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 ":عامــة  مقدمـــة"

غـ مف ، لكف بالر  في مجاالت الحياة االجتماعية  ة العديد مف األشكاطبشري  لقد قطعت المجتمعات ال

أف تخفيو بيف ذه الحياة، كما يمكف نا ال نكؿ كال نمؿ مف العكدة لمحديث عف بعض مبلمح ىىذا فإن  

دارة ضمف ة، كأربكت فكر الباحثيف المتمر  جنباتيا مف ظكاىر قد أثقمت كاىؿ البشري   سيف، لتحتؿ الص 

بعات كل دت كخمقت العديد مف الت   مضاميفة، نظرا لما تحممو مف ة كىكاجسيـ البحثي  اصاتيـ العممي  إرى

ة بقدر ما يمكف أف تككف قائمة بمعزؿ عف ظكاىػر أخرل ليست فقط ذات سحنة اجتماعي  ليست  باتمسب  ك 

 ؿ.ػذك منحى يصب عضد المجتمع كك

معديد لاغؿ غؿ الش  ش  كالا، ياسية المعركفة عالمي  ة كالس  ة كاالقتصادي  ك الفقر إذف المشكمة االجتماعي  ػى

كاإلجماع  ذم ال يعرؼ االتفاؽكالمصطمح ال  كالمنظ مات العالمي ة.  ةكلي  كالمحافؿ الد  العممي ة مف المؤتمرات 

ف ، كحقيقة ال مفر منيا لـ كلاالنتماءات المذىبية كاأليديكلكجيةتأثرة بمالو اتستخدامالفي مفيكمو نتيجة 

قاطبة، متفاكت في حجمو كطبيعتو كمعدالتو  ةالمجتمعات البشري  تندثر، كالقاسـ المشترؾ األكبر بيف 

ظاىرة قديمة بذلؾ تاريخي لتصبح كتراكـ ليا امتداد كالظاىرة التي ، رة منواالجتماعية المتضر   كفئاتو

ست مجرد حالة عابرة بؿ ظاىرة ليا امتدادية شاسعة جعمت منيا لي .حديثة ال تعرؼ زمكانية محددة

الفقر يمثؿ بذلؾ قد أصبح بذات المجتمع، كلدة، صنعت منيا صكرة كاضحة كضعية ليا معايير محد  

؛ إذ أف  "تصاعد ة معاة كاالجتماعي  نمية االقتصادي  ة التي تكاجييا الت  حديات العالمي  الت  العكائؽ ك أكبر 

تتاـ القمة العالمية لمت نمية االجتماعية في االىتماـ بضركرة القضاء عمى ىذه العقبة كاف بعد اخ

زالة آثاره"5773" سنة قفككبنيا" ، مع العمـ بأف  مع 1، كال تي دعت إلى التزاـ عالمي بمكافحة الفقر كا 

نياية الث مانينيات كبداية الت سعينيات "أصبحت الد كؿ الن امية تعاني مف انخفاض مستكل الد خؿ نتاج 

خمي ة منيا أك خارجي ة، األمر ال ذم أدل بيا إلى االقتراض الخارجي فعجزىا عف ألسباب متداخمة سكاء دا
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، كبالت الي كقعت العديد مف الد كؿ الن امية بمصيدة الفقر الش ائكة، لتصبح ىذه 1سداد التزاميا الخارجي"

عاـ الظاىرة أكبر تحديات ىذا القرف كالياجس المؤرؽ الذم يعك ر صفك الشعكب، لذلؾ "فقد صدر 

ؿ تقرير مشترؾ بيف ىيئة األمـ المتحدة كالبنؾ الد كلي كصندكؽ الن قد الد كلي كمنظمة الت عاكف  0222 أك 

"، كال ذم يسم ط الض كء عمى مكضكع الفقر عمى اعتباره عالم أفضل لمجميعكالت نمية الد كلية تحت عنكاف: "

 .2أكبر َتَحدٍّ يكاجو العالـ"

العربي الذم لـ يسمـ ىك اآلخر مف قيرية ىذه الظاىرة التي عرفت  كنفس الحاؿ بالن سبة لمكطف

انتشارا كاسعا، خاصة بعد مكجة الثكرات الد اخمية التي مس ت أنظمة ىذه الد كؿ، مشك مة ىكة عمى مستكل 

مجاالت الت نمية بكؿ أنكاعيا بذاتيا، كلما استفحمت ىذه الثكرات جسد ىذه الد كؿ فقد تركت مكضع أثر قد 

احبو العديد مف المظاىر مثؿ الت يميش، البطالة، الفقر...، مف دكف أف نغفؿ مسألة االختبلالت ص

التطبيقية لبعض الس ياسات التنمكية االقتصادية كطبيعة أبينة الن ظـ االجتماعية لبعض الد كؿ، كم يا كاف 

يادم في بزكغ كاستفحاؿ الفقر بيذه المجتمعات.  ليا الد كر الر 

انتشار الفقر بالمجتمع الجزائرم فقد كاف منذ المرحمة االستعمارية، كبالرغـ مف كجكد أم ا عف 

المشركع التنمكم إال  أف  نسب الفقر عرفت ارتفاعا نتيجة العتبارات منيا: انخفاض أسعار البتركؿ، 

مساعدة عمى ارتفاع المديكنية، عدـ االىتماـ األكسع بالقطاع الفبلحي، بعض الظ كاىر الطبيعي ة غير ال

تحقيؽ مشركع الت نمية االقتصادية مثؿ: الت صحر، الجفاؼ...، كفيما يخص تكزيع انتشار ظاىرة الفقر 

بالمجتمع الجزائرم فقد اختمؼ تكزيعو كفقا جغرافية المناطؽ كخصكصيتيا، األمر الذم جعؿ مف فئة 

فئة معي نة نتيجة ألسباب كعكامؿ الفقراء تصبح جد عريضة. ليصبح بذلؾ الفقر الكاقع المرير الذم تعشو 

كظركؼ أك دت كجكديتو بالمجتمع، كمع فكرة المعايشة سيتكل د ال محالة تمثبلت تختمؼ باختبلؼ 
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الفاعميف االجتماعييف كخصائصيـ الد يمغرافية كالسكسيكلكجية كحتى االقتصادية، كىنا مكمف ىاجسنا 

مميا األفراد عف ىذه الظاىرة مف ماىيتيا، أسبابيا، العممي كىك محاكلة الت عرؼ عمى الت مثبلت التي يح

مقدمتيا  فيأسباب عد ة ليذه الد راسة  نااختيار لقد كاف مف كراء ك كأنماطيا، كالمفاىيـ الدالة عمييا، 

ر الفقر المدقع الذم تعشو العديد الذم الحظنا مف خبللو صك  "0226"كاني األخير عداد الس  مشاركتنا بالت  

إضافة  كىي مقاطعة تابعة لبمدية مستغانـ، ،سي ما المتمركزة بالمقاطعة ال تي قمنا بتعدادىاال مف العكائؿ

تي يحمميا أفراد العائمة الجزائرية عف ظاىرة صكرية ال  خصي في معرفة االتجاىات الت  الفضكؿ الش  إلى 

الفقػر كظاىرة  ، كمحاكلة الت عرؼ عف كثب عمى الت صكرات التي تحمميا العائمة الجزائرية عفالفقر

أىداف أما عف  .خاصة في الس نكات األخيرة ناكؿ اإلعبلمي ليذه الظاىرةفضبل عف الت  كمشكمة معا، 

األسر لظاىرة الفقر كمفيـك الفقير  أفرادصكرات التي يحمميا عرؼ عمى الت  محاكلة الت   :الأو  فيي  تنادراس

تحديد المحد دات المؤث رة في  ثالثالظاىرة، أم ا الجكانب المرتكز عمييا في تمثؿ ىذه اتحديد  ثانيا، معا

 ة.ػـك الفقر لدل األسر الجزائري  ػالة عمى مفيالد  بمكرة الت صكرات 

تي صكرات ال  محاكلة تشخيص الت   :في أو الضكع الد راسة فتمثؿ لمك  ةة الرممي  األىمي  ؽ بػأما فيما تعم  

في راسة فتكمف في إمكانية إسياـ الد  الثانية أما األىمية  ة لمفيـك الفقر، الجزائري   يقدميا أفراد العائمة

 أفراد العائمة تي ترتكز عمييا اتجاىاتصكرات ال  الكصكؿ إلى تحديد فيـ صحيح كمعرفة بعض الت  

 الجزائرية في تمثميا لمفقر، األمر الذم مف شأنو تحديد الجياز التصكرم المفاىيمي ليذه الظاىرة.

إفراز مظاىر اجتماعية أدل إلى  ،المجتمع الناتج عف تحكؿة االجتماعية تعقد مجاالت الحياإف  

مع ضركريات الحياة االجتماعية بكؿ متطمباتيا بعض الفاعميف تكيؼ نجـ عنو صعكبة متعددة 

كمتغيراتيا، نتيجة لتخبطيا بدائرة الفقر الشائكة، ىذه الظاىرة التي حظيت باىتماـ متزايد متنكع ككاسع، 

ؾ اىتماـ جميع الحقكؿ اإلنسانية: كعمـ االجتماع، عمـ النفس، عمـ االقتصاد، متصدرة بذل

نمية...، ظاىرة معب ػرة عف حالة البل تكازف الكاقعة بذات المجتمع، كالحاضرة األنثركبكلكجيا، كخبراء الت  



ال  ،في كؿ لحظة سكاء كجانب أك سمكؾ أك مكقؼ أك تصكر، ليا تراكـ اجتماعي كثقافي كحضارم

كؿ الفقيرة كشعكبيا التي أضحت تعاني مف مستكيات مختمفة كمتباينة مف يؤثر فقط عمى تركيبة الد  

نمية لت  األساسي ة أماـ اعقبة ال بمثابةر أضحى ػكؿ في العالـ؛ ألف  الفقيا تؤثر كتنتشر بجميع الد  الفقر، كلكن  

ة معب رة عف العكز المادم كالمعنكم مك االقتصادم، مف منطمؽ اعتباره حالالمتكاصمة، كرفع معدالت الن  

مف تبعات كانعكاسات  بؿ اإلنسانية بشكؿ عاـ، لما لومعا، األمر الذم مف شأنو التأثير عمى مستق

لكف  .كالقاعدية تجكؿ بعمؽ المجتمع لتمس كؿ جكانبو كمجاالتو الحيكيةفي آف كاحد ظاىرة ك ضمنية 

فإن و يحتكم عمى أبعاد  ػر عمى المجتمع؛مارسيا الفقرة التي ي  مباشالغير المباشرة ك باإلضافة إلى التأثيرات 

تضافر العديد مف  ةجدت نتيمتنكعة كمتعددة في مدلكالتيا تزد مف درجة تعقيده كتركيبو، مدلكالت تكل  

في  الظركؼ كالعكامؿ، األمر الذم جعميا تختمؼ كتتضارب كجيات اتجاىاتيا مف فاعؿ اجتماعي آلخر

