و مجتمعههها خاصههة فههي 

ة إذا أعههددتها أعههددي شههعبا طيههب األعههرا   فههالمرأة هههي أسههاس كههل هههذا و هههي مدرسهه، الجزائههري 
األساسي لكل القيم و الثقافة المرسخة للهويهة الوطنيهة لدجيهال القادمهة، و بهالحرص ألنها الناقل 

على تعليمها يجعلهها أكثهر قهوة علهى التمسهك بكهل مقومهاي الشخصهية الجزائريهة األصهيلة و بكهل 
مهن خه ل بناتها كهل ههذا اإلر  الثقهافي الهوطني التقاليد وتكون قادرة كذلك على تعليم أوالدها و 

سهنحاول أن نعهرض فهي ههذا الفصهل كهل مها يخهص  ، لهذلكالمعارا والمههاراي ال زمهة اكتسابها
و ذلههك مههن خهه ل  قيمههة التعلههيم لههدم المههرأة فههي الجزائههر ، و مههدي التغيههراي التههي حصههلي عليههها

 .ية التي أجريي على المرأةاإلحصائياي و النتائج المحصل عليها من الدراسة الميدان
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 قيمة التعليم و مكانتها في المجتمع:المبحث األول

 :التعليم  تعريف -1

تعههرا موسهههوعة ويكيبيهههديا التعلهههيم برنههه  عمليهههة يهههتم مههن خ لهههها بنههها  الفهههرد ومحهههو األميهههة فهههي » 
تمعهاي المجتمع، وهو المحرك األساسي في تطهور الحضهاراي ومحهور قيهاس تطهور ونمها   المج

كمهها يعههرا التعلههيم برنهه  العمليههة »،  (1)«فتقههيم تلههك المجتمعههاي علههى حسههب نسههبة المتعلمههين بههها
بههههدا نقهههل المعهههارا المهاراتيهههة إلهههى الطلبهههة و تنميهههة  المنظمهههة التهههي تمهههارس مهههن قبهههل المعلهههم

 .(2)«اتجاهاتهم نحوها

و المعتقهههداي و أمههها فهههي مههها يخهههص قيمهههة التعلهههيم لهههدم المهههرأة ههههي كهههل مههها يتعلههه  باألفكهههار    
 .التوجهاي الفكرية السائدة في المجتمع الجزائري حول تعليم المرأة 

 :في المجتمع الجزائري الوضعية التعليمية للمرأة و تطوراا -2

فرض اإلس م طلب العلم و أقره كضرورة حضهارية  حتهى يهتم بنها  مجتمهع يسهود فيه  العلهم  لهذا 
م والح  على طلب  خاصة لدم المرأة من أجهل إنشها  فتن التغير االجتماعي ساهم في نشر العل

مرأة متعلمة و واعيهة قهادرة علهى حمهل التهرا  و المحافظهة عليه  ونقله  للهنش  الهذي يعتمهد عليه  
 .المجتمع الجزائري مستقب 

منهع تفهي عههد االسهتعمار ألنهها كانهي  من إرسهال بنهاتهم إلهى المهدارس امتنع أغلب الجزائريين  
الكثيهر كمها منعهي  ، (3)غة العربية الذي أسههم فهي تهرخر التحها  البنهاي بالمهدارستدريس اللفيها 

خاصههة و أنهه  لههم  ا علههيهن مههن التفجيههراي واالختطههاا واالغتصههابمههن البنههاي الههذهاب إلههى خوفهه
 ها ليسي بحاجة إلى شهادة تعليمية، ووكذلك العتقاد المجتمع برنيكن هنالك مدارس في الريا 

فقط ، كل هذا أدم إلهى ارتفهاع نسهبة األميهة لهدم المهرأة فهي تلهك  را ة والكتابةم القيكفيها أن تتعل

                                                             
1-http://ar.wikipedia.org/wiki 
2- http://mawdoo3.com 

 . 286، ص2110، 0، م سسة الرسالة ، بيروي ،ط أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرةأحمد حفصة ،  -3
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و هي نسبة كبيرة جدا إضافة إلى ههذا كهان (1)« %14نسبة  0154حي  بلغي في عام »الفترة 
المجتمع الجزائري يفضل الذكر على اإلنا  و هذا منحه  امتيهازاي أكثهر مهن خه ل االهتمهام به  

أحهه أ أْن َيكههون متعّلمهها ومثّقفهها وناجحهها فههي حياتهه  و هههو  اتهه  و متطلباتهه و تههوفير لهه  كههل احتياج
كجههز  مههن التمييههز »غيرههها...تعلههيم والتربيههة و ال، ممهها زاد الفجههوة بينهه  و بههين األنثههى فههي العمليههة

 . (2)«الذي يعطى للذكور باعتبار أنهم مستقبل العائلة

بههههرامج تنمويههههة مههههن أجههههل النهههههوض  و بعههههد  االسههههتق ل وضههههعي الدولههههة الجزائريههههة خططهههها و   
التي من خ ل  يمكن تحقي   ااهتماماتهبالمجتمع الجزائري و تنميت  و تطوره و كان التعليم أول 

جبههاره علهى كهل أفههراد إههذه التنميهة  ، فقامهي الدولههة بوضهع قهوانين تههنص علهى مجانيهة التعلهيم و 
تحههي المجههال للمههرأة ل لتحهها  ف بههذلك و، انههإر و و المجتمههع بههاخت ا مسههتوياتهم و جنسهههم ذكهه

بالمدرسة للقضا  على أكبر نسهبة مهن األميهة التهي خلفهها االسهتعمار الفرنسهي و حاولهي تحسهين 
مسههتواها التعليمههي و رفههع وعيههها حتههى يمكنههها المشههاركة فههي إعههادة بنهها  المجتمههع مثلمهها شههاركي 

هههههي التههههي تحههههدد درجههههة الههههوعي عنههههد أفههههراد المجتمههههع »أخاههههها المجاهههههد فههههي تحريههههر الههههوطن ألن 
مشهههاركتهم االجتماعيهههة والثقافيهههة والسياسهههية، فهههتذا انخفضهههي درجهههة الهههوعي لهههدم الفهههرد ضهههعفي 

، فارتفعي معدالي التحا  المرأة بالتعليم في مختلا المراحهل (3)«مشاركتهم االجتماعية والثقافية
 .التعليمية و ارتفع معها مستواها التعليمي و الثقافي 

كانهي تقها حهائ  أمهام تعلهم  دية  دورا كبير في ترخر نسب التعلهيم للمهرأة ولقد كان للقيم التقلي  
المههرأة و بقائههها سههجينة فههي البيههي بهههدا المحافظههة علههى الشههرا و التقاليههد و القههيم التههي تركههها 

إال أن  ، حيهه  كههان دخههول البنههي المدرسههة يعتبههر مخالفهها  للقههيم والتقاليههد السههائدة آنههذاك األجههداد
الحركاي اإلص حية التهي كهان لهها دور ير يوما  بعد يوم والسيما بعد أن ظهري الحال بدأي تتغ

في تنشيط الفكر الديني و االجتماعي و تدعوا إلى تحرر المرأة من القيود التهي تحهرم المهرأة مهن 
نههور العلههم و المشههاركة العلميهههة و المسههاواة بينههها و بههين الرجهههل فههي الحقههو  و الواجبههاي داخهههل 

                                                             
1-Gordon,David.The Passing of French Algeria, Oxford, University press, London, 1966, P50 
2

- Benatia, Farouk,Le Travail féminin en Algérie,  Send, Alger, 1970, P91. 
 .668،ص0111، الدار العربية للموسوعاي ،بيروي ، موسوعة علم االجتماعإحسان محمدالحسن ، -3
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، و ت كههد علهى ضهرورة تعلههيم المهرأة و محههو سهحابة الجهالهة علههى عقلهها حتههى جهها األسهرة و خار 
التهههي تعتمهههد عليهههها  تهههتمكن مهههن أدا  مسههه وليتها العظيمهههة المتمثلهههة فهههي تربيهههة األجيهههال الصهههاعدة

 . (1)شعوب

 :اإلسالمتعليم المرأة في  -3

كتهب السهماوية وههذا لمها لم يرتبط  التعليم بظهور اإلس م فقط بل حثي علي  جميهع الشهرائع و ال
بين فضل العلهم والتعلهيم يعود ب  من فائدة على الفرد و المجتمع عامة ، إال أن اإلس م هو من 

، وقهد دل القهرآن والسهنة علهى ذلهك و لم يميز بينهما في ذلهك امة للرجل والمرأة على حد سوا  ع
ْْ  ِم َ بِّ قولهه  تعههالى خهه ل بعههض اآليههاي القرآنيهة كمهن  ْنَس اَن ِم  ْل َعلَ  ٍ   ﴾1﴿َك الَّ  ِيخ َللَ َ  ﴿اقْ  رَْأ بِا َللَ  َ  اِِْ

َْ    َرُم  ﴾2﴿ ْنَس   اَن َم   ا َلَْ يَ ْعلَ   مْ  ﴾4﴿الَّ   ِيخ َعلَّ   َم بِ   اْلَ َلِم  ﴾3﴿اقْ    رَْأ َوَ ب    َك اَْ ، ألن مههها "ْ   و ل العل    "(2) ﴾﴾5﴿َعلَّ   َم اِِْ
مهن أن تعمهل علهى خدمهة و يمكنهها  يزيهد مهن رصهيد ثقافتههاتكتسب  المرأة و تحصل  مهن التعلهيم 

 . بناي جنسها

 المرأةلقيمة تعليم صورة التقليدية ال -4

في المجتمع الجزائري بين أفراد المجتمع حول تعليم المهرأة و التهي  األفكار التقليدية السائدةأن   
تنحصهر فههي دور المههرأة فهي إدارة الشهه ون المنزليههة و تربيهة األبنهها  و هههذا مهن وجهههة نظههرهم أهههم 

عليم الذي ال يعود على األسرة بري فائدة ، هذه القيم هي السهبب الرئيسهي ورا  تهرك الفتهاة من الت
 .لمقاعد الدراسة و االكتفا  بالتعليم االبتدائي فقط

 

 

 

                                                             
 ة،رسهالة لنيهل شههاد "دراسهة ميدانيهة بجامعهة باتنهة"للمهرأة العاملهة فهي القهانون المعاصهر االجتمهاعيالوضهع عوفي مصطفى ،  -1

       . 40، ص2113-2112زائر ، نة ، الجدكتوراه دولة في علم اجتماع التنمية ،جامعة قسنطي
 (.5-0)سورة العل  ، اآلية  -  2
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 ترثير التغيراي االجتماعية على قيمة التعليم:المبحث الثاني

 :أامية قيمة تعليم المرأة في المجتمع الجزائري -1

تعلههههيم المههههرأة فههههي المجتمههههع الجزائههههري ذا أهميههههة كبيههههرة فههههي ظههههل كههههل التغيههههراي لقههههد أصههههبا     
 :االجتماعية خاصة بعد تغير نظرة المجتمع للمرأة و يتضا هذا من خ ل الجدول اآلتي 

يوضههها أهميهههة تعلهههيم المهههرأة فهههي الوقهههي الحهههالي حسهههب السهههن والمسهههتوم :   (29)جـــدول رقـــم -
 .التعليمي 

 السن        

 االحتماالي

[25 -35 ] [36- 45 ] [46 - 55 ] 
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %1565 010 %5676 00 %36664 71 %57651 001 ضروري 

 %465 11 %44644 14 %33633 13 %22622 12 نوعا  ما

 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 غير ضروري 

 %011 211 05 73 002 المجموع

 المستوم التعليمي

 المستوم التعليمي

 االحتماالي

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 010 %68651 030 %31681 51 %1652 10 %11 11 ضروري 

 11 %11 11 %22622 12 %66667 16 %00600 10 نوعا  ما

 11 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 غير ضروري 

 211 030 60 17 10 المجموع
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 يوضا أهمية تعليم المرأة في الوقي الحالي حسب السن والمستوم التعليمي :(31)مرق مثيل بيانيت

أن أغلبيههة المبحوثههاي صههرحن أن التعلههيم  و التمثيههل البيههاني تبههين مههن الجههدول الموضهها أعهه هي 
ممهن %  465تليهها نسهبة % 1565حي  قدري نسبت  بهه  بالنسبة للمرأة في وقتنا الحالي ضروري

 .وعا  مايرين أن  ضروري ن

كمههها ن حهههظ أنههه  توجهههد فروقهههاي فهههي إجابهههاي المبحوثهههاي حسهههب السهههن ، حيههه  أن الفئهههة التهههي  
للمبحوثههههاي اللههههواتي تتههههراوف % 57651صههههرحي أن التعلههههيم ضههههروري قههههدري أعلههههى نسههههبة لهابههههه 

[ 55-46]، ثهم فئهة % 36664سنة  بنسبة  [ 45-36]سنة ، تليها فئة [ 35-25]أعمارهن من
هي األقل مقارنة بالنسب األخرم ، بينما سهجلي ههذه الفئهة األخيهرة أعلهى و % 5676سنة  بنسبة 

لفئهة % 33633مهنهن يهرين أن التعلهيم ضهروري نوعها  مها ، تليهها نسهبة % 44644نسبة قدري بهه 
 .سنة [ 35-25]لفئة % 22622سنة ، وأخيرا  سجلنا نسبة [ 36-45]

التعلهههيم  ي فنجهههد أن اللهههواتي يهههرين أنأمههها إذا قارنههها إجابهههاي المبحوثهههاي حسهههب مسهههتواهن التعليمههه
قههههدري نسههههبتهن بههههه  للمههههرأة كانههههي اغلههههبهن ذواي المسههههتوم التعليمههههي الجههههامعي حيهههه " ضههههروري"

 .للمستوم المتوسط% 1652ثانوي ، و لذواي المستوم ال% 31681، تليها نسبة % 68651
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أعلهى نسهبة للمسهتوم  فقهد سهجلنا" نوعا  مها"بينما المبحوثاي اللواتي يعتبرن أن التعليم ضروري   
للمسههتوم % 00600للمسههتوم الثههانوي و % 22622، تليههها نسههبة % 66667المتوسههط قههدري بههه 
 .التعليمي االبتدائي

نظامههها  اجتماعيههها جهها  لكهههي ينسهههجم مهههع وظهههائا وحاجهههاي بيئهههة " بارسهههونز"حسهههب يعههد التعلهههيم   
  واتجاهههاي المجتمههع نحوههها  وضههع المههرأة فيهه إن تعلههيم المههرأة يتههرثر بثقافههة المجتمههع و، المجتمههع 
تغييهر قهدرة المههرأة و ترهيلهها للحيهاة داخهل المجتمهع، كمهها  عمهل علهىالتههي ت القهيممهن أههم فهالتعليم 

 و ردهامهة فهي المجتمهع علهى مكانهة يعتبر من أهم العوامهل التهي سهاعدي المهرأة علهى حصهولها 
و قههد ترتههب علههى عههن الماضههي  واقههع المههرأة ودورههها فههي المجتمههع قههد تغيههر كثيههراتههها ، إذا لههها قيم

تفهههرض عليهههها أدوارا  م المهههرأة تحررهههها مهههن سهههيطرة التقاليهههد و القهههيم االجتماعيهههة التهههي كانهههييتعلههه
وظائا و سلوكاي معينة ، من خ ل فتا أبواب التعليم أمامها و إدماجهها فيه  فتحسهن مسهتواها 

بطريقهة مباشهرة فهي تراجهع التعليمي ، و ارتفع وعيهها  بحقوقهها و أهميتهها فهي المجتمهع فسهاهمي 
بعض القيم التي تعي  طريقها و تمنعها من تحقي  طموحاتها و تحسين مكانتها و حياتها داخل 

فهههههي إدماجهههههها فهههههي قضهههههية التحهههههدي  والتطهههههور الهههههذي يشههههههده »المجتمهههههع ، كمههههها سهههههاهم التعلهههههيم 
و »للمههرأةيههة حاسههما  لتحقيهه  التنميههة االجتماع ،إذا أصههبحي قيمههة التعلههيم تعههد عههام (1)«المجتمههع

ألن مكانهههههة المهههههرأة االجتماعيهههههة م شهههههر علهههههى المسهههههتوم الثقهههههافي  عامهههههل حداثهههههة فهههههي المجتمهههههع
 .(2)«للمجتمع

 

 

 

 
                                                             

 .44،ص0188،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة ، التغيير االجتماعي والمرأةنظيفة محمد سالم ، -1
 . 020،ص0180،، مصر،دار النهضة العربية للنشرالزواج والتغير االجتماعيالساعاتي سامية حسن ، -2
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يوضها مهدم اخهت ا نظهرة المجتمهع لقيمهة تعلهيم المهرأة حسهب مصهدر القهيم : (31)جدول رقم-
 .في المجتمع

 االحتماالي
 تقليد لآلخر موروثة مبتكرة

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %81 078 %43625 77 %6608 00 %51657 11 كثيرا  

 %00 22 %11 11 %72672 06 %27627 16 نوعا  ما

 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 أبدا  

 %011 211 77 27 16 المجموع

 

 
 .يوضا مدم اخت ا نظرة المجتمع لقيمة تعليم المرأة حسب مصدر القيم في المجتمع(:31)تمثيل بياني رقم

بههين لنهها الجههدول و التمثيههل البيههاني الموضههحان أعهه ه أن جههل المبحوثههاي تصههرحن أن نظههرة ي  
% 00في حين ترم نسبة % 81وهذا بنسبة قدري به "  كثيرا  "المجتمع لقيمة تعليم المرأة اختلفي 

فقههط ، فههي حههين لههم نسههجل أي قيمههة بالنسههبة للههواتي يههرين أن قيمههة " نوعهها  مهها"مههنهن أنههها اختلفههي 
 .بالنسبة للمجتمع " أبدا"م لم تتغير التعلي

 مبتكرة

 موروثة
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كما ن حظ أن المبحوثهاي اللهواتي صهرحن بهرن نظهرة المجتمهع لقيمهة تعلهيم المهرأة اختلفهي عمها   
كاني علي  سابقا  اختلفي إجاباتهن حسب مهدم تغيهر القهيم لهديهن ،فالمبحوثهاي اللهواتي تهرين أن 

،أمها اللهواتي يهرين أن % 51657را  بنسهبة القيم مبتكهرة صهرحن بهرن قيمهة تعلهيم المهرأة تغيهري كثيه
بالنسهههبة % 6608،وأخيهههرا  نسهههبة % 43625القهههيم ههههي تقليهههد للمجتمعهههاي األخهههرم قهههدري بههههنسبة 

 .للمبحوثاي اللواتي يرين أن القيم موروثة 

أمها المبحوثهاي اللهواتي صهرحن أن قيمهة التعلهيم للمهرأة تغيهري نوعها  مها قهدري أعلهى نسهبة فيهها   
% 27627،تليهها نسههبة % 72672ن أن القهيم فههي المجتمهع الجزائهري موروثهة وهههذا بهه اللهواتي يهري

لمن يرين أنها مبتكهرة ، بينمها لهم نسهجل أي قيمهة تهدلي بهرن نظهرة المجتمهع لقيمهة تعلهيم المهرأة لهم 
تتغير و هذا يدل أن التغير حد  سوا  كان بنسبة كبيرة أو قليلة ، و هذا ما ت كهده أيضها نتهائج 

ة التي تم إجرائها مع المرأة إذ أكدي جميع المبحوثاي على أن نظرة المجتمع تغيري كثيرا المقابل
عمهها كانههي عليهه  سههابقا و أصههبحي فههي وقتنهها الحههالي مههن القههيم الضههروري و التههي تحتههل أولههى 

هل تعتبر قيمة التعليم لدم المرأة فهي وقتنها "المراتب في سلم القيم من خ ل اإلجابة على الس ال
حيهه  قالههي المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم " ي قيمههة ضههرورية و مهمههة ؟ مهها السههبب فههي رأيههك ؟الحههال

نعم يعتبر التعليم قيمة ضرورية في وقتنا هذا ، كيما راكي تشوفي كل ما يصرا في الب د »(12)
وال المجتمههع واعههي برهميههة التعلههيم سههيرتو للمههرأة لههي .... مههن تطههور و تغيههر و تقههدم و اختراعههاي

ثههر مههن نههص المجتمههع، كههان بكههري األسههرة محافظههة و الغايههة الوحيههدة نتاعههها هههي تههزوج تكههون أك
بنتههها فهههي سههن صهههغيرة ماكههانتش الحيهههاة معقههدة كيمههها ضههرك إلهههي والي تطلههب أولويهههاي بهههزاا و 
احتياجههاي كبيههرة خهه ي األسههرة تتراجههع علههى بعههض القههيم نتاعههها خاصههة لههي تتعلهه  بههالمرأة بههاش 

نعههم يعتبههر التعلههيم قيمههة مهمههة فههي حيههاة المههرأة فههي و قتنهها » أي « تكههون عونهها لههها فههي المسههتقبل
، كمههههههها نشهههههههاهد اليهههههههوم مههههههها يحهههههههد  فهههههههي الجزائهههههههر مهههههههن تطهههههههور و تغيهههههههر و تقهههههههدم و  يالحهههههههال

أصبا المجتمع واعي برهمية التعليم خاصهة للمهرأة ألنهها تمثهل نصها المجتمهع ، .....اختراعاي
قي مبكهر و وحيد هو كيا تزوج بناتها وفي ال اهتمامهاحي  كاني األسرة في الماضي محافظة و 

جدا ألن الحياة لم تكهن معقهدة كمها ههي اآلن إذ أصهبحي تتطلهب أولويهاي و احتياجهاي كثيهرة لهم 
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يستطع الرجل تحملها وحده فهدفع باألسهرة إلهى التراجهع عهن بعهض مهن قيمهها خاصهة التهي تتعله  
صهرحي ب ( 05)ة فهي المقابلهة رقهم ، أما المبحوث« بالمرأة لكي تكون عونا لدسرة في المستقبل

أصبحي قيمة مهمة جدا ،و هذا ألن نظرة المجتمهع تغيهر بهزاا و أصهبا تعلهيم المهرأة ههو  نعم»
دليل على تطور أي مجتمع و يساهم فهي ترقيته  فهالمرأة مدرسهة إذا أعهددتها أعهددي شهعبا طيهب 

بنهها  مجتمههع مثقهها و  األعههرا  ، كمهها أنههها أسههاس المجتمههع و تعليمههها ضههروري لبنهها  أسههرتها و
 .«مواكب للتطور و التغيراي الحاصلة في العالم و المجتمع

لم يكن يسما للمرأة مواصلة تعليمها فقد حرمهي منه  لوقهي طويهل و اهتمهوا فقهط بتعلهيم الولهد    
و مفسهههدة لهههها و كهههانوا " عيهههب" ألنههههم كهههانوا يعتقهههدون أن خهههروج المهههرأة مهههن البيهههي شهههي  كبيهههر 

أن األشهيا  األساسهية التهي عليهها أن تتعلمهها ههو رعايهة البني غيهر ضهروري و تعليم  يعتبرون أن
بيتها و ههذا ال يحتهاج إلهى شههادة علميهة ، لهذلك كهان تعليمهها يقتصهر علهى كيفيهة رعايهة أسهرتها 

الهههخ ، حتهههى و إن سهههما لهههها ...  إدارة شههه ون بيتهههها فقهههط مهههن غسهههيل و طهههبخ و خياطهههة ونظافهههة
ال تتعههدم ) ثههم تجبههر علههى تههرك الدراسههة بعههد سههنة أو سههنتين أي بالدراسههة فتكههون قههرب المنههزل 

هذا من جهة ، و من جهة أخرم الظروا التي كاني تعيشها األسرة (دراستها المستوم االبتدائي
و المجتمهع الجزائههري و المههرأة تختلهها عههن الظههروا التههي أصههبحي تواجهههها فههي وقتنهها الحههالي،و 

عهها مههن التطههور تههدريجيا خاصههة مههع ظهههور الحركههاي هكههذا  بههدأي قضههية تعلههيم المههرأة تشهههد نو 
دور مهههم فههي تنشههيط الفكههر الههديني و االجتمههاعي الههذي اإلصهه حية التههي كههان لههها »النسههوية و 

باهتمهام بهال  خاصهة مها يتعله  بتعليمهها و ههذا لهدورها الههام فهي المجتمهع و  جعل المهرأة تحضهى
 :ليم المرأة نقسم المصلحون إلى ث ثة فئاي في قضية تعتف  األسرة

ــى ــة األول تعتبههر هههذه الفئههة أكثههر حرصهها علههى بقائههها فههي البيههي مههن أجههل المحافظههة علههى : الفئ
 .خلفها اآلبا  العاداي و التقاليد التي

تدعوا إلهى التحهرر مهن القيهود التهي تحرمهها مهن نهور العلهم و المشهاركة العلميهة و :  الفئة الثانية
 .و الواجباي داخل األسرة و خارجها  المساواة بينها و بين الرجل في الحقو 
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هذه الفئة ت كد علهى ضهرورة تعلهيم المهرأة و محهو سهحابة الجهالهة علهى عقلهها حتهى :الفئة الثالثة
 .(1)«تتمكن من مس وليتها في تربية األجيال الصاعدة التي تعتمد عليها الشعوب

يههههة  ومختلهههها مههههع ظهههههور هههههذه الحركههههاي و التغيههههراي االجتماع نسههههتخلص مههههن كههههل هههههذا أنهههه   
التطوراي العلمية والتكنولوجية في المجتمع الجزائري ، تغيري نظرة المجتمهع للمهرأة وتغيهر معهها 

من بينها قيمهة تعلهيم المهرأة التهي ( 21وهو ما تبين في الجدول رقم )الكثير من القيم الخاصة بها
مهههة وواعيهههة تعتبهههر قيمهههة مهمهههة و أصهههبا يتطلهههب مهههن المهههرأة الجزائريهههة أن تكهههون متعل أصهههبحي

بمكانتها و بضرورة تطوير إمكاناتها وقدراتها ومهاراتها ليمكنها  هذا مهن تحسهين مسهتوم حياتهها 
و عههيش حيههاة كريمههة و يظهههر هههذا بوضههوف مههن خهه ل الجههدول اآلتههي الههذي يبههين اإلقبههال الكبيههر 

و تطههور  للمههرأة علههى التعلههيم و ارتفههاع نسههبة الفتيههاي المتعلمههاي فههي مختلهها األطههوار التعليميههة
 :نسب مشاركة الفتياي في التمدرس

 السنة     

 الجنس
1966 1977 0188 0111 2118 2100 

 %47637 %47630 %46665 %44626 %41655 %37687 2و0الطور 

 %48615 %41633 %47621 %41655 %35601 %31617 3الطور

 %57656 %58656 %54681 %44641 %31643 %24610 الثانوي

 %41662 %41647 %47677 %43633 %31644 %37608 المجموع

 . (2)الديوان الوطني لإلحصائياي:المصدر 

اتساقا مع التغيراي االجتماعية التي حدثي في المجتمع الجزائري و حرص الدولة علهى تهوفير   
كافة اإلمكاناي الخاصة بتعلهيم المهرأة الهواردة فهي القهوانين و النصهوص و التهي  ت كهد علهى حه  

تعلهيم اسهتطاعي المهرأة تحقيه  معهدالي مرتفعهة فهي االلتحها  بمقاعهد الدراسهة مقارنهة المرأة فهي ال
                                                             

 . 40،صرجع سب  ذكرهمعوفي مصطفى، -1
 -/http://www.ons.dzالديوان الوطني لإلحصائياي  -2
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، لترتفهع (1)0148فهي سهنة %466بالفترة الزمنية التي لم تتا لها فيها فرصة التعليم بعدما كانهي 
و ( 3)و المتوسههههط( 0،2)فههههي جميههههع األطههههوار التعليميههههة االبتههههدائي 2100سههههنة %41662إلههههى 

فههي ارتفههاع كبيههر، مههع العلههم أن عههدد المتخرجههاي مههن اإلنهها  خهه ل سههنواي الثههانوي و مهها زالههي 
 .األخيرة قد شهدي ارتفاعا كبيرا عما كاني علي  سابقا

 :دور األسرة في ترسيخ قيمة التعليم لدى المرأة -2

تنبهي الطفولهة »تنطل  أهمية األسرة من خ ل الدور الذي تلعب  في الحياة الفرد ، ففي ظلهها 
فهههي تمثههل   «حههو الحداثههة ، ترخههذ سههماتها و طابعههها و فههي جوفههها تتههنفس و تتكيهها و تتههدرج ن

الم سسهههة األولهههى التهههي ينشهههر فيهههها الطفهههل علهههى تقاليهههد تلهههك األسهههرة ، إذ أنهههها تقهههوم بغهههرس القهههيم 
و المبههاد  و المعههايير و العههاداي و القواعههد و المعههام ي و ذاي الطفههل و بالتههالي  االجتماعيههة

 .  (2)ملك  تنقل للطفل ما ت

اإلطههار الههذي يحههدد تصههرفاي أفرادههها و تشههكل حيههاتهم و تبهه  فههيهم الههوعي هههي  األسههرة  إذا
مصدر العاداي و التقاليد و القيم و القواعد السهلوكية و كما  أنها بالذاي القومي و الحضاري ، 

 . اجتماعييتحول الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن التي في إطارها اآلداب العامة 

التههي يمههر بههها  التغيههرايال ضههمن إاألسههرة عههن المجتمههع و ال يمكههن دراسههتها   يمكههن عههزلال
فعمليهة  و ته ثر فيه  ثر به رتتفاعهل معه  و تته االجتمهاعيالمجتمع ، فهي جز  ال يتجزأ من البنا  

 :ترسيخ قيمة التعليم يتم أوال داخل محيط األسرة و هذا ما يوضح  الجدول اآلتي

 

 

 
                                                             

لنيههل شهههادة  مقدمههة،رسههالة  فههي الجزائههر األجيههال و القههيم محاولههة لمقاربههة التغيأههر االجتمههاعي و السياسههي، محمههد فريههد عههزي -1
 . 80ص،2118،جامعة وهران،الجزائر ، في علم االجتماع السياسيدكتوراه 

 .  61، دار المعرفة للطباعة و النشر ، اإلسكندرية ، ص  األسرة و مشك تهاسن ،محمود ح -2
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يوضا مدم تشجيع األسرة بنهاتهن علهى مواصهلة تعلهيمهن حسهب مسهتواهن  :(31)جدول رقم -
 .التعليمي

 المستوم التعليمي

 

 االحتماالي

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

موع
مج
ال

 

% 
 % ك % ك % ك % ك

 %81 061 %81630 007 %62621 38 %57604 14 %011 10 حريصة جدا  

 %21 41 %01661 04 %37671 23 %42686 13 %11 11 نوعا  ما

 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 غير حريصة

 %011 211 030 60 17 10 المجموع

 يوضا مدم تشجيع األسرة بناتهن على مواصلة تعليمهن :(32)رقم مثيل بيانيت

علهههى " حريصههة جههدا  "يتبههين لنهها مهههن الجههدول أعهه ه أن أغلبيهههة المبحوثههاي صههرحن أن أسهههرهن   
مهن المبحوثهاي اللهواتي صهرحن % 21،تليهها نسهبة % 81ن وهذا بنسبة قدري به مواصلة تعليمه
،فههي حههين لههم نسههجل أي قيمههة عنههد األسههرة غيههر الحريصههة علههى تعلههيم " نوعهها  مهها"برنههها حريصههة 

بناتها، وهذا إن دل على شي  فان  يدل  على التغير الكبير الذي حد  على مستوم قيمة تعليم 
 .مجتمع المرأة بالنسبة ألفراد ال

 يإليه  المبحوثها يو إذا ما قارنا مدم حرص األسر على تعليم بناتهن و المستوم الهذي وصهل  
كمهها هههو موضهها فههي التمثيههل البيههاني أعهه ه و حسههب نتههائج الجههدول نجههد أن المبحوثههاي اللههواتي 

 حريصة جداً 
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وصههلنا إلههى المسههتوم الجههامعي و تحصههلن علههى شهههاداي جامعيههة و تمكنهها بعضهههن حتههى إلههى 
كانهي أسهرهن حريصهة جهدا علهيهن ( ماجسهتير و الهدكتوراه)ستهن إلى مها بعهد التهدرج مواصلة درا

 ".نوعا ما"عند األسر التي كاني حريصة %01661، و سجلنا نسبة %81630بنسبة قدري ب 

أمهها المبحوثههاي ذواي المسههتوي الثههانوي فقههد كانههي أسههرهن حريصههة جههدا علههى تعلههيمهن و هههذا    
، عههدم وصههول "نوعهها مهها"لمههن كانههي أسههرهن حريصههة % 37671، تليههها نسههبة % 62621بنسههبة 

هههذه الفئههة إلههى مسههتوم تعليمههي جههامعي يرجههع إلههى رسههوبهن فههي امتحههان شهههادة البكالوريهها رغههم 
 .التشجيعاي المقدمة من طرا أوليائهن و المجهوداي المبذولة من قبلهن لمواصلة تعليمهن

كهذلك و ههذا "حريصة جهدا"متوسط كاني المبحوثاي ذواي المستوم ال في حين أن أغلب أسر   
، بههالرغم كههذلك " نوعهها مهها"كانههي أسههرهن حريصههة % 42686مههنهن، أمهها نسههبة % 57604بنسههبة 

من حرص األوليا  على مواصلة دراستهن إال أنهن لم يستطعن ،وهذا يرجع إلى تدني مسهتواهن 
الفقهر أو اليهتم أو طه   التعليمي باإلضافة إلى أوضاعهن االجتماعية والمادية والتي ترجع إلهى 

 .تعليمهن أثري على الوالدين التي

حريصههة "صههرحن أن أسههرهن كانههي  ابتههدائيفههي حههين المبحوثههاي اللههواتي لهههن مسههتوم تعليمههي   
إال أنهن لم يستطعن إكمال دراستهن و هذا يرجع لعدة   %011على تعليمهن و هذا بنسبة "جدا

 .أسباب 

 تكنإلى أن أسرهن لم تهن يرجع تدني مستواهن التعليمي سدرااللواتي لم يكملن  ن المبحوثايإ  
علهههى الدراسهههة و تحفيهههز بنهههاتهن دفعههههن إلهههى  سهههرةعلهههى تعلهههيمهن  ،إذا عهههدم تشهههجيع األ ةحريصههه

التخلههي عنههها وعههدم مواصههلتهن بههالرغم مههن أن الههبعض مههنهن مجتهههداي ،كمهها أن الههبعض مههنهن  
و هههذا مهها أكدتهه  أيضهها بلههوه سههن الههزواج يفضههل أوليههائهن زواجهههن علههى إكمههال دراسههتهن بمجههرد 

إن خصوصية المرحلة العمرية للفتياي ترتبط ارتباطا وثيقا بسن الزواج »اعتدال الجريري بقولها 
باإلضافة إلى العوامل االقتصادية التي تجبر الفتياي على ترك مقاعهد الدراسهة مهن قبهل األههالي 

يعتقدون ان  يخفا عنهم وطرة أعبا  بنهاتهن  و البقا  في المنزل في انتظار زوج المستقبل الذي
، مههع العلههم أنهههم يفضههلون تعلههيم الههذكور علههى حسههاب اإلنهها  ، ألن الههذكور سههيتولون مسههتقب  
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الههدور اإلعههالي لعههائ تهم و بالتههالي ال بههد مههن تعلههيمهم بينمهها اإلنهها  يههرتبط مسههتقبلهن بههالزواج و 
، كمهههها أن بعههههض األوليهههها  يههههرون أن   (1)«الحمههههل و اإلنجههههاب و تحمههههل مهههههام األعبهههها  المنزليههههة

مواصلة بناتهن تعليمهن ال فائدة من  ألنها عند تخرجها لن تجد فرصة العمل  باإلضافة إلى أن 
،أمها ذواي المسهتوم   هناك من يخافون على بناتهم إذا ابتعدن عن البيهي وتهوجهن إلهى الجامعهة

" نوعها مها"أن أسهرهن كانهي حريصهة  التعليمي الجامعي فلقد أصررن على مواصلة تعليمهن رغهم
و لهم تحضهين بههري دعهم أو تشههجيع مهن أسهرهن  وهههذا كله  مههن أجهل إثبهاي ذاتهههن ووضهع مكانههة 

