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  : تـمهيد 

يعتبر اإلطار المنهجي أكثر أهمية في البحث العلمي ألنه الطريق الموجه للبحث ،      

ة كانت نتائج دقيقة و واضحة بحيث كلما كانت الخطوات المنهجية محددة و واضح

و من أجل هذا خصصنا هذا الفصل لتوضيح مخطط العمل و كذلك تبيان  كذلك،

ل و كذا العمليات المنهجية المرتبطة بالبحث كتحديد المشكلة و تحديد المنهج المستعم

  .التقنية التي تم توظيفها
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 :اإلشكــــــــــــــــالية - 1

إن التغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري في مختلف مجاالته االقتصادية و الثقافية و 

الكيان االجتماعي و يبرز هذا عند الحديث محركة حتى االجتماعية هذه األخيرة تعتبر 

عن أهم مؤسسة و أقدمها في وجود المجتمع و بطبيعة الحال أن لبناء أسرة يستدعي فهم 

هـي األدوار التي سيتوالها  الفرد كونه عضو في  وظائف أفرادها و ما ماهية األسرة و كذا

مجتمع    مصغر ،و اعتبار فئة الشباب هم الفئة التي تبحث عن تأكيد الذات و ذلك 

بالبحث عن الدور االجتماعي تارة و التمرد على ما سبق انجازه تارة أخرى و لكن بين 

سة إلشباع الحاجات االجتماعية ، وذلك هذا و ذلك يبقى الشباب الجامعي بحاجة ما

  .ليكتسب مكانة بارزة في النسيج المجتمعي 

ومن هنا سنحاول معرفة أراء و تصورات الشباب حول فكرة مفهوم األسرة و            

و إن كان  األسرة،و األدوار الموجودة في آفاق تكوينها و ذلك لمعرفة تصوراته للوظائف 

   :التالية، وعليه نطرح األسئلة ييرأو التغيحاول المحافظة 

في  تظهرالتي  مظاهر التغيرماهي تصورات الشباب حول مفهوم األسرة؟ و ماهي  -

 هذه التصورات؟

  :كتساؤالت فرعية 

  األسرة التي يعيش بها؟الشاب تشبه  تأسيسهاهل األسرة التي يريد -
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التي سيبرمجها في هل األدوار و الوظائف التي يحملها كتصور لألدوار و الوظائف -

 أسرته المستقبلية ؟

  :اتــــــــــــــــالفرضي -2

.تصور بناء أسرة الخصوبة يكون بنفس أسرة التوجيه -1  

.األسرةتغيرات األدوار له عالقة بتوجيه تصورات الشباب حول  -2  

  :م ــــــد المفاهيــــــــــتحدي -3

  :األســــــــــــــــــــــرة-1

لقد ورد في المعجم الوسيط انه الدرع الحصينة وأهل الرجل و عشيرته  :لغــــــــــــــــــــــة -أ 

 . 1مشترك أمرو الجماعة يربطها 

هي الرابطة االجتماعية األولى في حياة اإلنسان التي ينشا فيها و :اــــــــــطالحــــــــــاص - ب

  .يعيد إنتاجها عندما يكبر

جماعة من األشخاص اتحدوا برباط الزواج أو "ويعرفها برجس و لوك على أنها          

 الدم أو التبني ، و يتكون منه بيت واحد فيتفاعلون و يتصل بعضهم ببعض في قيامهم 

 

                                                           

1
  .17، ص 1980، دار الدعوة ،  معجم الوسيط: إبراهيم مصطفى و آخرون  
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بأدوارهم االجتماعية الخاصة بكل منهم كزوج و زوجة و أم و أب و ابن و ابنة و أخ و 

  . 1يحافظون عليها ت ظل ثقافة مشتركةيكونون تح أخت،

تشمل على شخصين بالغين و هما الذكر و األنثى "و تعرفها سناء الخولي أنها        

  ن لألطفال ، و أنهما يقومان في العادة بااللتزامات يالذين يعرفان أنهما البيولوجي

قيم كما أن ال األسرية،االقتصادية اتجاه الوحدة األسرية، وتحديد معظم القواعد و المعايير 

على البناء احترامها و طاعة اآلباء في  االجتماعية تمارس نوعا من الضغوط يتوجب

 .2طريقة سلوكهم و تعاملهم و شعورهم في هذا النوع من الوحدة االجتماعية

عالقة زواجية و يكون نتاجها تربطهما  أنثىهو عبارة عن فردين ذكر و  فاألسرةومنه 

  .أطفال 

  :التغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االجتماعــــــــــــي -2

  هو التحول من حال والى أخرى و التحول الذي يطرأ على التنظيم  :   لغـــــــــــــــــــــــــــة -أ

  . 3البناء االجتماعي في الوظائف و القيم و األدوار االجتماعية خالل فترة زمنية وأ

                                                           

1
،مخبر " القطيعة المستحيلة"واقع األسرة الجزائرية و التحديات التربوية ي الوسط الحضري محمد بوخلوف وآخرون ، 

  .19،ص  2008، 1الوقاية و االرغنوميا ،الجزائر ، ط

2
  .15،ص 1983، دار النهضة ، بيروت ، األسرة و الحياة العائليةسناء الخولي ، 

  
3
 1،2012األردن ،ط التوزيع ،للنشر و  أسامة دار ، معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية د الناصر سليم حامد ،بع 

  142،ص
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المظاهر ناء االجتماعي وفي بالتغير الملحوظ في ال:يعرفها ولرت مور:اصطالحا-ب

  .الثقافية و المعايير و غيرها

انه التغيرات التي تحدث في التنظيم االجتماعي أو بناء :  عاطف محمدو يعرفه 

 .1هذا البناء المتعددة و المختلفة ، ووظائفالمجتمع

التحول في تنظيم المجتمع و في أنماط الفكر  بأنهالتغير االجتماعي :  ماكيونسويعرفها 

  .والسلوك عبر الزمن 

بأنه نوع من األحداث المتالحقة و الذي ينتج عنه بمرور الوقت : سميث انطونيويعرفه 

  .2،تعديل و إحالل ألنماط معينة أو الوحدات التي تحدث عليها عمليات التغير

كذا التغيرات التي  األسرة وو ما يعنينا من التغير هو ذلك التغير الذي تعرفه        

  .األسرةتصورات الشباب حول مفهوم  اتعرفه

 :العائــــــــــــــــــلة  -3

: هو رجل عائل اسم فاعل من عال، عائالت، عيلى، من الجمع عالة، عيل ، :  لغة

  .كثير العيال

                                                           

1
اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث،أساسيات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعيةهناء حافظ بدوي،  

  .59، ص2002،

2
 .351، ص2007، دار المعرفة الجامعية،االسكندرية،التنشئة و التطور:االجتماععلم عبد الرحمن،  عبد اهللا 

 3                       .567  بيروت، ص ابن منظور، لسان العرب، دار الكتاب العلمية،
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 3.من عائلة محترمة أقاربه، األسرةو  أوالدهزوجته و :عائل الرجل

و يعرفها بوتفنوشنت  بأنها المؤسسة األساسية التي تشمل رجال أو عددا من الرجال 

يعيشون زواجيا مع امرأة أو عدد من النساء و معهم الخلف األحياء و أقارب آخرين و 

  .1كذلك الخدم

:التصور االجتماعي - 4  

المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف  يعتبر التصور االجتماعي من بين 

علماء النفس و علماء االجتماع خاصة و الذي أخذ من طرف أطر متباينة، مما أدى 

  :إلى تباين تعريفاته و على هذا سنعرض بعض التعريفات لمختلف العلماء 

التصور االجتماعي هو ظواهر تتميز عن باقي الظواهر في :  تعريف إميل دوركايم -

       الطبيعة لسبب ميزاتها الخاصة بدون شك فإن لها أسباب و هي بدورها أسباب ، 

  ،    و يضيف أن إنتاج التصورات ال يكون بسبب بعض األفكار التي تشغل انتباه األفراد


دات ����� 
�
 ا��
��� إ�
��� 
�
�� 
�
 دون أن �� ، أ��
مو �� ����� ، ��ول ��ر�

�����
 �ل �
 !�ل ��
ت أ ��  2.، و ��#�� وا�دة إ

  و إن ن التصورات هي نتاج لممارسات و خبرات السابقة ، سبقأيبين هذا التعريف 

  .تعايشنا معها و التي يصبح لها تأثير في توجيه مواقفنا و سلوكاتنا 

                                                           

1
 .14،ص  1985الجزائر،، ديوان المطوعات الجامعية ، التطورات و الخصائص الحديثة (العائلة الجزائرية ، مصطفى بوتفنوشنت 
عة الحاج ، رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية، جامتغير نموذج الزواج في الجزائر، عمرية ميمون2

  .18، ص  2009-2008لخضر باتنة، 
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         .التي يحملها الشاب حول مفهوم األسرة و اآلراء األفكارو التصور الذي نقصده هو تلك 

هو مرحلة من مراحل العمر تقع بين الطفولة و الشيخوخة و هي :  مفهوم الشباب -

تتميز من الناحية البيولوجية باالكتمال العضوي و نضوج القوة ،كما تتميز من الناحية 

ستقبل اإلنسان سواء مستقبله المهني أو االجتماعية بأنها المرحلة التي يتحدد فيها م

 . 1مستقبله العائلي

هم شباب مجتمع البحث فئة العزاب الذين تتراوح : التعريف اإلجرائي لمفهوم الشباب

.و الذين تكونت لديهم تصورات حول مفهوم األسرة ) 40ــــ 18(أعمارهم ضمن فئة  

  :أهـــــــــــــم االتجـــــاهات النظـــــــرية  - 4

إن اختيار الباحث إلطار نظري معين يتبناه و يتخذه موجها لبحثه يعني انه يختار مفاهيم 

.2هذا المدخل األساسية و مقوالته و أنساقه العلمية و أطره التفسيرية  

موضوع األسرة اإلنسانية و األبحاث االجتماعية ب الوجيبو فقد اهتمت من الدراسات  االنترو 

اجتماعية هامة و خاصة من ناحية تركيبها  و وظائفها و اعتبارها وحدة  ،بشكل عام

.تحولها التاريخي الذي عرف هو األخر عدة أشكال لبنية األسرة  

وضعت نظريات  كثيرة التي تؤكد المظهر الديناميكي لألسرة و طورت من خالل علوم 

.الخ...علم النفس االجتماعي ،علم االجتماع،علم اإلنسان :اجتماعية متعددة مثل  

                                                           

1
  .56ص ،1975بيروت ،  ،دار النهضة العربية ، ، اب العربي و التغير االجتماعيبالش، محمد علي محمد  

2
  .77ص  ،1999الجزائر ، منشورات جامعة منتوري، ، أسس المنهجية في العلوم االجتماعية،فضيل  دليو وآخرون 
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:ومن بين النظريات التي سنتناولها في بحثنا هذا مايلي  

 4-1- النظـــــرية البنـائية الوظيفيــة :

لقد استمدت النظرية البنائية الوظيفية أصولها من االتجاه الوظيفي في علم النفس     

تهتم بالبحث عن  وخاصة النظرية الجشطالتية ، ومن الوظيفة االنتروبولوجية فهي ال

كونة يربط بينها بل تنظر إليها بوصفها نسقا اجتماعيا ذا أجزاء م األسرة وتطورها ،أصل   

.فضال عن دراسة العالقة بين األجزاء و الكل المتبادل،االعتماد و  التفاعل  

و تهتم هذه النظرية أيضا بدراسة اثر وظائف األسرة في ديمومة الكيان االجتماعي و 

 ،و بقية انساق المجتمع األخرى، بين النسق األسري تهدف إلى توضيح الترابط الوظيفي

تركز أيضا على دراسة الترابط المنطقي بين األدوار االجتماعية األساسية التي تتكون و 

وعلى اثر هذه األدوار على تطور األسرة  االبنة، ،االبن ،األم ،بمنها األسرة دور األ

ئية تهدف باختصار إلى دراسة السلوك نظرية البنا إنوالجماعة ،و المجتمع الكبير و لهذا 

.1األسري  في  محيط إسهاماته في بقاء النسق األسري  

 ،و بما أن هذا االتجاه يركز على الدور الذي يؤديه كل جزء في خدمة األسرة كنسق كلي

  و المالحظ أن أصحاب هذا االتجاه يركزون على العالقات الداخلية للنسق العائلي ،

  .األسرة و األنساق االجتماعية األخرى و على العالقات بين
                                                           

1
،  1، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ط األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةالقيصر عبد القادر،  

  .51، ص  1999
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  :نظرية التفــاعلية الرمزية  -4-2

يرتبط هذا المدخل التحليالت النظرية لعالم النفس االجتماعي جورج ميد و آخرون ،التي 

  ركزت على تحليل المواقف االجتماعية و عمليات االتصال و التفاعل الرمزي و غير

  لكبيرة ، حرص أصحاب هذا المدخل على ضرورةالرمزي داخل الجماعات الصغيرة و ا

  . 1استخدام أساليب اللغة و االتصال الرمزي األخرى

فأفراد األسرة تربط بينهم عالقة تفاعلية تقوم على أساس التبادل و األخذ و العطاء وهذا  