ل كتصكرات الفاعميف حكلو، التي بت رؤ ليذا التنكع في األبعاد تشع   تيجةنالمعنكية، ك سحنتيا المادية ك 

نطمؽ أف ؛ مف مبزاكية محددةإال أن و يمكف القكؿ بإمكانية اجتماعيا كاتحادىا  دىاكتعد   بالرغـ مف تباينيا

في بعض ألنو يتشارؾ معيا منعزؿ عف الجماعة االجتماعية؛  اجتماعيالفقر حالة ال تخص فاعؿ 

ن   ما ىك حالة تشترؾ فييا مجمكعة ػالخصائص االجتماعية الناتجة عف ظركؼ كليدة اعتبارات معينة، كا 

مف الفاعميف االجتماعييف الذيف يسيمكف بشكؿ أك بآخر في بناء ثقافة مشتركة تتكافؽ مع عقيدة العقؿ 

ة االجتماعية الحقيقية التي يتميز الجمعي كأعراؼ كتقاليد المجتمع كمنظكمتو القيمية، لتعب ػر عف اليكي

 ك ف كحدة ثابتة معب ػرة عنو مف خبلؿ ما يحممكنو أفراده في تصكراتيـك بيا المجتمع دكنما سكاه، كتك

 .ممارساتيـ

نا في سياؽ الحديث عف ظاىرة ليست مجرد حالة عابرة، بؿ كضعية ليا دد فإن  إذف بيذا الص  

صكرية المثقمة ات المجتمع، كمحم مة بالكثير مف الدالالت الت  معايير محددة تجعؿ منيا صكرة كاضحة بذ

ببنية متباينة تترسخ بأذىاف الفاعميف ك إدراكاتيـ التجسيدية، نتيجة لخمفيات كعكامؿ اعتبارية كامنة كراء 



تنبعث منيا العديد مف الدالالت  ؿ، عكامؿ تمثؿ في حقيقة كجكدىا منطمؽ مركزمىذا الترسيخ كالتأص  

ا باألسرة الكحدة القاعدية ذات الحركية باألساس مف عمؽ الفرد ىذا الكؿ المركب، ليا ارتباط إم   النابعة

اؿ الحي لمعبلقات الناشئة بيف األفراد، ػمختمفة، كاألرشيؼ الفع   مة كركح المجتمع المنتجة لممارساتالدائ

ـ الكجكد االجتماعي بمجتمعنا كالمؤسسة التنشئكية التي يتعم   ييا الفرد كيؼ يتمثؿ قي ـ المجتمع ـ فكمقك 

ىي ترجمة لتصكرات  ممارساتكيتشر ب تطبيقاتيا كيجس دىا عمى أرضية الكاقع االجتماعي في شكؿ 

الكسط الذم ترعرع فيو فأثر كتأثر بو عبر إما بمعينة كانت خبلصة تجارب مختمفة كمكاقؼ متفرقة، أك 

ف عمى قدر كبير مف األىمية في صياغة كصناعة ك كتعي، أك إم ا بعكامؿ أخرل خطاطة كجكده االجتما

بيد  .1"األساسي في تككيف ذىنية األفراد كرصاحب الد  "مجتمع ىك ، ككسائط مف عمؽ تصكرات األفراد

ف اختمفت يمكف أف تجتمع قاطبة لتنتج لنا  نسبية عف  بصفة تصكرا داؿأف ىذه التصكرات التي حتى كا 

نت نتاج الشبكة العبلئقية التي يتكفر ر كمفيـك قائـ بذاتو عند الفػالفق رد باألسر الجزائرية، صكرة تكك 

رجة األكلى عمى استثمار مجاؿ عمييا الفرد بالمجتمع، كالتي تمخضت عنيا شبكة أدكار قائمة بالد  

تكقعات اآلخريف لبناء كتحقيؽ تكامؿ كظيفي بيف كؿ الفاعميف، كعميو سنستحضر مجمكعة مف 

ر، ػأنيا تعب ر عف الياجس العممي الذم يؤرقنا حكؿ جانب مف جكانب ظاىرة الفق التساؤالت التي نعتقد

 ي:ػػىذه الظاىرة، كمف ىذه التساؤالت ما يأتمباشرة بما يحممو الفرد مف تصكر حكؿ قة كالمتعم  

كما كيؼ تتمثػػؿ األسر الجزائرية ظاىرة الفقػػػر؟ ما ىي أنماط الفقػر التي تتصكرىا األسر الجزائرية؟ 

 ىي المحددات المؤثرة عمى تصكرات األسر الجزائرية لظاىرة الفقػر؟

  اآلتية:فرضيات الاعتمدنا  كلئلجابة عف ىذه التساؤالت

 .تمثؿ الفقرالنكع االجتماعي في  ثريؤ  -
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 .تمثؿ الفقرالمستكل التعميمي في  ثريؤ  -

  .رػػتمثؿ الفقيؤثر العمؿ في  -

 .رػقتمثؿ الفمحؿ اإلقامة في  ثرتؤ  -

 .رػػتمثؿ الفقالدخؿ في  ثريؤ  -

إف  دراسة أم مكضكع يتطمب مف الباحث تحديد مجمكعة مف المفاىيـ التي تخدـ سياؽ بحثو، 

فو "الذم " التمثــلكألجؿ ذلؾ تـ تحديد مفيـك " بالميكانيـز الذىني " Piaget Jean" "جون يياجييعر 

إلى الحاضر ما ىك مف الماضي كفكرة أك مكضكع  الذم يسمح ببناء الصكرة الذىنية، كىذا يخص إرجاع

" جان يودريارديعتبر "، ك 1أك حادثة معينة، كالتصكر يعد الممثؿ الرئيسي لممكضكع الذم أ عيد بناؤه رمزيا

Jean Baudrillard  التصكرات الجمعية. ، 2انعكاسات فكرية مباشرة عف كاقع خارجي مستقؿ..

فو "  رؤية كظيفية لمعالـ تسمح لمفردا "" بأن يJ.C Abric" "أيريككيعر 

 " " موص، كحسب "3أك الجماعة بإضفاء معنى عمى سمككياتيا كفيـ الكاقع عبر أنساقيا المرجعية

"Marcel Mauss تمثؿ جزءا ال يستياف بو مف العالـ الفردم لكؿ كاحد " فإف  التمثبلت االجتماعية

ا ما ىك إال  بناء عقمي كر االجتماعي " فيبلحظ أف التصMoscovici" "موسكو فيشي. أما "4من

  العائلةمفيـك كذلؾ ، ك 5لمكضكع اجتماعي منظكر إليو كنشاط رمزم في ارتباطو بكاقع اجتماعي معيف

الجماعة االبتدائية التي يدخؿ الفرد فييا في عبلقات متعددة، كالم شك مة في حقيقة  "التي تعد  الجزائرية

                                                             
 -4584، رسالة ماجستير عمـ النفس االجتماعي: جامعة بسكرة، التصورات االجتماعية لممرض الرقمي لدى األطياءسمية الحاج الشيخ، - 1

 . 847، ص 4583
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مكف ك  ، 1"حدة اقتصادية كاجتماعية قائمة عمى ركابط مف الكاجبات المتبادلةقياميا مف األقارب الذيف يشك 

جماعة منزلية متسمة بشبكة قرابية مكس عة كمتنكعة، تحكميا ثبلث قيـ  عائمية كتعر ؼ كذلؾ بأنيا: "

ـ يسعى لتكحيد الجماعة العائمية كآلية ضبط اجتماعية تحافظ عمى الرصييةمتمثمة في كؿ مف: " " كمقك 

( الثقوة")النيؼ(، " اليوية"ة النسؽ العائمي كىكيتو، "مدل قك   " العائمة سراد خوجا، كتعر ؼ "2)النية

المرجع األساسي كاألك لي الذم يتحقؽ مف خبللو االندماج النفسي كاالجتماعي لؤلفراد الجزائرية بأن ػيا: "

مع، كالخمية القاعدية بالنسبة الخمية األساسية لممجت " بأن يا: "مصطفى يوتفنوشت، كيعرفيا "3"بالمجتمع

االفتقار إلى المكارد )الدخؿ( البلزمة " الذم يعني "الفقـر، إضافة إلى مفيـك "4..."لمفرد كالرجؿ الجزائرم

لشراء الضركريات، أك لتحقيؽ مستكل معيشة مقبكؿ، مف خبلؿ مستكيات إنفاؽ فعمية، كالحرماف الناجـ 

ر إلى القدرة عمى تحقيؽ مستكل معيشة معي ف، سكاء تحقؽ ىذا عف االفتقار إلى الضركريات، كاالفتقا

المفيـك ب أم ا فيما تعم ؽ، 5"المستكل المعيشي أـ ال، أك العجز عف المشاركة في األنشطة الحياتية

 .S" "سرج موسكو فيسياه بمكضكع دراستنا ىك التعريؼ الذم أشار إليو "ينتبنالذم  اإلجرائي

Moscoviciنظاـ مف القيـ " التصور االجتماعي"صكرات االجتماعية، إذ اعتبر "" حكؿ مفيـك الت

كالممارسات، ترتبط بمكضكعات كأبعاد الكسط االجتماعي لؤلفراد كالجماعات، إنيا فضبل عما تمنحيـ 

عداد اإلجابات المبلئمة  مف استقرار في حياتيـ، أداة منظمة لتكجيو تمثبلتيـ لمكضعيات المختمفة، كا 

 . 6"ليا

                                                             
1 -Robert DESCLOITRE, Laid Debzi, système de parenté et structures familiales en Algérie, L’harmattan : 

Paris, 1997, p29. 
2 -Mohamed RABZANI, la vie familiale des femmes Algeriennes salariées, L’harmattan , coll.H.P.M: Paris, 

1997, p21. 
3 - Souad KHOUDJA, A comme Algérienne, E.N.A.L : Alger, 1992, p 29.  
4 - Mostefa BOUTEFNOUCHET, système social et changement social en Algérie, N° édition :105, office des 

publications universitaires : Alger, sans année , p30. 
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بشكؿ مباشر، كمنيا ما جعمو كمؤشر أك جانب تابع لظكاىر الفقر مكضكع ؾ دراسات تناكلت كىنا

اعتبارات خاصة، كدراسات أجنبية كفقا منطمؽ مف  وأخرل في دراسات متباينة، منيا دراسات عالجت

 تمعية تيدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ معي ف، فقمد أجرتضركرة مجاستجابة للمستمزمات كمتطمبات اجتماعية 

" بمدينة باتنة سنة الفقر الحضري: أسيايو وأنماطودراسة حكؿ" "صميحة مقاوسي"  الجزائرية باحثةال

 -فقراء مدينة باتنة -نة مف ثبلثة فئات ممثمة مف المجتمع األصمينة بحث مكك  عي   عمى 2002-2003

مف ىادفة  ؽ(،قرية حمص، دكار العطش، كاد لزر كىي) كشيدةالمكزعة عبر ثبلث أحياء متقاربة بمنطقة 

ظاىرة ذات أبعاد ، كمحاكلة تشخيص الكاقع الفعمي لظاىرة الفقر الحضرمكراء إجرائيا ليذه الدراسة 

اقتصادية كاجتماعية كسياسية كتاريخية، إضافة إلى تحديد األنماط التي تتخذىا ظاىرة الفقر في مدينة 

 راسة:الجزائر العاصمة، كمف النتائج التي أسفرت عنيا الد  

 دم انخفاض المستكل التعميمي إلى زيادة الفقر.يؤ  -

 ىناؾ عبلقة بيف حجـ األسرة كالفقر. -

 يؤدم الدخؿ المتدني إلى انتشار كتعميؽ ظاىرة الفقر. -

: دراسة حالة التنمية اليشرية في مرالجة الفقرإستراتيجية '' حكؿ "لمودة فاطمة الزىراءدراسة ''

، دراسة ىدفت إلى معرفة 2022-2022تصادية لسنة "، رسالة ماجستير في العمـك االقالجزائر

اإلستراتيجية التنمكية التي اتبعتيا الجزائر لمعالجة ظاىرة الفقر، خاصة في الفترة الممتدة مف العشرية 

األكلى الستقبلليا إلى غاية العشرية األكلى لؤللفية الجديدة. أما فيما تعمؽ بأىـ النتائج التي تكصمت ليا 

 إيجازىا بالنقاط اآلتية: الدراسة فيمكف

تراجع نسب الفقر بالسنكات األخيرة مف خبلؿ تحقيؽ خيارات التنمية البشرية الثبلث في الصحة، -

 التعميـ، كالدخؿ.