 .لهن داخل المجتمع 

نسههتنتج مههن هههذا كلهه  أن التغيههراي االجتماعيههة أثههري علههى قيمههة التعلههيم لههدم المههرأة ،وتظهههر   
يتجسهد  الهذيو أفهراد المجتمهع  ةم األسهر م شراي هذا التهرثير فهي التغيهر الهذي حصهل علهى مسهتو 

، ألن التعلهيم فهي تشجيعهن للوصول إلى مسهتوياي أعلهىفي حرص األسرة على تعليم بناتهن و 
نظهههر األوليههها  يمكهههن المهههرأة مهههن الحصهههول علهههى امتيهههازاي كثيهههرة و ههههذا مههها سهههوا نوضهههح  فهههي 

 :الجدول اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.8-5)،ص2101، الجهاز المركزي لإلحصا  ، فلسطين  المرأة و التعليمإعتدال الجريري ، فدا  البرغوثي ، -1
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حسهب المسهتوم  بناتهها على  تعليم ايعهو تشج ة سر األيوضا سبب حرص  :(32)جدول رقم -
 التعليمي للوالدين 
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 األسرة على تعليم بناتها حسب المستوي التعليمي لآلبا يوضا سبب حرص :(33)رقم تمثيل بياني
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التغيراي و التطوراي في المجتمع  ،في حهين لهم نسهجل أي قيمهة عنهد األسهرة التهي تفضهل تعلهيم 
 .و هذا يدل على أن التعليم ذو قيمة مهمة في حياة األفراد بناتهن للتباهي  فقط 

مهن أجهل العمهل مسهتقب   ون حظ أيضا  أن األسر التي كاني حريصهة جهدا  علهى تعلهيم بنهاتهن  
 ، يليها المستوم التعليمي االبتدائي%35606بنسبة كان أغلب اآلبا  ذا مستوم تعليمي جامعي 

، %08668 الثههانوي ب، و المسههتوم لمسههتوم التعليمههي المتوسههط ل %01623، و  %26612ب
تليههها لمههن لهههن مسههتوم تعليمههي ثههانوي،  %42631علههى نسههبة بأمهها بالنسههبة لدمهههاي فقههد قههدرة أ

لدمهههاي ذواي المسههتوم التعليمههي  %21632 و ،للمسههتوم التعليمههي الجههامعي %20617نسههبة 
االبتههدائي إن حرمههان األمهههاي مههن التعلههيم جعلهههن أكثههر حرصهها علههى بنههاتهن و دعمهها لهههن علههى 
التعلههيم مههن أجههل الحصههول علههى مناصههب عمههل و بالتههالي تحقيهه  طمههوحهن و إثبههاي ذاتهههن فههي 

لدمهاي ذاي المستوم التعليمي المتوسط ، أما األسر التي  %05638نسبة المجتمع ،و سجلنا 
تحرص على تعليم بناتهن من أجل التحصيل العلمهي كهان أغلهب اآلبها  ذاي المسهتوم التعليمهي 

، %38681تليههها نسههبة للمسههتوم التعليمههي الثههانوي  %60600الجههامعي حيهه  قههدري نسههبتهم ب 
، ثههههم  %66667سههههتوم التعليمههههي الجههههامعي و قههههدري ب أمهههها األمهههههاي  سههههجلنا أعلههههى نسههههبة للم

 . %22622المستوم التعليمي االبتدائي ب

مصههدرا للحصههول علههى الوظههائا و المهههن و تههوفير »أصههبا التعلههيم فههي نظههر األسههرة الجزائههري 
فرص الحياة و الحصول علهى األجهور العاليهة و حمايهة األفهراد مهن البطالهة و تحسهين مسهتوياي 

، إن تشههجيع األوليهها  بناتههها علههى مواصههلة دراسههتهن (1)«المتعلمههين عههن غيههرهمالمعيشههة لدفههراد 
يسههاهم فههي تههوفير فههرص  علههى أنهه  اتفقههواسههوا  كههانوا ذا مسههتوم تعليمههي جههامعي أو ابتههدائي فقههد 

العمل مستقب   ، و من  فحصول المرأة على أعلى الشهاداي يمكنها من الحصهول علهى وظيفهة 
تالي تستطيع أن تعيل عائلتها و تحسن من مستوم حياتها ههذا مهن محترمة داخل المجتمع و بال

جهة ، و من جهة أخرم فتن األوليا  الهذين يهرغبن فهي تعلهيم بنهاتهم مهن أجهل التحصهيل العلمهي 
ألن التعليم أصبا قيمة مهمة  فهي ظهل كهل ههذه التغيهراي االجتماعيهة لمها لهها مهن دور ههام فهي 

                                                             
 011،ص0171، دار المريخ ،الرياض، التربية و التقدم في الوطن العربيلطفي بركاي أحمد،  -1
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مهن ( 14)ع حي  جا  في تصريا المبحوثة في المقابلة رقهم بنا  فرد متوازن و فعال في المجتم
نعهههم «»ههههل حرصهههي أسهههرتك علهههى مواصهههلتك دراسهههتك ؟و لمهههاذا؟»خههه ل اإلجابهههة علهههى السههه ال 

حرصهههي كثيهههرا و ههههذا لمواجههههة صهههعوباي الحيهههاة مهههن غههه   فهههي المعيشهههة و لمواصهههلة مسهههيرتي 
ن المسهههههتوياي العمليهههههة بالحصهههههول علهههههى منصهههههب مههههههم فهههههي المجتمهههههع و اكتسهههههاب قيمهههههة ضهههههم

، فالمرأة المتعلمة تكون فعالة أكثر في المجتمع ليس فقط  من خ ل العمهل خهارج « االجتماعية
 البيي بل كذلك داخل البيي ألنهها تسهاعد أوالدهها علهى الدراسهة و تتهابعهم و تهربيهم تربيهة حسهنة

ال تملهك الهوعي عكس المرأة غير المتعلمة التي تكون غيهر فعالهة فهي أسهرتها أو مجتمعهها ألنهها 
( 21)الكههافي لمواجهههة متطلبههاي العصههر و هههذا مهها جهها  فههي تصههريا المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم 

نعم قراوني والديا حتى وصلي للثانوية غير باش نقدر نربي والدي تربية مليحة و نقهدر نقهريهم »
 بهرس به  قام والديا بتدريسي حتى وصلي إلى مسهتوم تعليمهي ال»بمعنى « و نعاونهم في الدار 

، بههذا « حتى أتمكن من مسهاعدة أبنهائي فهي دراسهتهم و تهربيتهم تربيهة جيهدة كهي نتهزوج " ثانوي"
 : هامين في تطوير المجتمع وتقدم  هما جانبينيمكن لقيمة التعليم أن تجمع بين 

ما يرتبط ارتباطها مباشهرا  وغيهر مباشهر بخدمهة المجتمهع اقتصهاديا وتقنيها  والعمهل : الشق األول -
 .على زيادة دخل  المادي

ما يتصل بالمحافظة على التهرا  العلمهي والفكهري واالجتمهاعي واألدبهي والفنهي : الشق الثاني -
كلما زاد عدد النسا  المتعلمهاي كلمها ارتفهع مسهتوم وعهيهن داخهل المجتمهع  و بالتالي،(1)للمجتمع

التي تغرسها  التعليمإن قيمة  ،مما يساهم في عملية التغير االجتماعي  و تنمية المجتمع ايجابيا
لههدم بناتههها و تقههوم علههى تعزيزههها لمهها لهههذه القيمههة مههن دور مهههم فههي حيههاتهن فمههن خ لههها األسههرة 

تصبا المرأة أكثر وعيا بما يحد  حولها و تمكنها من  التعهرا علهى كهل حقوقهها و واجباتهها و 
غتراب أو التهمههههيش كمهههها االنهههدماج و التفاعههههل مههههع أي تغيههههراي اجتماعيهههة  و دون شههههعورها بههههاال

 .تمكنها من الحصول على فرص للعمل 
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يوضا إمكانية انتقال المبحوثاي إلى مكان بعيد لمواصلة دراستهن حسب  :(33)الجدول رقم -
 .مدم حرص و تشجيع أسرهن 

 االحتماالي
 غير حريصة نوعا ما حريصة جدا  

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %78 056 %11 11 %0612 13 %18617 053 نعم

 %22 44 %11 11 %84611 37 %05610 17 ال

 %011 211 11 41 061 المجموع
 

 .لمواصلة دراستهن حسب مدم حرص و تشجيع أسرهن يوضا إمكانية انتقال المبحوثاي :(34)رقم تمثيل بياني

لهى مكهان إلمكانيهة انتقهال المبحوثهاي إ يتبين لنا من الجدول الموضا أعه ه و التمثيهل البيهاني  
،فهههي حهههين % 78وههههذا بنسههبة " نعهههم"آخههر لمواصهههلة دراسههتهن قهههد صهههرحي أغلههب المبحوثهههاي بههه 

 .إذ أنها ال تستطيع التنقل " ال"به % 22صرحي نسبة 

المبحوثههاي إلههى مكههان بعيههد للدراسههة يههرتبط بمههدم  انتقههال مكانيههةإ كمهها ن حههظ مههن الجههدول أن  
لهههدم األسههههر % 18617  سهههجلنا نسههههبة حهههرص األوليههها  علههههى تعلهههيمهن و تشههههجيعهم لههههن حيهههه

، "نوعها  مها"بالنسبة لدسهر الحريصهة % 0612على بناتها ،في حين سجلنا نسبة " الحريصة جدا  "
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بالنسههبة % 84611أمهها المبحوثههاي اللههواتي ترفضههن االنتقههال لمواصههلة دراسههتهن فقههد سههجلنا نسههبة 
حيه  قهدري " الحريصهة جهدا" ،في حين كاني نسبتها أقهل لهدم األسهر" نوعا  ما"لدسر الحريصة 

 .منهن % 05610به 

بينمهها المبحوثههاي اللههواتي صههرحن أنهههن ال يمكههنهن االنتقههال لمواصههلة دراسههتهن يرجههع هههذا إلههى   
 :عدة أسباب نذكرها في الجدول اآلتي 

 .بحوثاي االنتقال لمواصلة دراستهنيوضا سبب رفض الم: (34)جدول رقم-
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نستنتج مما سب  أن بعد أماكن الدراسة ال يمنع المرأة أو أسرتها مهن مواصهلة تعليمهها بهل قهد    
إلهى عهدة أسهباب  تشجعها وتدعمها على ذلك ، إال أن بعض اللهواتي يرفضهن االنتقهال يرجهع ههذا

مههن بههين هههذه الظههروا األسههرية أن % 38664ومنههها الظههروا األسههرية  حيهه  قههدري نسههبتها بههه 
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بعض المبحوثاي يتيماي أو أمهاتهن مطلقهاي وههذا ال يسهما لههن باالبتعهاد عهن مكهان إقهامتهن 
بهههل ههههن يفضهههلن الدراسهههة بهههالقرب مهههن منهههازلهن كمههها أن بعضههههن متزوجهههاي ولههههن أوالد ،تليهههها 

% 21645،وظههروا أخههرم قههدري نسههبتها بههه % 34611ا الماديههة التههي قههدري نسههبتها بههه الظههرو 
الدراسهة هن منها رفض الزوج بالنسهبة للهواتي تهزوجن فهي سهن مبكهرة باإلضهافة إلهى تفضهيل بعضه

قرب منازلهن تفاديا لمعاناة الفتيهاي الجامعيهاي التهي تهواجههن فهي اإلقامهة الجامعيهة خاصهة وأن 
اكز جامعية في كل الواليهاي وسهخري كهل الظهروا لتسههيل الصهعوباي التهي الدولة قد وفري مر 

قد تواجهها الفتاة لمواصلة دراستها ، بينما سجلنا أقهل نسهبة بالنسهبة لهرفض الوالهدين حيه  قهدري 
 % .6680ب

إن أغلب المبحوثاي ال تواجهن أية مشكلة في االنتقال لمكان بعيد لمواصلة دراستهن بل على   
لقين كل الدعم من قبل أسرهن و التشجيع لمواصلة دراستهن و الحصول على أعلى العكس قد ت

الهدرجاي العلميههة و ارتفههاع نسهبة الحاصهه ي علههى شهههاداي جامعيهة و المتخرجههاي مههن الجامعههة 
ي كههد هههذا ، و كمهها نعههرا أن الفتيههاي فههتذا أردن إكمههال دراسههتهن الجامعيههة بعههد الحصههول علههى 

عهن هههذا  للتنقههل بعيههدا عههن مكههان إقههامتهن و االلتحهها  بالجامعههة و شهههادة البكالوريهها سههوا يههدف
المكههو  فههي اإلقامههة الجامعيههة لسههنواي و هههذا أصههبا فههي نظههر األسههرة شههي  عههادي و ضههروري 

تصرف المبحوثهة بقولهها ( 00)عكس ما كان سائدا في الفتراي الزمنية الماضية ففي المقابلة رقم 
دراستي بل على العكس تلقيي كل التشجيع لكهي أنجها، لم أجد أي عائ  أو صعوبة لمواصلة »

و خاصههة الوالههد فقهههد دعمنههي ماديههها و معنويهها حتهههى أتحصههل علهههى شهههادة البكالوريههها و هههذا بعهههد 
خمسة سنواي من إعادتها كل مرة و الحمد ع نجحي و بعدها تم توجيهي إلهى جامعهة قسهنطينة 

و رفضهي لبعهد المسهافة لكهم والهديا أيضها  لكي أكمهل دراسهتي الجامعيهة لكننهي فهي البدايهة تهرددي
وقفهها معههي و دعمههاني كثيههرا ألكمههل هههذا المسههار حتههى تحصههلي علههى شهههادة الماسههتر و أنهها اآلن 
بصدد التحضير ألطروحة الدكتوراه و الفضل كل  يرجع للوالدين خاصة األب فلواله لمها وصهلي 

نسهههبة المتخرجهههاي مهههن الجامعهههة ، و ارتفهههاع «إلهههى أعلهههى الهههدرجاي العلميهههة و لمههها أنههها عليههه  اآلن



 210 

الجههدول  وهههذا مهها يبينهه المتحصهه ي علههى شهههاداي التعلههيم العههالي أكبههر دليههل علههى هههذا التغيههر 
 :اآلتي

السهههههههههههههههههههههههههههنة 
 الجامعية

0115/0116 0116/0117 0117/0118 0111/2111 2111/2110 2110/2112 2112/2113 

 %5661 %5666 %57615 %55652 %41658 %45617 %51674 المتخرجاي

 الجزائر-الدليل اإلحصائي لوزارة التعليم العالي: المصدر

 .يوضا ح  المبحوثاي على تعليم بناتهن حسب مستوم تعليمهن  :(35)جدول رقم -

الي
تما
الح

ا
 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
 % المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 %011 211 %65.5 030 %3165 60 %365 17 %165 10 نعم

 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 ال

 %011 211 030 60 17 10 المجموع

 

 
 .يوضا ح  المبحوثاي على تعليم بناتهن حسب مستوم تعليمهن  (:36)رقم تمثيل بياني

يتبين لنا من الجدول و التمثيل البياني أن كل المبحوثاي صرحن برنهن سوا يحثون بناتهن    
لى توفير كل الشروط وتهيئهة كهل الظهروا لكهي يهتمكن مهن على التعليم على التعليم ويعملون ع

ألن % 011مواصلة تعليمهن مهما كاني العراقيهل والصهعاب التهي سهوا تهواجههن وههذا بنسهبة 

 نعم

 ابتدائي ال

 متوسط

 ثانوي

 جامعي

0,50% 
3,50% 

30,50% 

65,50% 

0% 
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مهن وجهههة نظههرهن العلههم نههور والجههل ظهه م وبههالعلم ترتقههي المههرأة ويصهبا لههديها مكانههة هامههة فههي 
ومواجهة الصعاب بطر  حكيمة والتكيا مع المجتمع وتستطيع أن تسير ش ون حياتها فيما بعد 

كهل مها يتعهرض طريقهها وقهد توزعهي إجابههاي المبحوثهاي حسهب مسهتوم تعلهيمهن كمها يلهي حيهه  
عنهد المسهتوم % 365و % 3165والمستوم الثهانوي بهه % 65.5قدري لدم المستوم الجامعي به 

 .لدم المستوم االبتدائي % 165المتوسط ،و 

المسهههتوم التعليمهههي للمبحوثهههاي إال أننههها ن حهههظ أن قيمهههة التعلهههيم  نسهههتنتج أنههه  رغهههم اخهههت ا   
أصبحي ذا أهمية كبيرة في حياة المرأة ومن بين أولهى القهيم التهي تسهعى إلهى اكتسهابها وتحقيقهها 
في الواقع من خ ل سلوكاتها وليس هذا فقط بل والحرص على نقلها إلهى أبنائهها حيه  صهرحي 

سهههوا أعمهههل علهههى تعلهههيم بنهههاتي و االهتمهههام بههههن و »بقولهههها  ( 06)المبحوثهههة فهههي المقابلهههة رقهههم
احتههوائهن حتههى يصههلن إلههى النهايههة لكههي تكههون معههززة مكرمههة و تكههون علههى أرقههى مسههتوم مههن 

أمهها المبحوثههة فههي « الههوعي الثقههافي و مكتملههة فكريهها و نفسههيا و قههادرة علههى االعتمههاد علههى نفسههها
ص علههى بنتههي بههاش تقههرا و تههتعلم عشههتو أنهها مهها نعههم بالتركيههد رايحههة نحههر »قالههي( 17)المقابلههة رقههم

يتعهاودش مهع بنتهي إن شها  اع ، ألنهو فهي الوقهي الههراهن المهرأة به  قرايهة كهي اإلنسهان به  عقههل  
بالتركيههد سههوا »بمعنههى « ماعنههدها حتههى قيمههة و الشهههادة نتاعههها هههي سهه حها فههي الحيههاة، ولههي 

عشههتها أنهها معههها ، و ألنهه  فههي الوقههي  لكههي ال يتكههرر المعانههاي التههي بنتههياأحههرص علههى تعلههيم 
الراهن و المرأة غير المتعلمة لهيس لهها أي قيمهة فهي المجتمهع، و الشههادة العلميهة التهي تتحصهل 

، فهههي حهههين صهههرحي المبحوثهههة فهههي المقابلهههة «عليهههها سهههتكون سههه حها لمواجههههة الحيهههاة مسهههتقب 
كل مسلم و مسلمة و قد نعم سرحرص على تعليم بناتي ألن طلب العلم فريضة على »( 03)رقم

كمهها أن العلههم نههور و الجهههل ظهه م ،و   حثنهها ديننهها اإلسهه مي علههى طلبهه  مههن المهههد إلههى اللحههد
، إذا التعليم أصبا شي  مقدس بالنسبة للمهرأة فهي حياتهها «بالتعليم ترتقي المرأة و المجتمع معا 

علههى تعلههيم بناتههها ألنهه  و فههي حيههاة بناتههها مسههتقب  ، فههالمرأة الجزائريههة تحههرص أكثههر مههن األب 
بههالتعليم تهههتمكن مهههن مواجههههة الحيهههاة و تضهههمن مسههتقبلها و بفضهههل  تصهههنع لهههها مكانهههة هامهههة فهههي 

 .المجتمع 
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داخهل محهيط األسهرة بالشهكل الصهحيا يجهب أوال و قبهل كهل شهي   القهيمعملية ترسيخ لكي تتم   
حهرص هها إلهى بنهاتهم وههذا باألوليا  هم أكثر وعيها و إدراكها ألهميهة ههذه القيمهة قبهل نقلأن يكون 

وههههذا بمههها يقدمونههه  مهههن تشهههجيعاي و تحفيهههزاي ماديهههة قيمهههة التعلهههيم عنهههدهم الوالهههدين علهههى تهههدعيم 
فهي التعامهل  نو تشجيع االستق لية لهديه6و إعطائهم مزيدا من الثقة بالنفس ومعنوية ودعم لهن 

 .ة هذه القيمةمهمة ساعدي على جعل المرأة تشعر برهميعوامل  كلهااألمور  مختلا مع

 البنهايغرس هذه القيمة لدم من خ ل النتائج المحصل عليها أن و أمام هذا يتضا لنا جليا   
ال سههيما فههي الفتههراي المبكههرة يسهههل علههيهم االنتقههال بههها مههن بيئههتهم األسههرية إلههى مجههتمعهم الههذي 

 افههي حياتهههعمههل بههها تيحههيط بهههم ، فكلمهها عههززي األسههرة هههذه القيمههة أكثههر كلمهها ترسههخي أكثههر ل
 .لآلخرين في الحياة العامة  امواجهته اليومية أثنا 
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 :معوقات تعليم المرأة -3

 :  هناك معوقاي كثيرة كاني تقا في طري  تعليم الفتياي منذ القديم يمكن تصنيفها إلى  

 :المعوقات السياسية -3-1

يم بصههفة عامههة و تعلههيم البنههاي و مباشههرة علههى التعلهه ثر بصههورة كبيههرة يهه السياسههي الجانههبإن   
الحروب مثلما حد  أثنا  االسهتعمار الفرنسهي رتي ذلك من خ ل األحدا  الناجمة ت، ويخاصة 

و الذي كان يهدا إلى تدمير البنية التحتية للجزائر عن طري  التعليم ألن  أساس ارتقا  و تقدم 
جتمههع الجزائههري فههي تلههك الفتههرة المجتمعههاي و وعههي األفههراد ، فمههن خهه ل انعههدام األمههن داخههل الم

أدم إلى عدم انخراط البناي في التعليم بسبب خوا األسر عليهم من االختطاا و االغتصهاب 
 .و مختلا مظاهر العنا التي كاني منتشرة 

 :المعوقات االقتصادية -3-2

كبهههر حجهههم األسهههرة وتهههدني مسهههتوياي إن األوضهههاع االقتصهههادية التهههي كانهههي تواجههههها األسهههرة  ك  
يفهرض علهى األسهرة المفاضهلة بهين األبنها  ذكهورا  كان التكاليا الباهظة للتعليم و الفقر و دخل ال

ناثا  في التعليم   .لتعطي األولوية لتعليم الذكور على البناي وا 

كمههها أن الظهههروا االقتصهههادية التهههي كانهههي تعهههاني منهههها الدولهههة مهههن نقهههص فهههي اإلمكانيهههاي و    
وسائل التدريس و عدم انتشار الم سساي التعليمية  خاصة ص في الموارد المالية و المادية كنق

خاصهة البنهاي بسهبب عهدم نقهص المهوارد البشهرية و غيهره  أدم ....النائيةفي المناط  الريفية و 
 .البناي  دعم اآلبا  للتعليم

 :المعوقات الثقافية -3-3

كهان حههي   مع الجزائري خاصهة ، البناي في المجتفهي تهعليم  ترثير كبيرللعهوامل الثهقافية كان   
 م تكهنالتهي لهعههدم استههمرار الفههتياي فههي الهههدراسة، وخاصهة فههي المههناط  الريفيهة ون اآلبا  يهفضل

كما كان يمنع على البنهاي االخهت ط مهع رجهال غربها  و التعامهل معههم تقدر أهمية تعليم لذات ، 
أو كهان  يحهتم عليهها االخهت ط بالهذكور حفاظا على شرفهم و مهن خه ل التحها  البنهاي بهالتعليم 
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بعهههض  إضهههافة إلهههى أن، ممههها زاد فهههي تراجهههع قيمهههة التعلهههيم لهههدم المهههرأة  نييقهههوم بتدريسههههن معلمههه
 .الثقافاي تعطي األولوية لزواج الفتاة في سن مبكرة على االستمرار في عملية التعلم

 : المعوقات االجتماعية -3-4

المجتمعهاي خاصهة المجتمهع الجزائهري تهي تنتشهر فهي معظهم ومن المعوقاي االجتماعية أيضا  وال
مهع االهتمهام فهي المقابهل الهذي كهان يهرتبط بثقافهة المجتمهع قلة وعي األسهرة برهميهة تعلهيم البنهاي 

 بينمهها المههرأة . الههخ…عههن األسههرة ماليهها  واجتماعيهها  ون مسههئولهههم هههم المههن منطلهه  أن الههذكوربتعلههيم 
ة الروتينية التي ال تحتاج إلى تعليم كما أن دورها فهي األسهرة يقتصر دورها على األعمال المنزلي

علهههى المههرأة عههدم إقبههال إذا تههدني وضههع المههرأة بصههورة عامههة،  ممهها أدم إلههى  سههينتهي بزواجههها
 .اتساع دائرة األمية بين النسا  في أسهم ميالتعل

المسافة و صعوبة  كان أيضا من بين أهم الصعوباي التي تواج  المرأة لمواصلة تعليمها بعد   
التنقل ،ألن األسرة كاني تخاا على بناتها من التنقل إلى المدرسة التي تبعد علهى المنهزل بعهدة 
كيلومتراي خاصة مع نقص المواص ي الهذي يجعهل البنهي تمشهي علهى أقهدامها مهرورا بمختلها 

بشهكل كبيهر األماكن والتي قد تكون خطرا عليها كهالتحرش و م حقهة بعهض الحيوانهاي المنتشهرة 
 .خاصة في المناط  الريفية وهذا عزز من االعتقاد السائد أن المكان األنسب للمرأة هو البيي

تشهجع وتسهاعد  و قهوانين بهرامجغير أن التغيراي االجتماعية دفعي المجتمع إلهى إعهادة صهياغة 
و الحهههد مهههن ههههذه المعوقهههاي فلهههم تعهههد ههههذه  يم بهههين أفهههراد المجتمهههع ،علهههى تغيهههر فهههي قيمهههة التعلههه

الصعوباي مرتبطة بالنظرة التقليديهة و األفكهار و القهيم األسهرة الرافضهة لهها ،كمها لهم يعهد مرتبطها 
باألوضاع االقتصادية و السياسية التي يواجهها المجتمع ،بل أصبحي هناك صهعوباي مهن نهوع 

 :في الجداول اآلتية آخر و هو ما سوا نتعرا علي  

 

 

http://www.liilas.com/vb3/f17
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لصههعوباي تحههول دون تحقيهه  طمههوحهن  يوضهها مههدم مواجهههة المبحوثههاي :(36)جــدول رقــم -
 .العلمي حسب المستوم التعليمي لهن 

 االحتماالي
 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

 % المجموع
 % ك % ك % ك % ك

 %2865 57 %01652 16 %75644 43 %02628 17 %0675 10 نعم

 %7065 043 %87640 025 %02658 08 %11 11 %11 11 ال

 %011 211 030 60 17 10 المجموع

 . تعليمهنيوضا مدم مواجهة المبحوثاي لصعوباي تحول دون  :(37)رقم تمثيل بياني

ن حههظ مههن الجههدول الموضهها أعهه ه و التمثيههل البيههاني أن أغلبيههة المبحوثههاي صههرحن أنهههن لههم  
،بينمههها % 7065حقيههه  طمههوحهن العلمهههي وهههذا بنسهههبة قههدري بهههه يههواجهن صهههعوباي تحههول دون ت

وههههي نسهههبة قليلهههة % 2865المبحوثهههاي اللهههواتي صهههرحن أنههههن واجههههن صهههعوباي كانهههي نسهههبتهن 
 .مقارنة باألولى 

عند كما ن حظ أن هذه التصريحاي تختلا حسب مستوم التعليمي للمبحوثاي حي  سجلنا     
مسههههتوم التعليمههههي المتوسههههط و االبتههههدائي قههههدري واجهههههن صههههعوباي أدنههههى نسههههبة لههههذواي ال مههههن
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علهههى الترتيهههب،   أمههها ذواي المسهههتوم التعليمهههي الثهههانوي فقهههد صهههرحي % 0675و % 02628ب
فلهم % 02658أمها نسهبة  ،مهنهن % 75644أغلبهن أيضا  أنهها واجههي صهعوباي حيه  قهدري بهه

فهي الهزواج، أو  تواج  أي صعوباي بل إن مستوم تعليمهن يرجع إلى صهعوبة الدراسهة ورغبهتهن
ألنهن لم يهنجحن فهي شههادة البكالوريها بهالرغم مهن إعادتهها عهدة مهراي و حهبهن و اجتههادهن فهي 

 .الدراسة

في حهين صهرحي أغلهب المبحوثهاي ذواي المسهتوم التعليمهي الجهامعي بهرنهن لهم يهواجهن أي    
أمها % 87640صعوبة ووصولهن إلى هذا المستوم أكبر دليل على ذلك حي  قدري نسهبتهن بهه 

 .وهي نسبة قليلة جدا  % 01652اللواتي واجهن صعوباي فقدري نسبتهن به 

نسهتخلص أن عهدم مواجهههة أغلهب المبحوثههاي لصهعوباي تحهول دون تحقيهه  طموحهها العلمههي    
يههدل علههى التغيههر الكبيههر الههذي حصههل للمجتمههع فيمهها يخههص قيمههة التعلههيم لههدم المههرأة خاصههة فههي 

قطعها لمسافاي كبيرة و السكن بعيدا عن أهلها في أماكن اإليوا  التي مزاولة المرأة تعليمها رغم 
خصصتها الدولة لهت  الفئة سوا  في المتوسطة أو الثانويهة أو الجامعهة ،كمها أن بعهض األوليها  

يريهههدون لبنهههاتهم أن يهههواجهن نفهههس مصهههيرهم مهههن جههههل و أميهههة و حرمهههان لهههذلك العديهههد مهههنهم  ال
ى ولهو كهان لمسهافة بعيهدة أو السهفر خارجها لهو تطلهب األمهر ههذا يشجعون بناتهم على التنقهل حته

 :،أما الفئة التي صرحي برنها واجهي صعوباي نذكر بعضها في الجدول اآلتي 

 .يوضا نوع الصعوباي التي أعاقي المرأة من تحقي  طموحها العلمي  :(37)جدول رقم -

 % ك االحتماالي

 %41602 28 الظروا األسرية

 %01621 00 معوقاي مادية
 %30657 08 معوقاي مرتبطة بالمحيط

 %011 57 المجموع
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أن مهههن أههههم الصهههعوباي و المعوقهههاي التهههي واجهتهههها  و التمثيهههل البيهههاني ن حهههظ مهههن الجهههدول   

المبحوثههاي و أحالههي دون تحقيهه  طمهههوحهن العلمههي تتمثههل فههي الظهههروا األسههرية حيهه  قهههدري 
لثانيههههة معوقههههاي مرتبطههههة بههههالمحيط و هههههذا بنسههههبة ، تليههههها فههههي المرتبههههة ا% 41602نسههههبتهن ب 

 % .01621، ثم المعوقاي المادية 30657%

نستخلص أن تدني المستوم التعليمي لهت  الفئة من المبحوثاي يرجع إلهى  تكهاتا الكثيهر مهن   
العوامل منها ما يتعل  باألسهرة و منهها يهرتبط بهالمحيط و أخهرم بالمعوقهاي الماديهة و التهي كلهها 

من خ ل  الفقر و صعوبة التنقل و بعهد المسهافة عهن مكهان إقهامتهن قبهل أن ينهتقلن إلهى تتجسد 
العهيش داخههل المدينهة،  كمهها أن بعهض المبحوثههاي اللهواتي وصههلن إلهى المسههتوم الثهانوي صههرحن 
برن أبائهن و إخوتهن الكبار كانوا يرفضون مواصلتهن الدراسة في الجامعهة فهي حالهة مها نجحهن 

لوريهها ألنهههم يعتبههرون أن الجامعههة فاسههدة و هههذا سههي دي إلههى فسههادهن ،أمهها الفتههاة فههي شهههادة البكا
الجامعيهة فههتن أكبهر صههعوبة تواجههها هههي نظهرة أفههراد المحهيط الههذي يوجهد بهه  مكهان اإليههوا  برنههها 

باإلضافة إلهى بعهض  فاسدة و تسعى إلى نشر االنح ل الخلقي خاصة إذا كاني من مكان بعيد
ا كههل يههوم و التحرشههاي التههي تتعههرض لههها ، هههذه الصههعوباي التههي واجهنههها الشههتائم التههي تسههمعه

أحالي دون تحقي  طموحهن العلمي بالرغم من أنهن كن يرغبن في مواصلة دراستهن والوصهول 
إلى مراتب عليا، و بالتالي نستنتج أن هذه الفئة منذ سنواي مضي كاني تعهيش فهي الريها قبهل 

كان األفراد في هذه البيئهة الريفيهة مهازالوا ينظهرون إلهى المهرأة تلهك انتقالها إلى العيش في المدينة 
النظههرة التقليديههة التههي مازالههي خاضههعة للقههيم التههي تفههرض نفسههها فههي الواقههع الحيههاتي المعههاش فههي 

; الظروف األسرية
49,12%  

;  معوقات مادية
19,29%  

معوقات مرتبطة 
 ;بالمحيط

 31,57% 

 نوع الصعوبات التي تواجهها المرأة 
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الريا ، و التي تحصر دور المرأة في المنزل و ما ينبغي االهتمام ب  هو  زواجها  ، لكهن فيمها 
 .مع التغيراي االجتماعية التي ظهري في المدينة  لتنتقل إلى الريا بعد تغيري هذه النظرة

 : ت ثير التغيرات االجتماعية على توجيه المرأة و المجتمع نحو تقديس قيمة التعليم -4

للتغيراي االجتماعية دور كبير في توجيه  كهل مهن المهرأة و المجتمهع نحهو تقهديس قيمهة التعلهيم   
 :خ ل الجداول اآلتية لدم المرأة و يتضا هذا من 

يوضههها سهههبب إقبهههال المهههرأة علهههى قيمهههة التعلهههيم فهههي الوقهههي الحهههالي حسهههب  :(38)جـــدول رقـــم -
 .أهميتها للمبحوثاي

 االحتماالي
 غير ضروري نوعا  ما ضروري

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %5614 24 11 %01610 08 %0613 16 القضا  على وقي الفراه

 %25 001 11 %02673 20 %30650 18 تحقي  طموحها 

 %02631 15 11 %03614 23 %23605 71 تقديم منفعة للمجتمع

 %22648 017 11 % 41 66 %03608 40 تحسين المستوم التعليمي

 %27652 030 11 %22642 37 %31622 14 إثباي ذاتها في المجتمع

 %011 476 11 %011 065 %011 300 المجموع

 .الس ال يحتمل أكثر من إجابة
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 سبب إقبال المبحوثات علك قيمة التعليم

 

 

 يوضا سبب إقبال المرأة على قيمة التعليم في الوقي الحالي حسب أهميتها للمبحوثاي: (39)رقمتمثيل بياني 

أن هناك عدة دوافع جعلي المرأة تقبل على التعلهيم و التمثيل البياني يوضا لنا الجدول أع ه   
لمهرأة تسهعى إلهى إثبهاي ذاتهها وتسعى إلى مواصهلة دراسهتها  حيه  جها  فهي  المرتبهة األولهى أن ا

مههن المبحوثههاي اللههواتي يههردن تحقيهه  % 25، تليههها نسههبة % 27652فههي المجتمههع و هههذا بنسههبة 
مهنهن يهردن تقهديم % 02631تحسين مستواهن العلمهي ،أمها  % 22648طموحهن الشخصي، و 
ى وقههي إقبههالهن علههى التعلههيم هههو لمجههرد القضهها  علهه يههرين أن% 5614منفعههة للمجتمههع ، وأخيههرا  

 .الفراه و عدم المكو  في المنزل هي نسبة قليلة جدا  مقارنة بالنسب األخرم

المبحوثههاي وهههذا راجههع إلههى أهميههة وقيمههة التعلههيم  كمهها ن حههظ أن هنههاك اخههت ا فههي إجابههاي   
بالنسبة للمرأة في الوقي الحالي فنجد أن اللواتي صرحن سابقا  أنههن يعتبهرن أن التعلهيم ضهروري 

أة فقهد كانهي أههم دوافعههن و أسههبابهن لتبنهي ههذه القيمهة و إعطائهها األولويهة و األهميههة جهدا  للمهر 
فههي حيههاتهن هههي أوال  إلثبههاي ذاتهههن و تحقيهه  طمههوحهن حيهه  جهها ي بنسههب متقاربههة قههدري بههه 