  .يكون من خالل االتجاه التفاعلي 

أداء الدور،و عالقات :الداخلية و يسعى إلى تفسير ظواهر األسرة في ضوء العمليات 

هربرت ميد (المركز،و مشكالت االتصال ، و اتخاذ القرارات ،و ذلك في ضوء تعريف 

  .2"وحدة من الشخصيات المتفاعلة: "لألسرة بأنها 

  كما ترى سناء الخولي أن نظرية التفاعل الرمزي تقوم على تفسير كيفية انضباط أعضاء

  وكذلك تفسير التفاعالت و المعاني المشتركة التي ية ،األسرة عن طريق جماعتهم األسر 

  .تعتبر لب السلوك الزواجي و األسري

                                                           

1
  .330ص  سابق،، مرجع عبد اهللا محمد عبد الرحمن 

2
  .56ص  ،سابق مرجعخلوف و آخرون ، مبو  ���د 
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و تضيف الباحثة سناء أن نظرية التفاعل ارمزي ال تقتصر على األدوار فقطوا نما تهتم 

ببعض المشاكل مثل المركز ،وعالقات المركز الداخلية ،التي تصبح أساس أنماط السلطة 

   .1ل،و الصراع ،واتخاذ القرارات و المظاهر األخرى لتفاعل األسرةوعمليات االتصا

 4- 3 – النظريــــــــــة الفردانية المنهجية:

و التي يتم بموجبها تفسير  ،ات المفسرة في العلوم االجتماعيةتعرف بأنها من النظري

ما ينجم  مجموع العالقات و كافة الظواهر االجتماعية من منظور الفعل البشري الفردي و

  يجب أن تفهم الظواهر االجتماعية دائما : " ذلك بقوله و  و كما أوضح كارل بوبر.عنه

و األفعال و المواقف لألفراد، ويجب أن ال نكتفي أبدا بالتفسير الذي يتم كنتيجة للقرارات 

مؤسسات تتسم بخصائص فردية ، ...)الدول ، األمم ( من منظور مسميات جماعية مثل 

يمكن فهمها إال من خالل الرجوع إلى األفراد الذين يؤلفون هذه المؤسسات ، و ناشئة ال 

باعتبار أن مؤسسة األسرة ال يمكن فهمها إال من خالل الرجوع إلى أفرادها ، وذلك بفهم 

  .سلوكهم في إطار المجتمع المصغر

  : ا�درا�ـــــــــ�ت ا��ــــــــــ���ـ� – 5

� ا��رة ا��زا�ر�� ا���د��ت : درا�� ���د �و���وف و أ�رون -1�ا��ر�و�� �� وا

2003" ا��ط�#� ا��������"   ا�و�ط ا��!ري  

 األسئلة المطروحة:

                                                           

1
  .153- 152، ص مرجع سابق، سناء الخولي ،  
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  ما طبيعة الضغوط الحضرية التي تعاني منها األسرة في أداء وظيفتها التربوية؟ -

 الضغوط؟و هل تتشابه األسر في أوضاعها  وفي تعاملها مع هذه  -

 ما دور العالقات االجتماعية األولية في حفظ توازن وظيفة األسرة التربوية؟ -

 هل فقدت األسرة في ظل ضغوط البيئة الحضرية مرجعياتها و أهدافها التربوية؟ -

  :فرضيات الدراسة •

        مادية و معنوية( تعاني األسرة من ضغوط حضرية متنوعة:  1الفرضية رقم 

في أداء وظيفتها التربوية) و متعلقة بالمحيط   

تتنوع األسرة في وضعها و في تعاملها مع الضغوط الحضرية و  : 2الفرضية رقم 

.أداء وظيفتها التربوية  

األولية تعوض  االجتماعيةتعيش األسرة في محيط من العالقات  :3الفرضية رقم 

.التربوية وظيفتهاضعف عالقاتها الحديثة و تعينها على حفظ توازن و   

تنوع األسرة في وضعها و في طرق تعاملها مع الضغوط الحضرية  :4الفرضية رقم 

.لم يفقدها مرجعياتها وال أهدافها التربوية  

   االستمارةتقنية : كمياستعمال المنهج ال -

:النتائج المتحصل عليها في الدراسة  
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ن الناحية األسرة في المدينة تواجه معاناة شديدة في أداء وظيفتها التربوية سواء م -

المتعددة أو من ناحية  المحيط بأبعادهأو من ناحية صعوبات  االقتصادية –المادية 

.صعوبات الحياة اليومية  

األولية االجتماعيةاألسرة في المدينة عامة تتمتع بشبكة قوية من العالقات  -  

األسرة في المدينة تعرض إلى ضغوط شتى مؤثرة في وظيفتها التربوية فعلى كثرة  -

.الضغوط و تشابكها تتباين األسرة في أوضاعها و تزداد المسالك التربوية األسرة تعقيدا  

  .العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة :دراسة مصطفى بوتفنوشنت -

:اإلشكالية المطروحة  

       السريعة هل تتطور العائلة الجزائرية بنفس النسق السريع للتنمية مع التنمية -1

  كما حددها التخطيط الوطني؟ االقتصاديةو  االجتماعيةو الشاملة للقطاعات 

هل انفصلت العائلة الحضرية نهائيا بنمط عائلي من الناحية النظرية أكثر تطورا  -2

 مع بنياتها التقليدية؟

 ي الحالتين السابقتين بماذا تدين عائلة الجزائر المعاصرة لعائلة الجزائر التقليدية؟ف -3

ة ة واكناتييبطريق ي عائلة ذات بنياتالعائلة الجزائرية التقليدية ه :1رضية فال  

.قبل الخصائص األخرى االختفاءإلى  نقسامالالويميل : وثانيا منقسمة،ال : أوال  
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إذا كانت العائلة أو المجتمع قد قام بهيكلة نفسه لكي تعاد هيكلة فإنه قد قام  : 2الفرضية 

.من هنا فهي تشارك دائما في هذه العمليةمن هيكل قديم و  انطالقابذلك   

تتراوح درجة التغير عنه بين القوة والضعف من طرف الجماعة األكثر :  3الفرضية 

غريبة أو محافظة ( اتصاال بالثقافة العصرية، الوصول إلى نمط آخر من البنية العائلية 

).إسالمية  

. الجزائر ،عنابة ،وهرانفي ثالثة مدن جزائرية   االستمارة: التقنية المستعملة  

:النتائج المتحصل عليها   

نظرا للنتائج التي حدثت في المجتمع و لنتائجها على البنية العائلية و نظرا لوجود  -

عالقات قرابة جديدة تعبر عن شكل عائلي معاصر و بالتالي وصف نمط البنية 

  .بأنها بنية أبوية

وضع األب و هذا األخير لم يعد الفرد تعتبر هذه البنية أبوية نظرا لألهمية الكبرى ل -

األكثر تعقيدا في العائلة وفقد مكانته االقتصادية الماضية المندرجة ضمن ال 

 .انقسامية التركة و ضمن اقتصاد االكتفاء الذاتي

يتم تقلص حجم األسرة وظهور بنية عائلية زوجية كثيرة األطفال أي األسرة و بنية  -

 .التقليديةتسير وفقا للقيم 

 .بين الزوجين و التوافق االتفاقهور مبدأ جديد في الزواج فهو يتم على أساس ظ -
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سلطة األب أصبحت شكلية بحيث أصبحت ديمقراطية و ذلك بعد التخلي عن  -

  . االقتصاديةالمهام 

القيمي في األسرة الجزائرية  دراسة فطيمة دريد مظاهر التغير -  

  االجتماعيةدراسة ميدانية بمدينة باتنة مجلة العلوم 

  :فرضيات الدراسة •

دور فعاال في التغيير القيمي لألسرة  االجتماعيةو  االقتصاديةتلعب التحوالت       

.أطفال مبحوثة، متزوجات ولهن 200الجزائرية، عينة الدراسة تتكون من   

 )يولوجيا الشباب المغربيسسو (دراسة عبد الرحيم العطري -

للسلوك الديمقراطي في ظل التربية تصور الشباب (دراسة وسيلة بن عامر -

 ).األسرية

 ).و الحياة العائلية األسرة( دراسة سناء الخولي -

  :التعقيب على الدراسات السابقة*

تعتبر هذه الدراسات قريبة من محل الدراسة فقد ساعدتنا في إعادة بناء الموضوع 

تحديد مفاهيم كدراسة علمية من اختصاص الحقل السوسيولوجي فمن خاللها استطعنا 

ا كان لها الفضل ي تسهيل عملية مالدراسة ، كما استعنا بها في بناء أسئلة االستمارة ك
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بناء خطة البحث من خالل هذه الدراسات يمكننا أن نتعرف على األسرة الجزائرية 

  .كموضوع شامل وذلك من خالل وجهة نظر الشباب

:ةــــــــــــــــخالص  

، فمن خالله يتحدد الموضوع المراد في البحوث العلميةكبيرة  أهميةللجانب المنهجي 

 إضافة، ووضع الفرضيات التي توجه سيرورة البحث، اإلشكاليةدراسته وذلك بتحديد 

.يمكن تجاوزها في البحوث العلمية فهذه الخطوات ال. تحديد المفاهيم إلى  
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 المقدمـــــة

 

 أ 
 

:ةـــالمقدم  

في ميادين مختلفة  األسرة ونت و اختلفت الدراسات حول موضوع لقد تنوعت و تباي         

مكانة (ناصرها وتحديد ع األسرةالدراسات بوصف حياة  بدأت إذو من بينهم علم االجتماع، 

وشكلها و المشاكل التي .نظامها، و الوظائف التي تقوم بها و كذا طريقة) األسرةكل فرد في 

،و بالرغم من التغيرات  وذلك لدراسة التطورات التي مستها رغم اختالف أسر العالمتواجهها، 

ى معترف بها و في جميع المجتمعات، التي تمس جميع جوانب األسرة إال أن األسرة يبق

.يقوم بدون تماسكها أنمجتمع  ألييمكن  البناء في جدار المجتمع،و الوذلك العتبارها لبنة   

 يعرفها المجتمعففي ظل التغيرات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية التي           

الجزائرية حيث  األسرةالجزائري فقد تناولت الكثير من الدراسات لتبين التحوالت التي عرفتها 

و  أفرادهاحددت ماهو تقليدي و ماهو معاصر وذلك من حيث التركيبة و الوظائف عالقات 

.صغيرة و نووية  إلىحجمها من  موسعة و ممتدة  أكثروضح   

ففي دراستنا نتناول فئة الشباب ، و فيها نحاول فهم هذا الجانب من موضوع واسع له عدة 

وقد تبرز دراستنا من خالل معرفة تصورات الشباب لمفهوم زوايا يمكن تناوله من خاللها، 

. األسرة في ظل ما يعرفه المجتمع من تغيرات لمختلف األنساق و نسق األسرة بصفة خاصة

بحيث نلمس هاته التغيرات على مستوى األدوار و الوظائف بين أفراد األسرة ، هذا ما جعلنا 

  .نطرح تساؤالت وهذا ما سنتناوله ضمن اإلشكال



 المقدمـــــة

 

 ب 

 

سر هو بالطبع بناء أاء كبر مؤسسة في المجتمع، و التخطيط الجيد لبنأ األسرةفباعتبار   -

الواسع الجوانب، و فهمه يعني  األسرةموضوع  إلى إضافة .قليل المشاكلمجتمع جيد و 

 األسريةسهولة التعامل مع المواقف التي تحدث في الحياة االجتماعية عامة و الحياة 


 	� ���ء  أيضا  خاصة،��
 و ا�����د�
 ا��� ��� ��ر	
 ا����رات ا������ 
��و��


���ة ا��ر�!� �� . ��ورات ا�"�ب ا����

اعرف عن  أن فأردت أسرةفي بناء  وأفكرجانب منه كوني شابة  إلىهذا جعلني التطرق  

  .هاالموضوع بطريقة علمية و صحيحة وذلك من خالل الدراسات و النتائج المتحصل علي

المؤسسة التي تسهر  هاأن أي في بناء المجتمع، األساسيةهي الخلية  فاألسرة           

دراستنا في معرفة  أهميةا تكمن نطبقا للتنظيمات الموجودة في المجتمع، وه أفرادعلى تكوين 

 تصورات التي يحملها الشبابومن خاللها نتعرف على ال األسرةعلى  طرأتالتغيرات التي 

 أسرةكانت رغبة في بناء  إنهناك عزوف، و  أم أسرةوذلك بمعرفة انه هناك رغبة في بناء 

التي األسرة الموجود في  األدوارماهي التصورات التي يحملونها انطالقا من الوظائف و 

.؟ن فيها و في ظل التغيرات الحاصلةيعيشو   

مجموعة من الدوافع منها التطور الكبير في المجال  إلىالشباب يتعرض  أنكما نعلم       

االقتصادي و التطور التكنولوجي مما سهل عملية التواصل بين ثقافات مختلفة مما فرض 

.في حد ذاتها من تغيرات األسرةتشهده  مال، وذلك الكأس أفاضتتغيرات   



 المقدمـــــة

 

 ج 

 

بالتعرف على أهداف بحثنا وذلك تسطير  أردنافعلى هذا قبل الشروع في البحث        

محاولة  ، والتي مست بنائهاالوظائف الموجودة فيها، وكذا معرفة التغيرات األسرة من خالل 