 تراجع ظاىرة الفقر بسبب خمؽ مناصب شغؿ سنكيا ساىمت في التقميؿ مف ظاىرة البطالة.-



اسة إعادة تكزيع الدخؿ، كالسياسة النقدية تخفيؼ العبء عمى األسر المعكزة مف خبلؿ تطبيؽ سي-

 كالمالية.

اعتبار المجتمع المدني مف أىـ الييئات المساىمة في التخفيؼ مف حدة الفقر، لكف بالمجتمع -

 الجزائرم لـ تصؿ إلى ىذا المستكل مف الفعالية.  

الت طرؽ  كىناؾ العديد مف الد راسات األجنبية التي انطبلقا مف خصكصية مجتمعاتيا حاكلت

لمكضكع الفقر بالدراسة مف منطمؽ ما ي طرح عمى بؤرة اىتماـ مفكرييا، فيناؾ مف الد راسات ما أرادت أف 

تدرس ما يحممو األفراد مف معتقدات حكؿ الفقػر، إذ تنطمؽ ىذه الد راسة مف اعتقادية الكثير مف عمماء 

نات غير beliefsاالجتماع بأف  المعتقدات  المادية لثقافة أم  مجتمع مف المجتمعات  ىي إحدل المكك 

اإلنسانية، بحيث يكتسب األفراد معتقداتيـ عف طريؽ التنشئة االجتماعية التي يتعرضكف ليا منذ كالدتيـ 

كحتى مماتيـ )...(، فاألفراد ال يتصرفكف بطريقة كاحدة، كليس لدييـ القدرة المتساكية لمحصكؿ عمى 

ة نجدىـ يحممكف العديد مف المعتقدات تجاه مكاضيع كظكاىػر متعددة  ؛ إذ أننا1الممتمكات المرغكب

كمتباينة، ككـ ىي كثيرة تمؾ الد راسات التي ع نيت بدراسة كالت عرؼ عمى ما يحممكنو األفراد مف معتقدات 

 :  2حكؿ ظاىرة الفقػر، كمف ىذه الد راسات السيما الخاصة بالمجتمعات الغربيػة ما سكؼ نكرده في اآلتي

3تشالز يوثلقد قاـ الباحث 
Charles Booth بمسح شامؿ بمدينة  0711-0716 بيف سنتي

السكاف في انجمترا يعيشكف في حالة ريع "، ككاف اليدؼ مف دراستو ىك تأكده مف القكؿ القائؿ بأف  لندن"

، كأراد فقر؛ بحيث كاف معارض ليذا القكؿ بشدة، كلقد اختار الجانب الشرقي مف المدينة إلجراء مسحو

مف دراستو تحديد العكامؿ المؤدية لمفقر كالمشكبلت االجتماعية، كقد أسفر المسح الذم قاـ بو عف تحديد 
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لحالة البؤس دكف األسباب الشخصية، األسباب االقتصادية كاالجتماعية أسباب الفقر في النتائج اآلتية: 

 ادم.حاالت الفقر الشديد نتيجة ىبكط المستكل االقتصباإلضافة إلى 

االقتصادية كالشخصية كاالجتماعية، في حيف أننا  ىذه الدراسة ركزت أكثر عمى األسباب لكف

سنضيؼ بدراستنا العامؿ الديمغرافي )الجنس، الس ف(، كسنستفيد مف األسباب السالفة الذٍّكػر، كمعرفة 

 Herbert "زىريرت جانمدل تأثيرىا ببمكرة مسألة التصكرات حكؿ ظاىرة الفقػر، أ ما دراسة "

GANSمتعددة عرؼ عف كثب عف الظركؼ كالكضعية سنستفيد منيا في سياؽ معرفة مف ىـ الفقراء كالت

 . الجكانب التي تعشيا ىذه الفئة

، الواليات المتحدة األمريكيةكلقد كشفت الد راسات الميدانية لمعتقدات أسباب الفقر في كؿ مف 

، الروامل الينائية، الروامل الفرديةؿ رئيسية لتفسير الفقػر: عف ثبلثة عكام تركيا، أستراليا، يريطانيا

دراسة حكؿ  Feagin "5750"" فيقن، فبالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية أجرل " الروامل القدرية

مبحكثا، كقد كشفت  5255سببا مف أسباب الفقر عمى عينة مؤلفة مف  55معتقدات األمريكييف تجاه 

مريكييف يعتقدكف بأىمية العكامؿ الفردية كأسباب لمفقر أكثر مف غيرىا مف األسباب الد راسة عمى أف  األ

 األخرل في تفسيرىـ ليذه الظاىػرة.

مف دكف أف ننسى الجانب االقتصادم الذم كاف لو الحظ الكافػر في تناكلو لمكضكع "الفقػر"، 

كمي كعبلقتو بالفقر، قياس خاصة مف ناحية )االستيبلؾ، اإلنفاؽ، الدخؿ، سياسات اإلصبلح اليي

كتحميؿ الظاىرة، التنمية(، باإلضافة إلى جكانب أخرل كالجانب االجتماعي الذم كاف حاضرا مف مثؿ: 

 )البطالة، األمية، التعميـ...(.

كلما كانت الد راسة الميدانية تعد كسيمة ىامة مف كسائؿ جمع البيانات عف كاقع اجتماعي ما 

ف طرؽ دعـ الجانب النظرم أك لدحض جزء منو، كلمكصكؿ إلى ىذا المأرب كبصكرة منيجية، كطريقة م



"التررف عمى التصورات التي تقدميا في البحث كفقا لمفرض المحدد سمفا ليذه الدراسة، كالمتمثؿ في 

''؛ الذم ينطمؽ في تفسيره المنيج الوظيفيقد كظفنا بدراستنا ''؛ فإن نا األسر الجزائرية لظاىرة الفقر"

ىرة االجتماعية مف منطمؽ البحث عف السبب الكافي الذم أكجدىا، كالكظيفة التي تحققيا كبل عمى لمظا

" دافيز(، كحسب "2432' )Emile Durkheim" 'إميل دوركايمحدة، حسب ما أشار إليو "

'DAVIZ" كىك  يقـك عمى ربط األجزاء بالكؿ، كربط األجزاء بعضيا البعض،' فإف المنيج الكظيفي

االتجاه ' أف  مرتكز ''H.Bredmeier" 'ىواري يوريد مايور، كقد أكضػح "1"تحميؿ السكسيكلكجيمنيج لم

، فاختيار 2"دراسة الظاىرة االجتماعية مف خبلؿ عبلقتيا ببعض األنساؽ االجتماعية'' ىك " الوظيفي

قكـ المنيج في حقيقة األمر مقترف بطبيعة كخصكصية المكضكع مف جية، كطبيعة األىداؼ التي ت

" ما ىك روالفقاالجتماع الكظيفييف، فإن يـ يبلحظكف بأف  " بالنسبة لعمماءعمييا الد راسة مف جية أخرل. ف

إال  "خمبل في الت كازف ناتج مف عدـ أداء النظاـ االقتصادم لكظيفتو بطريقة سكية، حيث أفرز النظاـ 

ناعي إمكانية االستغناء عف العماؿ، كيبلحظ عم ماء االجتماع الكظيفيكف أف  أفضؿ الس بؿ الرأسمالي الص 

في التعامؿ مع مشكمة الفقػر ىي تدريب الفقراء كتأىيميـ ليتبمكر لدييـ شعكر ذاتي بأن يـ مرتبطكف 

بالمجتمع، كبأن يـ يخدمكف االقتصاد، باإلضافة إلى أف  اآلخركف سيقد ركف عمميـ ألىميتو لممجتمع ككؿ، 

ـ، كىك يعكس رأم عمماء االجتماع الكظيفيكف الذيف يرجعكف الفقػر إلى كىذا سيؤدم إلى استقرار النظا

 .W" "وليرت مور" ك"K. Davis" "كنغسمي ديفيسانعداـ العدالة االجتماعية، بينما يفس ر كؿ مف " 

More كظيفة انعداـ العدالة االجتماعية بأن يا التي تصنع المنافسة كتحفػز الكثير مف الناس لكي يعممكا "

" بجد النظرية الينائية كقد تناكلت "، 3كمثابرة مف أجؿ تحسيف أكضاعيـ االجتماعية كاالقتصادية

" مكضكع الفقر بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ التفاكت كالتدرج الطبقي كعدـ المساكاة، فالفقر في الوظيفية
                                                             

، ص 4555ريلرة، ، )ترر: لسسريد عبرد لسيرالس لسسريدن، دون لبيرة، دلر لسايرارة لسجااييرة: ل  لالنظرٌة فً علم  اجتمام  آالن سوين قوود،  - 1
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أكثر مف ككنو نتاجا انعكاس لمتفاكت في القدرات الفطرية أك المكتسبة لؤلفراد، االتجاه الكظيفي ىك "

لعممية اجتماعية بنائية، كيتمثؿ التحميؿ الكظيفي في تبايف كاختبلؼ األفراد في االستعدادات الفطرية 

كالمكتسبة، كفؽ الن كع، الشخصية، االىتمامات، المصالح، الذكاء كاإلبداع، كالتفاكت في أىمية األدكار 

ليـ عمى مقابؿ مادم كبير نظير ذلؾ، أما كالمياـ االجتماعية في النسؽ االجتماعي...، كحصك 

 . 1"الكظائؼ الدنيا فيي مف نصيب األقؿ في االستعدادات كالميارات

لمكتابة في العديد مف المكضكعات التي أثرت  "P.Bourdieu" "ييار يورديوباإلضافة إلى سعي "