% 03608، ثهم  % 23605بالترتيب ، و تليها تقديم منفعة للمجتمع به % 30650و % 31622
 .لقضا  وقي الفراه % 0613، و لتحسين مستوم تعليمهن 
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المبحوثاي اللواتي صرحن أن التعلهيم بالنسهبة لههن ضهروري نوعها  مها فههن يهرين أن علهى بينما   
ثهم إلثبههاي %   41المهرأة أن تحسهن مههن مسهتوم تعليمههها بالدرجهة األولههى حيه  قههدري نسهبتها بههه 

لتحقي  طمهوحهن % 02673و % 03614تليها تقديم منفعة للمجتمع به %  22642ذاتها بنسبة 
نجههد أن المههرأة قههد أولههي اهتمامهها كبيههرا لقيمههة التعلههيم  للقضهها  علههى وقههي الفههراه ،% 01610، و 

رصهبحي المهرأة فها ودجي وإلثباد حيولالمجال األن  السبيل الوحيد إلخراجهها مهن ظلمهة األميهة و 
تقاليههد التههي كانههي تراجههع و تغيههر بعههض القههيم و ال ممهها أدم إلههىو بمكانتههها ضعها وعيا بر وكثأ

 .سائدة من قبل

نسههتنتج مههن هههذه النتههائج أن إعطهها  المههرأة أهميههة كبيههرة لقيمههة التعلههيم فههي حيههاتهن و جعلههها فههي  
 الخروج مهن المنهزل فقهط و  المرتبة األولى في سلم القيم ليس من أجل القضا  على وقي الفراه

د أن تثبهي ذاتهها وتضهع لهها مكانهة بل أن هناك دوافع هامة من ورا  ذالهك وأهمهها ههي أنهها تريه،
هامة في المجتمع بعد أن عاشي الحرمان والقهر فيما مضى ، كما أنها تريد أن تحق  طموحهها 
و هذا بالوصول إلى أعلى مستوياي التعليم ، كما ساعدها التعليم على تحقي  االستق ل الذاتي 

إمكانيهاي تمكنهها مهن المسهاهمة و إقحامها سو  العمل الهذي مهن خ له  أثبتهي أن لهها قهدراي و 
تطهوير المجتمهع والعمهل علهى و تنميته  وبالتههالي تصهبا فهردا  فعهاال فهي المجتمهع شهرنها شههرن فهي 

بالتعليم تستطيع المرأة  التكيا مع الواقع و اكتساب المعرفة و اإلمكاناي ال زمة إذ أن  الرجل ،
 .لمواجهة كل التغيراي الحياتية
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لمههرأة نحههو قيمههة التعلههيم حسههب يوضهها مههدم فعاليههة التغيههراي فههي توجيهه  ا :(39)جــدول رقــم -
 .السن

 االحتماالي
[25-35] [36-45] [46-55] 

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %81 078 %2680 15 %37618 66 %61600 017 فعالة جدا  

 %01 21 %41 18 %35 17 %25 15 نوعا ما

 %10 12 %011 12 %11 11 %11 11 غير فعالة

 %011 211 05 73 002 المجموع

 

 .يوضا مدم فعالية التغيراي في توجي  المرأة نحو قيمة التعليم حسب السن  (:41)رقم تمثيل بياني

أن أغلبيههههة أفههههراد العينههههة صههههرحي بههههرن للتغيههههراي  و التمثيههههل البيههههاني يوضهههها الجههههدول أعهههه ه   
تعلههيم فههي الوقههي الحههالي حيهه  قههدري االجتماعيههة دور فعههال جههدا  فههي توجيهه  المههرأة نحههو قيمههة ال

مههنهن صههرحن برنههها فعالههة نوعهها  مهها ، بينمهها المبحوثههاي اللههواتي % 01، تليههها % 81نسههبتها بههه  
 .وهي نسبة ضعيفة جدا  % 10يرين أنها غير فعالة فقدري نسبتهن  به  

كمها ن حههظ أن هنههاك اخههت ا فههي تصههريحاي المبحوثهاي حسههب السههن ، حيهه  ن حههظ أن الفئههة 
قهدري أعلهى : تي صرحي بهرن التغيهراي االجتماعيهة فعالهة جهدا  توزعهي حسهب السهن كمها يلهي ال

[25-35] 
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[46-55] 
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أمههها  % 37618سهههنة بهههه   [45-36]، تليهههها فئهههة % 61600سهههنة بهههه[ 35-25]نسهههبة لهههدم فئهههة  
 %.2680سنة سجلنا عندها [ 55- 46]المبحوثاي اللواتي يبلغن

سهنة بهه [ 55-46]سهجلي أعلهى نسهبة لفئهة  في حين أن اللواتي صرحن برنها فعالة نوعا  مها فقهد 
 .سنة [ 35-25]عند فئة % 25سنة ، وسجلي [ 45-36]لدم فئة % 35، و41%

بمههها أن التعلهههيم ههههو عمليهههة تربويهههة تعمهههل علهههى تهيئهههة الفهههرد للتكيههها مهههع بيئتههه  الطبيعيهههة و    
اهن أههم االجتماعية و التفاعل معهها و مهع مختلها مظاهرهها و تغيراتهها أصهبحي فهي الوقهي الهر 

القيم التي على الفرد و األسرة و المجتمع االهتمام بها لما لها من أهمية و دور كبيرين في حياة 
كل منهم ، فبالنسبة للمجتمهع فتنهها أداة فعالهة إلدخهال التغيهر و النههوض به  و تطهويره و تنميته  

أهميههة هههذه القيمههة فتقهدم أي مجتمههع يقههاس بمههدم تعلههم أفههراده ، وبمها أن المجتمههع الجزائههري أدرك 
فقههد عمههل علههى ترسههيخها و تنمينههها  لههدم كههل أفههراده علههى حههد سههوا  و خاصههة لههدم المههرأة ألنههها 
تمثل نصا الثروة السكانية الجزائرية و ال يمكن للمجتمع أن يهملها بل يجهب عليه  أن يسهتغلها 

ن أن و يسهههتثمرها لصهههالحة عهههن طريههه  إدماجهههها فهههي المجتمهههع و المسهههاهمة فيههه  و ههههذا ال يمكههه
عوامههل مههن  هههذاصههبا ييحصههل إال مههن خهه ل تعلههيم المههرأة و تعريفههها بردوارههها الجديههدة و لكههي 

نهة مهمهة داخهل المجتمهع و ، فبهالتعليم تهتمكن المهرأة مهن الحصهول علهى مكالهها التقدم و التنميهة 
تحقيههه  ذاتههه  و طموحههه   و التكيههها الجيهههد فهههي البيئهههة والمجتمهههع المحهههيط وتعلمههه  كيفيهههة التعامهههل 

يجهههابي مهههع كهههل المسهههتجداي، أمههها األسهههرة تهههتمكن مهههن معايشهههة كهههل التطهههوراي و التغيهههراي و اإل
 .التكنولوجيا و االستفادة منها و التحسين من مستوم معيشتها 

المجتمهع  ههل للتغيهراي دور فهي توجيه "و لتوضيا هذه الفكرة أكثر تم طرف الس ال في المقابلهة  
 أفرادوجا ي إجاباي " تها؟ما مدي فعاليو ؟لمرأةلدي ا المرأة نحو تقديس قيمة التعليمو 

 :كما يلي  العينة

كهههل المبحوثهههاي صهههرحن بهههان لهههها دور كبيهههر جهههدا و المهههتمعن فهههي مههها يجهههري داخهههل المجتمهههع    
بيانسهور أههم حاجهة غيهري قيمهة »(13)الجزائري سوا يتركد من هذا حي  جا  في المقابلة رقم 

المجتمهههع فهها  بلهههي المهههرأة عنههدها إمكانيهههاي و قهههدراي  و ثهههاني التعلههيم ههههي التغيهههراي االجتماعيههة
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أكيهد »بمعنهى «تخليها تساهم في تقدمه  و تطهوره ففتحلهها مجهال للتعلهيم و وفرلهها مناصهب للعمهل
أن التغيههراي االجتماعيههة لههها دور كبيههر فههي تغييههر نظههرة المجتمههع لقيمههة العمههل و توجيهه  المههرأة 

ة من إمكانياي و قدراي تمكنها من مساعدة المجتمع نحوها و كذلك فتن إدراك المجتمع لما للمرأ
، « في تطوره و تقدم   ، لذلك عمل على توفير كل الظروا لتعليمها و فتا مناصب عمل لهها

نعههم لههها دور كبيههر و هههذا ألن تعلههيم »فقههد صههرحي بقولههها ( 04)أمهها المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم
ن المرأة مدرسة إذا أعددتها أعددي شعبا المرأة أصبا ضروري و ليس حكرا على الرجال فقط أل

( 16)، بينما كان للمبحوثة فهي المقابلهة رقهم « حد ذات كام  و ليس هذا فقط بل مجتمعا قائما ب
ذاتهها فهي المجتمهع إال  فالمرأة ليس أمامها خيار أخهر إلثبهاي: ..... نعم »رأي آخر حي  قالي 

عمال الشاقة و بالتالي توفير لهها مناصهب شهغل من خ ل التعليم الذي يمهد لها لتحررها من األ
 .«مريحة و تفتا أمامها أبواب مختلفة تتواف  مع مستواها الدراسي 

نستنتج أن قيمة التعلهيم ال يمكهن أن تكهون فهي معهزل عهن التغيهراي االجتماعيهة التهي تحهد      
ذا يه ثر علهى جميهع في المجتمع ألن  في تحرك مستمر و دائمها و ال يمكنه  أن يبقهى ثابتها ،و هه

بنياته  خاصهة بنيته  الثقافيهة و القيميهة بطريقهة مباشهرة و دائمهة  ليجعلهها أكثهر اسهتجابة و تماشهيا 
و ترتي فهي مقدمهة هته  القهيم قيمهة التعلهيم لمها مع متطلباي هذا التحرك المستمر و التغير الدائم 

المجتمهع و تجعلهها أكثهر  لها من دور فعال في تذليل كل الصهعوباي التهي تتعهرض لهها المهرأة و
 .استجابة و مواكبة لكل التغيراي 
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 .مهيئة لترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة  اليوضا الظروا المجتمعية : (41)جدول رقم -

 % ك االحتماالي

 نعم

 %20614 071 زيادة الوعي برهمية وضرورة تعليم المرأة 

 %05622 023 غياب التمييز العنصري بين الذكور واإلنا 

 %03674 000 استحدا  أقسام محو األمية 

 %08680 052 االهتمام بالمرأة و تشجيعها على التعليم

 %01627 83 تعليمها  المرأةتذليل الصعوباي لمواصلة 

 %21610 061 انتشار الم سساي التعليمية بكل أطوارها 

 %11 11 ال

 %011 818 المجموع

 بةالس ال يحتمل أكثر من إجا

 

 
 .يوضا العوامل المجتمعية المهيئة لترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة  (:41)رقم تمثيل بياني

ن حههظ مههن الجههدول أن هنههاك عوامههل سههاهمي فههي ترسههيخ قيمههة التعلههيم لههدم المههرأة و مههن بههين   
 هذه الظروا هي انتشار الم سساي التعليمية بكل أطوارها في مختلا المدن و القرم الجزائريهة

% 21610ولم يعد األوليا  مجبرون على التنقل من أجل تعليم أوالدههم ، حيه  قهدري نسهبتها بهه 
ثهم االهتمهام بهالمرأة و تشهجيعها % 20614تليها زيادة الوعي برهمية وضرورة تعليم المهرأة بنسهبة 
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، أما % 05622و غياب التمييز العنصري بين الذكور واإلنا  به % 08680على التعليم بنسبة 
بالنسهههبة السهههتحدا  أقسهههام محهههو األميهههة ، وأخيهههرا  تهههذليل الصهههعوباي لمواصهههلة المهههرأة % 03674

 % .01627تعليمها بنسبة 

كيا ساهمي الدولة في ترسيخ "أضافي المبحوثاي في المقابلة من خ ل اإلجابة على الس ال  
وضهعتها الدولهة فيمهها أن هنههاك عوامهل أخهرم مهن بينهها القههوانين التهي " قيمهة التعلهيم لهدم المهرأة ؟

يخههههص التعلههههيم ،مههههنا مسههههاعداي ماليههههة لدسههههر المعههههوزة لتههههتمكن مههههن تعلههههيم أوالدههههها ، و كثههههرة 
الم سسهههاي التعليميههههة و تقريبههههها مههههن المههههواطن خاصهههة فههههي القههههرم و األريههههاا، حيهههه  صههههرحي 

هنهههاك قههوانين وضهههعتها ....»لمهههرأة عاملههة فههي القطهههاع التربههوي ( 10)المبحوثههة فههي المقابلهههة رقههم
دولة و تتمثل في إجبارية تعليم األطفال الذين بلغو سن التمدرس سوا  كهانوا ذكهورا أو إناثها  و ال

كمها قامهي ببنها  المهدارس فهي مختلها أرجها  الهوطن .....مجانيت  في مختلها األطهوار التعليميهة
ة لتشمل أبعد المناط  الجغرافية حتى يتمكن األطفال في األريهاا و الجبهال و القهرم مهن الدراسه

و هذا تطلب أيضا توفير العدد ال زم من األساتذة و المعلمين المكلفين بهذه المهمة بعدما كهان 
عددهم في الماضي قليل جدا و تهيئة كهل الظهروا للمعلهم و الطفهل مهن إقامهة و نقهل و أكهل و 

 .«حماية و متابعة صحية إلنجاف العملية التعليمية 

رسهههيخ قيمهههة التعلهههيم لهههدم المهههرأة  إذ بهههدأي بعهههض ص أن الظهههروا المجتمعيهههة هيئهههي لتلنسهههتخ  
و مههن بههين  0131إلهى  0131أثنهها  الفتهرة الممتههدة مههن »الحركهاي الوطنيههة فههي الظههور خاصههة 

ههذه الحركهاي الوطنيهة الجزائريهة جمعيهة العلمها  المسههلمين التهي ظههري فهي ذلهك الوقهي ، حيهه  
إلهههى  0131وصهههل عهههددهن سهههنة طالبهههي بضهههرورة تعلهههيم الفتيهههاي و فتحهههي أبوابهههها للفتيهههاي إذ 

 .(1)«فتاة متعلمة 80448إلى  0157سنة  عفتاة متعلمة ليرتف 20671

عملهي الدولهة الجزائريهة علهى ترسهيخ قيمهة التعلهيم لهدم أفهراد المجتمهع و ذلهك  وبعد االسهتق ل   
 من تسخير كل طاقاتهها و إمكانياتهها لتهذليل كهل الصهعوباي و العراقيهل التهي تقها أمهام المهرأة و

                                                             
امعيههة ديههوان المطبوعههاي الج ،أحمههد دمههري: ، ترجمههة(التطههور والخصههائص الحديثههة)العائلهههة الجزائريهههة مصههطفى بوتفنوشههي ،  -1

 . 54،ص 0184الجزائرية، الجزائر، 
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تمنعهههها مهههن عهههدم مواصهههلة دراسهههتها ، ألنهههها اعتبهههري أن تعلهههيم البنهههاي قضهههية وطنيهههة يجهههب أن 
تحضههى باهتمههام أكبهههر و يجههب أن تتصهههدر أولههى اهتماماتهههها ،ألن تعلههيم البنهههاي هههو االسهههتثمار 

خهههارج البيهههي أم لهههم تعمهههل، فههههو يرجهههع عليهههها وعلهههى  المهههرأةالوحيهههد األكثهههر فاعليهههة سهههوا  عملهههي 
المجتمع بمجموعة من المنافع اإليجابية و كذلك على أفراد األسرة ، فالمرأة المتعلمة يكون لهديها 
قدرة أكبر على إنتاج جيل أكثر وعيا و توازنا في المجتمهع و بالتهالي يعمهل علهى تطهور و تنميهة 

بين هذه المجهوداي التي بذلتها الدولة تتمثل أوال في عملية توعية مجتمع  نحو األفضل ،و من 
األفراد و األوليا  خاصة برهمية التعليم عامة و تعليم البناي بصفة خاصهة مهن خه ل الحمه ي 
التوعوية و اإلع مية المقدمة في التلفزيون و مختلا وسهائل اإلعه م  و بهرامج ثقافيهة و دوراي 

اد المجتمع و القضا  على المفهوم التقليدي حول المرأة كربة بيهي فقهط و علمية لتدعيم وعي أفر 
تسههليط الضهههو  علهههى جوانبهههها األخهههرم و قهههدراتها و مهاراتهههها اإلبداعيهههة و الفكريهههة و التعليميهههة و 
المهنية ، و تنمية الوعي الثقافي و االجتماعي للمرأة في حد ذاتها لتتعرا على مها يهدور حولهها 

عههالم و ولتتعههرا علههى حقوقههها و واجباتههها و أهميههة األدوار المكلفههة بردائههها فههي فههي المجتمههع و ال
الوقي الراهن الذي يختلا كل االخت ا عن ما كاني تقوم ب  سابقا ، و تهذليل كهل الصهعوباي 

عهه وة علههى التركيههز الشههديد  أمامههها بمهها يحقهه  للدولههة أهههدافها المسههطرة فيمهها يخههص تعلههيم المههرأة
، كمها قامهي الدولهة بتصهدار قهوانين و قهراراي تخهص تعلهيم  ة فهي منهاط  الريفيهةعلى تعليم المهرأ

الفتههاة ليعطههي دعمهها أكبههر لدسههر علههى تعلههيم بنههاتهن و غيههاب التمييههز العنصههري بههين الههذكور و 
 االبتهدائي ، المتوسهط ، الثهانوي)اإلنا  في التعليم ، و انتشار الم سساي التعليمية بكهل أطوارهها

مختلهها القههرم و البلههدياي و األريههاا بعههدما كانههي موجههودة فههي الواليههاي فقههط، فههي ( ، الجههامعي
باإلضههافة إلههى وتههوفير أمههاكن اإليههوا  والنقههل و األكههل فههي حالههة البعههد عههن مكههان اإلقامههة ،و مههن 

و يتضهههمن مجانيهههة  06/14/0176المههه رخ بتهههاريخ  67/76المرسهههوم رقهههم  ضهههمن ههههذه القهههوانين
 :باد  ديمقراطية التعليم و ينص هذا المرسوم على التربية و التكوين كمبدأ من م

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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يكهههون التعلهههيم مجانههها فهههي جميهههع مسهههتوياي التربيهههة و التكهههوين و يسهههتفيد مهههن مجانيتههه  جميهههع  -
الت ميذ نظاميا في م سساي التربية و التكوين و غيرهم من الكبار الذين يتابعون مرحلة التعلهيم 

 .و التكوين

م األساسهي و الثهانوي علهى برقهل ثمهن علهى اللهوازم المدرسهية و يمكن أن يحصل ت ميهذ التعلهي -
 .الوسائل التعليمية و الخدماي االجتماعية التي تعين على حسن سير النشاطاي التربوية 

يكفههل للت ميههذ النقههل المدرسههي و اإلطعههام و اإلسههكان داخههل الم سسههة و كههذلك الحمايههة مههن  -
 . (1)األخطار و الحواد  مقابل مساهمة جزافية

 (2) 0114/2111جدول يمثل تطور نسبة اإلنا  المسجلين في مختلا مراحل التعليم من 
 السنة                   

 األطوار
0114/15 0115/16 0116/17 0117/18 0118/11 0111/2111 

 0،2نسههههههههبة اإلنهههههههها  فههههههههي الطههههههههور 
 أساسي

45687 46602 46631 46641 46665 46676 

 47613 47621 46652 45660 44641 44616 أساسي 3نسبة اإلنا  في الطور 

نسبة اإلنا  المسجلين من  مجموع 
 47611 46681 46651 46600 45666 45631 ت ميذ الطور األساسي

نسههبة اإلنهها  المسههجلين فههي التعلههيم 
 الثانوي

41684 51644 52654 53673   

لنشههر علههى األميههة و الجهههل  كمهها ال ننسههى كههذلك الجهههود المبذولههة مههن قبههل الدولههة  للقضهها    
و أقسهام لمحهو األميهة التهي  بهرامجو هذا باسهتحدا  بين األميين برهمية العملية التعليمية  الوعي

إلى انخفاض  تعني بكبار السن من النسا  أو اللواتي لم يتمكن من مواصلة دراستهن ، هذا أدم
 .نسبة األمية في المجتمع 

                                                             
 .(44-43)، ص2111،  3طار الهدم للطبع، الجزائر،،د المرجع في التشريع المدرسي الجزائريالم عبد الرحمن،بن س -1
اتجاهاي أساتذة التعليم المتوسط نحو اإلص ف التربوي في الجزائر  أساتذة متوسطاي أوالد جه ل  و سهيدي إبراهيم هيا  ،  -2

لم اجتماع التربية ،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، جامعة منتهوري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في عخالد نموذجا 
 . 043، ص2100-2101، قسنطينة ،
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ل الظهروا المجتمعيهة و مجههوداي الدولهة الجزائريهة أدم نستنتج من كهل ههذا أنه  بفضهل تكافه  
إلى تغير كبير على مستوم قيمة التعليم لدم المرأة و تغير نظرة المجتمع لها و تظهر م شراي 

 :هذا من خ ل ما يلي

 .للمرأة  تحسن المستوم التعليمي-

 .إغ   فجوة التمييز بين الذكور و اإلنا  و خاصة فيما يخص التعليم  -

ارتفاع نسبة التحها  البنهاي بالمدرسهة فهي مختلها المرحهل التعليميهة و اإللحهاف علهى مواصهلة  -
 .دراستها

 .ارتفاع معدالي الفتياي المتخرجاي من الجامعة  -

بههرامج تعلهههيم الكبهههار و محهههو انخفههاض نسهههبة األميهههة لههدم المهههرأة خهههاص الكبههار مهههنهن بفضهههل  -
 .األمية
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نههوع التغيههراي التههي حههدثي فههي قيمههة تعلههيم المههرأة حسههب المسههتوم  يوضهها :(41)جــدول رقــم -
 .التعليمي

 االحتماالي
 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

 % المجموع
 % ك % ك % ك % ك

 %1165 080 %67657 023 %30641 57 %11 11 %1655 10 ايجابي

 %265 15 %21 10 %11 11 %81 14 %11 11 سلبي

ايجههههههههههههههههههههههابي 
 وسلبي معا  

11 11% 13 20642% 14 28657% 17 51% 04 17% 

 %011 211 030 60 17 10 المجموع

 

 

 يوضا نوع التغيراي التي حدثي في قيمة تعليم المرأة حسب المستوم التعليمي: (42)رقم تمثيل بياني

أن نوع التغيراي التهي حهدثي فهي قيمهة تعلهيم المهرأة ههي  و التمثيل البياني تبين لنا نتائج الجدول
من المبحوثاي اللواتي صرحن أنهها ايجابيهة % 17، تليها نسبة % 1165ابية بنسبة قدري به ايج

وهي ضعيفة جدا  مقارنة % 265وسلبية معا  ، بينما اللواتي صرحن برنها سلبية قدري نسبتهن به 
 .بالنسب األخرم 

 ايجابي

 سلبي

ايجابي وسلبي 
 معاً 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

90% 

3% 

7% 

 ايجابي وسلبي معاً  سلبي ايجابي
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مسهتوم تعليمهي كما يتبين لنا أن أغلب المبحوثاي اللواتي صرحن أن التغيراي ايجابية كن ذاي 
% 30641، تليههها ذواي المسههتوم التعليمههي الثههانوي بههه% 67657جههامعي حيهه  قههدري نسههبهن بههه 

، بينمها المبحوثهاي اللهواتي يهرين أن % 1655أما ذواي المستوم التعليمي االبتدائي فقد قدري بهه 
و % 51هذه التغيراي ايجابية و سلبية معا  كذلك كن ذواي مستوم جهامعي سهجلنا عنهدها نسهبة 

صرحن برن  بعضهنللمستوم المتوسط ، في حين أن % 20642للمستوم الثانوي و % 28657
ثهم % 81هذه التغيراي كاني سلبية سجلنا عندها أعلى نسبة لذاي المستوم االبتدائي وقهدري بهه 

 .لذاي المستوم التعليمي الجامعي % 21تليها 

إال أننها ن حهظ أن اغلهب المبحوثهاي و إن لكل تغير جهانبين أحهدهما إيجهابي و اآلخهر سهلبي    
بفضل التعليم فقد أخهذن بالجوانهب االيجابيهة فقهط أمها الجوانهب السهلبية التهي تتجسهد فهي التغريهب  
و تسههطيا الههوعي و التخلههي عههن الهويههة الثقافيههة و الوطنيههة الجزائريههة فلههم تهه ثر إال علههى األقليههة 

 .منهن 

يمة التعليم لدم المرأة هامة جدا و أكثر  إيجابية فقهد إذا نستنتج أن التغيراي التي حدثي في ق  
قههدمي لههها خههدماي متنوعههة فههي حياتههها ،مههن خهه ل اكتسههاب خبههراي جديههدة و تحقيقههها لههذاتها و 
تغييههر نظههرة أفههراد المجتمههع لههها حيهه  أصههبا ينظههر لههها بههاحترام  أكثههر مههن خهه ل المكانههة التههي 

يهههة تمكنهههها مهههن العمهههل و المسهههاهمة فهههي حققتهههها بفضهههل التعلهههيم و حصهههولها علهههى شههههاداي علم
أن » المجتمع كما ارتفهع مسهتوم الهوعي الثقهافي و االجتمهاعي  للمهرأة حيه  يعتقهد  مهاكس فيبهر 

الهههوعي االجتمهههاعي ههههو الهههذي يتجسهههد فهههي الفكهههر والهههدين والعلهههم والمثهههل وههههو الهههذي يحهههدد الواقهههع 
وتعمهل علههى تطبيقهها وتعههرا  علهى حقوقههها المههرأة تتعهرا كمهها  ،(1)«االجتمهاعي للفههرد والمجتمهع

تحسهههين ع قاتهههها  و مشهههاركتها الفعالهههة فهههي المجتمهههع أهميهههة الهههدور الهههذي ت ديههه  كمواطنهههة عبهههر 
ن كههده هههو أنهه  كلمهها ارتفههع المسههتوم التعليمههي للمههرأة كلمهها ارتفههع  مهها االجتماعيههة مههع اآلخههرين، 

ي االجتماعيهة و العولمهة مستوم وعيها الثقافي و أصبحي أكثر إدراكها لمها تبثه  و تحمله  التغيهرا
 .و أكثر قدرة على فهم ما يدور حولها في العالم و وسائل اإلع م

                                                             
 .024،ص 2116، بيروي ، ،مركز الدراساي الوحدة العربية الثقافة سوسيولوجياعبد الغني ،  عماد -1
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يوضا ترييد المبحوثاي للتغيراي التي حهدثي علهى قيمهة التعلهيم حسهب نهوع  :(42)جدول رقم -
 . التغير الذي حد  على القيمة 

 االحتماالي
 ايجابي وسلبي معا   سلبي ايجابي

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %7465 041 %04628 12 %11 11 %80620 047 م يدة

 %665 03 %64628 11 %81 14 %11 11 ال أ يد

 %01 38 %20642 13 %21 10 %08678 34 محايدة

 %011 211 04 15 080 المجموع

 
 يوضا ترييد المبحوثاي للتغيراي التي حدثي على قيمة التعليم  (:43)رقم تمثيل بياني

التغيهراي " ي يهدن"ا من الجدول و التمثيهل البيهاني أن أغلهب المبحوثهاي صهرحن بهرنهن يتبين لن  
مهن المبحوثهاي % 01تليهها نسهبة % 7465التي حدثي على قيمة التعليم حي  قدري نسبتهن به 

ههذه التغيهراي فقهد سهجلي لهديهن نسهبة " ال ي يهدن"، أما اللواتي " محايداي"اللواتي صرحن برنهن 
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المبحوثههاي حسههب نههوع  يظهههر لنهها مههن نتههائج الجههدول أن هنههاك فروقهاي كبيههرة بههين إجابههايكمها   
التغيههر الحاصههل علههى قيمههة التعلههيم ، إذ نجههد أن أغلههب اللههواتي صههرحن سههابقا بههان التغيههر الههذي 

هههذا " ت يههد"حصههل علههى مسههتوم قيمههة التعلههيم هههو إيجههابي كانههي سههجلنا أعلههى نسههبة عنههد اللههواتي 
 " .محايدة"منهن أنها %08678منهن ،بينما صرحي نسبة %80620 التغير حي  قدري ب

ههذه التغيهراي و قهدري " ال ت يهد"أن التغيهراي سهلبية صهرحي أغلهبهن أنهها  تهرمالتي الفئة  أما   
بينما المبحوثهاي اللهواتي يهرين ،  " محايدة" منهن صرحن ب %21، أما نسبة %81نسبتهن ب 

ههههذا و قهههدري " ال ي يهههدن"ا فقهههد صهههرحي أغلهههبهن بهههرنهن أن التغيهههراي ههههي سهههلبية و ايجابيهههة معههه
أمهها  " محايههداي"مههنهن بههرنهن  %20642مههنهن ، فههي حههين سههجلنا نسههبة % 64628نسههبتهن ب 

 .منهن%04628هذا فقد سجلنا نسبة " ي يدن"اللواتي 

 نستنتج أن المرأة ت يد كل التغيراي االيجابية التي حدثي على قيمة التعليم و هذا ألنها جا ي  
لصههالا المههرأة ، فهه  بههد لههها مههن مواكبههة التطههور العلمههي و السههير نحههو األفضههل دائمهها و تحسههين 
مستواها العلمي فمن خ ل  تضمن حقوقها و يمكنها أن ت دي واجباتها لتكهوين مجتمهع مثقها و 

 .واعي  و متقدم 
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 خالصة

متتاليهة ههزاي اجتماعيهة وثقافيهة لقد أحدثي التغيراي االجتماعية ومعهها الخطهط التنمويهة ال      
عميقهة غيهري مهن نظهرة المجتمههع لقيمهة التعلهيم و أهميته  للمهرأة كمهها غيهري مهن نظهرة المهرأة إلههى 

 .قيمة التعليم في حد ذاتها و التي تحدد أدوارها مستقب  

 إذا إن التغيراي االجتماعية غيري نظرة المجتمع لقيمة التعليم و فرضي علهى اآلبها  إرسهال    
بنهههاتهن للمدرسهههة والتمتهههع بحقههههن فهههي تلقهههي العلهههم والثقافهههة التهههي تههه هلهن لممارسهههة حقهههوقهن فهههي 
المسهتقبل ، وفهي سههائر النشهاطاي االجتماعيههة جنبها  إلههى جنهب مهع الرجههل، وكهان فههي مقدمهة هههذا 

 :القوانين التي وضعتها الدولة لضمان حقو  المرأة اإلنسانية وحرياتها منها 

لزامي المجاني للبناي والبنين ومعاقبة اآلبها  واألمههاي الهذين يقفهون بوجه  فرض التعليم اإل -   
 .تعليم أطفالهم والمساواة بين للبني والولد

تنشهيط الهدوراي الحكوميههة ومهدارس مكافحههة األميهة لههدم المهرأة، وكههذلك النههوض بمسههتواها  -   
 . والثقافية واالجتماعية والفنيةالتعليمي والثقافي وقدرتها على مزاولة مختلا النشاطاي الفكرية 

صار ي من برهمية العلم كقيمة واالهتمام بها و أصبا  االجتماعيةإذا في ظل هذه التغيراي     
يتطلهههب مهههن المهههرأة الجزائريهههة أن تكهههون متعلمهههة وواعيهههة بمكانتهههها و بضهههرورة تطهههوير إمكاناتهههها 

فههة والفهههم، ليمكنههها  هههذا مههن تحسههين وقههدراتها ومهاراتههها، بحيهه  تتكههون لههديها قههيم التعلههيم والمعر 
مسههتوم حياتههها و عههيش حيههاة كريمههة ، و لقههد ارتفعههي قيمههة التعلههيم لههدي المههرأة عمهها كانههي عليهه  
 سابقا و أصبحي المرأة تقبل على التعليم و مواصلت  و الحصول على أعلى الشهاداي الجامعية

. 
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 تمهيد   

أدم التغيههر االجتمههاعي الههذي عرفهه  المجتمههع الجزائههري إلههى سلسههلة مههن التغيههراي حههدثي فههي   
القيميههة خاصههة فيمهها يتعلهه  بههالمرأة مههن أدوار و    تركيبههة المجتمههع و فههي بعههض نظمهه  و أنسههاق

الحظنها أنهها تغيهري بشهكل كبيهر و أصهبحي  وظائا و مكانة و قيم من بينها قيمهة التعلهيم التهي
المرأة ذاي مستوم تعليمي مرتفع و أكثر و عيا عن ذي قبل ،باإلضافة إلى قيمة العمل و التهي   
تعتبر من أهم القيم الواجب علي اإلنسان القيام بها الستمرار حيات  و بفضلها يهتمكن مهن البقها  

بهها للرجهال فقهط علهى الهرغم مهن أن المهرأة كانهي في المجتمع ، إال أن ههذه القيمهة كانهي معترفها 
لكنهها لهم تخهرج  مدائهم تقها جنبها إلهى جنهب مهع الرجهل و تسهاعده فهي مختلها األعمهال منهذ القهدي

أبدا عهن نطها  األسهرة بسهبب القهيم و العهاداي التقاليهد التهي كانهي مسهتمدة مهن ظهروا المجتمهع 
تطهور نظهرا للتغيهراي االجتماعيهة المتسهارعة الجزائري  آنهذاك ، و شهيئا فشهيئا بهدأي ههذه القيمهة ت

و تسببي في إفراز قيما متنوعة و ظروفا مختلفة تستوجب التكيا مع التي أدي إلى تعقد الحياة 
كمههها  و أصهههبحي قيمهههة عمهههل المهههرأة ذاي أهميهههة كبيهههرة ضهههرورة حياتيهههة و متطلباتهههها المتجهههددة ،

لقيمههة العمههل لههدم المههرأة و مههدم  مجتمعيههة ال  بههد منههها ، و سههنحاول فههي هههذا الفصههل التعههرض
 .ترثير التغيراي االجتماعية على هذه القيمة بالنسبة للمجتمع و المرأة 
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 العمل لدم المرأة تعريفة و تطوره :المبحث األول

 :العمل تعريف -1

تختلا مفاهيم العمل باخت ا الحقب الزمنية التي يمر بها المجتمع و األفهراد ، لهذلك أعتبهر    
» لى مر التاريخ من أههم المواضهيع التهي يجهب االهتمهام بهها و دراسهتها و تطويرهها ألنه  يعتبهرع

 ،(1)«الوسههيلة الشههرعية التههي يههتمكن مههن خ لههها الفههرد مههن إشههباع حاجاتهه  و التعبيههر عههن قدراتهه 
ههههو نشهههاط يقهههوم بههه  اإلنسهههان عهههن طريههه  بهههذل جههههد عضهههلي أو فكهههري لتحقيههه  ههههدا »فالعمهههل 

وظيفههة اجتماعيههة تتحقهه  فيههها شخصههية الفههرد، و يعرفههها مههاركس علههى أنهه   اقتصههادي ،كمهها انهه 
مجموعة من األفعال التي يقوم بها اإلنسان قصد تحقي  ههدا و ذلهك بمسهاعدة فكهره و يديه  و "

برنه  مجموعهة » "أوكلهي"، و عرفه  (2)«أدوات  و آالت  و التهي ته ثر بهدورها علهى اإلنسهان و تغيهره
الجههد »،و ههو  ( 3)«طلب مهاراي متنوعة و أنواعا مختلفة من النشاطمن األعمال المتجانسة تت

الذي يبذل  اإلنسان سوا  كان عقليا أو بدنيا للمشاركة فهي خدمهة الفهرد و المجتمهع و يههدا إلهى 
علهى أنه  »" أحمد زكي"، بينما يعرف  (4)«الحصول على أجر يساعد الفرد على الوفا  باحتياجات 

أو بدني يتضمن الترثير على األشهيا  الماديهة و غيهر الماديهة لتحقيه   كل مجهود إرادي و عقلي
 .(5)«هدا اقتصادي مفيد كما أن  وظيفة اجتماعية تتحق  فيها شخصية الفرد

                                                             
 411، ص2113التوزيع ،الجزائر، ،دار الغرب للنشر و  دراساي في علوم النفسمحمد جمال يحياوي،  -1

2 - GEORGE, Fredman. Traité de sociologie du Travail, Armand Colin, 3eme édition, Tome1 , 