الشباب والذي بدورهم مطالبين باستمرار  أفكارثر التغيرات على تصورات و معرفة أ

.بالتالي معرفة االختالف بين واقع األسرة الحالية و ما يسعى لتحقيقه الشباب. المجتمع  

:ثالثة جوانبالموضوع في  نالقد تناول       

و فرضيات الدراسة  اإلشكاليةتضمن  و األولو كان في الفصل  الجانب المنهجي -

 .تحديد المفاهيم،و كذا التطرق للدراسات السابقة  إلى إضافة

و الفصل  و التغير االجتماعي، لألسرةالجانب النظري ضم فصلين الثاني وتطرقنا  -

 .الجزائرية األسرةالثالث تناولنا الشباب و 

تحليل فرضيات الدراسة و مناقشة  الجانب الميداني وكان في الفصل الرابع و تناول -

  .النتائج

      

 

 

 

  



  : مةـــــاتـــــــــــــخال

حاولنا في هذه الدراسة، اإللمام بموضوع األسرة و فهمه وذلك بالتعرف على      

تغيرات التي تمس األسرة من معرفة ال سرة، وكذلكلوظائف و األدوار الموجودة في األا

وضاعها االجتماعية و االقتصادية والثقافية من حيث تركيبتها وحجمها و الوظائف خالل أ

رائهم حول هذ الموضوع ،هذه أالتي تقوم بها هذا ما انعكس على تصورات الشباب و 

الفئة النشطة في المجتمع و كذلك التي تسعى الى التجديد والتمسك بما الفئة التي تعتبر 

  .ورثته

ة تحقيق سرة ولكن وفق اعتبارات يضعها هو شخصيا بغيتأسيس أن فالشباب يبحث ع   

  .و العائلية عامة ةفي حياته الزواجية خاص سري يراه المناسبنمط أ
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  :تمهيد

دراستنا وذلك بعرض مشكلة البحث و التطرق ألهم بعد التطرق للفصول النظرية ل

سنحاول في دراستنا الميدانية معرفة بعض الحقائق و االن الجوانب المتعلقة بها، 

منهجية واضحة تمكننا من معالجة المعلومات ستناد على الة ذلك باالملموسالمعطيات 

الى  بطريقة علمية و تتماشى مع ماهو نظري وذلك باتباع خطوات منهجية تصبو

  .تحقيق األهداف المسطرة و االجابة عن التساؤالت التي طرحناها في االشكالية
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  :منهجية الدراسة -1

الباحث إتباع منهج أو طريقة يستطيع أن أي دراسة تتطلب من : منهج الدراسة -1-1

من خاللها الوقوف على الخطوات العلمية التي تسمح له بالوصول إلى الهدف الذي 

الطريقة التي يفضلها يستطيع العالم أو الفيلسوف "يطمح لتحقيقه، فالمنهج يعرف على أنه

  .1"أن يتوصل إلى هدفه

فرض علينا إتباع منهج عمل وفق أن أي دراسة علمية ت: ناو المنهج المتبع في دراست

  .مقايس الموضوع، فلهذا فإن المنهج الذي يناسب دراستنا هو المنهج الكمي

ويعرف المنهج الكمي على أنه األسلوب الكمي لمعالجة بيانات بعد تكميمها، تنتهي 

بجداول تحوي أرقاما، يحاول الباحث فهمها و النظر إلى ما بين البيانات الرقمية من 

و بذلك يستطيع القيام بعملتين التحليل و التفسير و عليه يتضح أن الباحث  عالقات

  .2الذي سيخدم األسلوب الكمي يتعامل مع أرقام

    :عينة البحث-1-2

  تعرف العينة على أنها مجموعة من األشخاص ينتمون إلى مجتمع البحث، ويجب أن 

                                                 
. منشأة المعارف، اإلسكندرية موافق وٕاتجاهات معاصرة: مناهج البحث في علم اإلجتماعقباري محمد إسماعيل،  1

  18ص .1983

 
ص . 1982.، دار النهضة العربية    ، بيروتنسق منهجي جديد: اإلجتماعيةتصاميم الحوث : حسن الساعاتي 2

180 -181 
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الديمغرافية و اإلجتماعية و تكون العينة المختارة ممثلة لمجتمع البحث في مزاياه 

  .الحضارية و الفكرية

بعين اختيار مجموعة من األشخاص من مجموع مجتمع البحث  :حجم العينة -1-3

  .1وهؤالء األشخاص يكونون العينة التي يهتم الباحث بفحصها و دراستها

  شاب من والية مستغانم ومن ميزتهم أنهم غير متزوجين  101عينة البحث مكونة -

بعدما قمنا بالدراسة اإلستطالعية و التقرب من الشباب و مناقشة  قصدية نة البحث عي -

الموضوع معهم الحظنا كم يشغل فنة الشباب و أيضا اتضح لنا األخالق في التصور 

  .فبعدها تعرفنا أفكارالشباب حاولنا االجابة عن األسئلة باستخدام االستمارة

حددت الشروط التي تم من خاللها اخذ عينة بحيث  قصديةعينة :العينةنوع  -1-4

  .الدراسة

 وهي وثيقة تتضمن مجموعة من األسئلة توجه إلى"اإلستمارة  :التقنية المستعملة -2

المستجوبين وهم أفراد العينة التي إستخرجها الباحث بغرض التحقق من فرضيات البحث  

أو نقاط معينة مرتبطة و ينتظر من هؤالء المستجوبين أن يقدموا إجابات في مسائل 

  1"بأهداف الدراسة

                                                 
، دار القصبة الدليل المنهجي في إعداد المذكرات و الرسائل الجامعية في علم اإلجتماعسعيد سبعون،  1

 .156، ص2012، 1للنشر،ط
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أسئلة اإلستمارة موجهة للشباب الغير متزوجين وذلك لمعرفة تصوراتهم و أفكارهم حول 

مفهوم األسرة لمعرفة مظاهر التغير التي تظهر من خالل التصورات بالمقارنة مع الواقع 

  .الذي يعيشه في أسرته

   :أدوات تحليل البيانات -3

هو عبارة عن تحويل اإلجابات الكيفية إلى إجابات كمية : التفريغ  الترميز و 3-1

و ذلك من خالل إعداد ) SPSS(باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .ما يعرف بدليل الترميزو تفريغ البيانات في البرنامج اإلحصائي

  :ةــــــــــــــاالت الدراســــــــــــــمج -4

طبقت أداة الدراسة على عينة من الشباب الذين تتراوح  :ريـال البشـــــــــجالم -1 - 4

  .و الذين لم يتزوجوا) 40-18(أعمارهمما بين

و هي المدة التي اجريت خاللها الدراسة في جانبها الميداني،  :يـال الزمنـالمج - 2- 4

االستمارات، و ثم جمع  2016ماي  20الى غاية  2016ماي  10و التي انطلقت في 

 .التحقق منها
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  :خصائص عينة البحث -وال أ

الذي تم  و هي المجال البشري الذي شمله البحث الميداني و المتمثل في الشباب

استجوابهم في مسألة التصورات و اآلراء التي يحملونها نحو مفهوم األسرة من خالل عدة 

التصورات و يمكن التعرف على الخصائص إتجاهات     عليها منطلق التعرف على هذه 

العامة لعينة البحث التي هي بمثابة مغيرات مستقلة مؤثرة في بناء التطورات و األراء 

  .حول مفهوم األسرة

  :ينة المدروسةعيوضح خصائص ال: 01الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكــرار  البيانات الشخصية

  الجنس
  %57,4  58  ذكــر

  % 42,6  43  أنثــى

  المهنة

  

  % 80,2  81  يعملـون

  % 19,8  20  ال يعملـون

  

نمط 

  األسرة

  

  % 4  4  زوجيـن

  % 61,4  62  زوجين و أطفال

  % 33,7  34  زوجين وأوالد متزوجين

  زوجين و أقارب

  

1  1 %  
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البيانات 

  الشخصية

البيانات   النسبة المئوية  التكــرار

  الشخصية

  

المستوى 

  التعلمي

    %1   1  إبتدائي

   %2  2  متوسط

   %21,8   22  ثانوي

   %75,2  76  جامعي

  % 100  101    المجموع

  

بالمائة  42,6بالمائة بالنسبة للذكور  57,4الجنس نسبة  متغير حسبع العينة يتوز  -1

  .بالنسبة لإلناث

بالمائة  80,2:من يعملون و كانت نسبتهم تقدر بـ ة بين عينال تفقد تعدد:  المهنة  -2 

  .بالمائة 19,8: و من ال يعملون بـ

على نسب متباعدة إلى حد ما مابين مستوى  ةعينالشملت : المستوى التعلمي -3

بالمائة بالنسبة للمستوى  2بالمائة ثانوي و 21,8بالمائة و  75,2: جامعي يقدر بـ

  تدائي ببالمائة بالنسبة اإل 1لمتوسط و ا
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وكما نعلم أن عينا عشوائية و هذا اإلختالف راجع إرتفاع المستوى التعلمي عند الشباب 

الجزائري و هذا راجع إلى عدة أسباب منها مجانية التعليم وكذا إنعدام فرص 

  .إلخ.....العمل

  .تصورات الشباب حول بناء اسرة الخصوبة:االولىالفرضية نتائج تحليل  -ثانيا

  :عند الشباب الزواج سن خرأسباب تأ-1

  :يوضح الفئات العمرية للشباب الغير متزوجين :02الجدول رقم 

��ـ�  ا���ـــ�ار  ا�	�ــ�ت ا�����ـ�� ا���ـ��� ا�

18 - 19   

20 - 24  

25 - 29  

30 - 34  

35 - 39  

1  

9  

52  

31  

8  

1%   

8,9 %  

51,5 %  

30,7%   

7,9 % 

  % 100  101  ا�����ع

بنسبة ) 29-25(ن كبر نسبة للفئة التي يتراوح سنهم مابينالحظ من خالل الجدول أن أ

بالمائة و  7.9ب) 39-35(كبر فئة عمرية ما بينبالمائة و أنهم لم يتزوجوا أما أ 51.5

بالمائة ومن هنا نالحظ تأخر سن الزواج و بالتالي التأخر  30.7ب) 34-30(فئة مابين 

كبرى مثل التصنيع و التحديث في و هذا يرجع للتغيرات االجتماعية ال سرةفي تأسيس أ

خذ وقت في ،هذا األخير يأثر في اختيار شريك الحياة و انتشار التعليم مما أ . 1الحياة

                                                 
 .217ص ،1974، مصر الهيئة المصرية للكتاب ، ،سرة في عالم متغير األ ،سناء الخولي 1



 ا����� ا���ا�
                                                     ا�	�� ا��ا��                    

 

60 
 

اس سي العالقات العاطفية، و ذلك بالتأكيد الكبير على الحب و التفاهم كأخذ التجارب فأ

  ي الجماعية أو الرفقة مع التأكيد على للزواج عكس ما كان يحدث قديما، متجهين نح

  زيادة على ذلك الحرية المطلقة في . حسب النظم و المعايير الموجودة في المجتمع مالتفاه

  نالختيار على اعتبار أاختيار شريك الحياة دون السماح للوالدين بالتدخل في هذا ا

ما تفسره وهذا    .الفردين المقبلين على الزواج التعني إ و ال لة شخصية بحتةالزواج مسأ

ف الشخصية و من خاللها يمكن النظرية الفردانية المنهجية من خالل القرارات و المواق

، و يرجع أيضا تأخر سرية المستقبليةفهم أو معرفة ما يصبوا إليه االفراد في الحياة األ

صبحوا أسرة و ذلك بارتفاع سن الزواج كما نالحظ في الجدول فالشباب تأسيس األ

      بعد اتمام الدراسة و الحصول على عمل مالئم الالزواج إيستطيعون االقدام على ال

اقتصادية و  زماتأو بعد ما تعرفه الجزائر من  سرةأجر مناسب يمكنهما من تكوين أو 

صلة الدراسات العليا و يزيد من تأخر مواعدم وجود مناصب عمل أدى بالشاب إلى 

   .سرةتكوين أ

  :الخصوبةسرة أعالقة المستوى التعليمي بنمط  -2

  :يوضح العالقة بين المستوى التعليمي و نمط األسرة المفضلة: 03الجدول رقم 

  نمط األسرة  

  المستوى التعليمي

  زوجين فقط
زوجين 

  واألطفال

زوجين و أهل 

  الزوج
  المجموع

  1  1  0  0  تكرار  ابتدائي
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 100مستوى االبتدائي بنسبة لكبر نسبة سجلت  باأن نالحظ من خالل الجدول أ

المتكون من زوجين و أطفال، أما المستوى المتوسط سر يفضلون نمط األ بالمائة

فكانت النسبة متساوية بين النمط المتكون من زوجين وأطفال والنمط المتكون من 

بالمائة، كما يظهر من خالل المستويين انهما ال  50بنسبة  زوجين و أهل الزوج

باعد النسب أما في المستوى الثانوي نالحظ ت. يفضالن النمط المتكون من زوجين فقط

بالمائة يفضلون النمط المتكون من  50تقدر ب بين األنماط الثالثة فكانت أكبر نسبة 

  100  100  0  0  النسبة 

  متوسط

  