التعامؿ مع الفقػر ليس بشكؿ فع اؿ في دراسة الكثير مف الظكاىر االجتماعية، كالذم يبلحظ أن و يتـ 

كنتيجة لمشخصية أك قصكر رأس الماؿ البشرم لؤلفراد، كليس كنتيجة لمقكل الثقافية، لكف كمشكمة 

اجتماعية كبرل ترتبط بدرجة الفرص االقتصادية كاالجتماعية المتاحة لؤلفراد، ىذه العكامػؿ تعكؽ قدر 

 ".رصوفإتاحة الالبدائؿ المتاحة أماـ األفراد كالمعركؼ باسـ "

إف  الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية البنائية تجعؿ الظركؼ اليكمية لؤلفراد منخفضي الدخؿ تزداد "

ف  مف درسكا شبكات الد   عـ سكءا، كقد تقمؿ مف قدرة األسر الفقيرة عمى مساعدة بعضيـ البعض، كا 

؛ فإف  قيكد النظاـ االقتصادم يبلحظكف أن و عمى الرغـ مف تمس كيـ بالمعايير الثقافية التي تقيدىا األسر

دكف تحقيؽ مستكل اقتصادم ، كالفقر يحكؿ " 2"قد تعكؽ أسر األقميات عف المشاركة في شبكات التبادؿ

كاجتماعي مرغكب، كما يحكؿ دكف تحقيؽ تكقعات اإلنساف؛ األمر الذم يجعمو يؤثر بصكرة أك بأخرل 

ر بمظاىر الحرماف، كينعكس عمى اتجاىات ػالفق عمى عمميات التكيؼ االجتماعي المطمكبة، لذلؾ يرتبط

 .3"اإلنساف كسمككو كمعاييره كأفكاره كقيمو
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كفي إطار اختبار ىذه النظرية في العائمة الجزائرية في نطاؽ دراستنا لمتمثبلت التي يحمميا أفرادىا 

اؿ البشرم عف الفقر بمنطقة مستغانـ تكصمنا إلى أف الفقر مرتبط بشخصية الفاعؿ، كقصكر الرأس م

كما يتبعو مف مؤشرات الرفاه؛ أم عكس ما ذىبت إليو ىذه النظرية التي اعتبرت بأف الفقر ليس مرتبط 

 ال بالشخصية كال بقصكر الرأس ماؿ البشرم. 

لكف ىذا ال يعني بأف  التمثبلت االجتماعية ثابتة غير قابمة لمتغيير، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، 

 بالظركؼ التي يعيشيا الفرد؛ سكاء ظركؼ لصيقة بالعائمة أك بالمجتمعحيث أن يا ليا ارتباط كثيؽ 

أك باألفراد، كما أف  مفيـك الفقر لو مفيـك حركي قابؿ لمتجديد انطبلقا مف طبيعة الحياة االجتماعية لكؿ  

  فرد كلكؿ عائمة.

ألدكات كالتقنيػات كلجمع البيانات كالمادة الخاـ البلزمة لمكضكع دراستنا اعتمدنا عمى مجمكعة مػف ا

" كتقنيػػة رئيسػػية، كمػػرد اسػػتخدامنا ليػػذه التقنيػػة لمعديػػد مػػف االسووتمارةالمنيجيػػة، كمػػف ىػػذه األدكات تقنيػػة "

االعتبارات في مقػد متيا أف  ىػذه التقنيػة تسػمح بالحصػكؿ عمػى البيانػات مػف أكبػر عػدد مػف األفػراد، فضػبل 

مكانيػػات الباحػػث الماديػػة كالمعنكيػػة، لمػػا تتميػػز بػػو ىػػذه التقنيػػة مػػف خصػػائص تػػبلءـ فتػػرة إجػػ راء البحػػث كا 

باإلضػػافة إلػػى أن يػػا تػػكفر كػػؿ مػػف الكقػػت كالجيػػد كالسػػيكلة مػػف حيػػث معالجػػة بياناتيػػا بػػالطرؽ اإلحصػػائية 

تستعمؿ بيدؼ اسػتخبلص اتجاىػات كسػمككيات " فإف  االستمارة موريس أنجرس، كحسب "SPSSكبرنامج 

، كببحثنػػػػا سػػػػنحاكؿ التعػػػػرؼ عمػػػػى 1ف األجكبػػػػة المتحصػػػػؿ عمييػػػػامجمكعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف األفػػػػراد انطبلقػػػػا مػػػػ

االتجاىات التصكرية لمفيـك الفقر لدل األسر الجزائريػة، كمػرد اسػتعمالنا ليػذه التقنيػة كتقنيػة رئيسػية ككننػا 

 نريد دراسة تصكرات جماعة مكسعة عف ظاىػرة الفقػر.
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ف بجامعػػة مسػػتغانـ، كالمقػػدر كلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة قمنػػا بعرضػػيا عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػي

"، كفػػػػي ضػػػػكء 23"، باإلضػػػػافة إلػػػػى األسػػػػتاذ المػػػػؤطر ليصػػػبح عػػػػدد المحكمػػػػيف أربعػػػػة"03" ثبلثػػػػةعػػػددىـ 

مػػف صػػدؽ ؾ المبلحظػػات المكتكبػػة كالشػػفكية تػػـ تعػػديؿ بعػػض الفقػػرات كحػػذؼ الػػبعض منيػػا، كلمتأكػػد كػػذل

، 01/50/0253 غايػةإلػى  51/50/0253 في الفترة الزمنية الممتدة مفاالستمارة قمنا بدراسة استطبلعية 

نة مف عمى عي   أنثػى، مػف فئػات عمريػة مختمفػة، كػاف  22، كػرذكػ 02حالة، مكز عة عمى  42نة بحث مكك 

، لتمييػػا الفئػػة الثانيػػة %22سػػنة؛ أم بنسػػبة  [13 -04] أكبػػر تكزيػػع تكػػرارم لمحػػاالت فػػي الفئػػة العمريػػة 

راسػػة مسػػتكيات ت حػػاالت الدٍّ ضػػم  ، كمػػا %03أم بنسػػبة ة؛ ػحالػػ 53بػػػ سػػنة [ 03 -54 كالمحصػػكرة فػػي ]

مػف مسػتكل  %4681حالػة؛ أم بنسػبة  "25"تعميمية متباينة، كاف أكبر عدد الحاالت فييا كالمقدر عػددىا 

       .%0585؛ أم بنسبة مف مستكل ثانكمحالة  "51"تعميمي جامعي، ك

قنية المقابمة كتقنية مكممة لتقنية االستمارة، كإلتماـ جمع المعطيات البلزمة لبحثنا قمنا باالستعانة بت

مة بيف ما يجكد مف الت عرؼ عمى طبيعة الص   تقنية كتقنية ثانكية َمكَّننا كلك بصكرة نسبيةكاختيارنا ىذه ال

مقابمة مكز عة عمى أربعة ذككر كثمانية إناث، مع  "12إذ قمنا بإجراء"بو المستجكب كبيف الكاقع المعاش؛ 

بحث قد تميز بالت نكع سكاء مف حيث المستكل التعميمي: خمسة أفراد مستكل تعميمي الجتمع العمـ بأف  م

جامعي، فرديف مستكاىـ التعميمي ثانكم، كثبلث أفراد مستكاىـ التعميمي متكسط، كفرديف مستكاىـ 

سنة إلى  06التعميمي ابتدائي، أم ا مف حيث الفئات العمرية فقد تباينت أعمار أفراد مجتمع البحث مف 

سنة، كفيما خص  الكضعية المينية ألفراد مجتمع البحث فيكجد ستة أفراد عامميف في مقابؿ نفس  41

 العدد لغير العامميف.

كنتيجة لتعذر الكصكؿ إلى كافة مفردات مجتمع البحث، كاف البد مف أف نقـك باختيار عي نة مف 

كؿ فرد ي مثؿ كينتمي إلى عائمة تختمؼ عف  ىذا المجتمع، كالمتمثمة في مجمكعة مف األفراد، حيث أف  

نظيرتيا مف العكائؿ األخرل الممثمة مف قبؿ األفراد الذيف قد تـ استجكابيـ، باإلضافة إلى عدـ تكفر 



عينة قاعدة سبر خاصة بفئة الفقراء كال بعدد األسر الفقيرة بكالية مستغانـ، األمر الذم دفعنا إلى اختيار "

، كمف ىنا فإف  مجمكع عينة الدراسة التي تمثؿ "الغرضيةأك " "الرينة القصديةداـ ""، باستخغير احتمالية

مبحكثا مف مستكيات تعميمية كثقافية كاجتماعية  245مجمكعة مف األفراد بمنطقة مستغانـ، كالتي تعادؿ 

حددة، فالعي نة أف  تحديد العي نة التي قد تـ اعتمادىا بدراستنا ال تقـك كفقا العتبارات ممتباينة، كما 

المختارة ستشمؿ كؿ الفئات سكاء التي تعاني مف الفقػر أك التي ال تعاني منو؛ أم عمى مجمكعة مف 

 األسر، كتبرير ىذا مرده إلى كؿ مف النقاط اآلتية الذكر:

 معرفة كجية نظر أفراد األسر الجزائرية حكؿ ظاىػرة الفقر.-

الطفؿ بيذه المرحمة كانطبلقا مف تنشئتو  ألف   سنة، 21اختيار الحاالت ابتداء مف سف -

االجتماعية سكاء المقصكدة أك غير المقصكدة يبدأ يحمؿ مجمكعة مف التصكرات حكؿ مكاضيع كظكاىر 

يتـ التقاطيا مف الكاقع المعاش؛ أم أن و عمى درجة مف الكعي، كبالتالي تـ إدخالو في الفئة العمرية 

 التي ضمتيا استمارة البحث. لممبحكثيف، كمقدرتو عمى فيـ األسئمة

كلقد قمنا بإجراء دراستنا بمجمكعة مف المناطؽ المتمركزة بمنطقة مستغانـ، حيث كاف تكزيع البحث 

  ثبلث مراحؿ زمنية أال كىي:كفقا ل

، فمف خبلؿ ىذه 6102أكتوير إجراء الد راسة في شير تـ  مرحلة الدراسة االستطالعية:-2

التعرؼ عمى الميداف، الذم تـ بعده تحديد أىـ الجكانب المرتبطة مباشرة الخطكة البحثية تـ محاكلة 

بمكضكع البحث كاستبعاد الجكانب التي ال صمة ليا بو ىذا مف جية، كمف جية أخرل استقصاء مدل 

مبلئمة تقنية "االستمارة" ك "المقابمة" في عممية جمع المعمكمات كالبيانات حكؿ مكضكع الد راسة، كفي 

 ".سيرة أفرادرحمة قمنا بتكزيع بعض االستمارات األكلية عمى عينة مف األفراد "ىذه الم

كقد شممت  66/10/6103إلى  06/10/6103 تمت مف(مرحلة التجريب األولي لالستمارات: 2

 21ذكػر ك 61استمارة ك ز عت عمى  41منيا، حيث تـ استرجاع  أريرةمبحكث، لكف لـ يتـ إرجاع  42



ت تعميمية كاجتماعية متباينة، كقد كاف اليدؼ مف ىذه المرحمة ىك قياس درجة أنثػى، مف مستكيا

 الكضكح في األسئمة، كمعرفة مدل تكافؽ إجاباتيا مع أىداؼ المكضكع. 