1970, p 12 
، 2118، 0،الدار الدوليهههة ل سهههتثماراي الثقافيهههة،القاهرة ،طالنظريهههة االجتماعيهههة و دراسهههة األسهههرةسهههامية مصهههطفى الخشهههاب ، -3

 .220ص
،منشهههوراي جامعهههة اإلنسانية،مجلة العلهههوم ،خهههروج المهههرأة إلهههى ميهههدان العمهههل و أثهههره علهههى التماسهههك األسهههري صهههطفىعهههوفي م -4

 .042،ص01،2113قسنطينة ،العدد
 .61، دار النهضة ، مصر ، بدون سنة ، صموسوعة المصطلحاي االقتصادية و اإلحصائيةعبد العزيز فهمي ، -5
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الجهد اإلبتكاري الذي يجمع بين المهارة العقليهة و » أيضا على أن   "ناصر القاسمي"و يعرف    
ة حاجاتهههههها المختلفهههههة و لتحسهههههين وضهههههعها المهههههادي و الحركيهههههة و الهههههذي تبذلههههه  اإلنسهههههانية لتلبيههههه

 . (1)«االجتماعي

نستخلص من كل ههذه التعريفهاي أن العمهل ههو كهل نشهاط أو جههد يبذله  اإلنسهان سهوا  كهان    
مركههل أو )عقلههي أو بههدني  مقابههل أجههر مههادي يسههعى مههن خ لهه  إلههى تلبيههة حاجاتهه  الماديههة مههن 

، و مهن خ له  أيضها يحقه  ..(انهة مها أو إثبهاي ذاته تحقي  مك)أو المعنوية ..( ملبس أو مشرب
 .االستقرار و التوازن في المجتمع 

 : تعريف عمل المرأة  -2

مرأة ، فالعمل بالنسبة للمهرأة ابما أن العمل هو كل نشاط يقوم ب  اإلنسان سوا  كان رج  أو    
مبلغها ماليها ى مقابله  كهل نشهاط تقهوم به  المهرأة  و تتقاضه» ال يختلا عن الرجل ألن  ههو أيضها 

أن عمهل المهرأة لهيس »فيهرم "عطيهة فهارو  "، أمها (2)«على خه ا العمهل المنزلهي غيهر المهرجور
محمد "،وهذا ما يراه أيضا  (3)«عمل المرأة في المنزل و أنما يعني المرأة التي تعمل خارج البيي

ويا أو مهنيا أو إداريا أو هي التي تعمل خارج البيي مهما يكن عملها يد»المرأة العاملة " إحسان
، (4)«....علميا،فالمرأة العاملة لها دورين اجتماعيين دور ربة البيي و دور الموظفة أو المعلمة 

 .(5)«مجهود إرادي يهدا إلى تحقي  منفعة ما»فيرم أن عمل المرأة هو كل " العساا"أما 

 

                                                             
،  2100، 0،ديهههوان المطبوعهههاي الجامعيهههة، الجزائهههر، ط تمهههاع التنظهههيم و العمهههلدليهههل مصهههطلحاي علهههم اجناصهههر القاسهههمي،  -1

 .15ص
، إشهههههراا عبهههههد القهههههادر جغلهههههول ،دار الطباعهههههة للنشهههههر و التوزيهههههع، بيهههههروي  المهههههرأة الجزائريهههههةهيلهههههين قهههههان قليهههههدر و آخهههههرون،  -2
 .26،ص0183،

3
- Farouk, Benatia, Le Travail Féminin en  Algérie, Alger S.N.E.P 1976, p2 

، دار وائههل للنشههر،بيروي ، رعلههم اجتمههاع المههرأة دراسههة تحليليههة عههن دور المههرأة فههي المجتمههع المعاصههإحسههان محمههد الحسههن،  -4
 75،ص0،2118ط
،  م شهراي حهول المسهاهمة االقتصهادية للمهرأة العاملهة فهي قطهاع التربيهة و التعلهيم فهي دول الخلهيجالعساا صالا بهن أحمهد ، -5

 .23، ص0186للثقافة العالمية، بغداد ، المعهد العربي
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المرأة خارج نطا  األسرة و نستخلص من هذه التعاريا أن عمل المرأة هو كل عمل تقوم ب     
تتقاضى علي  أجرا ماديا ، و ال يشمل هذا العمل ما تقهوم به  المهرأة داخهل المنهزل مهن أعمهال ال 

 .غيرها من األعمال المنزلية .... ترجر عنها كالتربية الغسل التنظيا و
 :تطور قيمة العمل لدي المرأة  -3
نهها تمثهل عنصهر أساسهي مهن عناصهر تقدمهه  تعتبهر قيمهة العمهل مهن أههم القهيم فهي المجتمههع أل  

من  قيمت  في الحياة داخل المجتمع وازدهاره ، حي  تتبين أهمية العمل ومكانت  بتقديس  ومعرفة
خههه ل توجيههه  األفهههراد نحهههو العمهههل الصهههالا الهههذي يسهههد حاجهههاتهم الفطريهههة ، فالعمهههل ههههو نشهههاط 

صههورة »بعههض العلمهها  فهههو  اقتصههادي يقههوم بهه  الفههرد للحصههول علههى دخههل أو مقابههل ،أمهها عنههد
، حتى أن اإلس م جعل للعمهل قيمهة  (1)«اإلنسان األساسية لتحقي  ذات   بل و التعبير عن ذات 

،  و فضل العامل علهى عاطهل بقهول اليهد العليها خيهر اليهد السهفلى في حياة الفرد و رفع من شرن 
لههذا شهجعهم و حهثهم علهى العمهل  لإلنسهانبمنزلة العبادة ألن  يعتبره عزة وكرامهة  العمل جعل و

و أمههرهم بالسههعي للحصههول علههى رز  اع تعههالى مههن خهه ل تعاليمهه  وأحكامهه  وهههذا الههذي ت كههده 
َ ام عَمَلُك   م وْ    و ،حيههه  قهههال تعهههالى﴿ (2)النصهههوص الشهههرعية فهههي القهههرآن الكهههريم لُُه وقُ   ِل اعمل   وا  َس   ََ

مل عمل صاحلا مل ذ ر أو أنثى وهو مؤمل  لنحيينه حيال طيبة ،وقال كذلك﴿ (015سورة التوبة اآلية)(3)﴾واملؤمنون
 .( 17سورة النحل اآلية )4﴾و لنجزينهم أجرهم بأحسل ما  انوا يعملون

لهى نرم من اآلية الكريمة أن اإلسه م لهم يفهر  بهين المهرأة والرجهل فهي العمهل ، كمها أنه  ي كهد ع 
ٌُ ﴿ إنصهاا المههرأة العاملههة وذلههك بمنحههها حقوقههها التههي حرمههي منهها مههن خهه ل قولهه  تعههالى اَل ُأِض  ي

،إذن سهما اإلسه م للمهرأة (015سورة آل عمران اآلية )(5)﴾َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّل ذََ ٍر َأْو أُنَثٰى بَ ْعُضُكم مِّل بَ ْعضٍ 
عمهال التهي مكنتهها مهن القيهام بهردوار ايجابيهة فهي باالستق لية االقتصادية بممارسة الكثير من األ

 .(6)لعامة سوا  كان ذلك في المجتمعاي التقليدية أو المجتمعاي الحديثةا الحياة

                                                             
 .78، مرجع سب  ذكره ، ص االجتماعمدخل إلى علم حامد خالد ،  -1
، 0، منشهوراي دائهرة الشهارقة لإلعه م ، الشهارقة، ط مفههوم العمهل فهي اإلسه م وأثهره فهي التربيهة اإلسه ميةحيد ناصر الهرازي ، -2

 .25،ص 0118
 .015سورة التوبة اآلية - 3
 17ورة النحل اآلية س - 4
 .015اآلية  ، سورة آل عمران - 5
 .12، مرجع سب  ذكره ، ص و م شرات  في الجزائر االجتماعيوسائل التغير ثريا تيجاني،  -6
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قرآنيههة أن العمههل لههم يسههتهدا الرجههل وحههده أو المههرأة وحههدها بههل هذه النصوص النسههتنتج مههن    
، إال أن العهاداي و القهيم الجزائريهة ﴾أنث ىأو ﴿م ل ذ  ر الرجل و المهرأة علهى حهد سهيان وذلهك بقوله  

مازالههي تصههر علههى أن دور المههرأة األساسههي هههو أن تكههون زوجههة و أمهها ، و أن دور الرجههل هههو 
العمههل خههارج المنههزل و إعالههة أسههرت  ، لكههن التغييههراي االجتماعيههة خلقههي امههرأة لههها مميزاتههها و 

يدية قديما و التي كهان محيطهها خصائصها النفسية و الفكرية المختلفة عن خصائص المرأة التقل
، تعاني السلبية و عدم الثقة بالنفس باإلضافة إلهى األفكهار و القهيم  (1) األسرة و األهل و المنزل

التي كاني سائدة من قبل إذ كان مهن غيهر الممكهن أن تخهرج المهرأة مهن البيهي للعمهل بهل يرغهب 
بيهههة أطفالهههها فاالعتنههها  باألسهههرة ههههي فهههي بقائهههها فهههي المنهههزل حتهههى تتفهههره لواجباتهههها المنزليهههة و تر 

الوظيفة األساسية للمرأة أما عملها خارج المنزل فهو غير مقبول نهائيا ، وكانهي المهرأة ال يمكهن 
 . أن تحق  طموحها و ذاتها إال من خ ل القيام األمثل بهذه الواجباي 

لمجتمهع الجزائهري لعمهل إال أن هناك اتجاها  واضحا  وملموسا  نحو تغيهر قيمهة العمهل و تقبهل ا   
راجهع وذلك المرأة خارج المنزل و أصهبا ينظهر إليهها نظهرة يمل هها الكثيهر مهن االحتهرام والتقهدير ،

إلههى التغيههر الههذي حههد  فههي مفهههوم دور المههرأة و الههذي نجههده واضههحا فههي ازديههاد عههدد مناصههب 
هههو مهها يمثههل و  0134.111الشههغل و النسهها  العههام ي حيهه  بلهه  حجههم الفئههة العاملههة النسههوية 

شخصها بتجمهالي السهكان  2664% عاملة من إجمالي اليد العاملة التهي قهدري  بنسهبة  %0863
 .  (2)المشتغلين
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 ترثير التغيراي االجتماعية على قيمة العمل لدم المرأة:  المبحث الثاني 

 : دور التغيرات االجتماعية في تغيير قيمة العمل لدى المرأة و أاميتها -1

حسهب  المهرأة لهدم يوضها دور التغيهراي االجتماعيهة فهي تغييهر قيمهة العمهل: (43)رقم جدول -
 .يهنمدم تغير القيم لد

 تغير القيم       

 تغير في قيمة العمل

 لم تتغير تغيري قلي    تغيري كثيرا  
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %82 064 %00658 01 %36658 61 %50683 85 كثيرا  

 %08 36 %61644 25 %01644 17 %00600 14 نوعا  ما

 %11 11 %11 11 %11 11 %11 11 أبدا  

 %011 211 44 67 81 المجموع

 

 

  المرأة لدم قيمة العمل علىالتغيراي االجتماعية  ترثيريوضا  :(44)رقمتمثيل بياني 

اي أن أغلهههب المبحوثهههاي صهههرحن أن للتغيهههر  البيهههانيو التمثيهههل يتبهههين لنههها مهههن الجهههدول أعههه ه   
حيه  قههدري " كثيهرا" االجتماعيهة دور كبيهر فهي تغيههر قيمهة العمهل لههدم المهرأة فهي نظهر المجتمههع 
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فهي % 08قهدري نسهبتهن بهه  "نوعها  مها"،أمها اللهواتي تهرين أنهها تغيهري % 82بهه  ة ههذا التغيهرنسب
،وهههذا يههدل علههى أن هههذه " أبههدا"أن قيمههة العمههل لههم تتغيههر  اإلجابههةحههين لههم نسههجل أي قيمههة عنههد 

 .قيمة تغيري فع   داخل المجتمع سوا  كان هذا التغير كبيرا  أو جزئيا  ال

السهابقة حهول مهدم تغيهر  تصهريحاتهنو بمقارنة إجابهاي المبحوثهاي بكما ن حظ من الجدول    
 سهجلنا نسهبةنجهد أن اللهواتي صهرحن أن للتغيهراي دورا  كبيهرا  فهي تغييهر قيمهة العمهل القيم لديهن  

 بعهههض مهههن،و سهههجلنا عنهههد " تغيهههري كثيهههرا  "صهههرحن سهههابقا  أن قهههيمهن اتي عنهههد اللهههو  % 50683
سههجلنا نسههبة  "لههم تتغيههر"أنههها ، أمهها اللههواتي صههرحن % 36658نسههبة " تغيههري قلههي "صهرحن أنههها 

بهههالرغم مهههن أن ههههذه الفئهههة األخيهههرة صهههرحي بهههرن القهههيم لهههم تتغيهههر لهههديها أبههههدا إال أن % 00658
ضهن يعمل أو أنههن يبحهثن عهن عمهل وههذا يهدل علهى تصريحاتهن تتناقض مع واقعهن فنجد بع

 . أن  هناك تغير في قيمهن و لكنهن يرفضن االعتراا بهذا 

في قيمة العمل لدي " نوعا  ما"بينما المبحوثاي اللواتي صرحن أن التغيراي االجتماعية أثري    
، و % 61644ه  وقدري نسهبتهن به" لم تتغير"المرأة  نجد أغلبهن ممن صرحن سابقا  برن قيمهن 

تغيري "عند اللواتي صرحن أنها % 00600بينما سجلنا ،" تغيري قلي   "صرحن برنها % 01644
 " .كثيرا  

نستنتج أن للتغيراي االجتماعية دور كبير في تغيهر قيمهة العمهل لهدم المهرأة عمها كانهي عليه     
هههها  واضهههحا  نحهههو تقبهههل سهههابقا سهههوا  كهههان ههههذا التغيهههر كبيهههرا أو جزئيههها، إال أنههه  أصهههبا هنهههاك اتجا

المجتمع الجزائري لعمل المهرأة خهارج المنهزل كنتيجهة حتميهة لههذه التغيهراي التهي تزيهد مهن فرصهة 
مشاركة المرأة في سو  العمل و في جميع الميادين و القطاعاي حتى التي كانهي تقتصهر علهى 

بقا يفههرض علههى  و غيرههها ،إذ كههان المجتمههع سهها....الرجههال كالقطههاع العسههكري، األمههن، الهندسههة 
المرأة العمل داخل المنزل فقط يعارض خروجهها مهن المنهزل للعمهل، لكهن فهي الوقهي الحاضهر و 
مههع التطههور التكنولههوجي و االقتصههادي و وسههائل اإلعهه م و االتصههال ارتفههاع المسههتوم التعليمههي  

ل المرأة حصولها على شهاداي تغيري نظرة المجتمع للقيمة االجتماعية  لعم»للمرأة و وعيها و 
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فرصههبحي المههرأة العاملههة  (1)«ممهها دفههع بههالمرأة إلههى الخههروج إلههى ميههدان العمههل و بنسههب متفاوتههة
كيده فهي المقهاب ي حيهه  رهته تحضهى بهاالحترام و التقهدير داخهل المجتمهع الجزائهري، و هههذا مها تهم

ههههل تغيهههري نظهههرة »مهههن خههه ل اإلجابهههة علهههى السههه ال( 11)ة فهههي المقابلهههة رقهههمصهههرحي المبحوثههه
،بكهري ماكهانوش يخلهو المهرا تخهرج  نعم تغيري بزاا« »جتمع لقيمة عمل المرأة ؟ كيا ذلك؟الم

وتخههدم بههرا كانههي تخههدم غيههر فههي الههدار تغسههل و طيههب و تسههي  و تنسههج و تخههيط للعايلههة فقههط، 
بصهها ظههروك رانهها نشههوفو المههرأة تخههدم فههي كههل المهههن حتههى نتههاع الرجههال و ولينهها نشههوفو المههرأة 

و غيرههها و هههذا كلههو ... و دركيههة و نجههارة و بنايههة، مقاولههة ،ف حههة ،سههائقة عسههكرية و بوليسههية 
نعهم تغيهري »بمعنهى  «راجع للتغيراي لي صراي في المجتمهع و التطهور التكنولهوجي و التحضهر

كثيههرا ، كانههي المههرأة فههي الماضههي ال يمكنههها الخههروج مههن المنههزل للعمههل بههل كانههي تقههوم بالعمههل 
تنظهها و تنسههج للعائلههة فقههط ، بينمهها اآلن أصههبحنا نههرم المههرأة  داخههل المنههزل تغسههل و تطههبخ و

تعمههل فههي كههل المهههن حتههى التههي تقتصههر علههى الرجههال كههالمرأة العسههكرية و الشههرطية ، النجههارة 
، و هذا كل  يرجع إلى التغيراي االجتماعية و التحضهر و غيرها....المقاولة ، الف حة  ،البنا ة،

صهههرحي أن ( 07)أمههها المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم  «اعههايو التطههور فههي كههل المجههاالي و القط
 . «نعم تغيري نظرة المجتمع لعمل المرأة من نظرة احتقار و تشا م إلى نظرة تقدير و احترام »

 

 

 

 

 

 

                                                             
فهي علهم االجتمهاع ، جامعهة  الماجسهتير، رسهالة مقدمهة لنيهل شههادة أثار عمل المرأة على تربية أطفالههامليكة  الحاج يوسا، -1

 . 65، ص2113-2112الجزائر،
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يوضههها أهميههة العمههل كربهههة بيههي مقارنههة بالعمهههل خارجهه  لههدم المبحوثهههاي : (44)جــدول رقــم -
 .حسب المهنة 

 المهنة             

 لعمل المنزليأهمية ا

 موظفة لدم الدولة خاصال بالقطاع موظفة ال تعمل
 % ك

 % ك % ك % ك

 %765 05 %3631 14 %02651 11 %21 12 يقل

 %31 61 %35651 42 %23660 07 %01 10 ال يقل 

 %6265 025 %52654 62 %63688 46 %71 17 أكثر أهمية

 %011 211 008 72 01 المجموع

 

    
 .يوضا أهمية العمل كربة بيي مقارنة بالعمل خارج  لدم المبحوثاي: (45)ي رقمتمثيل بيان

مقارنهة بالعمهل  "أكثهر أهميهة"أن العمهل كربهة بيهي يعتبهر  البياني و التمثيل ن حظ من الجدول  
 "ال يقهل"ممهن تهرين أن العمهل المنزلهي % 31،تليهها نسهبة % 6265خارجه  حيه  قهدري نسهبت  بهه

مههن المبحوثههاي صههرحن أن العمههل المنزلههي % 765رجهها  ،بينمهها قههدري نسههبة أهميههة عههن العمههل خا
 .أهمية عن العمل خارج  "يقل"

توزعي حسب المهنة كما يلي  "أكثر أهمية"ون حظ أيضا  أن المبحوثاي اللواتي صرحن برن     
% 52654،و  بالقطههاع الخههاصللههواتي تعملههن % 63688بالنسههبة للههواتي ال تعملههن ،و % 71: 
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،إذا العمههل المنزلههي بالنسههبة للمههرأة يعتبههر عمههل فههي حههد ذاتهه  و لهه  قيمتهه  ظفههاي لههدم الدولههة للمو 
 .المادية و المعنوية 

أهميهة كانهي أغلهبهن ممهن يعملهن فهي وظهائا لهدم  "ال يقهل"في حين أن اللهواتي صهرحن برنه    
لهواتي ال خهاص أمها الال بالقطهاعللهواتي يعملهن % 23660،تليهها % 35651الدولة وقدري بنسهبة 

، نجهد أن المبحوثهاي يعتبهرن أن العمهل داخهل المنهزل ال يقهل أهميهة عهن  %01يعملن قدري به  
العمههل خارجهه  و هههن يقمههن بردائهه  علههى أكمههل وجهه  ألنهه  مسهه ولية كبيههرة ، فههالمرأة هههي المربيههة و 

للبيهي المعلمة و عليها أن توفر لزوجها و أبنائها كل ظروا الراحة و االستقرار بمجرد عهودتهم 
 .حتى و لو كاني عاملة و تشعر باإلرها  أحيانا 

كانههي أغلههبهن مههن اللههواتي ال يعملههن حيهه  قههدري  "يقههل أهميههة"برنهه   يصههرح الفئههة التههيبينمهها    
للموظفهة لهدم الدولهة % 3631و  بالقطهاع الخهاصللعهام ي % 02651،تليهها % 21نسبتهن به 

اتها و إمكاناتهههها و مواهبهههها محبوسهههة و ال ،ألنهههم يهههرون أن مكهههو  المههرأة فهههي البيهههي يجعهههل قههدر 
يمكنههها المشههاركة فههي تنميههة المجتمههع و بالتههالي يصههبا دورههها غيههر فعههال ، كمهها أن مكوثههها فههي 
المنههزل يجعلههها معزولههة عههن العههالم و مهها يههدور فيهه  و بالتههالي تصههبا أقههل كفهها ة فههي التعامههل و 

 .التفاعل مع المجتمع

عمل داخل المنزل من رعاية و طبخ و تنظيا و غسهيل ال تري المبحوثاي أن ما تقدم  من    
يقل أهمية عن العمل خارج  بل ل  قيمة كبيرة جدا ألنها تقوم بتنشئة أجياال يعملون علهى تطهور 
و تنميههة المجتمههع و هههذا أعظههم شههي  يمكههن أن تقدمهه  المههرأة لمجتمعههها وهههذا مهها ت كههده الباحثههة 

ل و رعههايتهم هههي مهنههة قائمههة بههذاتها و ترخههذ الكثيههر مههن أن تربيههة األطفهها »بقولههها " بههاوال بيههتس"
المرأة الماكثة في البيي هي أيضا عاملهة »، وصرحي إحدم المبحوثاي أن  (1)«الوقي و الجهد

خاصة إذا كان لديها مستوم ثقافي و تعليمي جيد تستغل  في تعليم أبنائها و توجيههم و تربيتهم 
مهال ال تقتصهر علهى المهرأة الماكثهة فهي المنهزل فقهط بهل ، و ههذه األع «تربية صالحة و تهوعيتهم

                                                             
دار الشهرو ، ،  االتجاهاي الوالدية في التنشئة االجتماعية و ع قتها بمخاوا الذاي لهدم الطفهلالكتاني فاطمة المنتصر ،  -1

 . 87،ص 2111،  0عمان، ط
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أن المههرأة العاملههة تقههوم بردائههها أيضهها فهه  يمكنههها االسههتغنا  عنهه  أو تجاهلهه  ألنهه  دور فطههري و 
واجب من واجباتها التي أقره المجتمهع لهها منهذ القهديم ، إال أن التغيهراي االجتماعيهة التهي تحهد  

ة الخههروج للعمههل و هههذا لعههدة أسههباب منههها تحسههين المسههتوم فههي المجتمههع الجزائههري دفعههي بههالمرأ
المعيشي أو تحقي  حياة أفضل لها و ألبنائها و ضمان مستقبلهما و ههذا مها يجعهل عمهل المهرأة 

 .العاملة مضاعفا 

نسههتنتج أن للعمههل المنزلههي أهميههة كبيههرة بالنسههبة للمبحوثههاي سههوا  كههن ماكثههاي فههي البيههي أو   
عن العمل خارج   حتهى اإلسه م اعتبهر أن عمهل المهرأة فهي المنهزل له   عام ي و ال يقل أهمية

فبالرغم   (1)«أعم  و أشمل، فاألمومة عمل و تربية األبنا   عمل و أعمال البيي عمل »مفهوم
من أن المرأة ال تتقاضى أجرا عن عملها المنزلي إال أن  عمهل قهائم بذاته  و واجهب مهن واجباتهها 

 . التي يجب عليها أدائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .006، ص0186، مكتبة الوهبة ، مصر ،  المرأة في التصور اإلس ميعبد المتعال ، محمد الجيري،  - 1
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المهههرأة فهههي الوقهههي الحهههالي حسهههب المسهههتوم لهههدم عمهههل أهميهههة اليوضههها  :(45)جـــدول رقـــم - 
 . و المهنة المعيشي والحالة االجتماعية

 المستوم المعيشي 

 ضرورة العمل
 متدني متوسط جيد

 % المجموع
 % ك % ك % ك

 %7565 050 %011 25 %71634 16 %55655 31 ضروري 

 %23 46 %11 11 %21666 25 %38681 20 نوعا  ما

 %065 13 %11 11 %11 11 %5655 13 غير ضروري

 %011 211 25 020 54 المجموع

 الحالة االجتماعية للمرأة 

 الحالة االجتماعية  

 ضرورة العمل
 أرملة مطلقة متزوجة عزبا 

 المجموع
 % ك % ك % ك % ك

 050 %011 02 %011 18 %71604 14 %81643 37 ضروري 

 46 %11 11 %11 11 %27660 37 %01656 11 نوعا  ما

 13 %11 11 %11 11 %2624 13 %11 11 غير ضروري

 211 02 18 034 46 المجموع

 المهنة

 المهنة        

 ضرورة العمل
 موظفة لدم الدولة خاصبالقطاع ال موظفة ال تعمل

 المجموع
 % ك % ك % ك

 050 %76627 11 %76638 55 %61 16 ضروري جدا

 46 %23673 28 %23660 07 %01 10 نوعا  ما

 13 %11 11 %11 11 %31 13 ضروريغير 

 211 008 72 01 المجموع
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 . حسب المستوم المعيشي و الحالة االجتماعية المرأة في الوقي الحاليلدم عمل ال أهميةيوضا  (:46)تمثيل بياني رقم

أن أغلبيههة المبحوثههاي صههرحن أن العمههل لههدم البيههاني  و التمثيههليتبههين لنهها مههن الجههدول أعهه ه   
ممهن صهرحن % 23، تليهها نسهبة % 7565وههذا بنسهبة  "جهدا ضهروري"المرأة في الوقي الحهالي 

وههي % 065قهدري نسهبتهن بهه  "غير ضروري"، أما اللواتي صرحن برن   "نوعا ما" ضروري برن 
 .نسبة ضعيفة جدا  مقارنة بالنسب األخرم 

لهى قيمهة العمهل نجهد أن إظ أن المستوم المعيشي للمهرأة  له  دور كبيهر فهي نظهرتهن كما ن ح   
 "ضهههروري جهههدا  "مهههن المبحوثهههاي ذواي المسهههتوم المعيشهههي المتهههدني صهههرحن أن العمهههل % 011

% 71634  نخاصههة بالنسههبة للمههرأة ،أمهها المبحوثههاي ذواي المسههتوم المعيشههي المتوسههط صههرح
،كمها سهجلنا أيضها   "نوعها مها"نهن بهرن العمهل ضهروري مه% 21666،و  "جدا ضروري"منهن أن  

ممههن % 55655عنههد المبحوثههاي ذواي المسههتوم المعيشههي الجيههد كههذلك نسههبة مرتفعههة قههدري بههه 
منهن فترين % 5655،أما  "نوعا  ما"منهن أن  ضروري % 38681و  "جدا ضروري"صرحن أن  

 . "غير ضروري"أن  

ا أهميههة كبيهرة فههي تصههريحهن حهول أهميههة العمههل بالنسههبة الحالههة االجتماعيههة للمهرأة لههه و أيضها  
مههههن المبحوثههههاي % 011صههههرحي نسههههبة : يلههههي  فههههي الوقههههي الحههههالي حيهههه  توزعههههي كمههها للمهههرأة

تغيههري وال ن الحيههاة االجتماعيههة أخاصههة و  للمههرأة "جههدا ضههروري"المطلقههاي واألرامههل أن العمههل 
يهههة و ارتفهههاع نسهههب الطههه   و يمكننههها أن نظمهههن المسهههتقبل فهههي ظهههل انتشهههار المشهههاكل االجتماع

غير  نوعاً ما ضروري 
 ضروري

75,50
% 

23% 

1,50% 

 جيد

 متوسط
 متدني

 ضروري 
 نوعاً ما

غير 
 ضروري

 عزباء 

 متزوجة

 مطلقة 
 أرملة

 ضروري 
 نوعاً ما

غير 
 ضروري
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حد  شي  سهيئ لهها فتجهد مها  إذاتكون عاملة في حالة ما  أن المرأةيجب على الحواد  ، لهذا 
 .تعيل ب  نفسها و أسرتها 

 "جهههههدا ضهههههروري"مههههنهن برنههههه  % 71604نسهههههبة  نبينمهههها المبحوثهههههاي المتزوجهههههاي فقههههد صهههههرح   
وههذا راجهع  "غير ضهروري"أن   منهن صرحن% 2624،أما  "نوعا  ما"برن  ضروري % 27660و

ن في مناصب ووظائا جيدة يحق  لهن مستوم معيشي جيد مما يجعلهن لإلى أن أزواجهن يعم
في حين ترم أغلهب ،أن بعض األزواج يمنعون زوجاتهم عن العمل  أوغير راغباي في العمل ،

ي حيهه  ي الوقههي الحههالفههللمههرأة خاصههة  "جههدا ضههروري"المبحوثههاي غيههر المتزوجههاي أن العمههل 
 ."نوعا  ما"منهن ترين أن  ضروري % 01656،أما % 81643قدري نسبتهن به 

 . المهنةعمل المرأة حسب  أهميةيوضا  (47)تمثيل بياني رقم

مهن التمثيهل البيهاني أن رأي أفهراد العينهة حهول ضهرورة العمهل فهي الوقهي الحهالي  كما يتبهين لنها  
أغلههب اللههواتي يعملههن فههي وظههائا لههدم  يختلهها أيضهها حسههب مهنههة المبحوثههاي حيهه  ن حههظ أن

، و سهجلنا عنهد ضهروري  %76627 حي  سجلنا نسبة" ضروري جدا"الدولة صرحن برن العمل 
 .%23673نسبة " نوعاما"

عنهد  %76638سجلنا أعلهى نسهبة قهدري ب  في القطاع الخاصأما المبحوثاي اللواتي يعملن   
حهين أن المبحوثهاي اللهواتي ال يعملهن ، فهي "نوعها مها"عند ضروري %23660، و "ضروري جدا"

 %61و قدري ب "  ضروري جدا"فقد سجلنا كذلك أعلى نسبة عند اللواتي ترين أن عمل المرأة 

 ال تعمل

 موظفة بالقطاع الخاص

 موظفة لدى الدولة

 غير ضروري نوعاً ما ضروري جدا

60% 

10% 
30% 

76,38% 

23,61% 

0% 

76,27% 

23,73% 
0% 
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نوعها "عنهد ضهروري  %01، ثهم " غيهر ضهروري"مهن هاته  الفئهة تهرم أنه  %31، و سجلنا نسبة 
 " .ما

ل آخهر له  ع قهة مباشهرة بموقها بينما فهي المقهاب ي التهي تهم إجرائهها الحظنها أن هنالهك عامه   
المسهههتوم المبحوثهههاي  فيمههها يخهههص إذا كهههن يعتبهههرن أن العمهههل مهههن القهههيم الضهههرورية للمهههرأة وههههو 

التعليمههي لهههذا تختلهها مههواقفهن بههاخت ا مسهههتواهن التعليمههي ، حيهه   أنهه  كلمهها ارتفههع مسهههتوم 
عليمهي للمهرأة يمكنهها تعليمهن اعتبرن أن عمل المرأة ضروري جهدا و بالتهالي ارتفهاع المسهتوم الت

  .كقيمة ضرورية  من إدراك  أهمية قيمة العمل لديها و ترسيخها في حياتها

انقسههمي إلههى فئتههين فئههة تههرم أن عمههل المههرأة غيههر ضههروي و  نسههتخلص أن أرا  المبحوثههاي   
األخرم ترم أن  ضروري جدا ، فبالنسبة للفئة األولي يرجع ههذا إلهى أنهها تعتبهر أن العمهل يه ثر 

ى حياتها بطريقة سلبية و يسبب لها الكثيرة من مشهاكل األسهرية و الزوجيهة ، وذلهك أن المهرأة عل
لن تستطيع التوفي  بهين عملهها خهارج المنهزل و داخلهة و ههذا قهد يه دي إلهى تقصهير مهن ناحيتهها 
في أدا  إحداهما على حساب األخرم ، حتى و إن تمكني من التوفي  بينهما سهيكون ههذا علهى 

تها ، كما أن عمل المرأة ليس مفروضا عليها و هو من واجب الرجل ألن  المسهئول حساب صح
عههن النفقههة علههى أفههراد أسههرت  و تههوفير كههل احتياجاتههها ، و مهها علههى المههرأة إال أن تكههون األم و 
المربيههة و الزوجههة الراعيههة ألبنائههها و زوجههها و بيتههها، و هههذا الههرأي تمثلهه  فئههة قليلههة جههدا مقارنههة 

أن عمههل المههرأة خهارج المنههزل له  أهميههة و قيمههة كبيهرة خاصههة فهي ظههل كههل ة التههي تعتبهر باألغلبيه
التغيهههراي االجتماعيهههة التهههي مسهههي المجتمهههع و امتهههدي آثارهههها إلهههى األسهههرة، فالعمهههل أصهههبا قيمهههة 
ضرورية في حياة المرأة و أكثر إقباال علي  مهمها كانهي ظروفهها المعيشهية و حالتهها االجتماعيهة 

ا ت كد كل المبحوثاي في المقابلة على أن  يعتبهر مهن القهيم الضهرورية فهي الوقهي و مهنتها ، كم
 .في الجدول اآلتي  كما هو موضارجع إلى عدة أسباب الحالي و هذا ي
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 :دوافع و أسباب خروج المرأة للعمل -2

 .من وجهة نظر المبحوثاي  دوافع خروج المرأة للعمليوضا  :(46)جدول رقم -

 أهمية العمل               

 االحتماالي

 نوعا ما ضروري

 % ك % ك

 %7620 17 %11 11 القضا  على وقي الفراه

 %21611 21 %43617 043 ذاتها في المجتمع إثباي

 %08656 08 %01654 35 تحقي  طموف شخصي

 %32611 32 %22681 76 تحسين المستوم المعيشي

 %00634 00 %23641 78 تقديم منفعة للمجتمع

 %011 17 %011 332 مجموعال

 . إجابةالس ال يحتمل أكثر من 

 

 
 .دوافع خروج المرأة للعمليوضا  (:48)تمثيل بياني رقم

لنها الجهدول الموضها أعه ه و التمثيهل البيهاني أن العمهل أصهبحي مهن القهيم الضهرورية يبين     
ا داخههل المجتمههع و جههدا  لههدم المههرأة وهههذا لعههدي أسههباب جهها  فههي مقههدمتها أنهه  يعطيههها مكانتههه

بالرغم مهن قضها  سهنين طويلهة فهي  » %43617يساهم في إثباتها لذاتها حي  قدري نسبتها ب 
خدمة األسرة بكل أنواعها  في ممارسة عملها داخل البيي و التفاني فيه  فلقهد الحظهي المهرأة أن 

 ضروري

 نوعا ما
0% 

50% 

القضاء علك 
 وقت الفراغ

اثبات ذات ا في 
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تحقيق طموح 
 شخصي

تحسين 
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 للمجتمع
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ال يعطيهها ههذه عملها هذا لم يعطها المكانة االجتماعية التي تبحه  عنهها ، و رأي أن المجتمهع 
المكانههة إال إذا كانههي تعمههل خههارج البيههي بصههفتها امههرأة عاملههة و فاعلههة فيهه  ، لههذلك بههدأي المههرأة 
تسههعى لتحقيهه  ذاتههها عههن طريهه  العمههل مههن أجههل الحصههول علههى هههذه المكانههة االجتماعيههة التههي 

يم منفعهههة ،تليهههها تقهههد (1)«تريهههدها و بالتهههالي يعطيهههها ههههذا المزيهههد مهههن الحريهههة و التطهههور و الخبهههرة
علهههى  %22681و %23641للمجتمهههع و تحسهههين المسهههتوم المعيشهههي بنسهههب متقاربهههة قهههدري ب 

، أمهها المبحوثههاي اللههواتي صههرحن %01654الترتيههب ، و أخيههرا تحقيهه  طمههوف شخصههي ب نسههبة 
كاني أغلبهن يرون أنه  مهن أجهل تحسهين المسهتوم المعيشهي حيه  " نوعا ما"العمل ضروري  أن