  

  2  1  1  0  تكرار

  100  50  50  0  النسبة

  22  8  11  3  تكرار  ثانوي

  100  36.36  50  13.64  النسبة

  76  20  49  7  تكرار  جامعي

  100  26.32  64.47  9.21  النسبة

  101  30  61  10  تكرار  المجموع

  100  29.7  60.4  9.90  النسبة
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   بالمائة يفضلون النمط المتكون من الزوجين  36.36لتليها نسبة زوجين و أطفال، 

أما . بالمائة يفضلون النمط المتكون من زوجين فقط 13.64و أهل الزوج ونسبة 

ر نسبة يفضلون النمط المتكون من زوجين و أطفال وذلك نسبة المستوى الجامعي فأكب

 26.32لتنخفض عند النمط المتكون من زوجين وأهل الزوج بنسبة  بالمائة 64.47

  .بالمائة يفضلون النمط المتكون من زوجين فقط 9.21بالمائة و 

تحيز كلما  من خالل النتائج نستطيع أن نقول بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي   

ناء و ذلك يرجع كما جاء في كتاب س الشباب للنمط المتكون من زوجين و أطفال

لى استثمار المقدرة االنتاجية لالنسان والتي تؤدي الخولي بأن التعليم يهدف أساسا إ

أي االنتقال من أجل  بدورها الى تمكينه من احتالل مركز وظيفي معين في المجتمع

وذلك لبعد للمسافة و األطفال فقط ) ها(مع زوج العمل األفضل يحتم عليه العيش

  .الوجودة بين مكان العمل أو لتفادي المشاكل العائلية في حالة عمل الزوجة

  :مقاييس االختيار الزواجي لدى الشباب -3

  :اببيوضح االختيار الزواجي عند الش :04جدول قم 

  النسبة المئوية  التكرار  االختيارات

 ).ة(من اختيار الشاب -

 اختيار االب  -

  اختيار االم -

78  

5  

18  

77.2  

5  

17.8  
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ي أزواجهم أعند الشباب الذين يريدون اختيار كبر نسبة أن أنالحظ من خالل الجدول 

 بالمائة و هذا ما يفسر ماجاء 77.2لى الزواج فنسبة عفراد المقبلين االختيار الحر لأل

ة التغيرات االجتماعي و بسبباالختيار الزواجي في دراسة سناء الخولي فيما يخص 

الفتيات لتلقي العلم و وجودهن مام أاتاحة الفرصة ب التي يتعرض لها المجتمع، وذلك 

اهم و الحب قبل لى جانب الشباب في ميادين التعليم و العمل خلق ظروفا متعددة للتفإ

  ن يكون االختيار من الوالدين أن هناك نسبة تريد أولكن هذا الينفي  ، 1الزواج

باء و بالمائة نسبة اختيار األ 5مائة و لبا 17.8مهات عينتنا نجد نسبة اختيار األففي 

االقتصادي  سم االسرة و االصل  و المستوىا لى اعتبارات كثيرة مثالإهذا راجع 

  و ونرجع لنقول أن االختيار الشخصي أ ،2باء في الوصول اليهالمرتفع الذي يسهم األ

عها الشاب بعد الترصد عن ولكن ضمن اعتبارات يضعشوائيا  والحر ليس اعتباطيا أ

فوجدنا ) ة(ي اختيار الزوجفولويات الموجودة عند الشباب في الشروط الموضوعة أ

ي الترتيب فيما يخص الجمال، النسب، المال، الدين، و المهارة المنزلية فاختالفات 

  .وذلك حسب االولوية 

  

  

  

                                                 
 .130، مرجع سابق، صاالسرة و الحياة العائليةسناء الخولي،1

 2
 .130.�	# ا���"�،ص
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  :ختيار الزواجييوضح مرتبة الجمال في اال: 05 جدول رقمال

  النسبة المئوية  التكرار  الرتبة

1  6  5.9  

2  32  31.7  

3  31  30.7  

4  23  22.8  

5  9  8.9  

  100  101  المجموع

  

  :يوضح مرتبة النسب في االختيار الزواجي: 06الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الرتبة

1  2  2  

2  39  38.6  

3  24  23.8  

4  20  19.6  

5  16  15.8  

  100  101  المجموع
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  :يوضح مرتبة المال في االختيار الزواجي: 07الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الرتبة

1  2  2  

2  10  9.9  

3  27  26.7  

4  32  31.7  

5  30  29.7  

  100  101  المجموع

  

  :يوضح مرتبة الدين في االختيار الزواجي: 08الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الرتبة

1  83  82.2  

2  6  5.9  

3  2  2  

4  7  6.9  

5  3  3  

  100  101  المجموع
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  :يوضح مرتبة المهارة المنزلية في االختيار الزواجي: 09الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الرتبة

1  8  7.9  

2  14  13.9  

3  17  16.8  

4  19  18.8  

5  43  42.6  

  100  101  المجموع

ييس االختيار ولوية مقاالتي تبين ترتيب أجداول المعروضة من خالل ال نالحظ

ولى و ع الدين في المرتبة األكبر نسبة مئوية تضالزواجي ومنه يمكن أن نقول أن أ

لى التنشئة الدين إضافة إبتمسك شبابنا  مابالمائة هذا يفسر  82.2ذلك بنسة 

 تتوصياما يحمله من حثهم على و  ،كبيرا في تلقين الدين التي تلعب دوراة االجتماعي

 42.6ارة المنزلية بنسبة المه بةتي بعدها مرتلتأ ، تعاليم حول معاملة الغير،خالقوأ

ة التي لها دراية كافية في تسيير صة عند الرجال نجدهم يفضلون المرأبالمائة، خا

طفال عاية األالتنظيف و الترتيب و االهتمام بر و  ،وبما فيها من الطهي  شؤون المنزل

ن العمل المنزلي حكر على لتطبيع الحاصلة في تقسيم األدوار و ألية اهذ يرجع لعم

  .و هذا يرجع لبنية النسق المجتمعي و ما يحمله من تقاسم للوظائف النساء
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عمال قيام الرجال باألدوار التقليدية و لكن بوتيرة بطيئة في أن هناك تغير في األ الإ

لتقاسم االشغال المنزلية للنوع  فريدة  مشري في دراسة المنزلية و هذا ماجاء في 

رجعت ذلك و أ.نه ال يوجد تقاسم متساوي للألشغال المنزليةتوصل بأ االجتماعي بحيث

   . سرة بالقيم الدينيةصية المجتمع الجزائري، و تشبع األلخصو 

بالمائة لتتساوى مرتبة المال مع مرتبة الجمال  38.6عدها مرتبة النسب بنسبة بو  

 ما ي توحيد الجماعة، وهذاهمية كبيرة ففكما نعلم ان للنسب أ .بالمائة 31.7بنسبة 

سرة و بيلة و العشيرة و أهميتها في بناء األلى القإ مصطفى بوتفنوشنتتطرق اليه 

   .استمرار العرق

  :نمط االسرة المستقبلية -4

  :يوضح نمط األسرة المستقبلية للشباب: 10الجدول رقم 

  النسبوية المئوية  التكرار  نمط األسرة

  8.9  9  الزوجين فقط

  60.4  61  الزوجين و األطفال

  30.7  31  الزوجين و أهل الزوج

  100  101  المجموع



 ا����� ا���ا�
                                                     ا�	�� ا��ا��                    

 

68 
 

نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة هي الشباب الذيت يفضلون نمط األسرة المتكونة 

الذين يريدون أن  من الشباب %30.7و  %60.4من زوجين و أطفال و ذلك بنسبة 

  .من يفضلون أسرة متكونة من الزوجين فقط %8.9يعيشوا مع أهل الزوج ، ونسبة 

أفراد المجتمع  أن فالنمط المتكون من الزوجين و األطفال يعني أسرة نواة مما يعني

بالودية و المحبة و ذلك بالتعبير  تتميز عالقات أفرادها إال أن يفكرون بوجهة الفردانية

أن العالقة التي تربطهم هي عالقة مصلحة منذ عقد الزواج  عن ذلك كما نجد في المقابل

إلى إنجاب األطفال ، وذلك كما ذكرت سناء الخولي لما جاء من تغيرات طرأت عليها من 

الخارج، حين بدأت نظم أخرى غيره تحد من سلطتها ، كما زادت القوانين التي تمنح 

  .1الحقوق لألفراد

جع إلى عوامل عدة منها العيش مع أهل الزوج و ذلك ير لنجد في المقابل أفراد يفضلون 

ة للعمل رعاية األطفال تكون من الوالدين إضافة إلى الظروف االقتصادية خروج المرأ

المتذبذبة التي يعيشها المجتمع لكل أفراد األسرة حاليا ، فالشباب يفضلون البقاء مع أهلهم 

 .لتغطية المطالب المادية من جهة أخرى

  

  

  

  

                                                 
 .124، مرجع سابق ، ص األسرة و الحياة العائليةسناء الخولي ،  1
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  :يوضح نوع السكن بعد الزواج: 11الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  السكن عد الزواج

  52.5  53  سكن فردي

  47.5  48  سكن مع أهل الزوج

  100  101  المجموع

بالمائة من الشباب الذين يرغبون في سكن فردي  52نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

من خصائص المجتمع الحديث يميل الى  صبحلك نتيجة التنقل االجتماعي الذي أو ذ،

 1وراء العمل و االرتقاء في سلمه  سرية و القرابية فحركة االفراد سعيااضعاف الروابط األ

سكن مع أهل الزوج نه هناك من يحبذ الوٕاال أ هذا مايخلق مسافة اجتماعية بين االقارب،

كذلك منها البطالة و تدني يضا يرجع للظروف االجتماعية هذا أو بالمائة  47.5نسبة ب

، و هذه النسب تتطلب التساؤل كيف سيكون نوع السكن حسب االقتصادي ىالمستو 

  .الجنس
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  :يوضح نوع السكن المفضل لدى الشباب حسب الجنس: 12الجدول رقم  

  نوع السكن  

  الجنس
  المجموع  سكن مع أهل الزوج  سكن فردي

  58  34  24  ت  ذكر

% 41.38  58.62  100  

  43  14  29  ت  انثى

% 67.44  32.56  100  

  101  48  53  ت  المجموع

% 52.47  47.52  100  

و االناث بين تصورات الذكور  واضحة نه هناك فروقأنالحظ من خالل الجدول 

بالمائة  من الذكور يفضلون السكن مع أهل الزوج،  58.62بحيث نجد نسبة 

هذا نتيجة للتنشئة االجتماعية و بالمائة من االناث يفضلون سكن فردي و  67.44و

أن المجتمع ذكوري بحيث الذكر يريد أن يكون مع أهله و قريب منهم خالفا للمأة فهي 

  .تريد االستقرار مع زوجها و اطفالها فقط

الموجودة في  تصور الشباب لالدوار و الوظائف :تحليل نتائج الفرضية الثانية -ثالثا

 .االسرة

  :لزوجين في االسرةدوار اتصور الشباب أل -1
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  : سرته المستقبليةأدوار في يوضح مواقف الشباب من األ: 13الجدول رقم 

موا(موافق   اتار العبــــــــــــــــــــــــــ

موافق +فق 

  )تماما

غير 

غير (موافق

غير +موافق

  ) موافق تماما

  المجموع  محايد

� ا
	�� ����ة 

أن ����� ا���أة 

���ون ا����ل وأن 

 ����� ��ا��"� �! �

  ا
��ة

  101  2  9  90  ت

 

% 

89.10  

  

8.91  1.98  

  

100  

��ر$� ا��و"#� 

	* �(##� ا)�'�د 

  ا
��ة

  101  4  6  91  ت

%  90.09  5.94  3.96  100  

��ر$� ا��وج 	* 

 �ا
-,�ل ا�����#

./0 �  أ

  101  13  33  55  ت

%  54.45  32.67  12.87  100  

-�اء ا�0�"�ت 

�  ا#$34��5

� وا"6 ا��وج  

78	  

  101  11  31  59  ت

%  58.41  30.69  10.89  100  

د	: ا��9ا�#� 

� وا"6  �ا�����#

  ا��وج 	78

  101  8  19  74  ت

%  73.26  18.81  7.92  100  

  101  16  20  65  تأ9ر ا�>/�س و 
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 �ا���<#= 

 �ا@�'�ص ا��و"

78	  

%  64.35  19.80  15.84  100  

-�اء ا�>9ازم 

 � �ا�����#

�  ا@�'�ص ا��و"

  101  17  38  46  ت

%  45.54  37.62  16.83  100  

الى الموافقة  بالمائة 88.11 ةتجه بنسبت بابنالحظ  من خالل الجدول ان مواقف الش

من : نهث عن مكانة المرأة و الرجل في األسرة و التي تقول أبارة التي تحععلى ال

 و" سرةيتكفل الرجل بإعالة األرة أن تتكفل المرأة بشؤون المنزل و أن سألفضل لألا"