إلى         57/21/0253 امتدت ىذه المرحمة مف مرحلة التوزيع النيائي لالستمارات:( 3   

ـ  تكزيع رة خبلؿ ىذه الفت، ك 55/23/0253غايػة تاريخ  لكف لـ يتـ استرجاعيا بالكامؿ استمارة،  301ت

 . كالتحميؿ لمتفريغ ةقابماستمارة  240ليصبح عندنا 

استمارة قمنا بتنظيميا كتفريغ معطياتيا باستخداـ  245كبعد عممية جمع االستمارات المقد ر عددىا 

لمعرفة شد ة العبلقة بيف  ، ثـ تحميؿ بيانات الجداكؿ مع استخراج قيمة كام مربعSPSSبرنامج 

، كبعدىا قمنا بتطبيؽ 2823المتغيرات، مع العمـ أف  مستكل الداللة الذم تـ االعتماد عميو بدراستنا ىك 

معالجة مقاييس االرتباط يتمثؿ في تحديد درجة التأثير كالتأثر بيف المتغيريف مقاييس االرتباط، حيث أف  "

يس االرتباط: "بيرسكف" ك"سيبرماف" ك"فام" لقياس عبلقة التأثير بيف ، لذا قمنا باستخداـ مقاي1"المدركسيف

 المتغيرات، كمعرفة شد ة عبلقة االرتباط بينيـ.  

بحث مف البحكث إال كيكاجيو مجمكعة مف  م  راسات، كَأكؿ دراسة مف الد   كمف المعركؼ بأف  

عكبات التي كاجيتنا سة، كمف بيف الص  راز بنفس الكقت بكجو ىذه الد  ػعكبات التي تقؼ كعائؽ كمحف  الص  

قة شخصية متعم   يا تحتكم عمى أسئمة جد  بالميداف، رفض العديد مف المبحكثيف مؿء االستمارة بحجة أن  

عدـ كجكد قاعدة سبر لعدد الفقراء بكالية مستغانـ إضافة إلى خؿ، رجة األكلى بالعائمة كثانييا بالد  بالد  

 راد.  ػمكعة مف األفاألمر الذم دفعنا الستجكاب مج

 لفصل األو لاكمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة قمنا بتقسيـ أطركحتنا إلى أربعة فصكؿ، خصصنا 

مقـاربة نظرية حول  "فكاف حكؿ " الفصل الثاني"  أم ا ،" الفقر والتمثبلت االجتماعية مقارية نظريةمنيا لػ: "

"، أم ا تمثالت الفقر مقـاربة سوسيولوجية": حكؿفقد دار مضمكنو  الثالث الفصؿأم ا  "،العائلة الجزائرية
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 ،المحددات المؤثرة في تمثل الفقر"راسة مف الدراسة فقد خصصناه لفرضيات الد  " الفصل الرايع"

دراج  ككخبلصة لمبحث قمنا بإدراج الخاتمة العامة التي تضمنت نتائج الد راسة، ثـ ذكر قائمة المراجع، كا 

    المبلحؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الفقر والمفـاىيم المتعلِّقة بو: (2

 :لفقـرل  لمفيوم النظريا(0.0

إف  مسألة تحديد الماىية المفيكماتية ألم مفيـك ليس باألمر المتفؽ عميو، نظرا لتعدد أبعاد المفيـك 

يات بحد ذاتو مف جية، كمف جية أخرل لما تتسـ بو ظاىرة الفقر مف تبايف كاختبلؼ الرؤل كالت كج

كالمنطمقات الفكري ة كاأليديكلكجي ة ألم  باحث مف الباحثيف حكلو، كي عد  مفيـك الفقر مف بيف المفاىيـ 

المتباينة كالمتداخمة في تعريفيا، نظرا الرتباطو بمجمكعة مف المؤشرات الكمي ة اإلحصائية، فضبل عف 

 البيانات الكيفية المصاحبة لكصؼ كتشخيص حاالت الفقػر.

إف  مفيـك الفقر ليك مفيـك محم ؿ بالعديد مف الد الالت كالمضاميف الفمسفي ة كالمعرفي ة، كعميو ف

المرتبطة باإلنساف في المجتمع، كال تي لـ تمؽ إجماعا تاما حكلو، فقد اختمؼ المفكركف في تحديد ىذا 

، كمرد االختبلؼ راجع بالد رجة األكلى إلى االعتبارات الس الفة الذ كر ا لقائمة عمى استخداـ ىذا المفيـك

 المفيـك في سياقات متباينة حد دت نطاقو بكيفيات مختمفة.

 :مفيوم الفقـر لغـة (8.8.8



فو " ػعؼ كالضػعؼ، كالفقػر معنػاه الحاجػة  " بأن و "اين منظوور يعر  الفَقػر كالف قػر ضػد الغنػى، مثػؿ الض 

 ، ك"1"ِفقنػػر خػػرزات الظيػػر الكاحػػدة فقػػرةا العػػت فقيػػر، كالفَقنػػر أف يحػػز أنػػؼ البعيػػر، أم ػػكفعمػػو االفتقػػار، كالن  

 .  2"الفقر ضد الغنى، كذلؾ أف يككف اإلنساف محتاجا، أك ليس لو ما يغنيو

 :3ىناؾ تعريفاف شائعاف لمفقػرمفيوم الفقـر اصطالحا:  (8.8.4

 : يعتمد عمى عيش الكفاؼ.الترريف األول

 : مبني عمى تحميؿ الفقر النسبي.الترريف الثاني

فَقندن ما " بأن و " الجرجاني "، كقد عر فو "جة كالعكز، كىك حالة مف ال تكفيو مكاردهالحاكيعني الفقر " 

 . 4"يحتاج إليو، فيك المكاف الس يؿ الذم تحفر فيو ركايا متناسقة، كركية مفقكرة؛ أم محفكرة

 تعريف الفقر من المنظور اإلسالمي: (8.8.3

ة ذات اليد الفقر منحصرا في قم  ، "كليس 5مفيـك ذاتي، قصده اهلل لبعض األفراد كاألسر"ىك "

العجز عف تحقيؽ حد " ، كىك6ؽ بشكؿ مؤكد لدل مف عنده ما يكفيو"كضعؼ الحاؿ، بؿ ىك متحق  

كح كا رجاعيا تنزيو الر  ، كيعني " 7"ة سنةالكفاية، كالكفاية المعتبرة ىي ما يكفي قكت أقؿ أىؿ بيت مد  

 . 8"قكل إلى عيف أصميابالعبادة كالت  

 جتماعي للفقـر: التعريف اال  (8.8.4
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و اماسػػػػتخد ةجػػػػيف مػػػػف البػػػاحثيف، نتيف  تحديػػػد مفيػػػػـك الفقػػػر كػػػػاف كال يػػػػزاؿ مثػػػار جػػػػدؿ بػػػيف الكثيػػػػر إ

...، ككعي نػة سكسػيكلكجيفثقػافي، ك سياسػي، كالػبعض اآلخػر البعض منيػا اقتصػادم، فبمنعطفات متباينة، 

 في اآلتي: نكرده عاريؼ ما سكؼف ىذه الت  م

د د مػػػػػف خػػػػػػبلؿ ردكد الفعػػػػػػؿ حالػػػػػة اجتماعيػػػػػػة تتحػػػػػػ"بأن ػػػػػػو الفقػػػػػػر Bjom (5772 ) "يجوووووووم" يعػػػػػر ؼ

؛ 2"إحبػػاط كظيفػػي لمبنػػاء االجتمػػاعي" يعنػػي كػػذلؾ بأن ػػو، ك 1؛ أم أف  الفقػػر كاقػػع اجتماعػػػي..."المجتمعيػػة...

إحباطيػػة لنمػػك كضػػماف المضػػي قػػدما اجتماعي ػػة حالػػة يتبػػي ف مػػف خػػبلؿ ىػػذيف الت عػػريفيف بػػأف  الفقػػر كاقػػع ك 

مثػػؿ مشػػكمة ي  ألن ػػو  الطبيعػػي ليػػذا األخيػر؛عرقمتػػو لػؤلداء الػػكظيفي خػػبلؿ ة المجتمػػع ككػؿ، مػػف تقػدـ كتنميػػب

حقػػؽ تكقعػػات اآلخػػريف نػػة قػػد ال تتػػداخؿ فػػي أدكراىػػا كال ت  اجتماعيػػة تػػرتبط بكاقػػع معػػاش لصػػيؽ بفئػػة معي  

 كالمجتمع منيا. 

ز ببركز مكب إنتاجي يتمي  حالة بنائية مبلزمة ألس" فيعتبر الفقر "عيد الياسط عيد المرطيأما "

مف خبلؿ ، 3"مييز بيف أنماط العمؿ إلى يدكم كعقمية الخاصة، كالت  تمايزات خاصة ناجمة عف الممكي  

مييز بيف نمطيف مف العمؿ: "العمؿ مى الت  ععريؼ نجد أف  الفقر قائـ في تحديده حسب الباحث ىذا الت  

قسيـ، كأف  ر ليذا الت  امتبلؾ كسائؿ اإلنتاج كمبر  ناتج عف مييز اليدكم"، ك"العمؿ العقمي"، كىذا الت  

خؿ، انخفاض المستكل مؤشرات الفقر تنحصر في كؿ مف: انخفاض مستكل المعيشة، انخفاض الد  

قـ االجتماعي الص عب، الفقر الر   عد  ي   "، كة، عدـ كجكد فرص مكاتية لمتغذية...حي، انتشار األمي  الص  

 .4"بررات كجكانب كدكافعحاضر في كؿ  لحظة مثؿ سمكؾ كم
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فو  فكلة، إن و عكد إلى البساطة كح، كىك نظير الط  د الر  رمز لتجر   " بأن و "خميل أحمد خميل" كيعر 

، فينا قد رك ز الباحث في تعريفو لمفقر عمى البعد المعنكم، كنفس االتجاه يعتمد عميو 1..."كالبسيط

عريؼ ؤكده الت  ، ما ي  2"فقداف اإلنساف لمخيارات المتاحة" يالت عريؼ المكالي ال ذم ي شير إلى أف  الفقر يعن

دة المتكفرة لو ىك أف  الفاعؿ االجتماعي في ظؿ منظكمة البدائؿ المتاحة لو السيما الخيارات المتعد  

"، فإف  عدـ االتجاه الوظيفيعرؼ بإتاحة الفرص كما أسمكه أصحاب "بالحياة االجتماعية، أك ما ي  

ؼ اجتماعي، مف شأنو أف يجعؿ ىذا الفاعؿ يفقد ة مف ىذه الخيارات يخمؽ نكع مف ال تكي  استفادتو الفعمي  

امتياز المشاركة بكؿ ما يعنيو في المجتمع المنتمي إليو، كىنا المقصد مف الخيارات المتاحة ليس فقط 

نو فإف  ذم انطبلقا مالمستكل المعنكم، ىذا الجانب ال  حتى عمى المستكل المادم بقدر ما يقصد بو 

ر في ػف  الفقفإإذف  الفاعؿ يمكف أف يبني سرح تكاصمي ي جنب إمكانية حدكث شرخ بينو كبيف مجتمعو.