لتحقيهه   %08656مههن اجههل إثبههاي ذاتههها ، و  %21611ههها نسههبة ، تلي%32611سههجلي نسههبة 
مههنهن مهههن أجههل تقههديم منفعهههة للمجتمههع ، و أخيهههرا  %00634طمههوف شخصههي ، و سهههجلنا نسههبة 
 .و هي نسبة ضعيفة جدا  %7620للقضا  على وقي الفراه بنسبة 

فهي مقهدمتها  إذا تختلا األسباب و الغاياي التي تجعل المهرأة تقبهل علهى قيمهة العمهل  و يهرتي  
محاولة المرأة إثباي ذاتهها فهي المجتمهع فالعمهل يسهاهم فهي إكسهاب المهرأة مكانهة هامهة و مرموقهة 
داخل األسرة و المجتمع و يجعلها تحضي باحترام و تقدير أفراده، كمها أنه  يسهاعدها علهى تنميهة 

قهدرة علهى با أكثهر قدراتها و إمكاناتها و استغ لها فيما ينفعها و ينفع أسرتها و مجتمعها و تصه
تحمهههل المسههه ولية و اتخهههاذ القهههراراي و المشهههاركة بفعاليهههة فهههي تنميهههة و تطهههوير المجتمهههع ، كمههها 

العمل يتيا للمرأة فرصة الكتسهاب خبهراي  »من خ ل دراستها إلى أن "ثريا التيجاني" توصلي  
وذلهههك فهههي الع قهههاي اإلنسهههانية التهههي تهههنعكس علهههى حياتهههها عامهههة وعلهههى عائلتهههها بصهههفة خاصهههة 

بالتخفيا من تلك الضغوط من خ ل العمل الذي يشغلها وقد يساهم ذلهك فهي تحسهين الع قهاي 
خله  منهها إنسهانا جديهدا له  مميزاته  و خصائصه   »، فولوج المرأة إلى عهالم الشهغل  (2)«األسرية

 لمرأة القديمة التي النفسية المختلفة عن خصائص ا

                                                             
 . 017، ص  مرجع سب  ذكرهثريا التيجاني ، -1
 .10، ص مرجع سب  ذكرهثريا التيجاني،  -2
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إحههههدم المبحوثههههاي فههههي صههههرحي  و قههههد  ، (1)«رباألهههههل و األقههههامحيطههههها األسههههرة و المنههههزل و 
العمههل ضههروري للمههرأة خاصههة و أنههها تحمههل شهههاداي عاليههة فمههن »أن المقههاب ي  التههي أجريههي 
في الدراسة أن تمك  المرأة فهي البيهي و و السنواي الكثيرة التي قضتها غير الممكن بعد العنا  

مكانتها في المجتمهع عامهة و األسهرة المرأة ذاتها و  ييذهب كل شي  سدا فمن خ ل العمل تثب
هناك عددا كبيرا من األمهاي يعملهن مهن أجهل لهذة العمهل »ولقد بيني دراسة كليجر أن  «خاصة

العمهل إذا ، (2)«وما يحققه  مهن إشهباعاي نفسهية أكثهر مهن أولئهك ال ئهي يعملهن ألسهباب اقتصهادية
إن ارتفههاع   ، وثقتههها بنفسههها ذاتههها موتههدعي و هههذا مهها يعمههل علههىشههعر بالرضهها والنجههاف تالمههرأة يجعههل 

المستوم التعليمي للمرأة جعلها أيضا أكثر و عيا و إدراكا برهمية المجتمع لذلك فتنها من خه ل 
فهي  العمل تريد تقديم منفعة للمجتمهع بالمسهاهمة فهي تطهويره و تنميته  وتقدمه  شهرنها شهرن الرجهل

 .  ذلك 

الههدوافع التههي  أههماألسهرة هههو مههن  احتياجههاير كهل كمها أن تحسههين المسهتوم المعيشههي و تههوفي    
محمههد "و هههذا مهها توصههل إليهه  أيضهها »ة و تعتبرههها ضههروريل لعمهها جعلههي المههرأة تقبههل علههى قيمههة

تكمهن أهميهة العمهل »، إذا  (3)«االقتصهاديةيعملهن للضهرورة  %6065إلهى أن  في دراسهت  "عطية
تطيع أن نطله  عليهه  العامههل االقتصههادي خهارج البيههي بالنسههبة للمهرأة فههي العائههد المهادي الههذي نسهه

و هههذا لههيس   (4)«والههذي يكفههل لههها العههيش بكرامههة سههوا  بههين أفههراد أسههرتها أو بههين أفههراد المجتمههع
ه فيي حّتيك تشياركبجديد على المهرأة الجزائريهة فقهد كانهي منهذ القهديم تعمهل علهى مسهاعدة زوجهها 

كانهي تقهوم بهها قهديما إال أنهها كانهي  و دعم  مهن خه ل األعمهال التهي م ّمة اإلنفاق علك البيت
تقتصر على بعض األعمال البسيطة التي ال تتطلب خروجها  كالحياكة و النسيج و الخياطهة ، 
و لكهن مهع التغيهراي االجتماعيهة و غه   المعيشهة و تغيهر الظهروا الحياتيهة و ازديهاد متطلبهاي 

لتخطييي مييع زوج ييا ومسيياندته الوقييوف الخههروج مههن المنههزل للعمههل و  الحيههاة دفههع بههالمرأة إلههى

                                                             
 . 51،ص مرجع سب  ذكرهسليم نعامة ، -1
 ( .87-85)،ص0184،دار النهضة العربية ، بيروي،سيكولوجية المرأة العاملة، بد الفتافكاميليا ع -2
،جامعة شلا  8عدد " ، األكاديمية للدارساي االجتماعية و اإلنسانية عمل المرأة وأثره على الع قاي األسريةنادية فرحاي ، -3
 027،ص 2102،
 .10،  ص مرجع سب  ذكرهثريا التيجاني،  -4
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، ألن عمههل الههزوج وحههده أصههبا ال يغطههي نفقههاي األسههر باإلضههافة إلههى  ظييروف الحييياة الّصييعبة
الظهههروا المعيشهههية المنخفضهههة و الفقهههر و الحالهههة االجتماعيهههة للمهههرأة التهههي فهههي بعهههض األحيهههان 

أجهل إعالههة ممها يههدفع بهها للعمهل مههن ( والهدها)تتعهرض للطه   أو وفههاي زوجهها أو الهذي يعيلههها 
سليم "، كما ي كد  (1)«ليصبا عمل المرأة خارج البيي يشكل دعما اقتصاديا قويا لدسرة»أسرتها 
المههرأة الجزائريههة اليههوم تعمههل مههن أجههل غههايتين أساسههيتين أوال مههن أجههل تحسههين »علههى أن " نعامههة

ضههل معيشههة األسههرة و ثانيهها مههن أجههل التحههرر االجتمههاعي حيهه  تمكنههي مههن ممارسههة حريتههها بف
، إضافة إلى هذه الدوافع صرحي بعض المبحوثاي في المقاب ي التي أجريهي أنههن  (2)«العمل

تردن تحمل المس ولية و إعالة أنفسهن خاصة و أن مصاريفهن و احتياجاتهن قد زادي وهذا مها 
كيمهههها تعرفههههي احتياجههههاي المههههرأة بههههداي تزيههههد و »( 15)صههههرحي بهههه  المبحوثههههة فههههي المقابلههههة رقههههم

جينهي تواش يقدني كل يوم نمهد يهدي لبابها و ال لراجلهي و نقولهو اعطينهي  تكبراي المصاريا بد
تسهعى مهن خه ل العمهل إلهى االسهتق ل ماديها عهن أسهرتها أو  هذا يدل على أن المرأة و، «عيب

وتعتبره أخرياي نوعا من التعويض والترفي  عن النفس ، يسما لها باالحتكاك بالمحيط »زوجها، 
من بعض األعبا  والمشاكل العائلية ، ويبعدها عن الملل التي تشعر ب  ربة الخارجي والتخلص 

البيههي بسههبب الههروتين الههذي تعيشهه  دون تجديههد لمعلوماتههها وهههذا مهها يحههد مههن الحريههة مهمهها كههان 
نوعها ، لذلك نجد الكثير من النسها  ال تهي ال يعملهن خهارج البيهي  ينظهرن إلهى العهام ي نظهرة 

يعملن لشغل وقهي فهراغهن و  ، إذن البعض (3)«عن بالحرية التي ال يملكهنيرين فيها أنهن يتمت
 .االستفادة من الم هل العلمي الذي يملكن 

 

 

 

                                                             
 001، صمرجع سب  ذكرهيا عبد الفتاف ، اميلك -1
 65مليكة الحاج يوسا ،مرجع سب  ذكره ، ص -2
 .11صثريا التيجاني ، مرجع سب  ذكره ، -3
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 .المبحوثاي عن عملهن حسب المهنة  رضايوضا :  (47)جدول رقم -

 المهنة    

 االحتماالي

 موظفة لدم الدولة فة في القطاع الخاصموظ ال تعمل
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %61 038 %71634 83 %66667 48 %71 17 نعم

 %30 62 %21666 35 %33633 24 %31 13 ال

 %011 211 008 72 01 المجموع

 
 .المبحوثاي عن عملهن حسب المهنة  رضايوضا  (49)تمثيل بياني رقم

راضههياي  أن أغلبيههة أفههراد العينههة صههرحن أنهههن و التمثيههل البيههاني يتبههين لنهها مههن الجههدول أعهه ه  
 .منهن أنهن غير راضياي % 30، بينما صرحي % 61عن عملهن وهذا بنسبة 

العمهل  و يشهمل ذلهكالمبحوثهاي حسهب نهوع عمهل  إجابهاي حظ أن هناك اخت فهاي فهي نكما   
وهههذا نظههرا  للمجههوداي التههي تبهذلها المههرأة لتربيههة ، داخهل المنههزل الهذي يعتبههر عمههل فهي حههد ذاته  

شهه ون المنههزل الههذي يعتبههر عنههد بعههض المبحوثههاي ال يقههل أهميههة عههن العمههل األجيههال واالهتمههام ب
خارجا  بل هو أكثر أهمية ،فالمرأة الغير عاملة خارج البيي صرحي أنهن راضياي عن ما يقمن 

بهرنهن غيهر راضهياي وههذا يرجهع إلهى % 31بينمها صهرحي  %71نسبة ب و هذا ب  داخل المنزل

 نعم
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يمهههنعهن مهههن ممارسهههة حقهههوقهن و يحهههرمهن مهههن تحقيههه  أنههههن يعتبهههرن أن المكهههو  فهههي المنهههزل 
 .طموحهن واثباي ذاتهن 

مههنهن بههرنهن راضههياي % 66667صههرحي  خاصههةأمهها المبحوثههاي اللههواتي يعملههن فههي وظههائا   
مههههواهبهن  عههههن عملهههههن وهههههذا يرجههههع إلههههى أن أغلههههبهن اختههههرن المهنههههة التههههي يحبههههذنها وتتوافهههه  و

صهناعة  وصناعة الحلويهاي ،صهناعاي تقليديهة ،وكفا اتهن وأنشئن ورشاي للعمل فيها كخياطة 
غيهههر راضهههياي فهههرغلبهن يعملهههن فهههي المحههه ي بمختلههها  صهههرحن أنههههن% 33633أمههها ،الزرابهههي 
ممهها يجعهل صهاحب المحههل يمهارس ضههغط ....( الم بهس ،الحلويههاي ،المهواد الغذائيهة ،)أنواعهها 

ا نظهرا  للظهروا التهي يعهانين نها بل أجبرن عليههبعليها كما أن هذه المهنة التي يمارسنها ال يحب
 .دفعتهن إلى ممارسة أي عمل يجدن  أمامهنو التي منها 

بينمهها المبحوثههاي اللههواتي يعملههن فههي وظههائا لههدم الدولههة فقههد صههرحن أغلههبهن أنهههن راضههياي    
بهرنهن غيهر راضهياي عهن عملههن % 21666،بينمها صهرحي % 71634عن عملهن وهذا بنسبة 

والوظيفههة التههي ( ذواي مسههتوم تعليمههي جههامعي)ي مههن الجامعههة ،فرغلههب هههذه الفئههة هههن خريجهها
تتواف  مع مستواهن الجامعي أو شهادتهن الجامعية ،كمها صهرحن أنههن يعملهن بههذه  يشغرنها ال

 .الوظائا ألنهن لم يجدن غيرها 
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أنه  عملههن راجهع إلهى عهدة أسهباب أهمهها أن المبحوثاي اللواتي يشعرن بالرضها عهن نستنتج     
المههههادي الكهههافي سههههوا  مههههن خههه ل تحسههههين المسهههتوم المعيشههههي أو تحقيهههه  ن اإلشهههباع يحقههه  لههههه

العملية ،  نتهاشهاد وظائا تتناسب و إمكانياتهن و في نعملي أنهنباإلضافة إلى استق لهن ، 
 نمكهنهيو كما أن  يحق  لهن مكانهة اجتماعيهة بتقديم منفعة للمجتمع و األسرة  نو كذلك شعوره

كههن  لههم يقههدم لهههن مهها  عههن العمههل ألنهه ناللههواتي صههرحن بعههدم رضههاه بينمهها ، ناتهههو ذ مههن إثبههاي
المجهههوداي التههي يقمههن بههها إال أنهههن مههازلن  ن أجههرا ضههئي  مقابههليأنهههن  يتقاضهه يتصههورن ،أو
االجتماعية و االقتصادية التي أجبهرتهن علهى  الظروابسبب خوفا من البطالة أو يعملن و هذا 

و لهوال مهانحبش الخدمهة لهي رانهي فيهها أنها » حوثهاي بقولهها إحهدم المبالعمهل حيه  صهرحي ههذا 
بقيي اشتغل هنا ، وثاني مالقيتش خدمة وحدخرم تهوالمني رانهي شهاده بيه  لما  لحاجتي إلى الما

أنا ال أحب عملي و لوال أني بحاجة إلى المال لما بقيي  »بمعنى  «يدي حتى نلقى خدمة أخرم
مع إمكاناتي و قدراتي و شههادتي ، أنها أعمهل به  م قتها إلهى في  ، كما أنني لم أجد عم  يتواف  

 . «أن أجد عم  آخرا

نستخلص أن القيمة االجتماعية لعمل المرأة قهد تغيهري و ههذا ألنه  بهالرغم مهن أن الهبعض ال    
 .ن بها و هذا حتى يوفرن قوي يومهنيعمل لنماز  نيحبون  األعمال التي يمارسنها إال أنه
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 :وقات خروج المرأة للعملمع -3

تحصههلن علههى فههرص عمههل بعيههدة عههن مكههان  إذا إنتقههال المبحوثههاييوضهها  :(48)جــدول رقــم -
 .إقامتهن 

 % ك االحتماالي

 %74 048 نعم

 ال

 %0865 37 الظروا األسرية

 %265 15 رفض الوالدين

 %465 11 رفض الزوج

 %165 10 الظروا المادية

 %011 211 المجموع

أن أغلبيههة المبحوثههاي صههرحن أنهههن إذا أتيحههي لهههن ل نتقههال إلههى  حههظ مههن الجههدول أعهه هن    
مههنهن أنهههن ال % 26،بينمهها صههرحي نسههبة % 74مكههان بعيههد للعمههل سههوا ينههتقلن وهههذا بنسههبة 

،تليههها % 0865يسهتطعن االنتقههال وههذا لعههدة أسههباب مهن بينههها الظهروا األسههرية حيهه  قهدري بههه 
،وأخيهههرا تههههرتي % 265،ثهههم رفههههض الوالهههدين بههههه % 465نتقهههال بنسههههبة رفهههض أزواج المبحوثههههاي اال

 .وهي نسبة قليلة جدا  % 165الظروا المادية بنسبة 

إن الفئة التي صرحي برنها ال تستطيع االنتقال للعمهل فهي مكهان بعيهد إذا أتيحهي لههم فرصهة    
باالهتمام برسرتها و  للعمل و هذا بسبب الظروا األسرية ، فقد تواج  المرأة صعوبة فيما يتعل 

أوالدههها ممهها يمنعههها مههن االنتقههال كمهها أنههها ال تجههد مكههان للسههكن هههي و أسههرتها فههي حالههة مهها إذا 
قبلي بالعمل و أرادي االنتقال و وقد يتطلب هذا منها التخلي عنه  ، أو قهد تواجه  المهرأة  رفهض 

لمههرأة أي مشههكلة فيمهها زوجههها و يمنعههها مههن العمههل ، عكههس الفئههة األخههرم التههي فيههها ال تواجهه  ا
يخص نوع العمل أو مكانة ال من قبل األسرة أو الزوج بل تحضهى بكهل الهدعم و المسهاندة حتهى 

 .و لو اضطري للتنقل لمسافاي بعيدة من أجل  
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 .عملها صيوضا مدم تعرض المبحوثاي النتقاداي فيما يخ :(49)جدول رقم -

 المهنة                   

 االحتماالي

 موظفة لدم الدولة القطاع الخاصفي موظفة 
 % المجموع

 % ك % ك

 %66630 026 %70608 84 %58633 42 ال

 نعم

 %2663 15 %0661 12 %4607 13 األسرة

 %8642 06 %4624 15 %05628 00 مكان العمل

 %22663 43 %22688 27 %22622 06 المحيط الخارجي

 %011 011 008 72 المجموع

    
 .حول عملهنيوضا مدم تعرض المبحوثاي النتقاداي : (51)ني رقمتمثيل بيا

أن أغلبية المبحوثاي ال يتعرضهن النتقهاداي فيمها  و التمثيل البياني ن حظ من الجدول أع ه   
مهههنهن أنههههن تعرضهههن % 33668،بينمههها صهههرحي نسهههبة % 66632يخهههص عملههههن وههههذا بنسهههبة 

تصههريحاي المبحوثههاي إلههى عههدة جهههاي ،مههن  وهههذه االنتقههاداي ترجههع أسههبابها حسههب،النتقههاداي 
 .بينها األسرة ومكان العمل والمحيط الخارجي 
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بههاخت ا نههوع أن االنتقههاداي و الصههعوباي التههي تواجهههها المبحوثههاي تختلهها يتبههين لنهها  كمهها    
يهواجهن عراقيهل وصهعوباي ههن موظفهاي لهدم  فنجد أن أغلهب اللهواتي صهرحن أنههن ال ن،عمله

 % .58633قدري به  في القطاع الخاص،ولدم الموظفة % 70608بتهن به الدولة وقدري نس

 

 .التي تواجهها المبحوثاي نتقاداييوضا مصدر اال(:51)تمثيل بياني رقم

المبحوثهههاي اللهههواتي صهههرحن أنههههن يهههواجهن عراقيهههل  يتبهههين لنههها أن مهههن خههه ل التمثيهههل البيهههاني   
مهن المحهيط الخهارجي ، و %22663:  كمها يلهي صدرهاموصعوباي فقد توزعي كما يلي حسب 

نجهد ( المهنهة)نوع العمل األسرة ، أما إذا قارنا هذا حسب  %2663من مكان العمل، و 8642%
أن مصهههدر ههههذه االنتقهههاداي ههههي المحهههيط  يصهههرحالفئهههة التهههي تعمهههل بالقطهههاع الخهههاص  غلهههبأ

في حين  ، %4607األسرة به  ،و% 05628،تليها مكان العمل به % 22622الخارجي وقدري به 
صرحي كذلك أغلب المبحوثاي العهام ي فهي وظهائا لهدم الدولهة أنههن يهواجهن صهعوباي مهن 

مهن األسهرة وههي % 0661،و % 4624،تليها مكان العمل به % 22688المحيط الخارجي بنسبة 
 .نسبة قليلة جدا  

لهه  هههذا نسههتخلص أن أغلههب االنتقههاداي التههي تواجهههها المههرأة هههي مههن المحههيط الخههارجي و يتع  
بنهههوع الوظيفهههة فنجههههد أن المهههرأة التههههي تعمهههل فهههي بعههههض القطاعهههاي و المهههههن الخاصهههة بالرجههههال 

و غيرها باإلضافة إلى العمل في الليل، كل هذا من شرن  أن .....كالشرطة و الف حة و األمن 
لفظي و سو  المعاملة مهن بعهض العنا اليسبب للمرأة بعض المشاكل كالتحرش و االستفزاز و 

اد غير الواعين و الذين مازالوا ينظرون إلى المرأة تلك النظهرة التقليديهة التهي تصهر علهى أن األفر 
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مكان الذي يجب أن تتواجد ب  المرأة هو المنزل ، في حين نجد أن أغلبية أفراد المجتمع واعهون 
ا  أي بالدور الهام الذي تقهوم به  المهرأة مهن خه ل عملهها وواثقهون مهن قهدراتها و إمكاناتهها فهي أد

وجههد يهههل »عمههل أو مهنههة، هههو قههد تههم تركيههد هههذا فههي المقههاب ي التههي أجههري عنههد طههرف السهه ال
حي  صهرحي بعضههن أنههن يتعرضهن  لصهعوباي «معوقاي تحول دون تحقي  طموحك المهني

و معوقههاي تحههول بيههنهن و بههين تحقيهه  طمههوحهن المهنههي التههي تتعههدد  و تختلهها مصههادرها لكههن 
نابعة من المحيط االجتمهاعي الهذي يعملهن به  و أخهرم نفسهية مرتبطهة أغلبها معوقاي اجتماعية 

و ههههي عاملهههة فهههي القطهههاع ( 14)بحياتهههها األسهههرية، حيههه  صهههرحي المبحوثهههة فهههي المقابلهههة رقهههم
نعم واجهن و مازي أواج  صهعوباي فهي حيهاتي المهنيهة خاصهة فهي بدايهة األمهر، فقهد » عسكري

مههن هههذا أن بعههض الرجههال كههانوا يوجهههون لههي كههان النههاس ينظههرون إلههي نظههرة غريبههة و األكثههر 
كههرن يقولههون لههي " الشههارع"بعههض الكهه م الجههارف و المسههتفز أثنهها  قيهها بههواجبي خههارج مكههان العمههل 

، دارنا تستر عارنا أستري "ع ش ماتروحيش طيبي في داركم خير من راكي قاعد كي المتشردة"
و ....افة إلهى بعهض التحرشهاي  ، إضه"بهاغي تولهو رجالهة بسهيا علهيكم"، "روحك يا بنهي النهاس

غيرهها ، أمها فههي عملهي فههبعض الهزم   يرفضههون أن تكهون المههرأة أعلهى رتبههة مهنهم و أن يتلقههون 
،بالرغم من قبول المجتمع خروج امرأة للعمل إال أن  مازال هنالك لدي األقلية من  «منها األوامر

مهل بالنسهبة للمهرأة خاصهة إذا كانهي أفراد المجتمع  بعض األفكار التقليديهة السهائدة حهول نهوع الع
وغيرههها مهههن ....المههرأة تعمههل فهههي القطههاع العسههكري و األمهههن أو سههائقة، أو ف حههة ، أو مقاولهههة 

المهن التي كان حكرا على الرجال فقط فهم ال يشجعونها ألنها ال تتوافه  مهع طبيعهة المهرأة التهي 
عهن أنوثتهها دورهها المههم فهي تربيهة  جب عليها أن تعمل بنوع ا من المهن التي ال تجعلها تتخلى

نعههم »( 02)أبنائههها و االهتمههام بزوجههها و أسههرتها، فههي حههين صههرحي المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم
ل البهههد و أنهههها راف تتعهههرض لعراقيهههل مهههللع جعوباي بهههزاا كيمههها تعرفهههي أي مهههرأة تخهههر صهههواجههههي 

و يوقههها فهههي  ةاجحهههتخليهههها ماتوصهههلش لهههواش راههههي حابهههة و المجتمهههع يحهههبط دايمههها المهههرأة و الن
ههههذا بكهههل قهههوة ، أمههها إذا كانهههي ههههذي العراقيهههل جايههها مهههن حياتهههك  مواجههههة هههها لكهههن بامكانههههاطريق

الخاصهة هههذا راف يخليهك دايمهها متراجعههة فهي أي قههرار  تديهه  ،بعهد ماكنههي قاعههدا فهي الههدار قههرري 
 8 ي  و كبهر العمهل نتهاعي ودالهي كامهل وقتهي نهروف مهنفخياطة و نجحي  عأني نحل أتولي نتا



 261 

نتاع العشية و هذا يخلينهي دايمها حهايرة علهى والدي و  6نتاع الصباف ما نرجعش مراي حتى لل
داري ماعنديش الوقي الكافي ليهم قاع هذا خ ني نتراجع شوية ، كيما مانقدرش نسافر ونخليهم 
بههاش نشههارك فههي بعههض النههدواي و التظههاهراي و المعههارض الثقافيههة و التقليديههة لههي تسههاهم فههي 

أنهها العمهل الهذي أخهذ كهل وقتهها سهبب لهها حالهة »أي «افظة و نشر المورو  الثقافي نتاعنهاالمح
نفسهههية تمنعهههها مهههن القيهههام بعملهههها و السهههفر للمشهههاركة فهههي المعهههارض و نشهههر أعمالهههها و تحقيههه  

إذا الضغوط النفسية التي تواجههها المهرأة العاملهة خاصهة فيمها   ، «طموحها و هذا بسبب أوالدها
بية أبنائهها و االهتمهام بههم و عهدم التوفيه  بهين عملهها و بيتهها تقها عائقها أمهام تحقيه  يتعل  بتر 

طموحها المهنهي فكهل مهنهة تتطلهب التزامهاي علهى المهرأة أن ت ديهها خاصهة فيمها يتعله  بمواقيهي 
، السفر و التنقل بكثرة مثهل " العمل و بعض المهام كالمناوباي الليلية مثل الطبيبة أو الممرضة

مهن المشهاكل التهي تعتهرض » ،كمها أن الكثيهر" و غيهرهن... اي األعمال ، مفتشة، الوزيرايسيد"
 ، و يمكهن حصهر أههم ههذه الصهعوباياوتثير شعورا من القل  لديه ارية تمس بحياتهالمرأة الجزائ

ش وعههدم المسهاواة فهي األجهر والترقيهة، ونقهص دور الحضههانة فهي الوسهط المهنهي كالنقهل و التحهر 
تلك المشاكل المرتبطة بالوسط العائلي أيضا بسبب ما تتعرض إلي  كثير من النسا  إضافة إلى 

، كههل هههذا يمكههن أن يحههد مههن إمكانههاي المههرأة المهنيههة و (1)«مهن مختلهها مظههاهر العنهها الزوجههي
 .يحبطها

 

 

 

 

 

 
                                                             

1  - Remaoun, M.,« Les associations féminines pour les droits des femmes », in Insaniyat ,n° 9, 

1999, p 129-143 
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 .في ترسيخ قيمة العمل لدى المرأة ت ثير التغيرات االجتماعية على دور األسرة و المجتمع-4

 :دور األسرة في تعزيز قيمة العمل لدى المرأة في ظل التغيرات االجتماعية -4-1

يوضههها مههدم حهههرص أسهههر المبحوثهههاي علههى عملههههن خهههارج البيهههي حسهههب : (51)جـــدول رقـــم -
 .المستوم التعليمي للوالدين 

المستوم التعليمي         

 مدم حرص الوالدين

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

موع
مج

 % ال
 % ك % ك % ك % ك

ألب
 ا

%70642 35 حريصة جدا    28 81%  32 78615%  62 82667%  058 71%  

حريصهههة نوعههها 
 ما

01 21640%  16 07604%  14 1676%  03 07633%  33 0665%  

%6602 13 ترفض  10 2686%  15 02601%  11 11%  11 465%  

%011 211 75 40 35 41 المجموع  

ألم
 ا

%50622 20 حريصة جدا    08 64628%  67 84680%  52 011%  058 71%  

حريصهههة نوعههها 
 ما

03 30670%  18 28657%  02 05601%  11 11%  33 0665%  

%07617 17 ترفض  12 7604%  11 11%  11 11%  11 465%  

%011 211 52 71 28 40 المجموع  
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 .ليمي للوالدين يوضا مدم حرص أسر المبحوثاي على عملهن خارج البيي حسب المستوم التع:(52)تمثيل بياني رقم

أن أغلبيههة أسههر المبحوثههاي حريصههة جههدا  علههى  و التمثيههل البيههانين حههظ مههن الجههدول أعهه ه   
بينما  من األسر حريصة نوعا  ما % 0665في حين نجد % 71العمل خارج المنزل وهذا بنسبة 

 .من األسر ترفض عمل بناتهن وتفضل بقائهن في البيي % 465

حسهههب المسهههتوم  ألوليههها  علهههى عمهههل بنهههاتهم خهههارج البيهههي يختلههها حهههرص اكمههها يتبهههين لنههها أن   
" صون جدا  يحر " أغلبهم  التعليمي للوالدين ، حي  نجد فئة اآلبا  ذو المستوم التعليمي االبتدائي

يرفضهون % 6602،بينمها  "نوعها  مها"حريصهون % 21640 تليهها نسهبة،% 70642 و هذا بنسهبة 
مهنهن % 50622ن نفهس المسهتوم التعليمهي صهرحي فهي حهين نجهد أن األمههاي مه،عمل بناتهم 

 . نترفض% 07617،و  "نوعا  ما" ايحريص% 30670،و "حريصاي جدا  "برنهن 

،و  "حريصهههههون جهههههدا  "% 81نجهههههد أن فئهههههة اآلبههههها  ذو المسهههههتوم التعليمهههههي المتوسهههههط بهههههه  بينمههههها  
توم يرفضون ،كما أن األمهاي من نفس المسه% 2686،و  "نوعا  ما"منهم حريصون % 07604

،و  "نوعا  ما"حريصاي % 28657،و  "حريصاي جدا  "منهن برنهن % 64628التعليمي صرحن 
 .ترفضن % 7604

حريصة 
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حريصهون "برنهم % 78615أما فئة اآلبا  ذو المستوم التعليمي الثانوي سجلي أعلى نسبة به    
ا ،بينمه "نوعها  مها"مهنهم حريصهون % 1676بهرنهم يرفضهون ،و  نمنهم صهرح% 02601،و  "جدا  

% 05601،و  "حريصهههههاي جهههههدا  "مهههههنهن % 84680األمههههههاي مهههههن نفهههههس المسهههههتوم نجهههههد نسهههههبة 
 . "نوعا  ما"حريصاي 

 %82667فئة اآلبا  ذو المستوم التعليمي الجامعي أعلى نسهبة قهدري بهه  في حين سجلنا عند  
،بينمهها األمهههاي الجامعيههاي نجههدهن  "نوعهها  مهها"حريصههون % 07633،و   "جههدا ونحريصهه"كههانوا 
 % .011اي جدا  على دفع بناتهن للعمل وهذا بنسبة حريص

نستنتج أن  بالرغم من إخه ا المسهتوم التعليمهي للوالهدين إال أن أغلهبهم كهانوا حريصهين علهى   
ح  بناتهم على العمل خارجا و عدم مكوثهن في المنزل و هذا بالبح  عن عمهل بتشهجيعهم و  

االمتحاناي في مختلا القطاعاي و السماف لههم مساندتهم و دعمهم ماديا و معنويا على إجرا  
فههي بعهههض األحيهههان باالنتقهههال إلهههى أمهههاكن و واليههاي أخهههرم للبحههه  عهههن عمهههل أو المشهههاركة فهههي 
االمتحانهاي خاصهة إذا كانهي البنهي متحصهلة علهى شههادة جامعيهة ، حيه  أنه  فهي وقهي مضهى 

بيههة المبحوثههاي فههي كههانوا يرفضههون هههذا خاصههة اآلبهها  و هههذا مهها جهها  أيضهها فههي تصههريحاي أغل
حيههه  أجابهههي  «ههههل تشهههجعك أسهههرتك علهههى العمهههل؟ و لمهههاذا»المقابلهههة مهههن خههه ل طهههرف السههه ال

نعههم كانههي عههايلتي »و هههي عاملههة فههي القطههاع العسههكري بقولههها( 14)المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم
تصههر علههى العمههل بعههدما خسههري فههي شهههادة البكالوريهها خاصههة بابهها لههي كههان يقههولي خههدمتك هههي 

نتاعك وكان كل مايسمع بكاش كونكور يجي ويخبرني و يدفعلي دوسياي حتى ربحي  المستقبل
نعهم كانهي أسهرتي تصهر علهى العمهل بعهدما »بمعنهى«و راني خدامة ضرك في القطاع العسهكري 

خسري في شهادة البكاروريا و خاصة أبي كان يقول لي أن العمل هو مستقبلك و كهان كهل مهرة 
برنهي بهه  و يقهوم بههدفع الملها حتههى نجحهي فههي احهد االمتحانههاي يسهمع فيههها أن هنهاك امتحههان يخ

نعههم كانههي حريصههة جههدا، و »(04)بينمهها المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم «الخاصههة بالقطههاع العسههكري
هههذا بههاش نقههدر نصههرا علههى روحههي و نضههمن المسههتقبل نتههاعي ، بابهها كههان يههدعمني ماديههها و 

حال مهههن عهههام و أنههها نفهههوي فهههي لهههي معنويههها بعهههد مههها تحصهههلي علهههى الشههههادة الجامعيهههة قعهههدي شههه
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كونكهور حتهى ويهن كرههي و قهرري نبهدل المدينهة و نهروف للصهحرا و مالقيهي حتهى معارضهة مهن 
نعهم حرصهي جهدا علهى عملهي خاصهة بعهدما »،بمعنى «قبل والديا بالعكس نجحي و رحي نخدم

ا  تحصهههلي علهههى الشههههادة الجامعيهههة و لهههم يمنعهههاني والهههديا مهههن االنتقهههال إلهههى الصهههحرا  و إجههههر 
االمتحانههاي و العمههل بههها  بعههدما فشههلي فههي عههدة امتحانههاي فمههي بههها فههي واليتههي بههل تلقيههي كههل 

،إذا ن حههظ أن هنههاك تغيههر كبيههر حههد  علههى مسههتوم األسههرة فيمهها يخههص  «الههدعم و التشههجيع و
 .خروج المرأة للعمل خارج المنزل  سوا  كان هذا في المدينة التي تقطن بها أو في مدينة أخرم

ر األسرة النظام األساسي الذي يعتمد المجتمع عليها لبقائه  و اسهتمراره  ، فههي التهي تمهد تعتب   
المجتمههع بههاإلفراد المهيئههين للقيههام بههردوارهم االجتماعيههة ، و بمهها أن المههرأة هههي مههن ضههمن أفههراد 
المجتمههع كههان عليههها أن تحضهها  بههدعم و مسههاندة أسههرتها أوال مههن اجههل خروجههها للعمههل، و شههيئا 

بههدأي قيمههة العمههل لههدم المههرأة فههي األسههرة الجزائريههة تتطههور و هههذا يههدل علههى تغيههر وعههي  فشههيئا
األسرة برهميهة و ضهرورة ههذه القيمهة فرصهبحي تسهما لبناتهها االلتحها  بمختلها مناصهب العمهل 
في مختلا المجاالي و القطاعاي حتى و لو كاني بعيدة عهن مكهان إقامتهها ، بهل وتعمهل علهى 

ي حياتهن بتنشئتهن عليهها و مهن خه ل التشهجيعاي و التسههي ي الماديهة و ترسيخ هذه القيمة ف
 . المعنوية التي تقدمها األسرة 

و أخيههرا نسههتخلص أن لدسههرة دور فعههال فههي دعههم المههرأة حتههى تههتمكن مههن العمههل و هههذا كلهه      
خاصههة يرجهع إلهى  للتغيهراي االجتماعيههة التهي كهان لهها أثههر كبيهر علهى تغيهر بعههض القهيم لهديها  

قيمة العمل لدم المرأة إذ أصبحي تعترا برهميت  و ضرورت  و هذا من أجهل تحسهين المسهتوم 
المعيشي لدسرة و تحقي  االستقرار و األمن المادي و لكي تستطيع المرأة أن تعيل نفسها و أن 

 .تضمن مستقبلها و هذا الهدا الذي يسعى األوليا  تحقيق  من ورا  دفع بناتهم للعمل 
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دعههم وتحفيههز بنههاتهن للعمههل حسههب المسههتوم  فههييوضهها رغبههة المبحوثههاي  :(51)دول رقــمجــ -
 .التعليمي 