بنسبة " سرةي تسيير اقتصاد األمشاركة الزوجين ف"كبر نسبة الموافقة على لكن أ

بالمائة المعارضين على ذلك لنجد نسبة  5.94ي المقابل فبالمائة، لنجد  90.09

مر ي األشغال المنزلية أمشاركة الزوج ف"في  بالمائة من كان لهم موقف الحياد 3.96

بالمائة  32.67بالمائة وبنسبة اقل ب 54.45:كانت نسبة الموافقة ب "محبذ

شراء "بالمائة من كان لهم موقف الحياد، أما عبارة  12.87معارضين، ونسبة 

فنسبة الموافقة عليها كانت بنسبة  "الزوج فقط بالحاجات االستهالكية من واج

 10.89بالمائة و  30.69بالمائة و نسبة المعارضة بنسبة المعارضة بنسبة  58.41

دفع الفواتير "بالمائة نسبة موقف الشباب من الحياد، لترتفع نسبة الموافقة على عبارة 

بالمائة بنسبة  18.81بالمائة و 73.26بنسبة موافقة  "المنزلية من واجب الزوج

  .بالمائة محايدين 7.92معارضة 
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الموافقة عليها نسبة كانت نسبة  "مور اللباس و التنظيف من اختصاص الزوجة فقطأ"

بالمائة من كان لهم  15.84بالمائة معارضة ونسبة  19.80بالمائة و نسبة  64.35

فكانت  "شراء اللوازم المنزلية من اختصاص الزوجة"موقف الحياد، اما فيما يخص 

بالمائة و نسبة  37.62بالمائة و 45.54نسبة متقاربة بين الموافقة و المعارضة بنسبة 

  .بالمائة 16.83كانت بنسبة  موقف الحياد

فمن خالل النتائج المتحصل عليها حول أراء و أفكار الشباب حول األدوار و الوظائف 

الموجودة في األسرة تبينت أهميتها بصفتها نسق من أنساق المجتمع، وفهمها جيدا 

  .يساعد في بناء المجتمع أي أن لألسرة وظيفة استمرار المجتمع 

  :مل االمهاتعيوضح : 14الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  هل االم تعمل

  7.9  8  نعم

  92.1  93  ال

  100  101  المجموع

 92.1نالحظ من خالل الجدول أن نسبة األمهات التي اليعملن يمثلن أكبر نسبة اي 

  .بالمائة األمهات اللواتي يعملن 7.9بالمائة مقابل نسبة 

و هذا مايظهر من خالل  تكون زوجاتهم عامالت ن فنجد معظم شباب يريد أنأما اآل

تي الذي يوضح أن أكبر نسبة يفضلون أن تكون زوجاتهم عامالت و حتى الجدول اآل
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بالمائة نسبة من ال  10,9بالمائة و  89,1الشابات عندما يصبحن زوجات أي نسبة 

  .يفضل الزوجة أن تكون عاملة

  :تصور الشباب لعمل الزوجة -2

  :يوضح عمل الزوجة : 15الجدل رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  القطاع التي تعمل به الزوجة

  46,5  47  التربية

  12,9  13  الصحة

  4  4  الدفاع الوطني

  1  1  الفالحة

  1  1  الصناعة

  3  3  التجارة

  20,8  21  االدارة

  10,9  11  قطاع آخر

  100  101  المجموع

بالمائة من ال يريد  10,9المهن إال فمن خالل الجدول نالحظ أن هناك نسب متنوعة في 

حول عمل ) ها( تهأن تكون الزوجة عاملة و هذا يرجع الحالة المادية للزوج و كذلك عقلي

المرأة إال أن حسب معن خليل عمر يرى أن خروج المرأة للعمل خارج الدار بسبب تزايد و 

ل التي كان الزوج تكاثر متطلبات العيش الرغيد دفع بالزوجة إلى أن تقوم ببعض األعما
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فالقيام بهذه األعمال   1يقوم بها كانت تعد من مسؤولية مثل التبضع و التسويق اليومي

  .يمكنها بالقيام بأعمال أخرى يقوم بها الرجل

و للتعرف أكثر عن تصورات الشباب حول الوظائف الموجودة في األسرة و بما أنه األسرة 

   لهذالوظائف و القرارات و لعي تقسيم إجتماعي ستديتتكون من رجل و إمرأة هذا التقسيم 

و اد الشباب يمعرفة ما مدى تأيلطرحنا بعض األفكار حول القرارات الموجودة في األسرة 

  :هم لها  كما ما هو موضح في الجدول األتيتمعارض

  :عض القرارات الموجودة في االسرة المستقبليةبيوضح : 16الجدول رقم 

موا+موافق(موافق  اتار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

  )فق تماما

غير 

غيرموافق (موافق

  )غير موافق+تماما

  المجموع  محايد

 C#/ث ا��Eر أ�ا@�#

��9ن � ا@�#�ر 

�  ا��و"

  101  8  33  60  ت

% 59.40  32.67  7.9  100  

ا@�#�ر ا��(�� ا�.ي 

 G� �8�)� 9ي أن��

 �ا
��ة ��9ن 

�  ا@�#�ر ا��و"

  101  14  74  13  ت

% 12.87  73.26  13.9  100  

 ��4� ا��و"�9ع 

��8رھ� ا��وج  

  101  15  32  54  ت

% 53.46  31.68  14.9  100  

                                                 
  .28ص  1999 ،عمان ،1ط. ، دار الشروق للنشر و التوزيععلم إجتماع األسرةمعن خليل عمر،  1
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)�ار إ�L�ب ا
ط��ل 

��8ره ا��وج  

  101  17  53  31  ت

% 30.69  52.47  16.8  100  

 ��O)Lا� ��ا�� �

�  ��ط��ل (�و�#

�  ا��و"

  101  12  23  66  ت

% 65.34  22.77  11.9  100  

 ��� ا����9�ا�� �

�  ��ط��ل (�و�#

  ا��وج

  101  16  36  49  ت

% 48.51  35.64  15.8  100  

 59,40: كانت نسبة الموافقة بـ "كون من اختيار الزوجةياختيار أثاث البيت "ففكرة 

بالمائة كان لهم موقف الحياد من  7,9بالمائة معارضين و نسبة  32,67بالمائة و نسبة 

 "التخطيط لزيارة األقارب و األصدقاء تكون من طرف الزوج"أما فيما يخص  ،مراأل

فيما كانت بالمائة  32,67: بالمائة و نسبة المعارضة بـ  59,40:فكانت نسبة الموافقة بـ

  .بالمائة 7,9: نسبة المعارضة بـ 

 إختيار المسكن الذي تنوي أن تستقر به األسرة تكون من"و نسبة الموافقة على فكرة 

بالمائة من  73,26بالمائة لتقابلها أكبر نسبة معارضة و  12,67 ،"إختيار الزوجة

  .بالمائة محايدين عن اإلجابة 13,9المعارضين و 

فكانت نسبة الموافقة أكبر من نسبة  "مهنة الزوجة يقررها الزوج نوع"أما فيما يخص 

بالمائة موقف الحياد  14,9بالمائة و نسبة  31,68بالمائة مقابل  53,46: المعارضة بـ

 52,47فكانت نسبة المعارضة أكبر من نسبة الموافقة  "إنجاب األطفال يقرره الزوج"قرار 
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بالمائة محايدين عن اإلجابة لترتفع نسبة  16,8بالمائة و نسبة  30,69بالمائة مقابل 

 الرعاية الجسدية لألطفال مسؤولية"بالمائة على الفكرة القائلة أن  65,34: الموافقة بـ

بالمائة  11,9: بالمائة و نسبة المحايدين بـ 22,77: و نسبة المعارضة بـ "الزوجة

التربوية لألطفال مسؤولية الرعاية "لتتقارب النسب بين المعارضة و الموافقة في فكرة 

  .بالمائة معارضة 15,8بالمائة و نسبة  48,51بالمائة و  35,64نسبة  "الزوج

و من خالل النتائج يمكن أن نستنتج أن فيما يخص إختيار أثاث البيت من إختيار 

  .الزوجة هذا ما يفسر إهتمام المرأة بالبيت و المكان الذي تتواجد به معظم األقات

و كذا فكرة اختيار المسكن  "لزيارة األقارب و األصدقاء تكون طرف الزوجالتخطيط " -

الذي تنوي أن تستقر به األسرة يكون اختيار الزوجة و فكرة نوع مهنة الزوجة يقررها الزوج 

ت يجب فمن خالل النسب المتحصل عليها نستطيع أن نقول أن الرجل مازال يراها قرارا

نجاب إسرة و هو من يقرر أما فيما يخص المسؤول في األنه ل فيها الزوج ألصأن يف

  ).الزوجة( إلى المرأة  هاتنسب وكذا الرعاية الجسدية فالنتائج  األطفال يقرره الزوج

أما فيما يخص الرعاية التربوية فالنسب تفسر مسؤولية الزوجين في الرعاية التربوية 

  .لألطفال

ت في األسرة يقررها الزوج و هناك قرارات و منه يمكن أن نقول أن هناك قرارا       

و هي  نتيجة التنشئة االجتماعية و مدى خاصة بالزوجة و هناك قرارات يتشاركان فيها 

تأثيرها في الحياة اليومية، أي أن ما يتعامل به يصبح عبارة عن معاني و رموز يتداولها 

  .األفراد و تصنع تمثالت و أراء
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من خالل قوله يتم التعبير عن منطق  مصطفى بوتفنوشتما اشارت إليه دراسة ك     

هذا النظام واتجاه المرأة و الرجل بعدد معين من القواعد التي على الرجل و المرأة أن 

ضعاف البنية اإلجتماعية الوطيد بنظام القيم التقليدية مع يسيرا وفقهما مما يعني اإلرتباط ا

أكبر لدى المرأة أن تلعب دورا اجتماعيا خارج  توفر امكانية( العائلية التقليدية تدريجيا

  .1)البيت

  :حول القرارات تصورات الشباب - 3

  :يوضح من يتخذ القرارات في االسرة الحالية للشاب :17 الجدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  من يتخذ القرارات

  91.1  92  االب

  5.9  6  االم

  1  1  االخ االكبر

  2  2  شخص اخر

  100  101  المجموع

  :يوضح من يتخذ القرارات في االسرة المستقبلية للشاب :18 الجدول رقم

  

  

  

                                                 
 . 294مرجع سابق، ص:  العائلة الجزائرية التطور و الخصائص الحديثةمصطفي بوتفنوشت، 1

  النسبة المئوية  التكرار  من يتخذ القرارات

  97  98  معا  الزوجين

  3  3  الزوج وحده

  100  101  المجوع
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 91.1نالحظ من خالل الجدولين أنه هناك اختالف بين األسرة من حيث القرارات فنسبة 

المبحوثين األب هوصاحب القرار فيما نجد تصور الشباب لتحقيق فكرة بالمائة من 

بالمائة و هذا راجع  97المشاركة بين الزوجين في اتخاذ القرارات و ذلك بنسبة عالية 

للمستوى التعليمي الذي  توصل إليه الشاب إضافة للوعي و ادراك دور المرأة في الحياة 

  .لمهنياالجتماعية وذلك ببروزها في المجال ا

  :يوضح بعض المواقف الموجودة في االسرة :19جدول رقم ال

موافق + موافق(موافق   العبارات

  )تماما

غير (غير المواقف

غير موافق +موافق 

  )تماما

  المجموع  محايد

-  �#��P� ت أو�0/.  �>9$�

 Q"زو � �#)��رو

)Q�"زو (Qأ��� *	  

  101  7  8  86  ت

% 85.14  7.92  6.93  100  

� و"9د �$>��ت ا���� إ"/�ر

Qاد أ����	أ �#� ��Pا�� *	  

  101  7  16  78  ت

% 77.22  15.84  6.93  100  

� ا@�#�ر ا��<�4 �>�وج ��R

)�  )ا��و"

  101  18  22  61  ت

% 38.61  21.78  17.8

2  

100  

� ا��'�ف 	* ا���ل ��R

  )ا��و"�(�>�وج

  101  19  31  51  ت

% 50.49  30.69  18.8

1  

100  
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الجدول أن نسبة المبحوثين تتجه نحو الموافقة على العبارة التي تتحدث نالحظ من خالل 

 78بالمائة، و 85.14بنسبة ) ة(على تحبيذ سلوكات أو تعابير رومانسية من الزوج

بالمائة بالنسبة لوجود كلمات الشكر إجبارية في التعامل بين أفراد األسرة، لتتكون كذلك 

بالمائة  50.49بنسبة  ")الزوجة(مال للزوج حرية التصرف في ال"مرتفعة في عبارة 

  .38.61بنسبة )" الزوجة(حرية اختيار المظهر للزوج"لتنخفض قليال عند عبارة 

فبانتشار المسلسالت و األفالم الرومانسية أصبح الفرد يبحث عن هذا الجو في أسرته 

لكن بعد توفر بعدما كان الفرد يبحث عنه خارج المنزل أي بما يسمى بالخيانة الزوجية و 

اتساع المنزل، ووعي األفراد بما يعنى بالخصوصية ،إضافة إلى وجود (االمكانيات مثل

هذا مايدفع الشاب لتصور حياة عاطفية )مستلزمات تساعد الزوجة في االشغال المنزلية 

  .أفضل
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  :النتائـــــــــــج العامــــــــة