 اآلتية: عناصرمفيكمو يدكر حكؿ ال

   رات.ارتباطية الفقر بالس مكؾ كالمكاقؼ كالمبر 

 .فقداف الخيارات المتاحة 

   ة.عدـ القدرة لمحصكؿ عمى الخدمات األساسي 

 اة.ػطريقة لمحي 

   عكر بالحرماف كاليكاف الناتج عف نقص الد خؿ.    الش 

آخر مف الباحثيف غير االتجاه الذم ربط الفقر بالجانب المادم كال الذم ربطو اتجاه يكجد   

بالجانب المعنكم، كىذا االتجاه َتمثؿ في محاكلة تقديـ تعريؼ لمفقر في إطار اإلشارة إليو كفقا لبلعتماد 

 كمف ىذه التعاريؼ اآلتي:( المرنويك لموادياعمى كؿ مف البعديف )
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تدني أنصبة ، ك" 1"ة لمفردة كالمعنكي  العجز في تحقيؽ الحاجات المادي  يكحي ىذا المفيـك إلى " 

ؽ ساء، عما يجب أف يتحق  عاـ كالكِ ة، فيك يعني تقمص الط  ة كالعاطفي  ة كاالجتماعي  كاحي المادي  الفرد مف الن  

 . 2"خؿمف الد  

بيػػب، ... أف تكػكف مريضػػا كغيػر قػادرا عمػػى زيػارة الط  " الفقػػر بأن ػو "نان عيوواس حميودانعودكيعػر ؼ "

رب؛ أم أف  الفقػػر ىػػك حالػػة مػػف الحرمػػاف مػػف المزايػػا أك ... الفقػػر ىػػك فقػػداف طفػػؿ بسػػبب تمػػكث ميػػاه الش ػػ

ماشػػػػية، ة كاألرض كالة، كتشػػػػمؿ األصػػػػكؿ االقتصػػػػادية كالمادي ػػػػالركػػػػائز االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالبشػػػػري  

ػػحة الجي ػػدة كالعمػػؿ كغيرىػػا مػػف العناصػػر المادي ػػ ػػة التػػي ت  كالس ػػكف كالميػػارات، كالص  خؿ د قاعػػدة لتكليػػد الػػد  كل 

كػذلؾ  ، كي عػرَّؼ3"كالمكاىبالركائز البشري ة فتشمؿ الميارات  المستقبؿ، أم اك كاإلنتاج، سكاء في الحاضر أ

زمف مػػف المػػكارد كاإلمكانيػػات كاالختيػػارات، كاألمػػف كالقػػدرة ة تتسػػـ بحرمػػاف مسػػتديـ أك مػػحالػػة إنسػػاني  بأن ػػو "

ياسػػػػػػية ة كالس  قافيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػادي  ة كالث  ركرية لبلسػػػػػػتمتاع بمسػػػػػػتكل معيشػػػػػػة مناسػػػػػػب كالحقػػػػػػكؽ المدني ػػػػػػالض ػػػػػػ

 .4"ة األخرلكاالجتماعي  

 مػػػػػػػػػؤداه فكػػػػػػػػػاف ر ػالفقػػػػػػػػػ عػػػػػػػػف" التنميوووووووووة اليشووووووووورية "عػػػػػػػػػف الت عريػػػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػػذم قد مػػػػػػػػػو تقريػػػػػػػػػرأمػػػػػػػػا 

ة مػػادم، كالحرمػػاف مػػف خيػػارات كفػػرص العػػيش عيشػػة كريمػػة، كافتقػػار اإلنسػػاف لمعػػيش بحري ػػالحرمػػاف ال" 

ة، ة كاالجتماعي ػػػػة كاالقتصػػػػادي  ياسػػػػي  ات كتقػػػػدير اآلخػػػػريف، كالحرمػػػػاف مػػػػف الحقػػػػكؽ الس  ككرامػػػػة، كاحتػػػػراـ الػػػػذ  

: الحرمػاف مػف ؛ ىنا قد ر بط الفقر بمؤشرات عديدة منيا مػا كػاف مػادم5"كتشمؿ قدرة اإلنساف عمى اإلبداع
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ة، الحقكؽ االقتصادية، كمنيا ما كاف معنكيا: الحرمػاف مػف الخيػارات، كفػرص العػيش الكػريـ، العػيش بحري ػ

ة، ياسػػية كاالجتماعي ػػدرة عمػػى اإلبػػداع، كأخيػػرا الحرمػػاف مػػف الحقػػكؽ الس  ات، تقػػدير اآلخػػر، الق ػػكاحتػػراـ الػػذ  

غيػر القػادريف عمػى إعالػة أنفسػيـ عمػى اإلطػبلؽ،  اسكضػع فئػة مػف الن ػ إلػى "كػذلؾ كيشير مفيـك "الفقػر" 

 .1"ةى الكصكؿ إلى الحد األدنى المتفؽ عميو بدكف مساعدة خارجي  أك حت  

الػة عػدـ القػدرة عمػى المشػاركة الفع  نميػة مػف خػبلؿ اعتبػاره "مف ربط مفيػـك "الفقػػر" بالت   كمف الباحثيف

نقػػػص فػػػي القػػػدرة " " بأن ػػػوىووودى زويووور الووودعميك"" عووودنان دواد الرووو اري "فػػػو كػػػؿ مػػػف، كيعر  2"نميػػػةفػػػي الت  

 ة أك خارجيػػػػػػػػة ة الفرديػػػػػػػة أك الفئكيػػػػػػػة أك المجتمعيػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػية، كيػػػػػػػنجـ عػػػػػػػػف عكامػػػػػػػؿ داخمي ػػػػػػػاإلنسػػػػػػػاني  

ة مم ا يؤدم إلى نقص جزئي أك كمي فػي إشػباع الحاجػات المادي ػف، ف كزمف معي  أك كمييما في مجتمع معي  

أك أف  نقػػص القػػدرة الفرديػػة إلػػى عريػػؼ ؛ يشػػير ىػػذا الت  3"فػػراد كالجماعػػاتفسػػية لؤلة كالثقافيػػة كالن  كاالجتماعي ػػ

ة ف كفقػا لفتػرة زمني ػػة معػا داخػػؿ مجتمػع معػي  ة كخارجي ػالمجتمعيػة مػا ىػك إال  نتيجػػة لعكامػؿ داخمي ػالفئكيػة أك 

قص فػػػػي اإلشػػػػباع الكمػػػػي لمحاجػػػػات المختمفػػػػة التػػػػي يحتاجيػػػػا الفػػػػرد ذم يػػػػنجـ عنػػػػو الػػػػن  محػػػػددة، األمػػػػر ال ػػػػ

ة، كيعنػػػي الفقػػػر حتػػػى نفسػػػي  جػػػات ماديػػػة، اجتماعيػػػة، ثقافيػػػة، أك الجماعػػػات معػػػا سػػػكاء أكانػػػت ىػػػذه الحاك 

ػ؛ بالن  4"ة لمحياة كالبقػاءاالفتقار إلى عدد مف الس مع األساسي  "... فػي ة كنػا قػد أشػرنا إلييػا مع األساسػي  سػبة لمس 

ػػػحية مسػػػتكل معيشػػػي مػػػنخفض ال ، كىػػػك كػػػذلؾ "بعػػػض التعػػػاريؼ السػػػالؼ ذكرىػػػا يفػػػي باالحتياجػػػات الص 

 CREAD "كػػػػػػػراد" كحسػػػػػػػب، 5"...اتي لمفػػػػػػػرد أك لمجمكعػػػػػػػة أفػػػػػػػرادة المتصػػػػػػػمة بػػػػػػػاالحتراـ الػػػػػػػذ  كالمعنكي ػػػػػػػ
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 :1" 2010راتيا في الشكؿ رقـ "كانب عد ة ليا درجات تأثيرىا كمؤشفإف  مفيـك "الفقػر" متعم ؽ بج"5762"
 

 

                                                                   

 

 

 

 :2اآلتيػرىا في نة نذكؿ بمصطمحات معي  إف  الفقر يحم  

  :أقؿ مػفضرف الدخل القومي  
 

 سكاف الكرة األرضية يستفيد مف    

  
الدخؿ العالمي  

مف الدخؿ  %45فيد مف )أكركبا كأمريكا(، في حيف أف  الباقي )أمريكا البلتينية، آسيا، إفريقيا( يست

إف  الدخؿ القكمي لمفرد كحد كسطي في العالـ الثالث ىك أقؿ بثبلث أضعاؼ مف الدخؿ  العالمي.

 الكسيطي لمدكؿ المتقدمة )...(، كما يعيش أكثر مػف 

 
السكاف في الدكؿ ال يصؿ دخؿ الفرد فييا إلى   

 .دوالر 011

  :المعمكرة ىـ في حالة سكء التغذية.مف سكاف  %52 إف  النقص في المواد الغ ائية 

 النقص في التجييزات الصحية. 

 نشاء المدارس  . النقص في التجييزات الثقافية وا 

                                                             
1
 .89، ص 4555 -4554، رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية: جامعة كىراف، الفقر في الجزائرمحاولة قياس مختار عريس،  - 

، المؤسسة الجامعية لمد راسات كالنشر 54، )تر: إسماعيؿ الغزاؿ(، ط مدخل إلى عمم االجتماع السياسيشكميمييو، جاندرك، ككرفكازييو،  - 2
 . 838، ص 4555كالتكزيع: لبناف، 

 ـرلفقـل

 احتياجات التغذيــة

 احتياجات الصِّحــة

 احتياجات التعليــم

 احتياجات الّسكـن

 احتياجات التشغيــل

 احتياجات أخــرى

 حاجات الجسم إلى فيتامينات وحريرات...

 متوسط الحياة، الموت في سن مبكر...

 مستو الجهل واألمية ونسب التعليم...

 ات، الكراء...امتالك السكن

 الشغل الدائم، المؤقت، البطالة...