 المستوم التعليمي

 االحتماالي

 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

موع
مج
ال

 

% 
 % ك % ك % ك % ك

 %1765 015 %18647 021 %15611 58 %011 17 %011 10 نعم

 %265 15 %0653 12 %4610 13 %11 11 %11 11 ال 

 %011 211 030 60 17 10 المجموع

 

 رغبة المبحوثاي على دعم وتحفيز بناتهن للعمل حسب المستوم التعليمي يوضا: (53)تمثيل بياني رقم

غلب المبحوثاي صرحن أنهن تردن أأن  و التمثيل البياني يتبين لنا من خ ل الجدول أع ه    
سهجلنا : التعليمهي كمها يلهي اهننسبهن حسب المسهتو  توزعي% 1765بناتهن العمل وهذا بنسبة  

لههههدم المسههههتوم % 18647، و  %011نسههههبة و المتوسههههط  لههههدم المسههههتوم التعليمههههي االبتههههدائي
 .لدم المستوم الثانوي% 15611وسجلنا  الجامعي ،

حي  سجلنا % 265تعملن قدري نسبتهن به أن بناتهن  تريدال  ابرنه الفئة التي صرحيبينما     
للمسهتوم التعليمهي الجهامعي ،وههذا % 0653لهذواي المسهتوم التعليمهي الثهانوي ،و% 4610نسبة 

مطهالبهن  ونيرجع إلى أن المبحوثاي إذا كاني بناتهن لديهن مستوم معيشي جيهد وأزواجههن يلبه
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ن وخاصهة وأن نظهرة المجتمههع هوال يحهتجن إلهى شههي  فه  داعهي للعمههل ألن ههذا سهيرهقهن ويتعههب
من المنزل لقضا  حاجاتها دون الحاجة إلى العمل صبا بتمكان المرأة الخروج للمرأة قد تتغير وأ

 .ألنها تحرري من القيم التقليدية التي تفرض على المرأة عدم الخروج من المنزل

علهى أنه  نشهاط  إلي نظر ت يالتغيراي االجتماعية غيري نظرة المرأة للعمل فرصبح أننستنتج   
لههذلك  لتغيههراي والظههروا االجتماعيههة ال يمكههن الههتحكم فيههها ضههروري فههي حههد ذاتهه  خاصههة وأن ا

نفسهها دون الحاجهة إلهى اآلخهرين ولهيس ههذا فقهط بهل ههي  إعانةتكون المرأة قادرة على  أنيجب 
تسعى إلى ترسيخ قيمة العمل لدم بناتها ،وهذا كل  من أجل التكيا مع الظروا المتغيرة وعلى 

عتبههر فههي نظرههها وسههيلة لتحقيهه  االسههتقرار والتههوازن فههي تجنههب األحههدا  غيههر المتوقعههة كمهها أنهه  ي
رضها  طموحهها ،حياتها والمجتمع معا   ، فمهن خه ل وفي نفس الوقي يعمل علهى سهد حاجاتهها وا 

حهه  المههرأة بناتههها علههى العمههل فهههي تمههن ن مسههتقبلهن كمهها وقههد جهها  فههي تصههريا المبحوثههة فههي 
ركيهد أهميهة ههذه القهيم لهدم المهرأة و مهدم من خ ل طرف نفهس السه ال و ههذا لت( 18)المقابلة قم

إحتياجاي بناتي حتى يتمكن سوا أبذل ل مهوداتي و أوفر كل »ترسيخها في األجيال القادمة  
من مواصهلة تعلهيمهن  لكهي يمكهن مهن الحصهول علهى وظهائا محترمهة تضهمن لههن كهرامتهن و 

و الي حاجههة ضههرورية فههي  بالتركيههد الخدمههة»(02)، أمهها المبحوثههة فههي المقابلههة رقههم  «مسههتقبلهن
وقتنا هذا حنا بكري ماكناش نعرفوا و كانوا والدينا يهتموا باش يزوجونا ،و الراجل هو لهي يتكفهل 

بصا ظرك الخدمة هي الراجل بالنسبة للمرأة و هي كلشي و تخلي المرأة بقيمتها في هذا ، بيك 
ش يقهراو و يخهدموا الخهدم لهي الوقي و ما تحتاج لحتى واحد ، و إن شا  اع راف نحه  بنهاتي بها

نعهم سهوا أحه  بنهاتي علهى الدراسهة مهن أجهل الحصهول »بمعنى «تساعدهم و توالمهم و يحبوها
على عمل يتواف  معهن و يحبون  ، ألن  العمل أصهبا شهي  ضهروري فهي الوقهي الهراهن و ههو 

ن واعهون الذي يعطي للمرأة قيمة في مجتمع و يجعلها ال تحتاج ألي شخص، ففي القديم لهن نكه
بقيمت  ألن أوليا نا كانوا يهتمهون بزواجنها و مهن واجهب الهزوج ههو اإلنفها  علينها أمها اآلن العمهل 

 . «هو بمثابة الزوج في رأي
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فالمبحوثهههاي صهههرحن أنههههن سهههوا يهههدعمن بنهههاتهن و يحثهههونهن علهههى العمهههل فهههي أي مهنهههة أو   
اآلثار،  و ،التعليم، الرياضةوظيفة يريدونها في مختلا القطاعاي والمجاالي كالهندسة ، الطب 

و غيرههها مههن التخصصههاي و المهههن حتههى و لههو كانههي .... الصههحافة ،و قطههاع األمههن و الههدفاع
للعمهل »خاصة بالرجهال ، المههم أنههن لهن تبقهين عهاط ي علهى العمهل ألنه  مهن خه ل خروجهها 

ي العلميهة وبنها  اكتسهاب الخبهرا الثقة بالنفس ويحق  التوازن النفسهي والشهعور باألمهان  و هايعط
يزيههدها قههوة فههي الههرأي  ،كمهها أنهه  الشخصههية إضههافة إلههى ارتفههاع مسههتوم اهتمامههها بتنشههئة أبنائههها 

، إال أن األغلبيهههة مهههنهن سهههوا  فهههي  ( 1)«بالشهههكل الهههذي يخهههدم المصهههلحة العامهههة للعمهههل واألسهههرة
رغههم »م و الطههب ،االسهتمارة أو المقابلههة أكههدن أنهههن يههرين أن المهنههة المناسهبة لبنههاتهن هههي التعلههي

بنهاتهن علههى العمههل لكهن يبقههى التعلههيم و الصهحة همهها القطههاعين المفضههلين  بتقبههال األوليهها قبهول 
، و هذا ألنهما مهنتان نبيلتان و تتوافقان مع طبيعهة المهرأة األنثويهة و بتمكهان  (2)«بالنسبة للمرأة

الطبيعيتهين التههي الههوظيفتين المهرأة أن تعطههي فيهمها أكثههر مهن الرجههل ،ألن التربيهة و الرعايههة همها 
كمهها أنهمهها يتميههزان عههن الوظههائا األخههرم فههي عههدة نههواحي أهمههها أقرههها المجتمههع لههها منههذ القههديم 

م بشه ون الوقي حي  تتمكن المرأة العاملة في هذين القطاعين من التوفي  بين عملهها و االهتمها
و التنقهل بكثهرة الهذي مهن شهرن  أن السهفر أ عنها  ال يكلا المهرأة منزلها و تربية أوالدها ، كما أن 
 . يسبب لها مشاكل أسرية كثيرة 

 

 

 

 

    
                                                             

، 2111، 0،مركهههز النشهههر العهههالمي، جههههده، ط و مشههههاركة المهههرأة فهههي التنميهههة دراسهههة تقويميههههةالتعلهههيم عفهههاا محمهههد زيهههدان ،  -1
 . 061ص

2  - Hélène, Vandeveld Dailliere, Femmes Algériennes à travers la condition Féminine dans le 

Constantinois  depuis l’indépendance, Alger . OPU, 1980, P 198 
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 :أامية المجتمع في ترسيخ قيمة العمل لدى المرأة -4-2

يوضا دور التغيراي االجتماعية في توجيه  المهرأة نحهو تقهديس قيمهة العمهل  :(52)جدول رقم -
 .من وجهة نظر المبحوثاي  المهنةحسب 

 المهنة      

 ياالحتماال

 موظفة لدم الدولة خاصفي القطاع الموظفة  ال تعمل
 % المجموع

 % ك % ك % ك

 %8765 075 %85651 010 %10666 66 %81 18 نعم

 %0265 25 %04641 07 %8633 6 %21 12 ال

 %011 211 008 72 01 المجموع

 

 المهنةنحو تقديس قيمة العمل حسب دور التغيراي االجتماعية في توجي  المرأة يوضا  (:54)تمثيل بياني رقم

لتغيهراي لأن اغلهب المبحوثهاي يهرين أن  و التمثيهل البيهاني يتبين لنا من خه ل الجهدول أعه ه   
توزعههي حسههب % 8765االجتماعيهة دور فههي توجيه  المههرأة نحهو تقههديس قيمههة العمهل وهههذا بنسهبة 

عنههد موظفههة %  85651 و ، فههي القطههاع الخههاص عنههد الموظفههة% 10611: يلههي  كمهها المهنههة
 .للمبحوثاي اللواتي ال تعملن % 81لدم الدولة ، و 
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وقهد سهجلنا عنهد الموظفهة لهدم الدولههة % 0265فقهد قهدري نسهبهن بهه  "ال"أمها اللهواتي صهرحن بهه   
 عند الفئة التي،بينما سجلنا % 8633سجلنا عندها نسبة  خاصة،أما الموظفة ال% 04641نسبة 

بر أن هناك دوافع أخرم لها دور كبير تتع األخيرةت  جع إلى أن هوهذا ير  %21ال تعمل نسبة  
في توجي  المهرأة نحهو تقهديس قيمهة العمهل ولهيس للتغيهراي االجتماعيهة أي دور فهي ههذا مهن بهين 

الظههروا األسههرية التههي تواجهههها المههرأة مههن بينههها الفقههر  التنشههئة االجتماعيههة أو هههذه الههدوافع هههي
 .،الط  ، اليتم ،الترمل 

نستخلص أن للتغيراي االجتماعية دور مهم جدا في ترسيخ قيمهة العمهل لهدم المهرأة فلهم تعهد     
المرأة تعمل مهن أجهل المهادة أو القضها  علهى وقهي الفهراه بهل ههي تعمهل إلثبهاي ذاتهها و تحقيه  
طموحهههها و الوصهههول إلهههى أعلهههى المراتهههب و تحمهههل المسههه ولية و األكثهههر مهههن ههههذا تقهههديم منفعهههة 

لمساهمة في تنميت  كفرد قادر على العطا  في جميع المجاالي و القطاعهاي، و لهم للمجتمع و ا
يكن باستطاعة المرأة تحقي  كل هذا بالرغم من دعم األسرة لها لوال المجتمع الهذي هيهئ لهها كهل 
الظروا للترقلم مع كل التغيراي االجتماعية التي تحد  في  والتي تتعهارض فهي بعهض األحيهان 

 :   ليدية السائدة ،و من بين هذه الظروا المجتمعية ما يظهر في الجدول اآلتيمع القيم التق
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 . المرأةيوضا نوع الظروا المجتمعية المهيئة لترسيخ قيمة العمل لدم  :(53)جدول رقم -

 % ك االحتماالي

 %1685 55 ارتفاع المستوم التعليمي للمرأة

 %5673 32 غياب التمييز العنصري والمحسوبية 

 %7635 40 احترام مطالب المرأة وتوفير شروط الشغل 

 %26634 047 االهتمام بالمرأة وتشجيعها على العمل

 %3622 08 سهولة حصول المرأة على مناصب الشغل

 %20651 021 حفظ حقو  المرأة قانونيا  

 %25618 045 تقبل المجتمع لخروج المرأة 

 %011 558 المجموع

 

 .المرأةيوضا نوع الظروا المجتمعية المهيئة لترسيخ قيمة العمل لدم (:55)رقمتمثيل بياني 

يتبهين لنها مهن خه ل الجههدول أعه ه أن ظهروا المجتمهع التهي أصههبحي يتميهز بهها فهي الوقههي    
خاصهة ،ومهن بهين أههم ههذه  المهرأة الحالي هيئي لترسيخ قيمة العمل لدم أفراد المجتمهع عامهة و

ة األولى تقبل المجتمع لخهروج المهرأة للعمهل واالهتمهام بهالمرأة وتشهجيعها الظروا جا  في المرتب
،وجها  فهي المرتبهة الثالثهة % 26634و % 25618على العمل وهذا بنسب متقاربة جدا  قهدري بهه 
ارتفههههاع المسههههتوم ،وفههههي المرتبههههة الرابعههههة % 20651حفههههظ حقههههو  المههههرأة العاملههههة قانونيهههها  بنسههههبة 

 % .1685بنسبة التعليمي للمرأة 

ارتفاع المستوم 
 التعليمي للمرأة

غياب التمييز 
العنصري 
 والمحسوبية 

احترام مطالب 
المرأة وتوفير 
 شروط الشغل 

االهتمام بالمرأة 
وتشجيعها على 

 العمل

سهولة حصول 
المرأة على 
 مناصب شغل

حفظ حقو  
 المرأة قانونيا  

تقبل المجتمع 
 لخروج المرأة 

9,85% 
5,73% 7,35% 

26,34% 

3,22% 

21,50% 
25,98% 
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 و% 7635أما في المرتبة الخامسة جا ي احترام مطالب المرأة وتوفير شهروط الشهغل بنسهبة    
كمهها نعههرا أن للمههرأة بنيههة جسههدية تختلهها عههن الرجههل وهههذا يجعلههها تحظههى بنههوع مههن االهتمههام 
خاصة عند الوالدة ،أما المرتبة السادسة والسابعة فقهد جها  غيهاب التمييهز العنصهري والمحسهوبية 

ي التوظيههها سههههولة حصهههول المهههرأة علهههى مناصهههب  الشهههغل خاصهههة فيمههها يتعلههه  بالعمهههل لهههدم فههه
بالنسهب  بالترتيهب وههي نسهب قليلهة جهدا  مقارنهة% 3622و % 5673م سسة خاصة وههذا بنسهبة 

 .ألخرم 

أدرك المجتمع أن  ال يمكن  تحقي  التنمية و االرتقا   إلى عن طري  مساهمة جميع القوم »    
منههها المجتمههع ، و العمههل علههى ازدهههاره بمههن فههيهم المشههاركة الكاملههة للمههرأة فههي هههذه التههي يتكههون 

العملية باعتبارها تمثل نصها المجتمهع ، وههذا مها أشهاري إليه  معظهم الدراسهاي حهول المهرأة فهي 
المشههاركة التنمويههة فههي المجتمههع فههي العقههود األخيههرة و أصههبحي هههذه المشههاركة الجيههدة للمههرأة فههي 

تهيئة الظروا لها لتتمكن عملت الدولة علك  ،(1)«و الصحة و الخدماي و اإلدارة قطاع التعليم
 : المرأة من تحقي  التكيا و االندماج مع كل التغيراي االجتماعية و من بين هذه الظروا

 :تقبل المجتمع لخروج المرأة للعمل واالاتمام بالمرأة وتشجيعها على العمل -1

ة أفهراده التقليديهة لخهروج المهرأة للعمهل و عمهل علهى زيهادة الهوعي استطاع المجتمع تغييهر نظهر    
برهمية تبنهي و تقهديس ههذه القيمهة ل سهتفادة مهن إمكانيهاي المهرأة  بمها يتوافه  مهع البنيهة النفسهية 

تهذليل كافهة الصهعوباي والعقبهاي  بهها و تشهجيعها علهى العمهل و باالهتمهاموالبدنية لها ،و قامهي 
تمههع  و ذلههك برفههع مسههتواها التعليمههي و زيههادة التخصصههاي العلميههة فههي التههي تواجهههها فههي المج

لعملههها فههي مختلهها القطاعههاي ،و عديههدة  توظيههاالجامعههاي والمعاهههد و إتاحههة فههرص مختلهها 
هكهذا تمكنههي المههرأة مهن تحقيهه  ذاتههها و تطهوير قههدراتها و إمكاناتههها لتصهل إلههى أعلههى المناصههب 

 .اإلدارية و في مختلا المجاالي 

 

                                                             
 012، ص مرجع سب  ذكره ثريا التيجاني، -1
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 :احترام مطالب المرأة وتوفير شروط الشغلو  فظ حقوق المرأة العاملة قانونيا  ح -2

مهههن أجهههل جعهههل المهههرأة تخهههرج للعمهههل مطمئنهههة علهههى وضهههعها و حقوقهههها كهههامرأة قامهههي الدولهههة    
بتصههههدار العديههههد مههههن التشههههريعاي و القههههوانين التههههي تضههههمن لههههها كرامتههههها و حقوقههههها القانونيههههة و 

في ل المساواة بين المرأة والرج مههن بينههها مهها يههنص علههى ، كاملههة االجتماعيههة واالقتصههادية ال
مهث  فهي التعلهيم ) ، و منها ما هو خهاص بالجانهب الصهحي للمهرأة العاملهة الحقوق و الواجبات 

، و غيرههها مههن القههوانين التههي جهها ي لصههالا المههرأة ... ( يمكنههها أخههذ عطلههة أمومههة بعههد الوضههع
المجهههوداي لههي بههذلتها الدولههة بههاش ترسههخ قيمههة »(16)قههم حيهه  صههرحي المبحوثههة فههي المقابلههة ر 

العمههل و تههدمج المههرأة فههي سههو  العمههل كانههي فعالههة بههزاا سههيرتو القههوانين لههي دارتهههم الدولههة لههي 
بهههذلي الدولهههة »بمعنهههى  «تحمهههي المهههرأة مهههن أي اسهههتغ ل و تحفهههظ لهههها كرامتهههها وحقوقهههها كهههرنثى

الشههغل،  خ قيمههة العمههل و إدمههاج المههرأة عههالمالجزائريههة مجهههوداي كبيههرة و كانههي فعالههة فههي ترسههي
خاصة القوانين التي قامي بوضعها و التي من شرنها أن تحمي المرأة من أي استغ ل و تحفظ 

 . «لها كرامتها

أدم إلى بوضع قوانين و تشريعاي  تبني الدولة لممارساي وسياساي مختلفة نستخلص أن    
 . ملةارتفاع نسبة دخول المرأة إلى القوم العا

 :المستوى التعليمي للمرأة ارتفاع -3

بههدأي مسههرلة مسههاهمة المههرأة فههي النشههاط االقتصههادي تحتههل اهتمامهها كبيههرا فههي المجتمههع بعههدما    
أدرك أنهه  ال يمكنهه   النجههاف إال عههن طريهه  إدمههاج المههرأة فههي خطههط التنميههة، فكههان ال بههد لههها أن 

تطوراي و تغيراي لهذا كان على الدولة أن تكون واعية بكل ما يحد  في المجتمع و العالم من 
تهههتم أوال بتعلههيم المههرأة حيهه  سههعي مههن خهه ل خطههط التنميههة إلههى تشههجيع المههرأة علههى االلتحهها  

 . ذو قيمة اقتصادية عالية  وو فعاال بالمدارس والجامعاي لرفع كفا تها و تصبا عنصرا منتجا 

ي تعليميهههة و نمهههو وعيهههها الثقهههافي و إن ارتفهههاع فهههرص تعلهههيم المهههرأة و حصهههولها علهههى شههههادا   
جعلهها تقبهل أكثهر و االجتماعي سهاهم فهي تغييهر وجههة نظرهها حهول أدوارهها الجديهدة المنوطهة بهها 

على ميدان العمل خارج المنزل في مختلا الوظائا والمجاالي ، فكلما ارتفع مستواها التعليمي 
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" Simone Beauvoir"يمون بوفهوارسه"كلما زادي نسبة مشاركتها في سو  العمل ، وهذا ما أكده 

أن  من خ ل التعليم تمكني المهرأة مهن تحقيه  النجهاف فهي االلتحها  بالعمهل خهارج البيهي »بقول  
حيهه  سههما لههها أن ت كههد إنسههانيتها و بحصههولها علههى شهههاداي علميههة فتحههي لههها أبههواب المهههن 

» ههي ماكثهة فهي البيهي  و( 08)، و قد جا  في تصريا المبحوثة في المقابلة رقهم (1)«األساسية
بالرغم من أن المجتمع و سو  العمل وال يطلب اليد العاملة النسوية أكثر من الراجل إال أن ....

حصول المرأة على شهاداي جامعية خ ها تكهون أكثهر حهظ فهي الحصهول علهى وظيفهة محترمهة 
ة أصهبحي أكثهر رغهم أن اليهد العاملهة النسهوي»بمعنهى« قهدرتش تكمهل قرايتهها عكس المرأة لي مها 

طلبا فهي سهو  العمهل إال أن المهرأة المتعلمهة و الحاصهلة علهى شههاداي جامعيهة أكثهر حضها فهي 
 .«المرأة التي لم تحضى بالتعليم الكافي سالحصول على وظيفة محترمة عك

، كلمهها أهههم العوامههل التههي تسههاعد المههرأة علههى الحصههول علههى عمههل  مههن التعلههيمأن نسههتخلص   
و ههذا سهاهم  ههذا فهي تهوفير فهرص أكثهر فهي التوظيها وافرا  من التعليم  كلمها  نالي المرأة قسطا  

 .بتتاحة فرص عديد لها للعمل في مختلا المجاالي الوظيفية التي تتناسب و م ه تها العلمية

 :غياب التمييز العنصري والمحسوبية في التوظيف سهولة حصول المرأة على مناصب -4

سههوا  فههي المسههاواة بينهمهها ي و المحسههوبية  بههين الرجههل و المههرأة إن غيههاب التمييههز العنصههر     
ضهمان تكهاف  الفهرص فهي االسهتخدام فهي كافهة مجهاالي العمهل و خاصهة التوظيا أو األجور و 

زاد مهن تحفيهز المهرأة لخروجهها بعد ارتفهاع المسهتوم التعليمهي للمهرأة و تسهاوي المه ه ي العلميهة 
 صهههة بعهههدما  قامهههي الدولهههة بوضهههع اتفاقيهههاي تقهههر بعهههدمخا للعمهههل و المشهههاركة فهههي سهههو  الشهههغل

التمييههز بههين الجنسههين فههي العمههل و التسهههي ي التههي تقههدمها مختلهها م سسههاي الدولههة مههن اجههل 
 .تدعيم مشاركة المرأة  و االستفادة من إمكانياتها

 

                                                             
1
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ههها و فههي األخيههر نسههتنتج أن الدولههة الجزائريههة شهههدي العديههد مههن التعههدي ي البههارزة فههي نظام    
التي مهن شهرنها حفهظ حقهو  المهرأة و تحسهين أوضهاعها مهن أجهل ضهمان  االجتماعيالقانوني و 

مساواة أكبهر بهين الجنسهين و السهماف للمهرأة بالمسهاهمة فهي تنميهة المجتمهع و ذلهك بفهتا مختلها 
مناصههب الشههغل و تههذليل كههل الصههعوباي لممارسههة مختلهها الوظههائا و المهههن كمهها يمكنههها أن 

القههراراي المتعلقهة بالدولهة فرصههبحنا نشهاهد المهرأة فههي بعهض المناصهب اإلداريههة  تسهاهم فهي اتخهاذ
 . و غيرها من المهن المختلفة ....المرموقة في مجال األعمال ، و الوزارة ، و البرلمان 
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 خالصة

رصههههبحي المههههرأة ، ف بضههههرورة و أهميههههة عمههههل المههههرأة اعتههههرانسههههتنتج إن المجتمههههع الجزائههههري    
بالعمل يحق  لها العديد التحاقها ألن  تمنا للعمل قيمة كبيرة بالغة األهمية في حياتها،ئرية الجزا

من المزايا االجتماعية، فتشعر من خ ل  برنها كيان فاعل في المجتمع يساهم إيجابيا  في تنميت  
نشها  ع قهاي ا  جتماعيهة ،وبنا ه ، فالعمل يعطي المرأة الفرصة للمشاركة في الحيهاة العامهة ، وا 

باإلضههافة إلههى أن حصههولها علههى دخههل مههادي الههذي يسههاهم فههي زيههادة مسههتوم الههدخل األسههري و 
ى اإلنفها  مهن مالهها الخهاص وتهرمين االحتياجهاي الكثيهرة التهي قهد ال يكفهي دخهل يعطيها قدرة عله
 .الزوج لتوفيرها 

لمهرأة الملحهة لكسهب حاجهة اهو »منه  و المقصود وبهذا فالعمل لدم المرأة كان يعتبر وسيلة    
لكهن انخفضهي قيمهة ههذا الهدافع تهدريجيا مهع التغيههراي  ، (1)«قوتهها أو حاجهة األسهرة لهدخل المهرأة

أصههبحي بههل ( إشههباع الرغبههاي الماديهة)االجتماعيهة إذ تخطههي المههرأة النظهر للعمههل كقيمههة ماديهة 
ل وسهيلة لتحقيه  ل على العمهالحصوتبني لقيم تجعل من البعد الغير مادي للعمل هدفا لها، ألن

، كمها أن خهروج المهرأة للعمهل يعطهي الثقهة بهالنفس و يحقه  التهوازن  (2)هدا أو طموف شخصهي
النفسي و الشعور باألمان ، باإلضهافة إلهى رغبهة المهرأة ألن تثبهي كفا اتهها و قهدراتها فهي إنجهاز 

حههة ،تههاجرة األعمههال التههي كانههي تقتصههر علههى الرجههال فقههط مههث  ميكانيكيههة، سههائقة سياسههية ، ف 
 .و غيرها من األعمال المختلفة ....

إذ لم يصبا فقط  يورغم استمرار أهمية العمل إال أن قيمت  و أشكال  وظروا ممارست  تغير    
حيه  أن العمهل يعتبههر  أيضها للتعبيهر عهن قهيم أخهرم ، ههيإنمها  و،وسهيلة ل سهتمرار فهي الحيهاة 

فرصهة لتحقيه  نفسهها ، فههي ال تعمهل ألنهها مجبهرة مرغوبا في ذات  بالنسبة للمرأة ألن  يمهنا لهها 
نمهها عملههها هههو أيضهها فرصههة لتمههارس قههدراتها  علههى ذلههك أو تعمههل لتحقيهه  الحاجههة الماديههة فقههط وا 

 .   وتثبي نفسها
                                                             

 .86ص ،مرجع سب  ذكره كاميليا عبد الفتاف ،  -1
  .043،ص مرجع سب  ذكرهعوفي مصطفى ،  -2
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 الخاتمة

تحليههل النتههائج المتوصههل  انط قها  مههن النظريههة البنائيههة الوظيفيههة التههي تههم االعتمههاد عليههها فههي    
وبمها أن الجسهم  اإلنسهانفالمجتمع كل متكامل ال يمكن الفصل بين أجزائ  فهو يشهب  جسهم  إليها

قهد تمههوي بعهض الخ يهها فيههتم  اإلنسههانيتكهون مههن مجموعهة مههن الخ يها والتههي أثنها  تطههور جسهم 
لوظيفههة حتههى ال اسههتبدالها بخ يهها ليسههي طبهه  األصههل للخ يهها السههابقة غيههر أنههها تهه دي نفههس ا

يحد  أي خلل بالجسم ،والقيم تشب  الخ يا في هذا فالمجتمع أثنا  تطوره يخضع لمجموعهة مهن 
التغيههراي االجتماعيههة ،التههي تجعههل بعههض القههيم غيههر فعالههة ألنههها ال تسههاير هههذه التغيههراي فيههتم 

م والعمهل  لهدم وههذا مها حهد  لقيمتهي التعلهي،استبدالها بقيم أخرم تكون أكثر فعالية من سهابقتها 
أهميههة كبيههرة فههي حيههاة المههرأة  إعطائههها تجديههد هههاتين القيمتههين و المههرأة ،فعلههى المجتمههع و المههرأة

وجعلها أكثر فعالية في ضو  كل هذه التغيراي االجتماعية التي حدثي داخل المجتمع الجزائهري 
 آلههة و إلنجههابلفههالمرأة لههم تعههد وسههيلة ، مههع تتتميههز بهه  مههن مكانههة داخههل المج أصههبحيوهههذا مهها 

للعمههل داخههل البيههي بههل أصههبحي مههن أهههم أفههراد المجتمههع بههل وأسههاس قيههام كههل مجتمههع واسههتمراره 
 :لية اوهذا لدسباب الت

 .أن المرأة هي التي تحافظ على استمرار المجتمع من خ ل تزويده برأس المال البشري  -0

علههى حمههل التههرا   والدتههها منههذ تهيههئأن المههرأة هههي التههي تحههافظ علههى هويههة المجتمههع ألنههها  -2
عههن تربيههة األوالد  ولة  المسههالمحافظههة عليهه  ونقلهه  إلههى األجيههال ال حقههة ، ألنههها هههي  الثقههافي و

فهه  مسههتقبل لمجتمههع دون  داخههل األسههرة وتلقيههنهم كههل شههي  عههن ثقافههة المجتمههع وقيمهه  وعاداتهه  
 .ماض 

 :وكما توصلنا من خ ل الدراسة إلى النتائج اآلتية 

على قيمة التعليم والعمل بطريقة غير مباشرة وهذا مهن خه ل  أثريتغيراي االجتماعية إن ال -0
األخههرم إحههدا  تغيههر فههي مكانههة المههرأة داخههل المجتمههع أوال  حتههى يتيسههر عليههها مواصههلة ترثيراتههها 
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مههن أفههراد العينههة أن مكانههة المههرأة % 011حيهه  صههرحي  (8)ل رقههموهههذا مهها يتضهها فههي الجههدو 
 .لي  سابقا  تغيري عما كاني ع

تعديل صور المهرأة داخله   بعد أن تمكني التغيراي االجتماعية من الترثير في أفراد المجتمع و  
مهها تبينهه  نتههائج  هههذا أهميههة كبيههرة اسههتمري هههذه التههرثيراي لتشههمل القههيم لههدم المههرأة و إعطائههها و

   :اآلتية 

ي لههواتأة حيهه  قههدري نسههبة القههيم لههدم المههر لسههاهمي التغيههراي االجتماعيههة فههي التههرثير علههى ا. 0
 % . 44635بنسبة  نتحولي بعض من قيمهم أنهابهذه التغيراي لدرجة  نترثر 

التي أصهبحي تواجههها سبب هذا التغير أن القيم التقليدية ال تتواف  مع التغيراي االجتماعية . 2
حي أنههها تقهها عائقهها  أمههامهن ،وصههر %  3765حيهه  صههرحي نسههبة المههرأة فههي حياتههها اليوميههة ، 

برنها أحيانا  ما تقا عائقا  أمامهن ، ،وهذا ما يجعل المرأة تتخلى عن كل مها يقها %  40نسبة 
 .في طريقها ويمنعها من تحقي  طموحها واثباي وجودها 

 ههههي إن مههها يزيهههد مهههن تهههرثير التغيهههراي االجتماعيهههة لهههدم المهههرأة ههههو مجموعهههة مهههن العوامهههل و. 3
ف علهى العهالم الخهارجي و وسهائل اإلعه م و االتصهال و التطور العلمهي و التكنولهوجي و االنفتها

  (.06)هذا ما يوضح  الجدول رقم 

التههي  المجتمههع والقضهها  علههى القههيم يأدي التغيههراي االجتماعيههة إلههى تحسههين صههورة المههرأة فهه. 4
 .ضد المرأة و المحسوبية  التمييز كل أشكال ت دي إلى 

 .التعليم و العمل  ييمتمن أهم القيم التي تغيري لدم المرأة هي ق. 5

و التغيههههههراي االجتماعيههههههة  ومختلهههههها التطههههههوراي العلميههههههة النسههههههوية الحركههههههاي أدم ظهههههههور  .6
ر نظرة المجتمع للمرأة وتغيهر معهها الكثيهر مهن القهيم يتغي إلىوالتكنولوجية في المجتمع الجزائري 

تعتبهر  التهي أصهبحيمن بينها قيمهة تعلهيم المهرأة ( 21وهو ما تبين في الجدول رقم )الخاصة بها
قيمههة مهمههة و أصههبا يتطلههب مههن المههرأة الجزائريههة أن تكههون متعلمههة وواعيههة بمكانتههها و بضههرورة 
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تطوير إمكاناتها وقدراتها ومهاراتها ليمكنها  هذا من تحسين مستوم حياتها و عيش حيهاة كريمهة 
سهههبة الفتيهههاي و يظههههر ههههذا بوضهههوف مهههن خههه ل اإلقبهههال الكبيهههر للمهههرأة علهههى التعلهههيم و ارتفهههاع ن

 .و تطور نسب مشاركة الفتياي في التمدرس المتعلماي في مختلا األطوار التعليمية

إن ما زاد من ترسيخ قيمة التعليم لدم المجتمع عامهة و المهرأة خاصهة ههو األسهرة مهن خه ل . 7
 تنشهئة بناتهها عليهها و إكسههابها لههن لهيس ههذا فقههط بهل و تقهوم علهى تعزيزههها لمها لههذه القيمهة مههن

دور مهههم فهههي حيهههاتهن فمهههن خ لهههها تصهههبا المهههرأة أكثهههر وعيههها بمههها يحهههد  حولهههها و تمكنهههها مهههن  
التعههرا علههى كههل حقوقههها و واجباتههها و االنههدماج و التفاعههل مههع أي تغيههراي اجتماعيههة  و دون 

 .شعورها باالغتراب أو التهميش 

دأي بعههض الحركههاي أن الظههروا المجتمعيههة هيئههي لترسههيخ قيمههة التعلههيم لههدم المههرأة  إذ بهه. 8
عملههي الدولههة الجزائريههة علههى ترسههيخ قيمههة حيهه   بعههد االسههتق ل الوطنيههة فههي الظهههور خاصههة 

تسهههخير كهههل طاقاتهههها و إمكانياتهههها لتهههذليل كهههل خههه ل التعلهههيم لهههدم أفهههراد المجتمهههع و ذلهههك مهههن 
 .المرأة الصعوباي و العراقيل التي تقا أمام 

ومههن تهها أصهبحي ذا أهميههة كبيهرة فههي حياالمههرأة و بعهد أن  ترسهخي قيمههة التعلهيم فههي وعهي  .1 
حرصههي  فقهدبهين أولهى القههيم التهي تسهعى إلههى اكتسهابها وتحقيقهها فههي الواقهع مهن خهه ل سهلوكاتها 

 .على نقلها إلى أبنائها هي األخرم أيضا

أصهبا التعلههيم شههي  مقههدس بالنسهبة للمههرأة فههي حياتههها و فهي حيههاة بناتههها مسههتقب  ، فههالمرأة . 01
ئريههة تحههرص أكثههر مههن األب علههى تعلههيم بناتههها ألنهه  بههالتعليم تههتمكن مههن مواجهههة الحيههاة و الجزا

 .تضمن مستقبلها و بفضل  تصنع لها مكانة هامة في المجتمع 

و منهه  فههتن التعلههيم كقيمههة أصههبا لههها داللتههها التههي ترسههخي بقههوة فههي وعههي أفههراد المجتمههع .  00
إلثبههاي ذاتههها و تحقيهه  طموحههها ، فقههد شهههدي هههذه  الجزائههري خاصههة لههدم المههرأة باعتبارههها أداة

القيمههة تغيههرا كبيههرا مقارنههة بالماضههي و يتضهها هههذا مههن خهه ل ارتفههاع معههدالي التحهها  الفتيههاي 
بالم سساي التعليمية بمختلا مراحلهها االبتهدائي ، المتوسهط ، الثهانوي ، الجهامعي  و ههذا الهذي 
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عمهل فهي مختلها القطاعهاي و الم سسهاي و من شان  أن يضهمن لهها فيمها بعهد الهدخول لسهو  ال
 .المهن

و جعلههها فههي ا نسههتنتج مههن هههذه النتههائج أن إعطهها  المههرأة أهميههة كبيههرة لقيمههة التعلههيم فههي حياتههه  
 الخروج مهن المنهزل فقهط و  المرتبة األولى في سلم القيم ليس من أجل القضا  على وقي الفراه

ي أنهها تريهد أن تثبهي ذاتهها وتضهع لهها مكانهة بل أن هناك دوافع هامة من ورا  ذالهك وأهمهها هه،
، كما أنها تريد أن تحق  طموحها و  كل ما عاشت  و عرفت  في الماضيهامة في المجتمع بعد 