للدراسة،و حسب الفرضيات المحددة مكننا إن دراسة الموضوع حسب األهداف المسطرة 

  :من الخروج ببعض النتائج منها 

وكلما زادت .كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما زادت فرص العمل و االرتقاء فيه     

هذا مايفسر طغين و .فرص العمل و االرتقاء فيه كلما اتجه الشباب لتأسيس اسرة نووية

  .الشخصية على حساب اسرة التوجيهفردانية الشباب في تحقيقمصالحه 

السلوكات و التفاعالت  المبادئ التي تعكسقيم و ال بعض  اببالشبعض  يضع     

في األسرة التي يعيش فيها و التي قد تعجبه و تناسبه و يأخذها كنموذج لبناء الموجودة 

عينتنا هو تكوين أسرته المستقبلية ، أو قد ال تعجبه فيبحث عن البديل ، وكان البديل في 

  .أسرة نووية أي النمط المتكون من زوجين و أطفال هذا من ناحية 

أما من ناحية الوظائف و األدوار نجد هناك تغير في تصورات الشباب و ذلك من       

خالل إشارة النتائج المتحصل عليها في دراستنا إلى الموافقة على عمل الزوجة أي أن 

عاملة، كما ان المرأة أصبح شرط العمل من ضمن شروط  الشاب موافق أن تكون زوجته

الزواج، و لكن فيما يخص نوع مهنة الزوجة فأجمع األغلبية أن تكون من موافقة الزوج 

لنصل إلى مرحلة يبدو لي نوع من التفاوض في تصورات الشباب وكل طرف يدافع عن 

ق العام و كذا حسب يفرضها النس التي مكانته من منطلقات مختلفة ، و وفق األنظمة

  .معايير تضبطها مؤسسات التنشئة اإلجتماعية 
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يؤمن الرجل بالمساواة بينه و بين المرأة وذلك  الباس به كما نستنتج أنه هناك مستوى     

حياة مليئة هدف الشباب اليوم إلى العيش في يمن خالل مشاركته ألغلب القرارات ، كما 

لكن بإظهارها على أرض الواقع بمعنى أن يعيش في بالمحبة و الودية هذا و ليس فقط و 

جو يسوده التعابير الرومنسية إضافة إلى معامالت خاصة مثل االخذ بعين االعتبار 

  .اي االتجاه نحو الرفقة الطرف اآلخر و ذلك بشكره وكذا مشاركته في األفراح و األقراح

و  مر في تصورات الشبابمستمرة تؤدي الى التغير المستالتغيرات االجتماعية ال     

  .خاصة في االشغال المنزلية

المشاركة بين الزوجين في بث اصبحت تتسم يبحوحده لزوج اتخاذ القرارات لتذبذب      

  .اتخاذها

مكانة المراة في بروز متزايد و ذلك ناتج عن الدور الذي تقوم به باعتبارها عضو في     

  . المجتمع

  

  

  

  

  

  

  



 ا����� ا���ا�
                                                     ا�	�� ا��ا��                    

 

83 
 

  :ة ـــــــــــــــــــــــــــخالص

فبعد عرض النتائج العامة المتحصل عليها من خالل التحليل يمكن أن نقول أن الشاب 

إذا كان يحس بالراحة و الرضا التام فإنه بطبيعة الحال سيسعى لبناء نفس األسرة التي 

  .يعيش فيها ، و إن كان العكس فإنه سيبحث عن البديل الذي يرى بأنه سيناسبه

سرة خاصة و بصفة خاصة تمس المجتمع عامة و األكما للتغيرات االجتماعية التي 

األدوار والوظائف و هذه تنيجة للظروف السوسيواقتصادية التي تساهم بشكل كبير في 

   . لى تغيير تصورات الشباب التي يحملونها حولهامما أدى إ خلق هذا التغير
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 تمهيد

 أولىيشهد المجتمع الجزائري مجموعة من التغيرات و في مختلف مؤسساته و خاصة 

ألحداث التاريخية  التي عرفتها  زيادة على ذلك ل نتيجة ، وذلكمؤسساته أي األسرة

الذي يحاول التخلص التطور التكنولوجي الذي ساهم في تغيير عقلية الفرد خاصة الشباب 

        عبير عن الذاتالت تأكيدجل أالقهر المتسلطة عليه من  ألوانمن كافة الضغوط و 

التمرد على  منو االعتماد على الذات،هذا ما خلق نوع  يةاالستقالل إلىو نتيجة لميلهم 

.الموجود و البحث عن نموذج يحقق تصوراتهم األسرةنمط   
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 :خصائص العائلة الجزائرية  -1

  :1بمجموعة من الخصائص يمكن عرضها في ما يليتتميز العائلة الجزائرية 

عدة عائالت زواجية و  أحضانهاالعائلة الجزائرية هي عائلة موسعة حيث تعيش في  -

 إلى 20عند الحضر و الخيمة الكبرى عند البدو نجد " الدار الكبرى"تحت سقف واحد 

.يعيشون جماعيا  أكثرشخص و   60  

فيها و الجد هو القائد الروحي للجماعة  األببطريقية ،العائلة الجزائرية هي عائلة  -

   تسيير التراث الجماعي و له مرتبة خاصة تسمح له بالحفاظ أموروينظم فيها  األغلبية

.واسطة نظام محكم على تماسك الجماعة المنزلية ب باو غال  

 المرأةانتماء  و أبويالعائلة الجزائرية هي عائلة اكناتية ،النسب فيها ذكور و االنتماء  -

 األكبراالبن  إلى األب،من  أبويو الميراث ينتقل في خط  ألبيهايبقى انتماؤها  )األم أم(

.للتراث نقساملإلاعادة حتى يحافظ على صفة   

له مهمة و مسؤولية على  األب أن أيالعائلة الجزائرية هي عائلة المنقسمة  -

   أبنائهالمنحدرون من  األبناءو ) البنات يتركن المنزل العائلي عند الزواج( األشياء

فالخلف الذكور يترك الدار الكبيرة ويكون  ، أبنائه أبناءالمنحدرون من  األبناءو 

 .األزواجمقابال لعدد  الخالياعددا من 

                                                           

1
  .37ص  ،مرجع سابقمصطفى بوتفنوشنت ،  
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ا و ذلك من ومن هنا يمكن القول أن العائلة الجزائرية ذات عالقة مترابطة بين أفراده

.خالل نظام القرابة الذي يحظى به المجتمع الجزائري  

لقد مرت العائلة بمجموعة من المراحل نحو التطور وهذا حسب الظروف و        

فقد قدم نماذج مختلفة عن  دميرسمنفحسب  ،من تغيير كل فترةالمستجدات التي تشهدها 

تتم كما هو مستويات تطور العائلة، و من خالل هذه النماذج تظهر عملية التطور وكيف 

    :موضح في النماذج التالية

  :ــــائليةالنمــــاذج الع أهم -2

تقدما في التطور العائلي وهذا النموذج  األكثر يمثل النقطة :المتطورالنموذج العائلي  -

بمعنى التخلي عن العادات والتقاليد .القديمهو عموما في قطيعة تامة مع النظام العائلي 

.والقيم الموجودة في األسرة التي تسبق ذلك التطور  

 فهو يجسد حذرا ،هو معارض للتطور العائلي الحالي:النموذج العائلي المحافظ  -

قوة هذا النموذج  إما ،متطرفة بأنهاينفر من الحلول المنعوتة  ،ما يرام أحسنيتحمله على 

.نه ضد فكرة المعاصرة والتجديدألقد قضى عليها، أي   
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هو عبارة عن مجرد شاهد عن التطور العائلي يختلف عن  :االنتقاليالنموذج العائلي  -

يقاسم شعور  أنالماضي كما يرفض كذلك  إلىمعه في حنينه  الشتركالمحافظ و 

.النموذج الذي يعرف حركة في على المستوى األسري . 1المتطور تجاه عالم متدهور  

نماذج جد مثالية ومنطقية وعقالنية لكنها  أنهايعلق بوتفنوشنت على هذه النماذج و      

.غير واقعية و يمكن مالحظتها كماهي  

خصائص النموذج مع  و قد قام بوتفوشنت بتصنيف العائلة الجزائرية بأنها تتطابق

ي، إذ يجمع هذا األخير بين األفكار الداعية للحياة العصرية و األفكار الداعية االنتقال

الجزائرية لها بعض خصائص النموذج  األسرةبان  بورماس موريس، ويضيف للمحافظة

مثل الثقافة، اللباس، اللغة،وبعض  األوروبيةلتقليد الحياة  أفرادهاالتطوري وذلك بميل 

.الخ...السلوكات  

 

 

 

 

 

                                                           

1
  .313ص ،  مرجع سابقمصطفى بوتفنوشنت ،  
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:خصائص التغير األسري في المجتمع الجزائري -1  

 أثرهالتغير الذي يتعرض له المجتمع كان له  أنهناك كثير من العلماء يرون          

 الكليالتواجد  الكبيرة، األسرةو التي تعد ركيزة المجتمع، فبناء  األسرةالواضح على بناء 

و . بدا يتالشى في اغلب المجتمعات ومنهم المجتمع الجزائري في بيت واحد لألفراد

أي تكون في االستقاللية الحياة المثالية  أن أصبحت ترى التيو  ظهور األسرة النواة

تحدد عالقاتها بكل  أصبحتالصغار فقط ،كما  األطفالانحصار التزاماتها في الزوجين و 

، وهذا ما أحدث تغيرا على مستوى تركيبة المجتمع الجزائري، زوجةالزوج و ال أسرتيمن 

فنجد أن البيت مهما اتسعت مساحته فإنه ال يبقي بين جدرانه سوى األب و األم، فالكل 

أصبح يقرر الرحيل و االستقرار في بيت خاص بحجة تفادي المشاكل، التي نتساءل أين 

هذا األمر أخذ أبعادا حقيقية خاصة إذا  ؟كانت في الماضي عندما كان يجمعهم بيت واحد

.1تعلق األمر بزوجة االبن، فهي أصبحت ال تتزوج إال ممن لديه سكن خاص  

تعد بمثابة وحدة متعددة الوظائف إنتاجية، إيديولوجية، تربوية،  سرة التقليديةاألف       

تسد حاجاتها و متطلباتها بنفسها ومسؤولة عن تلبية الحاجات الدينية و الروحانية ألفرادها 

، علما بأن رب العائلة هو االجتماعيةثقافتهم عن طريق التنشئة اف على تربيتهم و و اإلشر 

يساعده في ذلك أعضاء  ،االقتصاديةياتها و أعمالها الذي يتكفل بشؤونها ويدير ملك

                                                           

1
  .47ص ،  2005، دار المعرفة ، الجزائر ،   أين؟ إلىالزواج و الشباب الجزائري مصطفى بوتفنوشنت ،  
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 اختصاصالعمل الخارجي من ن كا لزوجة و األوالد و األقارب، و إذعائلته بما فيهم ا

  .النساء الماكثات بالبيت اختصاصفإن العمل الداخلي المنزلي من  ،الرجال

التي تربط بين األفراد في هذا النموذج العائلي الحديث  االجتماعيةفالعالقات         

أصبحت تتميز بالضعف نظرا لكونها تستند على الجانب الرسمي و المصلحي فالزيارات 

مثال أصبحت محصورة في المناسبات و السبب يرجع إلى كون هذه العائلة تميل نحو 

ن مسألة العودة إلى العائلة و الفردية في كل تصرفاتها، ومع هذا ال ننفي أ االستقاللية

 ضرورية في مجتمعنا الجزائري ما دامت هي األساس في عملية

اإلقرار خاصة في بعض القضايا الهامة و التي مازالت تمسها و المتمثلة في الزواج رغم 

. 1ما عرفه هذا األخير من تغيرات  

ائرية التقليدية نالحظ السائدة في العائلة الجز  االجتماعيةأما عن طبيعة العالقات        

أن الصفة المتأصلة في هذا النموذج العائلي هي الوحدة و التماسك خاصة وأن العالقات 

التي تربط بين أعضاء هذه العائلة قائمة أساس على التعاون و المودة و التضحيات و 

الشعور  األفرادغير المحدود في مختلف المجاالت و هذا ما يمنح لهؤالء  االلتزام  

.العاطفي و عدم القلق تجاه األزمات أو النكبات المحتملة الوقوع االستقرارو  الطمئنانبا  

                                                           

1
  49،ص48، مرجع سابق، صأين؟ إلىالزواج و الشباب الجزائري  �ط�
 �و���و��ت، 
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فالقيم و الممارسات الفردية لم تكن تشجع بقدر ما كانت تشجع و تدعم الممارسات        

 بانتمائهإال  اجتماعيافي هذا النموذج العائلي كما أن الفرد هنا ال يعترف به  االجتماعية

التقليدية عضو في  العائلة الفرد في: "إلى عائلته و في هذا الصدد يقول حليم بركات

"عائلته أكثر منه فرد مستقل  

القرارات المتعلقة بشؤون ومستقبل العائلة  اتخاذوفي األخير، نشير إلى أن مهمة        

ل العائلة نظرا غالبا ما كان ينفرد بها رئيس العائلة الذي له السيطرة الكاملة ومعه رجا

القرارات إزاء القضايا  اتخاذمجال للنساء بالمشاركة في  ط هؤالءيعو لم ،لمنزلتهم العائلية 