 أثيرها ومؤشراتهاأهم درجات ت أهم جوانبـه المفهـوم



دة، كفي إطار ة تخدـ كظائؼ محد  ة اقتصادي  إذف يمكف تفسير "الفقػر" بأن و ظاىرة اجتماعي  

ف أربعة أنكاع مف االتجاىات انطبلقا نا يمكف أف نمي ز بينة لمفقر فإن  عريفات المتضم  ات الت  استعراض أدبي  

 مما أشير إليو سمفا:

خؿ أك الد  معي ف مف مستكيات ة، كىي تمؾ التي تحد د مستكل عريفات المكضكعي  الت  : ووع األو لالن  

 .1ير كغير الفقيػرالفق ، باعتبار ذلؾ المؤشر الذم يمثؿ الحد الفاصؿ بيفاإلنفاؽ

ذم يعر ؼ "الفقػر" كفقا لممنظكر الشخصي ، كال  Subjectiveخصيعريؼ الش  : الت  انيوع الث  والن  

 . 2ذاتو

ذيف يحصمكف عمى الفقراء ال   يركز عمى فئةعريؼ االجتماعي لمفقػر، كالذم : الت  الثوع الث  والن  

 ة.مساعدة خارجي  

ل اس غير القادريف عمى تحقيؽ أدنى مستك كز كالحاجة، كيقصد بو فئة مف الن  ػ: العايعوع الر  والن  

 .3ةمعيشي، كقبكليـ بالمساعدات الخارجي  

 : 4عةدة كمتنك  أف  الفقػر ذك أبعاد متعد  ػك عاريؼ ىكما يمكف استخبلصو كذلؾ مف حزمة الت  

 "ة )البيركقراطية(.ظـ اإلداري  ": ترسيخ جذكر الفقر عبر الن  يرد إداري 

 "المكاسب كالمكارد.مك االقتصادم، كعدالة تكزيع مرتبطة بسياسات الن   ":يرد اقتصادي 

 "برع، الضرائب )المسؤكلية كالعمؿ الجماعي(.": الت  يرد أخبلقي 

 "المفاىيـ كالممارسات )االتكالية، احتراـ مفاىيـ العمؿ...(    ى": االعتماد عميرد ثقافي 

                                                             
، 4585، دكف طبعة، المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية، شيكة األمان االجتماعي وتحسين نوعية حياة الفقراء، خزاـ خميؿ عطيةمنى  - 1

  .439ص 
يـ(، ط دراسات في الفقر والرولمة: مصر والدول الرريية، كر يـكريمة  - 2 ، المجمس األعمى لمثقافة: القاىرة، 844، العدد 58، )تر: سمير كر 

 .83، ص 4555
 .88، ص مرجع السايقالبمقاسـ سبلطنية، سامية حميدم،  - 3
 .458-455، ص ص المرجع السايق، عطية خزاـ خميؿمنى  - 4



 "لو دكر ليس في خركج األفراد مف دكائر العكز فقط، بؿ تغيير سمككياتيـ تجاه يرد ترميمي :"

 الفقر.

 "إلقاء الظؿ عمى قضية الفقر، كالتحكـ في طرؽ معالجتيا.  رد إعبلميي :" 

ر  الفقػرف  كبناءا عمى ذلؾ فإ ال يعب ر فقط عف عجز اإلنساف عف إشػباع حاجاتػو البيكلكجيػة كمػا يقػر 

رجػاؿ الفكػػر االقتصػػادم، بػػؿ يعنػي كػػذلؾ عجػػز البنػػاء االجتمػػاعي عػف تػػكفير مسػػتمزمات اإلنسػػاف الماديػػة 

ة، كتككيف شخصية الفرد فػي المجتمػع، كية، كتأثير ذلؾ عمى عمميتي االندماج كالعبلقات االجتماعي  كالمعن

فقر يجػػب أف ي نظػػر ياسػػي كاالقتصػػادم، فػػالكتشػػكيؿ قي مػػو كثقافتػػو، بػػؿ تحديػػد دكره ككزنػػو االجتمػػاعي كالس  

كالذاتي ػػػة عػػػف تمبيػػػة حالػػػة يعجػػػز فييػػػا اإلنسػػػاف بسػػػبب مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػؿ المكضػػػكعية إليػػػو عمػػػى أن ػػػو "

 .   1"حاجاتو المادية كالمعنكي ة في ظؿ نظاـ اجتماعي كثقافي محدد

 أم ا فيما يتعمؽ ببعض المفاىيـ المتعم قة بالفقر فسكؼ نقـك بذكر البعض منيا في اآلتي: 

: مقيػػاس رسػػمي تسػػتخدمو الحككمػػات لتعريػػؼ مػػف يعيشػػكف تحػػت ىػػذا المسػػتكل مػػف خووط الفقوور( 8

، كىػػك محاكلػػة منيجيػػة لكضػػع تقػػدير كمػػي لمػػا يطمػػؽ عميػػو الحاجػػات األساسػػػية 2رىـ فقػػراءالػػدخؿ باعتبػػا

، كىػػك الحػػد الفاصػؿ بػػيف الفقػػراء كغيػػر الفقػػراء... كىػػك درجػػة 3لئلنسػاف)الغذاء، المبلبػػس، المسػػكف، كالنقػػؿ(

 عمػػػػػى دكالر كاحػػػػػد يكميػػػػػا  حصػػػػػكؿ الفػػػػػرد خوووووط الفقووووورمعياريػػػػػة كمػػػػػا حػػػػػد د ذلػػػػػؾ البنػػػػػؾ الػػػػػدكلي كاعتبػػػػػر 

 : 5إلى كؿ مف خط الفقر، كينقسـ 4ما يعادؿ ذلؾك أ

                                                             
 .84، ص مرجع السايقالبمقاسـ سبلطنية، سامية حميدم،  - 1
 .749، ص المرجع السايقإسماعيؿ قيرة، بمقاسـ سبلطنية، عمي غربي،  - 2
 .879، ص المرجع السايق، نادية جبر عبد اهلل - 3
4
، العػدد 88، المجمػد مجموة القادسوية لمرمووم اإلنسوانية، "مؤشػرات الفقػر فػي الػكطف العربػي: دراسػة فػي الجغرافيػة السياسػية"، حميد ياسر الياسرم-
 .464، ص 4558، 54

 .886، ص مرجع السايقالعدناف عباس حميداف،  - 5



: يعػػػر ؼ أن ػػػو مسػػػتكل الػػػدخؿ أك اإلنفػػػاؽ الػػػبلـز لؤلسػػػرة أك الفػػػرد لتػػػأميف خوووط الفقووور المطموووق( 2.2

الحاجػػات الغذائيػػة األساسػػية، كالحاجػػات غيػػر األساسػػية ىػػي تمػػؾ التػػي تتعم ػػؽ بالمسػػكف كالممػػبس كالتعمػػيـ 

 كالصحة كالمكاصبلت.

: الذم يعتمد عمى أف  مف يقؿ دخمو عف قيمة محد دة في سم ـ الػدخؿ يعتبػر ر النسييخط الفق( 2.2

 فقيرا.

 .1كىك الفجكة الن سبية لمتكسط إنفاؽ الفقراء( فجوة الفقر: 2

 

 

 : رــمظاىر ومحددات الفق( 4

 :( مظاىر الفقــر2.2

ن مػا إف  تجسد كاقعية تكاجد ظاىرة الفقر بأم  مجتمع مف المجتمعػات ال يتخػ ذ دائمػا صػكرة مباشػرة، كا 

" نذكػػر ر الفقورومظاىوقد تتجمى فػي العديػد مػف المظػاىر، كاشػفة ىػذه األخيػرة عػف كينكنػة الظػاىرة، كمػف "

 اآلتي:

فات المشتركة بيف البمداف الفقيػرة، كالتػي حصػرىا  MABONGUNJE" مايونجي"لقد أكضح  الص 

 :2في اآلتي

اف كفقػا الرتفػاع معػد ؿ المكاليػد كالكفيػات، كفػي ظػؿ الفقػر : ارتفاع كانخفاض كثافة السكالسكـان-8

 تنتشر البطالة.

                                                             
نة ان الدول العربٌةمقسٌ  سٌ س ت وإسعلس عبد لسقادر علس، - 1 ٌِّ  .53، ص4553، بحث ارعس، سبتابر مرامٌتٌ ت اإلقالل ان الفقر فً ع
 .47 -45، ص المرجع السايقحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف، - 2



: تميؿ الدكؿ الفقيرة إلى االعتماد عمى عدد محدكد مف منتجات المكاد الخػاـ الموارد الطبيعية-4

 كتخصصيا لمتصدير، كيعتبر استغبلؿ أك عدـ استغبلؿ المكارد الطبيعية مؤشر لتقدـ أك تأخر الد كؿ.

: تتضػػمف ىػػذه البمػػداف قػػكة عمػػؿ زراعيػػة أكبػػر مػػف قػػك ة العمػػؿ الصػػناعية، كحتػػى مػػف صـــاداالقت-3

ناحيػػػة تػػػكازف أك عػػػدـ التػػػكازف االقتصػػػادم؛ أم التػػػكازف بػػػيف الصػػػناعة كالزراعػػػة، كتػػػكازف بػػػيف الصػػػناعات 

 الثقيمة كالخفيفة، كالصناعات التصديرية كاالستيبلكية.

'' عمميػة معق ػدة كمرك بػة كشػاممة، تضػـ جكانػب لتنميوةا" ''عمي غريي: حسػب "مستويات التنمية-4

ػػمكؾ  اقتصػادية كسياسػػية كاجتماعيػػة كثقافيػػة، مػف دكف إىمػػاؿ الجكانػػب النفسػػي ة كالبيكلكجيػة ليتسػػنى فيػػـ الس 

اإلنساني بالد رجة األكلى، كالد كافع التي تحر ؾ األفراد، كما يقـك بينيما مف عبلقات، كمػا يترتػب عمػى ذلػؾ 

'' مظيػػر مػػف التنميووة، كتعػػد ''1تتػػداخؿ فػػي تفاعبلتيػػا كتأثيراتيػػا فػػي جكانػػب المجتمػػع المختمفػػة"مػػف أنظمػػة 

 المتوسووط الرووالمي"مظػػاىر الفقػػر مػػف حيػػث ارتفػػاع الػػد خؿ أك انخفاضػػو، فقػػد اتفقػػت البحػػكث حػػكؿ جعػػؿ "

مسػتكيات المختمفػة لئلنتػاج القػكمي يشػمؿ ال إطػار MABONGUNJE، كقد ـ دوالر 422فكؽ أك تحت 

" إفريقيوا، ككػاف متكسػط الػد خؿ فػي أفقػر بمػداف "5753الخاـ لكؿ فػرد مػف الس ػكاف فػي منػاطؽ العػالـ عػاـ 

، دوالر 5322اليرازيول، المكسويك لكؿ شخص، كبمغ في الببلد المصن عة حديثا مثؿ: دوالر  022" آسياك"

ػػا دخػػؿ الدوالر 0222فػػي الشػػرؽ األكسػػط  O.P.E.Cبينمػػا بمػػغ فػػي دكؿ األكبػػؾ  الكويووت، فػػرد فػػي: ، أم 

فػي المتكسػط، ىػذا مػا يجعػؿ الػببلد الثبلثػة مػف أغنػى بػبلد  دوالر 52222اإلمارات الرريية المتحدة، قطر 

 .2العالـ
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: يعػػد مظيػػر مػػف مظػػاىر الفقػػر، فنكعيػػة الغػػذاء ككميتػػو تمعػػب دكرا ميػػـ، بحيػػث أن ػػو إذا الغـــذاء-5

يمكف أف يؤدم إلػى حػدكث أمػراض مػف شػأنيا حدث خمؿ عمى مستكل ىذيف المؤشريف )الكمية، الن كعية( 

 التأثير عمى المجتمع ككؿ مف خبلؿ تراجع عطاء كقدرات األفراد.