هذا بالوصول إلى أعلى مستوياي التعليم ، كما ساعدها التعليم على تحقي  االستق ل الذاتي و 
قدراي و إمكانيهاي تمكنهها مهن المسهاهمة فهي إقحامها سو  العمل الذي من خ ل  أثبتي أن لها 

تطوير المجتمع والعمل على و تنميت  وبالتالي تصبا فردا  فعاال في المجتمع شرنها شهرن الرجهل 
بهههالتعليم تسهههتطيع المهههرأة  التكيههها مهههع الواقهههع و اكتسهههاب المعرفهههة و اإلمكانهههاي ال زمهههة إذ أنههه  ،

 .لمواجهة كل التغيراي الحياتية

ة التعليم ال يمكهن أن تكهون فهي معهزل عهن التغيهراي االجتماعيهة التهي تحهد  فهي قيمف ومن      
المجتمههع ألنهه  فههي تحههرك مسههتمر و دائمهها و ال يمكنهه  أن يبقههى ثابتهها ،و هههذا يهه ثر علههى جميههع 
بنياته  خاصهة بنيته  الثقافيهة و القيميهة بطريقهة مباشهرة و دائمهة  ليجعلهها أكثهر اسهتجابة و تماشهيا 

و ترتي فهي مقدمهة هته  القهيم قيمهة التعلهيم لمها التحرك المستمر و التغير الدائم مع متطلباي هذا 
لها من دور فعال في تذليل كل الصهعوباي التهي تتعهرض لهها المهرأة و المجتمهع و تجعلهها أكثهر 

 .استجابة و مواكبة لكل التغيراي 
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التغيراي به تهرثريدها قهد أما فيما يخص التغيراي التي طرأي على قيمة العمهل لهدم المهرأة نجه   
االجتماعيههههة فرصههههبحي المههههرأة أكثههههر حريههههة و إقبههههاال علههههى العمههههل فههههي مختلهههها التخصصههههاي و 

 :المجاالي كما توصلنا إلى ما يلي 

التغيهههر فهههي قيمهههة التعلهههيم إلهههى رفهههع  نسهههبة و مسهههتوم مشهههاركة المهههرأة فهههي الحيهههاة العامهههة  مأد. 0
و ههذا يتجلهى بصهورة واضهحة  أة حه  اتخهاذ القهراروالتنموية و مهنا المهر  االقتصاديةوالسياسية و 

مههن التعلههيم  كلمهها  كلمهها نالههي المههرأة قسههطا وافههرافههي الواقههع المعههاش داخههل المجتمههع الجزائههري ، ف
و هذا بتتاحة فرص عديد لهها للعمهل فهي مختلها ساهم  هذا في توفير فرص أكثر في التوظيا 

حيه  أصهبحي المهرأة مسه ولة عهن تسهيير ، يهةالمجاالي الوظيفية التي تتناسب و م ه تها العلم
الشههركاي الكبههرم ، و تتههرأس بعههض األحههزاب ،و وزيههرة كههوزارة التربيههة و التعلههيم ، وزارة الثقافههة و 

 .و غيرها....التضامن 

هناك اتجاها  واضحا  وملموسا  نحو تغير قيمهة العمهل و تقبهل المجتمهع الجزائهري لعمهل المهرأة . 2
راجههع إلههى وذلك ظههر إليههها نظههرة يمل ههها الكثيههر مههن االحتههرام والتقههدير ،خههارج المنههزل و أصههبا ين

التغير الذي حد  في مفهوم دور المرأة و الذي نجده واضحا في ازدياد عهدد مناصهب الشهغل و 
 0863%و هههو مهها يمثههل  0134.111النسهها  العههام ي حيهه  بلهه  حجههم الفئههة العاملههة النسههوية 

شخصههههها بتجمهههههالي السهههههكان  2664% ي قهههههدري  بنسهههههبة عاملهههههة مهههههن إجمهههههالي اليهههههد العاملهههههة التههههه
 .المشتغلين

ن عمل المرأة خارج المنزل ل  أهمية و قيمة كبيرة خاصة في ظل كل التغيراي االجتماعيهة إ. 3
التي مسي المجتمع و امتدي آثارها إلى األسرة، فالعمل أصبا قيمة ضرورية في حيهاة المهرأة و 

يعتبر  فالعمل بايا المعيشية و حالتها االجتماعية و مهنتها أكثر إقباال علي  مهما كاني ظروفه
 .من القيم الضرورية في الوقي الحالي

أصههبحي تعتههرا برهميتهه  و ألنههها لدسههرة دور فعههال فههي دعههم المههرأة حتههى تههتمكن مههن العمههل . 4
و هذا من أجل تحسهين المسهتوم المعيشهي لدسهرة و تحقيه  االسهتقرار و بالنسبة للمرأة ضرورت  
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األمن المادي و لكي تستطيع المهرأة أن تعيهل نفسهها و أن تضهمن مسهتقبلها و ههذا الههدا الهذي 
 .يسعى األوليا  تحقيق  من ورا  دفع بناتهم للعمل 

بعد أن تغيري نظرة المجتمع للعمهل كقيمهة فرضهي و جودهها داخهل المجتمهع الجزائهري بقهوة   .5
على أن  نشاط ضهروري فهي حهد ذاته   إلي ظر نت ينظرة المرأة للعمل فرصبحمع  أيضا غيري ،ت

تكههون المههرأة  أنلههذلك يجههب  خاصههة وأن التغيههراي والظههروا االجتماعيههة ال يمكههن الههتحكم فيههها 
نفسها دون الحاجة إلى اآلخرين وليس هذا فقط بل هي تسعى إلى ترسيخ قيمهة  إعانةقادرة على 

لمتغيهرة وعلهى تجنهب األحهدا  غيهر العمل لدم بناتها ،وهذا كل  من أجل التكيها مهع الظهروا ا
  .المتوقعة

كقيمههة ماديههة تجههاوزي المههرأة نظرتههها التقليديههة لقيمههة العمههل فههي حههد ذاتهه  فلههم تعههد تنظههر إليهه  . 6
تبنهي أصهبحي بهل عمهل أو القضها  علهى وقهي الفهراه تخرج لللم تعد و ( إشباع الرغباي المادية)

يعطهي في الوقهي الهراهن خروج المرأة للعمل ف ، لقيم تجعل من البعد الغير مادي للعمل هدفا لها
الثقة بالنفس و يحق  التوازن النفسهي و الشهعور باألمهان ، باإلضهافة إلهى رغبهة المهرأة ألن للمرأة 

الوصول إلى أعلى المراتب و تحمل المس ولية و  فيتحقي  طموحها و تثبي كفا اتها و قدراتها 
سهاهمة فهي تنميته  كفهرد قهادر علهى العطها  فهي جميهع األكثر من هذا تقديم منفعة للمجتمهع و الم

،و هههذا مكنههها مههن العمههل فههي مختلهها الوظههائا و المهههن و المجههاالي  المجههاالي و القطاعههاي
سياسهههية ف حهههة ،تهههاجرة ،مهههث  ميكانيكيهههة، سهههائقة حتهههى التهههي كانهههي تقتصهههر علهههى الرجهههال فقهههط 

 .و غيرها....عسكرة ، شرطية وزيرة ....

إلغها  تبعيتهها للرجهل بتحقيه  اسهتق لها المهادي الهذي يضهمن لهها و نها مهن كما أن العمل مك. 7
يجعلهها تقهوم بهدورها كمسهاهم  ،وألبنائها و أسهرتها األمهن و االسهتقرار االقتصهادي فهي المسهتقبل 

 .أساسي في نمو ورقي المجتمع

ع الهذي هيهئ لم يكن باستطاعة المرأة تحقي  كل هذا بهالرغم مهن دعهم األسهرة لهها لهوال المجتمه. 8
عمهل ال ، و ههذا مهن خه للها كل الظروا للترقلم مع كل التغيراي االجتماعية التهي تحهد  فيه  
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على زيادة الهوعي برهميهة تبنهي و تقهديس ههذه القيمهة ل سهتفادة مهن إمكانيهاي المهرأة  بمها يتوافه  
تههذليل كافههة  وبههها و تشههجيعها علههى العمههل  باالهتمههاممههع البنيههة النفسههية والبدنيههة لههها ،و قامههي 

الصههههعوباي والعقبههههاي التههههي تواجهههههها فههههي المجتمههههع  و ذلههههك برفههههع مسههههتواها التعليمههههي و زيههههادة 
لعملهها فهي عديهدة  توظيهاالجامعهاي والمعاههد و إتاحهة فهرص مختلها التخصصاي العلمية في 

مختلا القطاعاي ،و هكذا تمكني المرأة مهن تحقيه  ذاتهها و تطهوير قهدراتها و إمكاناتهها لتصهل 
العديهد مهن بالدولهة الجزائريهة ، كمها قامهي ى أعلى المناصب اإلدارية و في مختلها المجهاالي إل

التي من شرنها حفظ حقو  المرأة و تحسين  االجتماعيالتعدي ي البارزة في نظامها القانوني و 
أوضههاعها مههن أجههل ضههمان مسههاواة أكبههر بههين الجنسههين و السههماف للمههرأة بالمسههاهمة فههي تنميههة 

و ذلك بفتا مختلا مناصب الشغل و تذليل كل الصعوباي لممارسة مختلا الوظائا  المجتمع
و المهههن كمهها يمكنههها أن تسههاهم فههي اتخههاذ القههراراي المتعلقههة بالدولههة فرصههبحنا نشههاهد المههرأة فههي 

و غيرهها مهن ....بعض المناصب اإلدارية المرموقة في مجال األعمال ، و الوزارة ، و البرلمان 
 .لفة المهن المخت

نستنتج أن للتغيراي االجتماعية دور كبير في تغيهر قيمهة العمهل لهدم المهرأة عمها كانهي عليه     
سهههابقا سهههوا  كهههان ههههذا التغيهههر كبيهههرا أو جزئيههها، إال أنههه  أصهههبا هنهههاك اتجاهههها  واضهههحا  نحهههو تقبهههل 

فرصهة  المجتمع الجزائري لعمل المهرأة خهارج المنهزل كنتيجهة حتميهة لههذه التغيهراي التهي تزيهد مهن
مشاركة المرأة في سو  العمل و في جميع الميادين و القطاعاي حتى التي كانهي تقتصهر علهى 

و غيرههها ،إذ كههان المجتمههع سههابقا يفههرض علههى  ....الرجههال كالقطههاع العسههكري، األمههن، الهندسههة 
المرأة العمل داخل المنزل فقط يعارض خروجهها مهن المنهزل للعمهل، لكهن فهي الوقهي الحاضهر و 

تطههور التكنولههوجي و االقتصههادي و وسههائل اإلعهه م و االتصههال ارتفههاع المسههتوم التعليمههي  مههع ال
للمرأة و وعيها و حصولها على شهاداي تغيهري نظهرة المجتمهع للقيمهة االجتماعيهة  لعمهل المهرأة 

فرصههبحي المههرأة العاملههة تحضههى بهههاالحترام و  ممهها دفههع بههالمرأة إلههى الخههروج إلههى ميهههدان العمههل
 .خل المجتمع الجزائريالتقدير دا
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و أخيرا يمكننا القول أن التغيراي االجتماعية لم تعد مجرد تحوالي تطرأ على المجتمع  بل      
أصبحي  من أهم العوامل التي ت ثر على القهيم لهدم المهرأة داخهل المجتمهع الجزائهري لمها تحمله  

و قهد تتعهارض معهها كمها من مضامين مختلفة قد تتواف  مهع قهيم و خصوصهية الثقافهة الجزائريهة 
أننهها توصههلنا أن التغيههراي فههي قيمههة التعلههيم و العمههل لههدم المههرأة كانههي تغيههراي إيجابيههة أكثههر مههن 
السهلبية و ههذا مهها استخلصهناه  بعههد تحليلنها للمعطيههاي المتحصهل عليههها و منه  فههتن الع قهة بههين 

ة مههن جهههة أخههرم حسههب القههيم و التغيههراي االجتماعيههة تميههزي بع قههة تفاعليههة مههن جهههة و بنائيهه
نظريههة البنائيههة الوظيفيههة ألن أي تقههدم و تطههور و تغيههر يحههد  فههي أي منهمهها كههان يخههدم اآلخههر 

 .إذن فهي ع قة ترثر وترثير تفاعل و انفعال 

و بالتههالي علههى المههرأة أن تفهههم ثقافتههها و تكههون واعيههة برهميتههها و أهميههة القههيم بالنسههبة لههها      
ربط المههرأة بمجتمعههها و فههي نفههس الوقههي تمثههل الحههاجز الههذي يحفههظ ألنههها تمثههل الجسههر الههذي يهه

هويتههها أوال ،وثانيهها بالنسههبة لدجيههال القادمههة خاصههة ألنههها نفههس القههيم التههي ينبغههي أن ينشههر فههي 
يمكنها من االنفتهاف ( الحديثة) منها و الحاضرة ( التقليدية) ظلها،كما أن  بوعيها لقيمها الماضية

دون أي صعوباي مهن خه ل تعاملهها االيجهابي مهع كهل القهيم فيكهون سهببا على الثقافاي األخرم 
 .في تميزها و تنميتها و رقيها داخل المجتمع و خارج  
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، مكتبههة لبنهههان، بيهههروي، مختههار الصهههحافالههرازي محمهههد بههن أبهههي بكههر بهههن عبههد القهههادر ،  -26

 .0186، 0المجلد
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، دار الشههرو  ، األردن  المههدخل إلههى التربيههة والتعلههيمالراشههد عبههد اع ، نعههيم جعنينههي ،  -27
،0113. 
 .0،0111، دار الورا  ، بيروي، ط من روائع حضارتناالسباعي مصطفى ،  -28
، الم سسهة الوطنيهة ، الجزائهر حات لمفاهيم علم االجتماع الثقهافي و مصهطمحمد ، السويد -21

 .  0110،  0، ط
، منشهرة المعهارا باإلسهكندرية جه ل حهزي و  التغيهر االجتمهاعيالطنهوبي محمهد عمهر ،  -31

  . 0116شركائ  ، مصر،
 .، ب تاريخ0، مكتب رحاب ، الجزائر، طالتغيير اإلس ميالطيب برغو  ،  -30
، دار المسههيرة للنشههر والتوزيههع والطباعههة، عمههان، ، أصههول التربيههةرة محمههد حسههن العمههاي -32

 .2111، 2األردن، ط
،ديههوان المطبوعههاي  دليههل مصههطلحاي علههم اجتمههاع التنظههيم و العمههلالقاسههمي ناصههر ،  -33

 . 2100، 0الجامعية، الجزائر، ط
 .0112، 2طمكتبة الف ف،الكويي ، علم النفس األسري،الكندري أحمد محمد مبارك ،  -34
 . 0168، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ،التغير و البنا  االجتماعي النك وي أحمد ،  -35
 .0114، مكتبة نهضة الشر  ،القاهرة ، سوسيولوجيا اإلع مالنك وي أحمد ،  -36
، مطابع التعليم العالي ، العهرا   آفا  التغير االجتماعي النظرية و التنمويةالنوري قس ، -37

 ،0111. 
،دار و مكتبههة الههه ل المرشههد إلههى علههم الههنفس االجتمههاعي الهاشههمي عبههد الحميههد محمههد ، -38

   .2117، 0،ط
، الجامعهههة األسهههرة و الهههزواج مقدمهههة فهههي علهههم االجتمهههاع العهههائليالوحيشهههي أحمهههد بيهههري ،  -31

  .0118المفتوحة، طرابلس،
سهاتها علهى لمتغيراي االقتصهادية الدوليهة وانعكابدر عناد مجهذاب ،محيهى الهدين حسهين،ا  -41

، أكاديميهههههة الدراسهههههاي العليههههها والبحهههههو  االقتصهههههادية، اقتصهههههادياي منطقهههههة الشهههههر  األوسهههههط 
 .0118طرابلس، 

 .0171، دار المريخ ،الرياض، التربية و التقدم في الوطن العربيبركاي أحمد لطفي ،   -40
دراسات ، مركهههههههز المجتمع العربي المعاصر بحث استط عي اجتماعي، حليم بركهههههههاي  -42

 .0185، 2ط، بيروت، يةهالعرّبدة هالوح
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، المجتمع العربي في القرن العشرين دراساي في تغيهر األحهوال و الع قهايبركاي حليم ، -43
 .2111، 0مركز دراساي الوحدة العربية ، بيروي ، ط

 هكهههذا تكلهههم مالهههك بهههن نبهههي نحهههو مهههنهج رشهههيد للتغيهههر االجتمهههاعي والبعههه بشهههير ق تهههي ،  -44
  .2117، 0الجزائر،ط الحضاري ،مكتبة اقرأ قسنطينة ،

موسهوعة نضههرة النعههيم فهي مكههارم أخهه   الرسههول بهن حميههد صههالا بهن عبههد اع وآخههرون ، -45
 . 2114، 0،ج 3،   دار الوسيلة، جدة، طالكريم صلى اع علي  وسلم

، مكتبة الفيصلية ،مكة المباد  والقيم في التربية اإلس ميةبن علي خياط محمد جميل ،  -46
 . 2114المكرمة، 

 .2113،  3، دار الفكر دمش ، سوريا ،طترم ينبي مالك ، بن  -47
 .2113،  3، دار الفكر ، سوريا، ط مشكلة األفكار في العالم اإلس ميبن نبي مالك ،  -48
عبهههد الصهههبور :،  ترجمهههة  مهههي د مجتمهههع شهههبكة الع قهههاي االجتماعيهههةبهههن نبهههي مالهههك ،  -41

 .0186، 3شاهين، دار الفكر ،سوريا، ط
 3، دار إحيهها  التههرا  العربههي، بيههروي، طلسههان العههربين محمههد ، بههن منظههور جمههال الههد -51

 0113، 00،ج
، مكتبههة دار الثقافههة للنشههر و التوزيههع، عمههان، علههم الههنفس االجتمههاعيبنههي جههابر جههودة ،  -50

 .2114، 0ط
أحمههد : ، ترجمهة (التطههور والخصهائص الحديثههة)العائلهههة الجزائريههة بوتفنوشهي مصهطفى ،  -52

 .0184الجامعية الجزائرية ،الجزائر  دمري ،  ديوان المطبوعاي
القنواي الفضائية وترثيرها على القيم االجتماعية و الثقافية و السلوكية بوج ل عبد اع ،  -53

مليلههة ،دار الهههدم للطباعههة و النشههر  ن،دراسههة نظريههة و ميدانيههة عههي لههدم الشههباب الجزائههري
،0111 . 
سهليم حهداد، ديهوان المطبوعهاي : رجمهة، ت المعجم النقهدي لعلهم االجتمهاعبوريكو بودون ،  -54

 .0186، 0الجامعية، الجزائر، ط
، دار المعرفههههههة الجامعيههههههة، اإلسههههههكندرية، علههههههم اجتمههههههاع القههههههيمبيههههههومي محمههههههد أحمههههههد ،  -55

 .0180مصر،
 . 0186، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم اجتماع القيمحمد أحمد ، م بيومي -56
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، 2، دار الفرقهان ،عمهان ،جالنفس االجتماعيالميسر في علم توفي  مرعي ،أحمد بلقيس، -57
0183 . 

، الجزائهههر  ،دار األمهههة وسهههائل التغيهههر االجتمهههاعي و م شهههرات  فهههي الجزائهههرتيجهههاني ثريههها،  -58
،2103. 
الشهباب والقهيم األسههرية فهي المملكهة العربيههة جمعهة سهعيد إبههراهيم ، سهعيد فهالا الغامههدي ،  -51

 . 0188، دار الثقافة ، القاهرة ،  السعودية
أحمد زايد، محمد محيى الدين، المجلس األعلهى : ، ترجمةالطري  الثال يدنز أنتونى ، ج -61

 .0111للثقافة، القاهرة، 
 .0117، رمص، لجامعيةافة رلمع،  دار اعيةرلفي الثقافاوالثقافة ا، تهاني  نحس -60
، دون ، دار المعرفههة للطباعههة و النشههر ، اإلسههكندرية األسههرة و مشههك تهاحسههن محمههود ، -62

 . سنة
 0، م سسههة الرسههالة ، بيههروي ،ط أصههول تربيههة المههرأة المسههلمة المعاصههرةحفصهة أحمههد ،  -63

،2110. 
المهههدخل إلهههى تنظهههيم المجتمهههع حمهههودة مسهههعد الفهههارو  ، إبهههراهيم عبهههد الههههادي المليجهههي،  -64

 .2110،  بعةط دون، المكتب الجامعي الحدي ، اإلسكندرية،المعاصر نظرة تكاملية 
 2، جسههههور للنشههههر و التوزيههههع ، الجزائههههر ، طاالجتمههههاع  مههههدخل إلههههى علههههمخالههههد حامههههد ،  -65

،2102 .  
 0، دار الشههههرو  للنشههههر و التوزيههههع، األردن، طالتغيههههر االجتمههههاعيخليههههل العمههههر معههههن ، -66

،2114. 
دار الخلدونيههههة ، الجزائههههر ،  ، مههههدخل إلههههى التحليههههل السوسههههيولوجيدبلههههة عبههههد العههههالي ،  -67

2100. 
، دار وائههههل للطباعههههة و النشههههر، عمههههان ،  افيالتغيههههر االجتمههههاعي و الثقههههدالل أسههههتني  ،  -68

2114. 
 . 0181، دار النهضة العربية ، بيروي ،  القيم و العاداي االجتماعيةدياب فوزية ،  -61
عههادل العههوا، عويههداي للنشههر والطباعههة، لبنههان، :، ترجمههة فلسههفة القههيمرزفيبهر جههان بههول ،  -71

 . 0،2110ط
 .2111،  2مصرية ، مصر، ط ،  مكتبة األنجلوالتغير االجتماعيزايد أحمد ،  -70
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،  4، دار الفكهههر العربههي ، القهههاهرة ،ط مقدمههة فهههي علههم األخهه  زقههزو  محمههود حمهههدي ، -72
0113. 

 .2113،  6،عالم الكتب ، مصر، ط علم النفس االجتماعيزهران حامد عبد الس م ،  -73
ر ،مركههز النشهه التعلههيم و مشههاركة المههرأة فههي التنميههة دراسههة تقويميههةزيههدان عفههاا محمههد ،  -74

 .2111، 0العالمي، جده، ط
 .0182، مكتبة السعادة ،  مصر،  دراساي في مقدمة ابن خلدونساطع الحصري ،  -75
،دار النهضهههههة العربيهههههة للنشهههههر، الهههههزواج والتغيهههههر االجتمهههههاعيسهههههامية حسهههههن السهههههاعاتي ، -76

 .0180مصر،
 . 2114، دار العلوم ، عنابة ،  علم االجتماع التربويشروخ ص ف الدين ،  -77
 . 2115، دار العلوم ، عنابة  ،  مدخل في علم االجتماعالدين ، شروخ ص ف  -78
،مطبعهة دار السه م  نظرية هوبهارس في التنمية االجتماعيهةشكاره عادل عبد الحسين ،  -71

،0175. 
م شهراي حهول المسهاهمة االقتصهادية للمهرأة العاملهة فهي قطهاع صالا بن أحمهد العسهاا ، -81

 .0186معهد العربي للثقافة العالمية، بغداد ،، ال التربية و التعليم في دول الخليج
، دار الميسههرة ، األردن  سههيكولوجية التنشههئة االجتماعيههةصههالا محمههد علههي أبههو جههادو ،  -80

 .0118، 0،ط
، القهههههههههههههاهرة العربيالخلهههههههههههههيج سة مؤس، القيم في العملية التربوية، زاهر   الهههههههههههههدين ضيا -82

،0184. 
،دار الفكهر العربهي، القهاهرة ،  إلنسهانيةتحليل المحتوم في العلوم اطعيمة رشدي أحمد ،  -83

2114 . 
، دار الفكهر العربهي ، القهاهرة،  القيم التربويهة فهي القصهص القرآنهيطهطاوي سيد أحمد ،  -84

 . 0112، 0ط
 .2113، غزة ، مكتبة القدس ، فلسفة التربية وتطبيقاتها، عامر يوسف الخطيب  -85
المركهز الثقهافي العربهي، الهدار  ،الحه  العربهي فهي االخهت ا الفلسهفيعبد الرحمان ط  ،  -86

 . 2،2116البيضا  المغرب، ط
،دار الههههدم للطبهههع،  المرجهههع فهههي التشهههريع المدرسهههي الجزائهههريعبهههد الهههرحمن بهههن سهههالم ، -87

 .2111،  3الجزائر،ط
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 .2116اي الوحدة العربية ، بيروي ،،مركز الدراسسوسيولوجيا الثقافةعبد الغني عماد ،  -88
 دار النهضههة العربيههة ، بيههروي،  سههيكولوجية المههرأة العاملههة، عبههد الفتههاف كاميليهها إبههراهيم  -81

 .0184،بدون ط ، 
 .2100، 0، دار وائل للنشر،عمان، ط علم االجتماع التربويعبد اع ناصر إبراهيم ،  -11
، عهههالم الكتهههب ، القهههاهرة  دراسهههاي فهههي علهههم الهههنفس التربهههوي عبهههد المجيهههد جهههابر جهههابر ، -10

،0181. 
، دائرة التربيهة والتعلهيم بوكالهة الغهو ، وطرائ  تعليمها وتعلمهاالقيم عبد الملك الناشا ،  -12

 .0180األردن، 
، الهههههدار السهههههعودية،جدة  القهههههيم الحضهههههارية فهههههي رسهههههالة اإلسههههه معثمههههان محمهههههد فتحهههههي ،  -13

 .0،0182،ط
 . 0118،الدار السعودية للنشر و التوزيع، عمل المرأة في الميزانعلى البار محمد ،  -14
 0، دار قرطبهة، الجزائهر، طتغيير االجتماعي في الفكر اإلس ميمنهج العلي بودربالة ،  -15

 ،2115. 
المدنية ،مكتبة إبراهيم الحلبي ،  القيم اإلس مية والتربية،أبو العينين ل علي خلي -16

 .0188، المنورة
، م سسهة الرسهالة، أساليب األمهاي في التطبيع االجتماعي للطفل الجزائهريعوادة أمل ،  -17

 .0181بيروي ، 
دراسهة وصهفية تحليليههة "نقهل القهيم فههي مرحلهة الطفولهة المبكهرة بهن صهالا عيسهى ، عيسهى  -18

 .2104، 0، المناهج بحو  و دراساي، الجزائر ، ط"لرياض األطفال بالجزائر العاصمة
، ب  الدراما التلفزيونية المضامين التربويهة و المتطلبهاي اإلع ميهةعيسى ميلود جمال ،  -11

 . 2117ر البيضا  ، لبنان ، ط، منشوراي جامعة عمر المختا
إبههراهيم جههابر، :، ترجمههة"عربههي-فرنسههي"قههاموس علههم االجتمههاع الحههدي  غيهه  عههاطا ،  -011

 .2102دار المعرفة الجامعية ، مصر،
االتجاهههههاي الوالديهههههة فههههي التنشههههئة االجتماعيههههة و ع قتهههههها فاطمههههة المنتصههههر الكتههههاني ،  -010

 . 2111،  0، دار الشرو ، عمان، ط بمخاوا الذاي لدم الطفل
 . 0187، منشرة  المعارا اإلسكندرية ، مصر ،  ما علم االجتماعفرف محمد سعيد ،  -012
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، دار النهضهههة ، موسهههوعة المصهههطلحاي االقتصهههادية و اإلحصهههائيةفهمهههي عبهههد العزيهههز ، -013
 .مصر ، بدون سنة 

الع قههة بههين أسههلوب المعلههم و درجههة التوافهه  بههين قيمهه  و قههيم ت ميههذه فهه اد أبههو حطههب ،  -014
، الهيئههههة المصههههرية العامههههة للكتههههاب لههههم الههههنفس االجتمههههاعي فههههي الههههوطن العربههههيقههههرا ة فههههي ع
  .0171، 3،مصر،المجلد

، إشهراا عبهد القهادر جغلهول ،دار الطباعهة  المهرأة الجزائريهةقان قليهدر هيلهين و آخهرون،  -015
 .0183للنشر و التوزيع، بيروي ،

،  0، القهههاهرة، ط، دار الكتهههب المصهههرية  المهههدخل إلهههى القهههيم اإلسههه ميةقميحهههة جهههابر ،  -016
 .ه 0184

فههالا عبههد القههادر حلمي،لسههان الصههد  : ، ترجمههة العولمههة ومسههاوئهاكههاظم كههاطع  سههنا  ، -017
 .2115،طهران ،

دارسههة تربويههة تتبعيههة لقههيم الطهه ب فههي  –تطههوراي فههي قههيم الطلبههة : كههاظم محمههد إبههراهيم -018
 .0162، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ،  خمس سنواي

، البرنهامج اإلنمهائي لدمهم المتحهدة ، مرأة العراقيهة  خمسهة أعهوام بعهد بكهينالكريم حمزة ،  -011
 . 2111بغداد ، 

، دار الفيصهلية القيم بهين اإلسه م والغهرب دراسهة ترصهيلية مقارنهة مهانع بهن محمهد المهانع، -001
 .2115، 0،الرياض، ط

،مركهههز  مجموعههة مهههن الدراسههاي و البحهههو  فههي علهههم االجتمههاعمجموعههة مههن األسهههاتذة ،  -000
 .2113البحو  و الدراساي االجتماعية ،مصر ،

، مكتبههة الوهبههة ، مصههر ،  المههرأة فههي التصههور اإلسهه ميمحمههد الجيههري عبههد المتعههال  ،  -002
0186. 

،  دور اإلع م الديني في تغير بعض قيم األسرة الريفية و الحضريةمحمد العمر نوال ،  -003
 . 0183مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ،

 .0188،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة ، التغيير االجتماعي والمرأةفة ،محمد سالم نظي -004
 .0170، القاهرة، دار الجامعة ،  قيم تربوية في اإلس م، محمد سلطان  -005
،  2، دار السهههلم ،القهههاهرة، ط مهههنهج القهههرآن فهههي إصههه ف المجتمهههعمحمهههد يوسههها السهههيد ،  -006

2114. 
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 .3إحيا  الترا  العربي ، بيروي، ط، دار  المعجم الوسيطمصطفى إبراهيم وآخرون ،  -007
،  3،طالقاهرة ، ة للطباعة ههههههدار القوميههههههال،  علم االجتماع ومدارس ،مصطفى الخشاب  -008

0166. 
 .2110،شركة المطبوعاي للنشر، بيروي ،  علم النفس والعولمةمصطفى حجازي ،  -001
، جامعههههة الكويههههي (عربههههي–إنجليههههزي )قههههاموس االنثروبولههههوجي مصههههطفى سههههليم شههههاكر ،  -021

 .0180،  0كويي ، ط،ال
، "بعض متطلبهاي تنميهة القهيم العلميهة لهدم طه ب المرحلهة الثانويهة"مكروم عبد الودود ،  -020

، المركههز العربههي للتعلههيم والتنميههة، القههاهرة، أكتههوبر، 27، ع8مسههتقبل التربيههة العربيههة، مجلههد 
2112. 

 "ل األنطولهوجيبهواكير النشهرة و آفها  التواصه"مقهدماي فهي فلسهفة القهيم موسى عبهد اع ،  -022
 .2100،  2،دار القدس العربي، وهران ، ط

، أضهههوا  عربيههههة للطبههههع و النشههههر ، بيههههروي ، سههههيكولوجية المههههرأة العاملههههةنعامهههة سههههليم ،  -023
0184. 

 التغييههر االجتمههاعي فههي فكههر مالههك بههن نبههي دراسههة فههي بنهها  النظريههةنههورة خالههد السههعد ،  -024
 .0117، 0االجتماعية ،الدار السعودية الرياض،السعودية، ط

شههكالية تخّلهها المجتمههع العربههي، مركههز دراسههاي الوحههدة هشههام شههرابي ،  -025 النظههام األبههوي وا 
 .0112محمود شريا، بيروي،: ، ترجمةالعربية

،دار اإلسهههكندرية للطباعهههة و التغيهههر االجتمهههاعي و الهههوعي الطبقهههيوفههها  عبهههده الدسهههوقي ، -026
 .2114النشر،مصر،

،دار الغهرب للنشهر و التوزيهع ،الجزائهر،  دراسهاي فهي علهوم الهنفسيحياوي محمد جمال ،  -027
2113. 