المشتركة و التي تهم العائلة و مستقبلها خاصة و أن المجتمع كان يقيم الذكور أكثر من 

.اإلناث  

 2-  الشـباب و التـغير األســـري:

عامة تحدث في جميع مؤسسات المجتمع ،حتى المتطورة التغير االجتماعي ظاهرة        

و التي تفرض هذا التغير كما تفرض التوافق معه ،هذا ما يتطلب تطوير القواعد و 

المعايير و التي يجب  تعلمها هذا  ما يؤثر على النظام األخالقي الذي يفقد جزءا من 

.حيته للتعامل في المواقف الجديدةصال  
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ت االجتماعية التي يعيشها األفراد يكتسب ادوار جديدة ،فالمراكز و في ظل التغيرا     

االجتماعية التي يشغلها الناس و األدوار ،و األنماط السلوكية المتوقعة منهم يتغير مما 

.يفرض ضرورة اكتساب ادوار جديدة  

و تعد فترة الشباب أكثر مراحل العمر تأثرا بالتغيرات االجتماعية السريعة ،التي تطرح     

اختبارات عديدة ،هذه التغيرات تعمل على وضع الشباب في موقع يشعرهم بان المجتمع 

الذي ينتمون إليه ،ال يمنحهم التوجيه المالئم لالختيار السليم ،و ذلك نتاج لتغير البناء 

وض األدوار الجديدة ،و ارتفاع معدالت الحراك االجتماعي و الجغرافي و المعياري و غم

التحوالت التي تطرأ على سلطة الكبار بعد أن أصبحت خبراتهم غير مالئمة للمواقف 

.الجديدة،إلى جانب المكانة التي أصبح يشغلها الشباب في المجتمع المتغير  

بح يشغلها الشباب في المجتمع هذا على الرغم من تعاظم المكانة التي أص        

الحديث فان الفرص التي يمنحها هذا المجتمع للشباب كي يثبتوا ذواتهم و يؤكدوا نضجهم 

.1االجتماعي محدودة بشكل ملحوظ  

لهذا نجد الشباب في صراع دائم بين ماهو قديم أو مكان موجود قبال و حاول        

كان بتصرفات تزيد من تطور المجتمع أو إبداع جديد يحاول إثبات ذاته من خالله سواء 

.من خالل التمرد على نظام المجتمع  

                                                           

1
  .30ص ،2003، 1ط الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ، ، الشباب العربي و التغير االجتماعي سامية الساعاتي ، 



 ا���ة ا���ا�ــــ��� ا���ب و                                                       �	ا���� ا���

 

50 

 

تساب الشباب ألدوارهم تعد األسرة من أهم النظم االجتماعية المؤثرة في اك                   

فعلى الرغم من التغير الذي تشهده األسرة من تغير و على مستويات  .االجتماعية

نالحظ أن المجتمع الجزائري في استمرار إلى ما يسمى ، فعلى مستوى البناء مختلفة

على مستوى الوظائف فنعرف أن معظم و  ،التوجه إلى األسر النووية بتقلص األسرة أي

 ،إلى غير ذلك ،الحضانة ،،  المسجدالوظائف انتقلت إلى مؤسسات مختلفة منها المدرسة

يعد الدور التقليدي لألب هو كذلك نلحظ التغير على مستوى األدوار فكما نعرف انه لم و 

و التي حل محلها التوجيه القائم على   ،لسائد اآلن كصاحب السلطة المطلقةنفسه ا

التفاهم و اإلقناع ،فلقد أصبحت العالقات بين اآلباء و األبناء تتميز بالمرونة أي بالتوجيه 

.و اإلرشاد  

لوسائل اإلعالم و ما تلقنه  فنجد شباب اليوم يسعى إلى التغير وهذا نتيجة تحت تأثير    

.اجتماعية جديدة تهدف باستقاللية الشباب عن آبائهم  ادوارمن   

:ةـــــخالص  

الشباب من مصدر للتجديد و التغيير فهم الشباب بالنسبة للمجتمع فيما يمثله  أهميةتكمن 

رغم و لكن  عادة ما يرفعون لواء الحديث من السلوك و العمل من خالل القيم الجديدة ،

راديكالية واقل رغبة في االمتثال للسلطة المفروضة عليه  أكثر بأنهما يتميز به الشباب 

    .الشاب بناء شخصية  في لتنشئة االجتماعية دور كبيرل أن إال



 األسرة والتغير االجتماعي                                                            ثانيالالفصل 

 

24 

 

  : تمهيد

إن األسرة من مؤسسات المجتمع التي تركز بالدرجة األولى على أهمية بنائه ، ويكون هذا 

من خالل معرفة األدوار و الوظائف الموجودة داخلها ، ولهذا هناك كم كبير من الدراسات 

موضوع األسرة ومن جوانب مختلفة وفي  اهتمت بدراسةوفي مختلف المجاالت 

تخصصات عديدة ومن بينها علم االجتماع وذلك ألهميتها الكبيرة في ضبط أفراد المجتمع 

تحت نظام تفرضه الواقع و ما ينجر عليه من تغيرات و على مستويات مختلفة مثل 

ظ على استمرارية وحدة اجتماعية تحاف األسرةالوظائف و األدوار، و مع ذلك تبقى 

    .المجتمع 
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  :مفهوم األسرة  -أوال

التي يتكون منها البنيان االجتماعي  األولىالجماعة "أسر هي : تعريف سناء الخولي -

تزال  كما كانت و ال األخرىاالجتماعية  باألنظمة وتأثيرا و هي أكثر الظواهر انتشارا 

  .1عامال هاما ورئيسيا من عوامل التربية و التنشئة االجتماعية 

له من خالل  األساسيلها مكانتها التي تشغلها في المجتمع باعتبارها المكون  األسرة

 االجتماعيةاألسرة هي البيئة ، ف ى المستوى الداخلي و كذا الخارجيتفاعل أفرادها عل

و  األخذاألولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته و التعريف على نفسه عن طريق عملية 

ذات طبيعة تهدف إلى اإلتحاد  األسرةبمعنى أن ، ن أعضائهاالعطاء و التعامل بينه و بي

  .ن أفرادها لتكوين مؤسسة اجتماعيبي

 : عرض ألهم التعريفات اآلسرة -

مشترك ، وتعاون  إقامةمكان  جماعة اجتماعية تتميز أنها" : يعرفها ميردوك-1

عالقة جنسية  األقلعلى  أعضائهاوظيفة تكاثرية ،و يوجد بين اثنين من و  اقتصادي، 

وطفل، سواء كان  بالغة ، أنثىو  ها ،وتتكون على األقل من ذكر بالغب  يعترف المجتمع

  .2"أو عن طريق التبني ،من نسلها

  ـ
                                                           

1
  .46ص ،مرجع سابق سناء الخولي ، 

2
،رسالة ماجيستير   المتأخرةاألسرة  دورها في تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل في مرحلة الطفولة عزي حسين ،  

  .42 ص، 2013/2014في علم النفس ،جامعة البليدة ،
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وأنها النقطة األولى التي , األسرة بأنها الخلية األولى في جسم المجتمع كونتيعرف  -2

 .وأنها الوسط الطبيعي االجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد, يبدأ منها التطور

 .االجتماعيةة البيولوجية و داألسرة بأنها الوح هربرت سبنسرويعرف  -2

اسيس اإلنسانية قوة اعر ة األحفيعتبر أن المش, واردأما عالم االجتماع األمريكي  – 3

بنى على ذلك نظريته في الحب على أساس أنه أول خطوة في وجود نظام  االجتماعية و

 .الزواج

و النساء زودتهم بها الطبيعة و هي السبب  أن هناك جاذبية في الرجال سمنرويرى  -4

الذي يعتبر إلى وأدت هذه الجاذبية الطبيعية إلى الزواج , في دوام وبقاء الجنس البشري

 .جانب ذلك مظهرا للتعاون واإلبقاء على وجود الذات وحفظ الكيان االجتماعي

األسرة بأنها منظمة دائمة نسبيا مكونة من زوج و زوجة وأطفال  وليم اجبرنويعرف  -5

أو بدونهم، ويرى أن العالقات الجنسية و الوالدية هي المبرر األساسي لوجود األسرة و 

  1.ت األسرة في كافة المستويات الثقافيةأنها من مميزا

يرتبطان مع  وامرأةاألسرة بأنها الوحدة البنائية المكونة من رجل  فيعرفابل وفوجل أما  -6

 .أطفالهما بطريقة منظمة اجتماعيا سواء كان هؤالء األطفال من صلبهما أو بطريق التبني

جماعة دائمة مرتبطة عن طريق عالقات جنسية "األسرة بأنها  ماكيفرويعرف   -7

, وقد تكون في األسرة عالقات أو أخرى, "بصورة تمكن من إنجاب األطفال و رعايتهم

 .وتقوم على معيشة الزوجين معا ويكونان مع أطفالهما وحدة مميزة
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أطفال أو بال ارتباط يدوم قليال أو كثيرا للزوج وللزوجة ب"األسرة  نيمكوفويعرف  -8

    ".أطفال أو هو ارتباط رجل وامرأة فقط باألطفال

ومن أهم وظائفها إنجاب , فيعرف األسرة بأنها النظام اإلنساني األوللندرج أما  – 9

كما أن النظم األخرى لها أصولها في الحياة , النوع اإلنسانياألطفال و المحافظة على 

االقتصادي و الضبط االجتماعي و التربية و األسرية أن أنماط السلوك االجتماعي و 

  .1الترقية و الدين نمت أول األمر داخل األسرة

  : األسرةخصائص 

في مرحلتهم  أنستهمالجدد  باألعضاءجماعة اجتماعية تقوم بتزويد المجتمع  األسرة إن

   .في مجتمعهم  إليهمالمنسوبة  األدوارو تلقينهم و تدريبهم  الطفولية

  .تقوم بالوظائف الجوهرية للفرد و المجتمع معا  ألنهامؤسسة اجتماعية  األسرة إن -

 أسسهاية لها ثقافة مشتركة تستمد كمؤسسة اجتماع أوجماعة اجتماعية ك األسرة إن -

  .اييره وقيمه و عاداته و تقاليدهعو م عمن فلسفة المجتم

  .يقرها المجتمعدوام الوجود االجتماعي بصورة بالزم و دائم ماتحاد طبيعي و  األسرة -

و االجتماعية عن طريق اختصاص  الدينية والتربوية األخالقتحافظ على القيم و  -

  .لتلك القيم أعضائها

                                                           

1
،  العربية األسرةدراسة التغيرات في : علم االجتماع العائلي العليم ناصر،محمد احمد محمد بيومي و عفاف عبد  

  .21- 20، ص 2003ية ، االسكندرية ،دار المعرفة الجامع
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من حب  بما تمنحه اإلنسانيةفي تعديل و تشكيل الشخصية  تأثيرهاتمارس  -

  .يقوم فيها الوالدان بدور مميز من خالل التوجيه و الضبط ،ألعضائها

  :األســرةأشكـــال -ثانيا

يستخدم مصطلح األسرة النواة وكذلك مصطلح األسرة  :واةـــــــــــــــالن األســــــــــــــرة-1 

و الفرق . األسرة المكونة من الزوج و الزوجة وأطفالهما المباشرين إلىالزوجية لإلشارة 

األخت أو األخ يمكن أن يقيم مع أفرادها أحد األقارب مثل  النواةالوحيد بينهما أن األسرة 

  .أما األسرة الزوجية فهي قاصرة على الزوجين وأطفالهما فقط, أو أحد الوالدين

, واألسرة النواة أو الزوجية تعرف كوحدة، تبدأ بمراسم الزواج وتستمر خالل الحياة       

ويتركز االعتماد االقتصادي داخل األسرة  وتكون العالقات الجنسية قاصرة على الزوجين،

فهي من الناحية االقتصادية تعتمد على دخل الزوج . النواة وليس على أي من األقارب

كما تظهر بوضوح دالئل المحبة و العواطف . من عمله وربما أيضا على راتب الزوجة

  1 عولهذا فاألسرة النواة في كل مجتم. الصادقة الخالصة بين اآلباء و األبناء وبين اإلخوة

                                                           

 .65، صمرجع سابق سناء الحولي ،1
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الزوج و الزوجة من امتيازاتها في  أسرتيت فيها تتحدد في كل من أما عن العالقا      

كما تقوم على أساس الحرية و االستقاللية و ضعف , الذاتي االكتفاءحصولها على 

   1.العالقات القرابية نتيجة للمطالب المادية و الضغوط الثقافية المعقدة

اسم  أحياناتتكون من تجمعات لألسرة النواة و يطلق عليها  :  دةـــــــــرة الممتــــــــــاألس

وجدير بالذكر أن شكل األسرة الممتدة هو الذي ". األسرة المتصلة" أو " األسرة الدموية"

كان شائعا في الماضي في معظم المجتمعات، إال أنه نتيجة لتحول كثير من المجتمعات 

  .الممتدة و تناقصت أهميتها روابط األسرة انهارتمن الزراعة إلى الصناعة 

  :2من مميزات األسرة الممتدة

و تتميز األسرة الممتدة بنوع من الثبات و االستقرار، و هذا بالرغم من تعاقب األجيال،  -

تضل متحفظة  إال أنها، )رئيس األسرة أو فرد من األسرة وفاة ( األفراد أيتغير 

  .بشخصيتها و مسؤولياتها تجاه أفرادها

تتميز بالتقارب المكاني بين أفرادها، وما يأتيه هذا التقارب من فرص األكثر لرؤية  -

       رين،معينين من األسرة مراقبة األفراد اآلخالاألفراد بعضهم لبعض و يسهل لألفراد 

                                                           

  .216، ص  1993، اإلسكندرية ،  دار الكتب الجامعية ، رعاية األسرة حسن محمود ، 1     

  
  .66-65، صبق امرجع س سناء الخولي ،2
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م على أي انحراف أو خروج عن القيم التي تلتزم بها هو مالحظة سلوكاتهم و محاسبت

  .األسرة

    المتسعة مهما كان حجمها األسرة" هي)الموسعة (الممتدة  األسرةفنوشنت و يعرف بوت

تجمع بين  أن فبإمكانهاتتنوع حسب ظروف الزواج والمواليد  أن العائلةو تستطيع هذه 

  ".من الجانبين  األقاربو  األجداد األسالف

  :1نستخلص مايلي أنومن هنا يمكن 

  وويةــــــــــــــــــــــالناألســــــــــــــــرة   تدةــــــــــــالمماألســـــــــــــــــــــرة 

  .تشكل وحدة اقتصادية متعاونة -1

من  أكثرالدم  رابطةعلى  أساساقائمة  -2

  .المصاهرة أورابطة الزواج 

و  في المجتمعات التقليدية رثأكتنتشر  -3

  .الشعبية و الريفية 

تسودها عالقات اجتماعية تراتبية و  -4

بسلطات واسعة على  األكبر األبيتمتع 

  .أفرادهاجميع 

  .تتميز باستقاللها االقتصادي -1

 أكثرالزواج و المصاهرة  رابطتسودها  -2

  .الدم رابطةمن 

في المجتمعات الحديثة  أكثرتنتشر  -3

  .الصناعي  الحضرية و

  .طيةالقات اجتماعية ديمقراعتسودها  -4

  

  

                                                           

1
  316 ص ، مرجع سابقمصطفى بوتفنوشنت ،  
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   :وظائف األسرة -ثالثا

هناك كثير من المجتمعات قائمة بالفعل دون أن يكون لها نسق رسمي للسوق أو نسق 

 أسريةقانوني أو سياسي محدد، إال أنه ال يوجد أي مجتمع في العالم ليس له بناءات 

لألطفال عن  االجتماعيمحددة رسمية، ففي كل مجتمعات العالم تحدد المكانة أو الوضع 

  . 1االجتماعيطريق انتمائهم إلى أسر معينة حيث يربون و ينشئون ويخضعون للضبط 

بحيث تقوم األسرة بإنجاز عدد من الوظائف األساسية للمحافظة على استمرار الحياة 

االجتماعية وقد اتفق علماء االجتماع على عالمية هذه الوظائف، كما أكدوا على أهمية 

كل مجتمع إنساني ينظم و يضبط بطريقة نظامية العالقات بين عامل آخر هو أن 

الجنسين من خالل تنظيم الزواج بهدف اإلنجاب، حتى أن المجتمعات التي تسمى بدائية 

  .2تحدد العالقات بين الجنسين

لقد وجه النقد اآلن لألسرة الحضرية المعاصرة لفقدانها الكثير من وظائفها التقليدية التي 

و بتتبع التاريخ المكتوب نجد أن األسرة في العصور السابقة . ها في الماضيكانت تقوم ب

كانتْ هي النظام االجتماعي الرئيسي، و قد صاحب هذه التغيرات التي تعرضت لها 

المجتمعات مثل زيادة التخصص و تعقد المجتمع الحديث و تغيرات في الوظائف التي 

                                                           

1
  .56، ص ، مرجع سابقسناء الخولي 

2
         .57، ص نفس المرجعسناء الخولي ،  
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أدى إلى انتقال عدد كبير منها إلى مؤسسات  كانت األسرة تقوم بها من قبل، األمر الذي

  .أو تنظيمات خارج نطاق األسرة

  :أهـم هـذه الوظـائـف

حيث كانت األسرة في الماضي وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا، : الوظيفة االقتصادية -)1

للبنوك أو المصانع أو  تنتجه، و بالتالي لم تكن هناك حاجة ما ألنها تقوم باستهالك

  .المتاجر

كان أعضاء األسرة يستمدون مكانتهم االجتماعية من مكانة :وظيفة منح المكانة -)2

  .أسرهم في الوقت الذي كان اسم األسرة يحظي بأهمية و قيمة كبرى

كانت األسرة تقوم بتعليم أفرادها، و ال يعني ذلك تعليم  :وظيفة الحماية التعليمية -)3

و الصنعة أو الزراعة و التربية البدنية و الشؤون القراءة و الكتابة، و إنما يعني الحرفة أ

  .المنزلية

كانت األسرة أيضا مسؤولة عن حماية أعضاءها، فاألب ال يمنح  :وظيفة الحماية -)4 

ألسرته الحماية الجسمانية فقط، و إنما يمنح أيضا الحماية االقتصادية و النفسية، و كذلك 

  .سنيفعل األبناء آلبائهم عندما يتقدم بهم ال

مثل صالة الشكر عند تناول الطعام و صلوات األسرة الجماعية و  :الوظيفة الدينية -)5

  .قراءة الكتب المقدسة و ممارسة الطقوس الدينية
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كانت الوظيفة الترفيهية محصورة أيضا في األسرة أو بين عدة  :الوظيفة الترفيهية -)6

أسر و ليس في مراكز خارجية مثل المدرسة أو المجتمع المحلي أو وسائل الترفيه 

  .المختلفة

  :األسرة المعاصرة فيمايلي وظائفوعموما تحدد المراجع العملية و 

  .إنجاب الصغار -1

 .المحافظة الجسدية ألعضاء األسرة -2

 .نة االجتماعية لألطفال و البالغينمنح المكا -3

 .التنشئة االجتماعية -4

 .الضبط االجتماعي -5

من قبل و هي الوظيفة إضافة إلى وظيفة جديدة لم يهتم بها التحليل السوسيولوجي       

مستقل و األبناء في منزل  اآلباءعل العميق بين الزوجين و بين انعني بها التفالعاطفية، و 

ع العاطفي لجميع أعضاء صغيرة تكون المصدر الرئيسي اإلشبامما يخلق وحدة أولية 

  .1قد أصبحت هذه الوظيفة من المالمح المميزة لألسرة الحضرية الحديثة و . األسرة

  

  

 

                                                           

1
  .61ص ،58ص ، 57ص ، مرجع سابق  سناء الخولي ، 
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 1- تعريف التغير االجتماعي:

ليس بسيطا تماما في  األمر أنمحاولة التعرف على عمليات التغير االجتماعي نجد  إن

.كل مجتمع   

العملية الجوهرية التي تضمن للمجتمع البقاء و االستمرار، فهو  بأنه يعبر عنهالتغير ف

بين تنظيماته ،و بقدر ما في  تالؤمعلى كيان المجتمع و و  دينامكياعملية تحافظ 

مفهومه السوسيولوجي شامل واسع يحتاج  أن إالالمصطلح من مظهر البساطة النسبية 

.1التحديد الموضوعي إلى  

 أنماطالتحول في تنظيم المجتمع و في  بأنهالتغير االجتماعي : ماكيونيستعريف  -

  .الفكر والسلوك عبر الزمن 

التباين التاريخي في العالقات  إلىالتغير االجتماعي يشير  أن: فيقول   تعريف ريتزر -

  .و الجماعات و التنظيمات و الثقافات و المجتمعات األفرادبين 

 البناءوالنظم و السلوك و العالقات االجتماعية  أنماطفي  نه التبدلإ:  و يعرف فارلي -

  .2االجتماعي

.و يركز فيبر على أهمية األفكار و تطورها في إحداث التغيرات االجتماعية   

 

                                                           

1
  .58ص، سابق مرجعهناء حافظ بدوي ،  

2
  .58.��س ا��ر��،ص 
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:أنــواع التغـير األســري -2  

2-1 التغير على مستوى البناء: يمكن أن نتعرف على التغير الذي يحدث في األسرة 

:1من الجوانب البنائية من خالل مايلي  

بسبب استعمال وسائل ضبط  األسرةو الذي يمكن معرفته من خالل تقلص  األسرةنمط  

 أسرةالمرغوب فيهم، بحيث كانت  األطفالتغير قيم الوالدين حول عدد  إلى إضافةالنسل 

.و ذلك تحت سقف واحد  أفرادمكونة من عدة  األسر سر وهذهأموسعة متكونة من عدة   

نموذج  أصبحالكبيرة يتالشى و  األسرةومع التغير الذي مس األسرة واخذ نموذج      

تنحصر التزاماتها في  األخيرةالصغيرة هو السائد في الوقت الحالي ،و هذه  األسرة

 أسرتيتحدد عالقاتها بكل من  األسرةهذه  اصطبحتالصغار فقط كما  أوالدهاالزوجين و 

سواء كانوا في المدرسة  األسرةوج و الزوجة ،و صار الصغار يقضون وقتهم بعيدا عن الز 

.اللعب آماكنفي أو ،  

 2-2 التغير على مستوى األدوار:

  فقد تغيرت مفاهيم الدور بالنسبة للجنسين و كذلك األدوار المتوقعة لكل من الزوج و  

 .2كبير من األدوارالزوجة ،أي انه يتوقع من الجنسين أن يقومان بعدد 

                                                           

1
  .20، ص سابقمرجع  هناء حافظ بدوي، 

2
  .92، ص ،مرجع سابق  سناء الخولي ، 
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من ناحية  فبعد زيادة فترات تغيب رب األسرة عنها ومن ثم زاد التباعد بين الزوج و األبناء

الزوج و الزوجة من ناحية أخرى ، و بذلك ظهر تغير في التوزيع التقليدي لألدوار  ،و بين

كأم و ربة في األسرة فتعددت ادوار الزوجة ،ولم يعد دورها مقتصرا على الدور التقليدي 

  . 1منزل

عددا  أن إالهو العائل الوحيد ،و يكون الزوج  ن األسرةفي  األولالعائل  أن فكما نعلم

.الزوجان فيها  يتقاسمان هذا الدور أصبح األسرمتزايدا من   

فهو ال يزال ولكن ليس بنفس التسلط و العنف الذي  األسرةالرجل هو رئيس  أنكما نعلم 

تتميز بالتفاهم و المرونة وذلك الرتفاع مستوى التعليم   أصبحتكان عليه سلفا فالرئاسة 

.تشارك الرجل في مهامه  المرأة فأصبحتو كذا تطور وسائل التكنولوجيا   

و  ألطفالهبيولوجي و عائل  أبفدور الرجل كأب فانه لم يعد في الوقت الحاضر مجرد 

و  أطفالهمتفاهما لمشاعر  أكثر أصبحاليوم  فأبفارض للنظام و االنضباط عليهم ،

.تربيتهم و رعايتهم  إلى باإلضافةالتعاطف معهم ،  

                                                           

1
-129، ص1984، القاهرة، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،علم االجتماع العائلي علياء شكري واخرون ، 

130.  
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وجود الرجل الكبير خارج المنزل  و الذي كان منحصرا في المبيت فقط فقد تغير  أنكما 

المنزلية والتي كانت   باألعماللراحته ، و هذا الوجود قربه للقيام  األنسبليصبح المكان 

. األسرةتقسيم العمل داخل  مبدأبناءا على  خاصة بالنساء فقط،وذلك  

 2-3 التغير على مستوى الوظائف:

الجارية و بانتقال  التغيراتو ذلك نتيجة  تغيرت بشكل كبير وملحوظ األسرةوظائف  إن

تهتم بمتطلبات التنشئة االجتماعية  أصبحت فاألسرة، أخرىمؤسسات  إلىالوظائف  بعض

المعاصرة تنحصر  األسرةوظائف  أصبحتالعموم فعلى  األطفالو كذلك تنمية شخصية 

:فيمايلي  

.إنجاب األطفال -1  

  األسرة ألعضاءالمحافظة الجسدية -2

.البالغين لألطفالمنح المكانة االجتماعية -3  

  .منح التنشئة االجتماعية -4

.الضبط االجتماعي -5  
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و هي الوظيفة  األخرىالبارزة من بين الوظائف  أصبحتوظيفة  إلى إضافة      

و  األبناءو  اآلباءبين الزوجين و بين  أي األسرة أعضاء التي تهتم بالتفاعل بين العاطفية

.1بالحب و العاطفة إلنعاش األفرادمصدر جديد  أنتجهذا ما   

   :خالصة

من خالل ما سبق يتبين إن األسرة ذات مكانة بارزة في المجتمع ،على غرار ما تشهده 

مستويات مختلفة أي البناء و الوظائف و األدوار هذا ما يبرر وجود من تغيرات و على 

أنماط مختلفة  ومع هذا تبقى األسرة المؤسسة األولى التي تسهر على استمرارية نسق 

 .المجتمع

                                                           

1
  .210ص ، 2009،دار النهضة العربية ، بيروت ، التغير االجتماعي و التحديثسناء الخولي،  

  