 قائمة المجالت

نظام القيم في الثقافة العربية ، دار النشر المغربيهة الهدار البيضها  الجابري محمد عابد ،  -028
 .0111،مايو  01، مجلة فكر ونقد ،العدد

 .0118، 26-25الجراف حيدر ، بين الحداثة والترا  أين الطري ، مجلة النبر، ع  -021
عوان عبد الرحمن بن محمهد ،القهيم و طهر  تدريسهها فهي الدراسهاي االجتماعيهة ،مجلهة الش -031

 .0117، السعودية ، 1جامعة اللك سعود ، العدد
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حههرا  فتيحههة ، القههيم األسههرية بههين الثقافههة التقليديههة و الثقافههة العصههرية ،مجلههة إنسههانياي  -030
 .2103مارس -، وهران ، جانفي 51،العدد

، يعههالم متغيههر مههن منظههور إسهه م يفة القههيم ر يههة فلسههفية فههحسههين بههاهى أسههامة ، فلسهه -032
 .2112، 018مجلة تربية األزهر، عدد

 يزايههد أحمههد ، اإلسهه م وتناقضههاي الحداثههة، المجلههة االجتماعيههة القوميههة، المركههز القهههوم -033
 .0114، 0، العدد30للبحو  االجتماعية والجنائية، القاهرة،المجلد

لمعاههههد التقنيهههة فهههي مجتمهههع عربهههي متغيهههر، المجلهههة عبهههد الوههههاب ، ، دور ا،سهههعيد هاشهههم  -034
 . 0186،  6-5العربية لبحو  التعليم العالي،العدد 

فرحاي نادية ،عمل المرأة وأثره على الع قاي األسرية، األكاديميهة للدارسهاي االجتماعيهة  -035
 .2102،جامعة شلا ، 8عدد " و اإلنسانية 

ره علهههى التماسهههك األسهههري،مجلة مصهههطفى عهههوفي ،خهههروج المهههرأة إلهههى ميهههدان العمهههل و أثههه -036
 .01،2113،منشوراي جامعة قسنطينة ،العدد اإلنسانيةالعلوم 

 قائمة الموكرات 

،رسهههالة ماجسهههتير غيهههر  بهههرامج الشهههباب فهههي التلفزيهههون األردنهههيأحمهههد جبهههر جبهههر رانيهههة ،  -037
 .0118منشورة ،الجامعة األردنية ،كلية الدراساي العليا ،

يط العائلي و ترثيره على القيم االجتماعية في األسرة التخطأحمد عبد الحكيم بن بعطوش، -038
،أطروحههة مقدمههة لنيههل شهههادة "دراسههة ميدانيههة بقريههة تيفههران بلديههة سههفيان واليههة باتنههة"الريفيههة 

الدكتوراه علوم في علم االجتماع العائلي،علم االجتماع و الديموغرافيا ،كلية العلوم اإلنسهانية 
 .2104-2103ة الحاج لخضر ، باتنة،و االجتماعية و اإلس مية ،جامع

، رسههالة مقدمههة لنيههل شهههادة أثههار عمههل المههرأة علههى تربيههة أطفالهههاالحههاج يوسهها مليكههة  ، -031
 .2113-2112في علم االجتماع ، جامعة الجزائر، الماجستير

، رسههالة  التغيههر فههي قههيم العمههل  داخههل المجتمههع السههعوديالشههدي عبههد المجيههد بههن فهههد ،  -041
لبههاي الحصهههول علهههى درجههة الماجسهههتير فهههي العلههوم االجتماعيهههة ،قسهههم مقدمههة السهههتكمال متط

 . 2100العلوم االجتماعية ، جامعة نايا العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 
مكانهة الحهواس مهن المعرفهة فهي اإلسه م وتحقيقهها العمرو صالا بن سليمان بن صالا ،  -040

ربيهههة اإلسههه مية والمقارنهههة ، مكهههة ، رسهههالة مقدمهههة لنيهههل شههههادة دكتهههوراه قسهههم الت فهههي المدرسهههة
 . 0111المكرمة ، كلية التربية بجامعة أم القرم ، 
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اسههتخداماي تكنولوجيهها االتصهال و اإلعهه م و انعكاسهاتها علههى قههيم الفهاتا حمههدي محمهد ، -042
، جامعهة الحهاج "دعهوة و إعه م"، مذكرة ماجستير ،تخصص أصهول الهدين  الشباب الجامعي
 . 2111-2118لخضر ، باتنة ،

القههيم المعاصههرة بههين الشههباب مههن طهه ب الجامعههاي وع قتههها ملههك عبههد السههتار ،  حلمههي -043
دراسههة ميدانيههة لطهه ب جامعههة حلههوان، رسههالة دكتههوراه، كليههة الخدمههة االجتماعيههة،  – بالتنميههة

 .0180جامعة حلوان، 
فههي  األجيههال و القههيم محاولههة لمقاربههة التغيأههر االجتمههاعي و السياسههي،عههزي محمههد فريههد  -044

،جامعة وهران،الجزائهر في علم االجتماع السياسيلنيل شهادة دكتوراه  مقدمة  ،رسالة الجزائر
 ،2118.  
دراسهة ميدانيهة "الوضع االجتماعي للمرأة العاملهة فهي القهانون المعاصهرمصطفى عوفي ،  -045

،رسالة لنيهل شههادة دكتهوراه دولهة فهي علهم اجتمهاع التنميهة ،جامعهة قسهنطينة ،  "بجامعة باتنة
 .2113-2112لجزائر ، ا
دراسهههة "القنهههواي الفضههائية و ترثيرهههها علههى القهههيم األسههرية لهههدم الشههباب نسههيمة طبشههوش ، -046

مههذكرة مقدمههة لنيههل شهههادة الماجسههتير فههي علههم  ، "ميدانيههة علههى عينههة مههن طلبههة جامعههة باتنههة
اعيهة و االجتماع العائلي،قسهم علهم االجتمهاع و الهديموغرافيا ،كليهة العلهوم اإلنسهانية و االجتم

 .2118-2117اإلس مية ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة،
،مهذكرة لنيهل شهههادة  عمههل الزوجهة و انعكاسهات  علهى الع قههاي األسهريةمليكهة بهن زيهان ،  -047

 .2114-2113الماجيستير ، علوم التربية ، جامعة قسنطية ، 
لجزائهههر  اتجاههههاي أسهههاتذة التعلهههيم المتوسهههط نحهههو اإلصههه ف التربهههوي فهههي اهيههها  إبهههراهيم ،  -048

،مذكرة لنيل شههادة الماجسهتير فهي علهم أساتذة متوسطاي أوالد ج ل  و سيدي خالد نموذجا 
اجتمهههاع التربيهههة ،كليهههة العلهههوم اإلنسهههانية و العلهههوم االجتماعيهههة ، جامعهههة منتهههوري ، قسهههنطينة 

،2101-2100. 
 المواقع االلكترونية

 /http://www.ons.dz-الديوان الوطني لإلحصائياي  -041
 

 

http://www.ons.dz/-
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 ( 10) رقم ملح 
 الجمهـورية الجزائـرية الديمقـراطية الشعبيـة

 وزارة التعلـيم العالـي والبحـث العلـمي

 مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس

 لـيـة العــلـوم اإلجتماعـية ك

 قسم علم اإلجتماع 

 

 

 

المهههرأة بهههين القهههيم و " بعنهههوان بهههين أيهههديكم اسهههتمارة إلجهههرا  بحههه  علمهههي أكهههاديمي       
ا يخهص ههذا رأيكم و تجربتكم فيم  الستط ع االستبيانأتقدم بهذا "  التغيراي االجتماعية

هههذا  الموضههوع ، فههررجو أن تفيههدوني بالمعلومههاي الصههحيحة و الصههادقة حيههال ذلههك ، و
 .في الخانة المناسبة ، و حرية التعبير في المساحاي الفارغة)+(  بوضع ع مة 

و ال يسعني إال أن أشهكركم علهى تعهاونكم إلنجهاز ههذه الدراسهة ، و ن كهد لكهم أن ههذه    
 .ال ألغراض علميةالمعلوماي ال تستخدم إ
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 دليل اإلستمارة
 بياناي شخصية  -
 55-45                        45-35                  35-25:   السن  -
 عزبا             متزوجة          مطلقة                أرملة:  الحالة االجتماعية  -
 جامعي      تدائي      متوسط        ثانويابأمي              :  كمستوم تعليم -
 :المستوم التعليمي -
 جامعي  قرآني        ابتدائي            متوسط            ثانوي             : األب  -
 جامعي           قرآني       ابتدائي              متوسط            ثانوي   :  األم  -
 جامعي            ابتدائي              متوسط            ثانوي    رآني    ق :الزوج  -
 :.................. الزوج  :..................األم : .............. األب : مهنةماهي  -
 :ماهي مهنتك  -
 جيد                متوسط                  متدني:        المستوم المعيشي  -
 :حور األول الم
 هل تغيري مكانة المرأة داخل المجتمع الجزائري عما كاني علي  سابقا ؟    -0

 نعم            ال                              

 ...........................................................إذا كاني اإلجابة بنعم كيا تغيري؟ -    
 : مرأة من وجهة نظرك كان تغير هل التغير في مكانة ال -2

 سلبي                     -                                          
 إيجابي                 -                                          
 سلبي و ايجابي معا-                                          

 ...................................................................................كيا ذلك ؟ -    
حسب خبراتك في الحياة وتعاملك اليومي مع اآلخرين ما هي األمور التي تحدد مكانة و قيمة المرأة في  -3

 .الحياة في الوقي الحاضر؟   رتبيها حسب ما هو حاصل في المجتمع
 المستوم العلمي و الثقافي          -                                           

 الوظيفة و المهنة المحترمة         -                                           
 المعاملة الحسنة      -                                           
 سلطةالمال و ال -                                           

 هل تساهم المرأة في تنمية و تطور المجتمع ؟      نعم                 ال  -4
 ..........................................................................................كيا ذلك ؟

 هل اختلفي أدوار و وظائا المرأة عما كاني تقوم ب  سابقا ؟    -5
 لم تختلا -نوعا ما                   -اختلفي كثيرا             -            
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 ..........................إذا كاني اإلجابة اختلفي كثيرا ، ما هي هذه االخت فاي ؟ -   
 ت ثير التغير االجتماعي على القيم لدى المرأة: المحور الثاني 

ا  التغير القيمي داخل المجتمع؟ رتبيها من األكثر رتبي هذه العوامل حسب درجة فاعليتها في إحد -6
 . أهمية إلى األقل أهمية 

 التطور التكنولوجي و العلمي                  -                           
 العولمة واالنفتاف على العالم اآلخر          -                           
              وسائل اإلع م و االتصال تطور  -                           
 االحتكاك الثقافي -                           

         هل التغيراي التي تحد  في المجتمع الجزائري تتناسب مع قيم و خصوصية المجتمع الجزائري ؟          -7
  نعم                 أحيانا               ال                     

 :إذا كاني اإلجابة نعم و أحيانا هل هذه القيم تدعوا إلى  -    
 التمسك بالقيم التقليدية والعاداي       -                           
 المحافظة على الهوية الوطنية        -                           
 ...................أخرم تذكر -                           

 :إذا كاني اإلجابة ب أحيانا و ال هل هذه القيم تدعوا إلى  -    
 التخلي على الترا                  -                           
 تبني قيم مخالفة لقيمنا                    -                           
 تحطيم القيم السائدة      -                           

 تدعيم قيم النزعة الفردية           -                           
 التخلي عن الهوية الوطنية                -                          

  تقا عائقا أمام المرأة في ظل هذه التغيراي االجتماعية ؟القيم التقليدية هل  -8 
 يانا           النعم            أح                            

 ..................................................................................كيا ذلك ؟
 هل أثري التغيراي االجتماعية على قيمك؟  -1

 تغيري كثيرا        -                          
 تغيري قلي                 -                          
 لم تتغير   -                          

 كيا أثري التغيراي على القيم في حياتك اليومية ؟ -01
 التمسك بالقيم التقليدية                      -                           
 تبني قيم جديدة و التخلي عن القيم التقليدية         -                           

 تبني القيم الجديدة مع التمسك بالقيم التقليدية           -                           
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 :  حسب رأيك هل تغير هذه القيم كان تغير  -00
 سلبي        -                            
 إيجابي          -                            
 معاسلبي و ايجابي  -                            

 ......................................................................................بيني ذلك  
 هل ترين أن القيم في المجتمع الجزائري ؟   -02

 مبتكرة         -                            
 موروثة        -                            

 تقليد للمجتمعاي األخرم  -                            
 هل مازالي المرأة محافظة على قيمها التقليدية ؟       -03

 نعم                نوعا ما               ال                      
 ....................................................................................لماذا؟  -   
 انط قا من الواقع رتبي المتغيراي التي أثري على قيمك من أقوم ترثير إلى األقل لديك ؟  -04
 

 وسائل اإلع م و االتصال             -                         
 الغزو الثقافي             -                         
 ا و أهميتها     وعي المرأة بمكانته  -                         
 مواكبة التطور العصري                  -                         
 ........................شي  آخر -                         

 :رتبي هذه القيم حسب اهتماماتك الشخصية  -05
 قيمة االحترام                    -                         

 قيمة الحرية                     -                         
 قيمة التعليم                                                            -                         
 قيمة التمسك بالترا                -                         
                  قيمة العمل       -                         
 .................قيم أخرم -                         

 هل ترتيبك لهذه القيم خاضع لتغيراي المجتمع ؟    نعم                ال -06
 ما هي أكثر القيم التي تغيري لديك وتم اكتسبتها؟ -07

 قيمة العمل        -                         
 قيمة التعليم          -                         

 قيمة احترام اآلخرين     -                         
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 قيمة التمسك بالترا          -                         
 قيمة الحرية                -                         
 .............. قيم أخرم  -                         

 :     هل القيم الجديدة التي تم إكتسابها كان  -08
 لمسايرة  المجتمع            -                        
 عن إقتناع         -                        
 مجبرة و ملزمة         -                        
 ...........شي  آخر  -                        

 ....................................................ب مجبرة و ملزمة بيني كيا ؟ إذا كاني اإلجابة
 

 .التغيرات االجتماعية و قيمة التعليم عند المرأة: المحور الثالث 
 هل التعليم مهم للمرأة في وقتنا الحالي؟    -01

 روريغير ض-نوعا ما                   -ضروري              -          
 ............................................................................................لماذا ؟ 

 هل اختلفي نظرة المجتمع لتعليم المرأة عما كاني علي  سابقا ؟  -21
 أبد ا  -نوعا ما                   -كثيرا                  -         

 ...................................................................................كيا ذلك؟ -   
 ما مدم تشجيع أسرتك لك لمواصلة تعليمك ؟      -20

 محايدة -نوعا ما                  -حريصة جدا           -         
  هل حرص أسرتك وتشجيعها لك على مواصلة دراستك من أجل؟    -22

 العمل مستقب        -                              
 التحصيل العلمي و الثقافي فقط        -                             
 للتباهي           -                             
 ..................شي  آخر -                             

 نتقال إلى مكان بعيد لمواصلة دراستك هل تنتقلين؟ إذا أتيحي لك الفرصة ل  -23
 نعم                      ال                 

 إذا كاني اإلجابة ب   ما سبب الرفض ؟ -   
 الظروا األسرية  -                             
 رفض الوالدين      -                             

 رفض الزوج       -                             
 الظروا المادية       -                             
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 إذا كاني لديك  بناي هل تحثيهن على التعليم ؟        نعم             ال  -24
 ..............................................................إذا كاني اإلجابة بنعم ، لماذا ؟ -  
 هل واجهتك صعوباي تحول دون تحقي  طموحك العلمي ؟      نعم           ال -25
 ...........................................إذا كاني اإلجابة ب نعم ما هي هذه الصعوباي ؟ -   

 معوقاي مرتبطة باألسرة      -                           
 وقاي مادية        مع -                           
 معوقاي مرتبطة بالمحيط        -                           
 ..................شي  آخر -                           

 هل تنظرين إلى قيمة التعليم لدي المرأة في وقتنا الحالي كقيمة ؟    -26
 غير ضرورية -       نوعا ما         -ضرورية             -              

 إذا كاني اإلجابة به ضرورية و نوعا ما ، ما السبب في رأيك؟ -    
 القضا  على وقي الفراه          -                           
 إثباي ذاتها في المجتمع         -                           
 تقديم منفعة للمجتمع -                           
 تحقي  طموف شخصي             -                           
 تحسين المستوم العلمي                -                           
 ........................شي  آخر -                           

 الي؟ ما مدي فعالية التغيراي في توجي  المرأة نحو قيمة التعليم في الوقي الح -27
 غير فعالة -نوعا ما             -فعالة جدا          -               

 .......................................................................................لماذا     
 من وجهة نظرك هل الظروا المجتمعية مهيئة لترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة؟ -28
 نعم                    ال                 
 إذا كاني اإلجابة بنعم ما هي هذه الظروا؟ -   

 زيادة الوعي برهمية وضرورة تعليم المرأة      -                         
 غياب التمييز العنصري بين الذكور و اإلنا  -                         
 حدا  أقسام محو األمية                  است -                         
 االهتمام بالمرأة و تشجيعها على التعليم -                         
 تذليل الصعوباي لمواصلة المرأة تعليمها              -                         
 انتشار الم سساي التعليمية بكل أطوارها -                         

 هل التغيراي التي حدثي على قيمة التعليم؟     إيجابية             سلبية    -21
 ......................................................................كيا ذلك؟ -   
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 هل ت يدين التغير الذي حد  في قيمة التعليم ؟     -31
 محايدة -              ال أ يد   -م يدة               -          

 ............... .........................................................................لماذا؟ -  
 .ت ثير التغيرات على قيمة العمل لدى المرأة: المحور الرابع 

 ؟هل ترين أن التغيراي التي مسي المجتمع دورا في تغير قيمة العمل عند المرأة -30
 أبدا  -نوعا ما                -كثيرا                 -          

 ...................  ........................................إذا كاني اإلجابة ب كثيرا بيني كيا؟ -
 هل العمل كربة بيي يقل أهمية عن العمل برجرة ؟    -32

 أكثر أهمية -ال يقل                  -يقل                 -          
 ...................................................................................بيني كيا ؟ -

 كيا تنظرين إلى العمل لدي المرأة في وقتنا الحالي ؟    -33
 غير ضروري -نوعا ما                 -ضروري            -          

 إذا كاني اإلجابة ب ضروري و نوعا ما ، ما السبب في رأيك؟ -
 القضا  على وقي الفراه   -                            
 إثباي ذاتها في المجتمع          -                            
 تقديم منفعة للمجتمع -                            
 تحقي  طموف شخصي             -                            
 تحسين المستوم المعيشي                 -                            
 ...................شي  آخر -                            

 هل أني راضية عن عملك ؟     نعم                        ال -35
 .................................................................إذا كاني اإلجابة ب  لماذا ؟ -

 إذا أتيحي لك فرصة االنتقال إلى مكان بعيد للعمل هل تنتقلين؟         -36
 نعم                    ال                 

 .......................................................إذا كاني اإلجابة ب  ما سبب الرفض؟ -
 الظروا األسرية   -                         
 رفض الوالدين     -                         
 رفض الزوج      -                         
 الظروا المادية      -                         
 ...............شي  أخر -                         

 
 



 308 

 رضين النتقاداي فيما يخص عملك ؟  نعم              ال هل تتع -37
 إذا كاني اإلجابة بنعم ما مصدرها ؟    - 
 ...............   أخرم-المحيط الخارجي            -مكان العمل       -األسرة         -

 ما مدم حرص أسرتك للعمل خارج البيي ؟ -38
 ترفض            -نوعا ما           حريصة-حريصة جدا         -       

 .............................................................................وضحي كيا ؟ -
 إذا كاني لديك  بناي هل تحثيهن على العمل ؟         نعم             ال  -31
 .................ا مناسبة لهن و لماذا ؟إذا كاني اإلجابة بنعم ، ما هي المهنة التي ترين أنه -  
 هل للتغيراي دور في توجي  المرأة نحو تقديس قيمة العمل ؟  نعم              ال -41
 .......................................................إذا كاني اإلجابة بنعم، كيا ذلك؟ -    
 ة لترسيخ قيمة العمل لدم المرأة؟ من وجهة نظرك هل الظروا المجتمعية مهيئ -40

 نعم                         ال             
 هي هذه الظروا؟ إذا كاني اإلجابة بنعم ما - 

 ارتفاع المستوم التعليمي للمرأة -                             
 غياب التمييز العنصري و المحسوبية  -                             

 إحترام مطالب المرأة و توفير شروط الشغل       -                             
 اإلهتمام بالمرأة و تشجيعها على العمل -                             
                 لسهولة حصول المرأة على مناصب شغ -                             
 حقو  المرأة قانونيا                            حفظ -                             
 تقبل المجتمع لخروج المرأة للعمل   -                             
 ......................شي  آخر -                             
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 (12)الملح  رقم
 دليل المقابلة

 بياناي شخصية  -
 55-45                45-35                  35-25:   السن  -
 :   االجتماعيةالحالة  -

 متزوجة                مطلقة                أرملة     عزبا                        
 : مستوم تعليمك  -
 جامعي         سط           ثانويمتو ابتدائي                       قرآني           
 :لمستوم التعليميا -
 قرآني           ابتدائي             متوسط            ثانوي        جامعي: األب  -
 جامعي   قرآني           ابتدائي              متوسط            ثانوي    :  األم  -
 جامعي      ثانوي    قرآني            ابتدائي              متوسط         : الزوج -
 :...............الزوج :....................  األم : .........             األب : ماهي مهنة -
 :ماهي مهنتك -
 جيد                متوسط              متدني:        المستوم المعيشي  -
 التغيرات االجتماعية و المرأة :المحور األول  -
 في الوقي الراهن ؟ وضحي لماذا ؟ المجتمع الجزائري ين مكانة المرأة في كيا تر -0
 كيا ينظر إليك أفراد األسرة و المجتمع ؟ و لماذا ؟-2

 كيا ذلك ؟؟في تنمية و تطور المجتمع تساهمين هل  -3
 التغيراي االجتماعية ساهمي في ظهور أدوار ووظائا أخرم للمرأة؟ ماهي ؟ كيا كان ذلك؟هل  -4
 على القيمة ت ثير التغير االجتماعي:المحور الثاني  -
إلسهتقبال قهيم جديهدة  ههل ظهروا المجتمهع مهيئهةو ماهي العوامل الفاعلة في إحدا  التغير داخل المجتمع؟ -0

 ولماذا؟
؟ كيها  يثابتهة أم تغيهر لهدم المهرأة القيممازالهي  ههل اجتماعيهةمن خ ل ما يحهد  فهي المجتمهع مهن تغيرات -2

 ؟ذلك
 الثقافية و الدينية عند المرأة ؟ لماذا؟  االجتماعيةل ما ترتي ب  التغيراي من قيم يتواف  مع قيمنا ه -3
 هل ترين أن القيم التقليدية للمرأة تواج  تحدياي تستوجب تغيرها نحو قيم جديدة ؟ كيا ذلك؟ -4
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 ما مدم تغير القيم لديك؟ -5
 لديك؟  و تغيري ماهي أكثر القيم التي ترثري -6
 .و قيمة التعليم عند المرأة االجتماعيةالتغيرات : المحور الثالث -
 لدي المرأة في وقتنا الحالي قيمة ضرورية  و مهمة؟ما السبب في رأيك؟ التعليم تعتبر قيمة هل  -0
 تها؟ما مدي فعاليو ؟لدي المرأة المرأة نحو تقديس قيمة التعليمالمجتمع و  هل للتغيراي دور في توجي  -2
 ؟و كيا ل حرصي أسرتك على مواصلة دراستك ؟ لماذاه -3
 إذا كاني لديك  بناي هل تحثيهن على التعليم ؟ لماذا ؟   -4
 من وجهة نظرك هل الظروا المجتمعية مهيئة لترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة؟ لماذا؟ -5
 كيا ساهمي الدولة في ترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة ؟ -6
 .ت ثير التغيرات على قيمة العمل لدى المرأة :المحور الرابع  -
 ؟  هل تغيري نظرة المجتمع لقيمة عمل المرأة ؟ كيا ذلك -0
 يعتبر من القيم الضرورية للمرأة في الوقي الحالي ؟كيا ذلك؟هل العمل  -2
 لماذا ؟؟ هل تشجعك أسرتك على العمل خارج المنزل -3
 لمهني ؟ ماهي هذه المعوقاي ؟ هل توجد معوقاي تحول دون تحقي  طموحك ا -4
 وضحي أكثر؟؟ في ظل التغيراي االجتماعيةترسيخ قيمة العمل لدم المرأة المجتمع فيما مدي فعالية  -5
 ؟لو خيري بين الحصول على راتب شهري مع المكو  في البيي أو العمل ماذا تفضلين؟ لماذا -6
 المهنة التي ترين أنها مناسبة لهن و لماذا ؟           إذا كاني لديك  بناي هل تحثيهن على العمل ؟ ماهي  -7
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 جدول تحليل معطيات المقابلة ( .  30)ول لحق عقل 

 السن الرقم
الحالة 
 االجتماعية

 المستوى التعليمي
 المهنة

المستوى  
 المعيشي

 المبحوثة الزوج األم األب الزوج األم األب المبحوثة

  ي  أيت نة - ال ته    تق ع  - ث ن      ه     ه  عزا ر 03 30

 أيت ن ال ته    تق ع     ه     ه     ه     ه   تز  أ 03 30
  كثأ    
 ولايت

  ي 

  تق ع   ت     ت     ت يط  ت يط  ت يط  ت يط  تز  أ 55 30
  كثأ    
 ولايت

  ي 

    ه  قعون  ث ن      ه   تز  أ 05 30
ولقط ع 
 ولهيكع 

 ال ته  
ولقط ع 
 ولهيكع 

ولقط ع 
 ع ولهيك

  ي 

 الته   ال يه      ه  ث ن   ث ن   ث ن    تز  أ 50 35
شعكأ 
 خ لأ

  ي  خي طأ

  ت يط أيت نة - أيت نة طاي  -    ه     ه     ه   طلقأ 00 30

 ال ته   ال يه      ه  قعون  قعون  إات وئ   تز  أ 03 30
  يع 
 ؤييأ 
 تعا يأ

  ي  خي طأ

    ه     ه  ث ن      ه   تز  أ 05 33
ولقط ع 
 ولهيكع 

  ت   
 ييع 
 ؤييأ 
 خ لأ

  يع 
 حض نأ

  ي 

  ت ن  حل ون  - ال ته   ن  ع - وات وئ  ث ن   ث ن   أع لأ 00 33

  ت     ت       ه   ت يط ث ن      ه   تز  أ 50 03
   ن س
 

  ي   ح  يأ

 - قعون  ث ن    ت يط  طلقأ 03 00
ع    
 ي   

 ت ن     كثأ ا لايت - ال ته  

 - قعون  إات وئ  إات وئ  عزا ر 03 00
ح عس    
 ؤييأ 
 تعا يأ

  ت يط خي طأ - ال ته  

 ال ته    ت       ه  ث ن      ه     ه   تز  أ 00 00
ع ج 
 ل لح 
 إقتل  يأ

  ي  طاياأ

 - أيت نة  ح ي  -    ه     ه     ه   طلقأ 03 00
 ؤييأ 
 وقتل  يأ

  ي 

  تق ع  خي طأ  تق ع     ه  وات وئ  يط ت     ه   تز  أ 50 05
عئييأ 
   هيأ

  ي 

  ت يط أيت نة - ال ته   ع    حع -    ه     ه     ه  عزا ر 05 00

 - وات وئ   ت يط ث ن   عزا ر 00 00
ع    
 تنميف

 - ال ته  
ا ئهأ    
  ح 

  ت ن 

 أيت ن الته    ح       ه     ه     ه     ه   تز  أ 05 03
    كثأ  
 ولايت

  ت يط

 الته   لي ل  ث ن   ث ن      ه  ث ن    تز  أ 00 03
ولقط ع 
 ولهيكع 

  كثأ    
 ولايت

  ي 

 ال يه   الته    الح ث ن   قعون  قعون   ت يط  تز  أ 00 03
  كثأ    
 ولايت

  ت ن 
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 (14)الملح  رقم

 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان الرقم

 56 .يوضا توزيع أفراد العينة حسب السن 10

 57 الحالة االجتماعية ألفراد عينة البح  يوضا 12

 58 المستوم التعليمي ألفراد عينة البح  يوضا 13

 58 المستوم التعليمي ألوليا  أفراد عينة البح  وأزواجهم يوضا 14

 60 المستوم المعيشي ألفراد عينة البح  يوضا 15

 62 نة أفراد عينة البح يوضا مه 16

 63 يوضا مهنة أوليا  أفراد عينة البح  و أزواجهم 17

18 
مدم تغير مكانة المرأة داخل المجتمع الجزائري عما كاني علي  سابقا حسب المستوم  يوضا

 للمبحوثاي التعليمي
61 

 70 .توزيع أفراد العينة حسب نوع التغير في مكانة المرأة  يوضا 11

 75 .دداي مكانة و قيمة المرأة في المجتمع الجزائري في ظل التغيراي االجتماعيةيوضا مح 01

 81 مدي مساهمة المرأة في تنمية و تطور المجتمع حسب نوع الوظيفة يوضا 00

 84 مدي اخت ا أدوار و وظائا المرأة حسب السن يوضا 02

رأة في المجتمع من وجهة نظر يوضا العوامل الفاعلة في إحدا  تغير القيم المرتبطة بالم 03
 .المبحوثاي

023 

04 
يوضا مدم تناسب التغيراي التي تحد  في المجتمع الجزائري مع قيم و خصوصية المجتمع 

 .الجزائري حسب السن 
021 

 030 م شراتتواف  التغيراي مع قيم و خصوصية المجتمع الجزائري حسب السنيوضح 05

 033 ي مع قيم وخصوصية المجتمع الجزائري حسب السنعدم تواف  التغيرا م شراي يوضا 06

07 
إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة في ظل هذه التغيراي االجتماعية  حسب  يوضا
 السن

036 

يوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة في ظل هذه التغيراي االجتماعية  حسب  08
 .جتماعيةالمهنة و الحالة اال

031 

 042 .يوضا مدي ترثير التغير االجتماعي على قيم المبحوثاي 01

 045 .يوضا كيفية ترثير التغيراي على القيم لدم المبحوثاي حسب السن و نوع القيم  21

 041 .التعليمي المستوميوضا نوع ترثير التغيراي االجتماعية على القيم لدم المبحوثاي حسب السن و  20
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 054 .  ضا رأي المبحوثاي حول مكانة القيم التقليدية في المجتمع الجزائري حسب السنيو  22

 057 .يوضا مدم محافظة المرأة على قيمها التقليدية حسب المهنة  23

 060 .يوضا أهم المتغيراي االجتماعية التي أثري على قيم المبحوثاي  24

 065 .حوثاييوضا ترتيب القيم حسب األهمية بالنسبة للمب 25

 068 .يوضا إذا كان ترتيب المبحوثاي للقيم و تغيرها خاضع لتغيراي المجتمع حسب المهنة و السن 26

 071 .حسب المهنة يوضا أكثر القيم التي تغيري و تم اكتسابها لدم المبحوثاي 27

 074 المبحوثاي للقيم السابقة حسب الحالة االجتماعية سبب اكتساب يوضا 28

 084 أهمية تعليم المرأة في الوقي الحالي حسب السن والمستوم التعليمي يوضا 21

 087 .يوضا مدم اخت ا نظرة المجتمع لقيمة تعليم المرأة حسب مصدر القيم في المجتمع 31

 012 .يوضا مدم تشجيع األسرة بناتهن على مواصلة تعليمهن حسب مستواهن التعليمي 30

 015 جيعها على تعليم  بناتهاحسب المستوم التعليمي للوالدين يوضا سبب حرص األسرة و تش 32

33 
يوضا إمكانية انتقال المبحوثاي إلى مكان بعيد لمواصلة دراستهن حسب مدم حرص و تشجيع 

 .أسرهن 
018 

 011 .يوضا سبب رفض المبحوثاي االنتقال لمواصلة دراستهن 34

 210 .توم تعليمهن يوضا ح  المبحوثاي على تعليم بناتهن حسب مس 35

يوضا مدم مواجهة المبحوثاي لصعوباي تحول دون تحقي  طموحهن العلمي حسب المستوم  36
 .التعليمي لهن 

216 

 217 .يوضا نوع الصعوباي التي أعاقي المرأة من تحقي  طموحها العلمي  37

 211 للمبحوثاييوضا سبب إقبال المرأة على قيمة التعليم في الوقي الحالي حسب أهميتها  38

 202 .يوضا مدم فعالية التغيراي في توجي  المرأة نحو قيمة التعليم حسب السن  31

 205 .يوضا الظروا المجتمعية المهيئة لترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة   41

 221 .يوضا نوع التغيراي التي حدثي في قيمة تعليم المرأة حسب المستوم التعليمي 40

 222 المبحوثاي للتغيراي قيمة التعليم حسب نوع التغير الذي حد  على القيمة يوضا ترييد 42

 230 .يوضا دور التغيراي االجتماعية في تغيير قيمة العمل لدم المرأة حسب مدم تغير القيم 43

 234 .يوضا أهمية العمل كربة بيي مقارنة بالعمل خارج  لدم المبحوثاي حسب المهنة  44

العمل لدم المرأة في الوقي الحالي حسب المستوم المعيشي والحالة االجتماعية و يوضا أهمية  45
 .المهنة 

237 

 240 .يوضا دوافع خروج المرأة للعمل من وجهة نظر المبحوثاي  46

 245 .يوضا رضا المبحوثاي عن عملهن حسب المهنة  47
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 248 .ان إقامتهن المبحوثاي إذا تحصلن على فرص عمل بعيدة عن مك يوضا إنتقال 48

 241 .يوضا مدم تعرض المبحوثاي النتقاداي فيما يخص عملها 41

 253 يوضا مدم حرص أسر المبحوثاي على عملهن خارج البيي حسب المستوم التعليمي للوالدين  51

 257 .يوضا رغبة المبحوثاي في دعم وتحفيز بناتهن للعمل حسب المستوم التعليمي  50

غيراي االجتماعية في توجي  المرأة نحو تقديس قيمة العمل حسب المهنة من يوضا دور الت 52
 .وجهة نظر المبحوثاي 

261 

 262 .يوضا نوع الظروا المجتمعية المهيئة لترسيخ قيمة العمل لدم المرأة  53
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 (15)الملح  رقم
 قائمة األشكال البيانية

 الصفحة العنوان الرقم

 56 .نة حسب السنيوضا توزيع أفراد العي 10
 67 .يوضا الحالة االجتماعية ألفراد عينة البح  12
 58 المستوم التعليمي ألفراد عينة البح يوضا  13
 51 المستوم التعليمي ألوليا  أفراد عينة البح  وأزواجهميوضا  14
 60 .المستوم المعيشي ألفراد عينة البح يوضا  15
 62 .مهنة أفراد عينة البح يوضا  16
 63 .مهنة أوليا  أفراد عينة البح  و أزواجهميوضا  17
 61 .داخل المجتمع الجزائري  يوضا مدي تغير مكانة المرأة 18
 70 .يوضا نوع التغير في مكانة المرأة  11
 75 .يوضا محدداي مكانة و قيمة المرأة في المجتمع الجزائري 01
 81 .ع حسب المهنة يوضا نسبة مشاركة المرأة في تنمية المجتم  00
 84 يوضا مدم اخت ا أدوار و وظائا المرأة حسب السن  02
 023 العوامل الم ثرة على تغير القيم 03
 021 مدم تناسب التغيراي مع قيم المجتمع 04
 030 يوضا م شراتتواف  التغيراي مع قيم و خصوصية المجتمع الجزائري حسب السن 05
 033 لتغيراي مع قيم وخصوصية المجتمع الجزائري حسب السنيوضا م شراي عدم تواف  ا 06

07 
يوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة في ظل هذه التغيراي االجتماعية  حسب 

 السن
036 

 041 يوضا إذا كاني القيم التقليدية تقا عائقا أمام المرأة حسب المهنة و الحالة االجتماعية 08
 042 ة ترثير التغير االجتماعي على قيم المبحوثاييوضا نسب 01
 046 .يوضا كيفية ترثير التغيراي على القيم لدم المبحوثاي حسب السن و نوع القيم  21
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 051 التعليمي المستومو  السنيوضا نوع ترثير التغيراي االجتماعية على القيم لدم المبحوثاي حسب  20
 054 .تمع الجزائري مكانة القيم التقليدية في المج 22
 057 .يوضا مدم محافظة المرأة على قيمها التقليدية حسب المهنة  23
 060 .يوضا أهم المتغيراي االجتماعية التي أثري على قيم المبحوثاي  24
 065 .يوضا ترتيب القيم حسب األهمية بالنسبة للمبحوثاي 25
 068 . مدم خضوع ترتيب القيم لتغيراي المجتمع  26
 061 .يوضا مدي خضوع ترتيب القيم لتغيراي المجتمع حسب مهنة و السن 27
 070 .يوضا أكثر القيم التي تغيري و تم اكتسابها لدم المبحوثاي حسب المهنة  28
 074 .المبحوثاي للقيم السابقة حسب الحالة االجتماعية يوضا سبب اكتساب 21
 085 السن والمستوم التعليمي   أهمية تعليم المرأة في الوقي الحالي حسب  31
 087 .يوضا مدم اخت ا نظرة المجتمع لقيمة تعليم المرأة حسب مصدر القيم في المجتمع 30
 012 يوضا مدم تشجيع األسرة بناتهن على مواصلة تعليمهن 32
 015 يوضا سبب حرص األسرة على تعليم بناتها حسب المستوي التعليمي لآلبا  33
 018 .ية انتقال المبحوثاي لمواصلة دراستهن حسب مدم حرص و تشجيع أسرهنيوضا إمكان 34
 011 سبب رفض المبحوثاي االنتقال لمواصلة دراستهن 35
 210 .يوضا ح  المبحوثاي على تعليم بناتهن حسب مستوم تعليمهن  36
 216 .يوضا مدم مواجهة المبحوثاي لصعوباي تحول دون تعليمهن  37
 218 اي التي تواجهها المرأة نوع الصعوب 38
 201 يوضا سبب إقبال المرأة على قيمة التعليم في الوقي الحالي حسب أهميتها للمبحوثاي 31
 202 .يوضا مدم فعالية التغيراي في توجي  المرأة نحو قيمة التعليم حسب السن  41
 205 .يوضا العوامل المجتمعية المهيئة لترسيخ قيمة التعليم لدم المرأة  40
 221 يوضا نوع التغيراي التي حدثي في قيمة تعليم المرأة حسب المستوم التعليمي 42
 222 يوضا ترييد المبحوثاي للتغيراي التي حدثي على قيمة التعليم  43
 230 يوضا ترثير التغيراي االجتماعية على قيمة العمل لدم المرأة 44
 234 .مل خارج  لدم المبحوثاييوضا أهمية العمل كربة بيي مقارنة بالع 45
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 238  االجتماعيةيوضا أهمية العمل لدم المرأة في الوقي الحالي حسب المستوم المعيشي و الحالة  46
 231 .يوضا أهمية عمل المرأة حسب المهنة  47
 240 .يوضا دوافع خروج المرأة للعمل 48
 245 .يوضا رضا المبحوثاي عن عملهن حسب المهنة  41
 241 .وضا مدم تعرض المبحوثاي النتقاداي حول عملهني 51
 251 .يوضا مصدر االنتقاداي التي تواجهها المبحوثاي 50
 254  للوالدينيوضا مدم حرص أسر المبحوثاي على عملهن خارج البيي حسب المستوم التعليمي  52
 257 ليمييوضا رغبة المبحوثاي على دعم وتحفيز بناتهن للعمل حسب المستوم التع 53
 261 يوضا دور التغيراي االجتماعية في توجي  المرأة نحو تقديس قيمة العمل حسب المهنة 54
 262 نوع الظروا المجتمعية لترسيخ قيمة العمل لدم المرأة 55

 

 

 

 

 