 .الكسـاء-1

يعتبر االفتقار إلى المسكف أك نقص إمكانية االستفادة منو مظيػر مػف مظػاىر الفقػر، :نـالمسك-2

تبطػػة بػو مػػف مثػػؿ: الحرمػػاف الش ػػديد، باإلضػافة إلػػى أف  ىنالػػؾ بعػػض المظػاىر األخػػرل الممي ػػزة لمفقػػر كالمر 

الػذم يظيػر فػي حػاالت المجاعػات كالكػكارث الط بيعيػة الش ػديدة، كيػؤدم الحرمػاف الش ػديد إلػى كقػؼ عمميػػة 

الت نمية، لما فيو مف دمار لئلنساف كالمكارد الطبيعية معػا، كمػف مظػاىر الفقػر أيضػا االنكشػاؼ كالضػعؼ، 

طكارئ كالعنؼ المسم ح؛ حيث تعاني المجتمعات كبالػذ ات شػرائح كتبدك ىذه المظاىر كاضحة في حاالت ال

ػػا يعيػػؽ الت نميػػة كيحػػد مػػف إمكاناتيػػا باعتبارىػػا  اجتماعيػػة محػػد دة مػػف عػػدـ القػػدرة عمػػى تػػكفير حاجاتيػػا، مم 

ػػحة، كالمسػػكف المناسػػب لقدراتػػو،  يػػة لتػػكفير احتياجػػات اإلنسػػاف مػػف الػػت عمـ كالص  "عمميػػات مخططػػة كمكج 

أميف االجتماعي كالت ركيح، كتحقيؽ تكافؤ الفرص في المشاركة كاالنتفاع بالخدمات االجتماعي ػة كاألمف كالت  

 .1إلحداث تغيير اجتماعي مقصكد

" بشػػأف الحػػؽ فػػي الت نميػػة ال ػػذم اعتمدتػػو الجمعيػػة العامػػة فػػي قرارىػػا  األمووم المتحوودةإعػػبلف "  كيؤكػػد

صػرؼ، نميػة مػف حقػكؽ اإلنسػاف غيػر قابػؿ لمت  لت  أف  الحؽ فػي ا" 5764سبتمبر  02المؤرخ في  506 /25
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ة عكب المشػػاركة كاإلسػػياـ فػػي تحقيػػؽ تنميػػة اقتصػػادية كاجتماعي ػػكبمكجبػػو يحػػؽ لكػػؿ إنسػػاف كلجميػػع الش ػػ

 .1..."نميةمتع بيذه الت  ة، كالت  ة كسياسي  كثقافي  

كات " انتشار عدـ المساكاة في تكزيع الد خؿ، كالحصكؿ عمى فرص كأدمظاىـر الفقـركمف "

اإلنتاج، كتظير عدـ المساكاة كاضحة في حصكؿ فئة محد دة مف المجتمع عمى الثركات، في حيف تعاني 

باقي شرائح المجتمع مف الحرماف، كفييا يتـ استثناء الفقراء مف الحصكؿ عمى فرص، كىك نكع مف 

ي ا الب2الحرماف الذم يحد مف فرص الت رقي كالتحرؾ إلى أعمى السمـ االجتماع  احثػة . أم 

 " فتبلحظ أف  لمفقر مظاىر أخرل منيا:ناىود إيراىيم فضل اهلل يمل" 

قم ػػػة الػػػد خؿ كالمػػػكارد اإلنتاجي ػػػة البل زمػػػة لتػػػأميف سػػػبؿ كسػػػب عػػػيش مسػػػتدامة، كمقاكمػػػة الجػػػكع كسػػػكء 

، كيعتبػػر 3الت غذيػػة كالمػػرض كاألمي ػػة كالجيػػؿ، كقم ػػة أك فقػػداف فػػرص تحصػػيؿ الخػػدمات األساسػػي ة األخػػرل

ر األسػػػرة لممقتنيػػػات الماديػػػة أحػػػد مظػػػاىر الفقػػػر الن اجمػػػة عػػػف عػػػدـ المسػػػاكاة فػػػي العبلقػػػات التبادلي ػػػة، افتقػػػا

فالجماعات التي تمتمؾ المصادر المادي ة كالثركة تقتني مقتنيػات مادي ػة جديػدة سػكاء أكانػت فػي شػكؿ أثػاث 

ينة  .  4أك أدكات منزلي ة، أك مبلبس أك أدكات لمز 

متنك عة، منيا ما ارتبط بالحاجات األساسية: الغػذاء، الكسػاء، المػأكل، كمنيػا إذف فممفقر مظاىر جد 

ما ارتبط بالحرماف الذم يحد مف حدكد االرتقاء بالس مـ االجتماعي، كمنيا ما ارتبط بنجاعة كاتسػاع نطػاؽ 

مػات التػي تتػكفر عمييػا  سبؿ الت نمية بالمجتمع، كبذلؾ تعد دت مظاىر الفقر تبعا لطبيعة المجتمعػات كالمقك 

 )الطبيعية، االقتصادية...(.  
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          :       محددات الفقـر( 4.4

ػػا عػػف "    "، فينػػاؾ العديػػد مػػف العكامػػؿ المؤديػػة إلػػى حػػدكث الفقػػر، كمػػف بػػيف ىػػذه محووددات الفقوورأم 

لعكامػػؿ العكامػػؿ مػػا سػػكؼ نخصػػو بالػػذ كر فػػي اآلتػػي السػػيما: العكامػػؿ الس ػػكانية، االقتصػػادية، الس ياسػػية، كا

 :1االجتماعية

: ي عد  الن مك السكاني محد دا أساسي ا في ىذه العكامؿ كسرعتو تؤدم إلػى زيػادة العوامل السكانّية (8

الفقػػػر بزيػػػادة مضػػػطردة، إذ أف  الزيػػػادة الس ػػػكانية تعتبػػػر مػػػف القػػػكل المضػػػادة لمن مػػػك فػػػي المجتمػػػع بصػػػكرة 

 .أساسي ة، فزيادة الن مك السكاني يؤدم إلى زيادة الفقر

 :2ة اآلتيةئيسي  : تتمثؿ ىذه العكامؿ في المحددات الر  ةالعوامل االقتصاديّ  (4

  بيػػاف ذلػػؾ مػػػف انحيػػاز نمػػط الن مػػك المحقػػؽ إلػػى جانػػب األغنيػػػاء عمػػى حسػػاب الفقػػراء، كيمكػػف

 خبلؿ:

 التباينات الكاسعة في تكزيع الد خؿ. - أ

يؼ. - ب  تفاكت اإلنفاؽ لصالح الحضر عمى حساب الر 

 العمؿ المنتج لمفقراء.العجز في تأميف فرص  - ت

: إف  الس ياسات القمعية المتبعة مف قبؿ المحتؿ نتج عنيا العديد مف الظكاىر ياسيةالسِّ  العوامل (3

ػراعات الد اخميػة أصػبحت تمثػؿ خمػؿ أدل  االجتماعية كالبطالة، كزيادة نسب األفراد الفقراء، فػالحركب كالص 

 إلى اعتباره مف المحددات الييكمية لمفقر.

ـــ امـــلالعو  (4 : ىػػػي عكامػػػؿ تشػػػارؾ العكامػػػؿ األخػػػرل دكرىػػػا فػػػي زيػػػادة الفقػػػر كانتشػػػاره، ةاالجتماعّي

فػػػالن قص فػػػي قػػػدرة المؤسسػػػات االجتماعيػػػة سػػػكاء الحككمي ػػػة أك المنظمػػػات غيػػػر الحككمي ػػػة، كتزايػػػد األمي ػػػة 
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ة أدل إلػػػى تزايػػػد كانخفػػػاض الت عمػػػيـ كالت ػػػدريب المينػػػي... كبالت ػػػالي عػػػدـ تػػػكفر األيػػػدم العاممػػػة المػػػاىرة الفني ػػػ

البطالة في سكؽ العمؿ، كبالت الي إلى عدـ االستقرار االجتماعي، ممػا زاد إلػى قػدرة ىػذه العكامػؿ فػي زيػادة 

حية المقد مة في ىذه المجتمعػات تسػاىـ بشػكؿ ال يقبػؿ الجػدؿ عمػى  الفقر، ككذلؾ إلى نقص الخدمات الص 

 .1تفاقـ ىذه المشكمة

كراء عرض ىذه المحددات المجسدة بركح المجتمع ىك أف  الفقر إذف ما يمكف الت كصؿ إليو مف 

ظاىرة كانت نتاج تراكمي لـ يحدث مف العدـ، كال بصكرة مفاجئة، بؿ ىي ظاىرة نتجت عف تضافر ع دة 

عكامؿ، اجتمعت لتؤثر في المجتمع، سكاء بصكرة كمية تتضمف القطاعات الحيكية التي تضمف بصكرة 

االجتماعي الكمي بشكؿ طبيعي، أك تأثيره عمى شريحة معينة مف شرائح المجتمع فاعمة استمرارية البناء 

 ككؿ.

 

 

 

 :النظريات المفسٍـّرة للفقـر (3

ػػريف لظػػػاىرة الفقػػػر اسػػتنادا لػػػكاقعيـ الػػذم يعيشػػػكف بػػػو، فقػػد تكػػػكف تفسػػػيراتيـ  لقػػد اختمفػػػت رؤل المفس 

ف  الفقر أحػد جكانبيػ ا، أك يكػكف الفقػر عمكدىػا الر ئيسػي ىامشية في ظؿ نظريات تخص مكاضيع ميم ة، كا 

كالجانب اآلخر يككف ىامشي ا، كمف النظريات ال تي اتخذت الفقر كمحكر رئيسي دكف النظريػات التػي تأخػذ 

بعػض النظريػات -الفقػر جانبػا كاحػدا إضػافة إلػى جكانػب بعيػدة عػف المكضػكع مػا سػكؼ نكردىػا بالت سمسػؿ 

 :2في اآلتي -التقميدية ك المعاصرة
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 الحلقة المفرغة للفقـر:نظرية   (1.2

تشير الن ظرية إلػى أف  أسػاس الفقػر ىػك مسػتكل الػد خؿ الفػردم، فمػف المعػركؼ فػي الػد كؿ الن اميػة أف  

لمفقر حمقة مفرغة تبدأ كتنتيي بو، حيث تبدأ ىذه الحمقة مف انخفػاض مسػتكل الػد خؿ ثػـ انخفػاض مسػتكل 

ػحة ثػـ انخفػاض مسػتكل  اإلنتاجي ػة، كتنتيػي بانخفػاض مسػتكل الػد خؿ مػرة الت غذية ثـ انخفاض مستكل الص 

أخػػػرل، إذ أف  الفكػػػػرة التػػػػي تعتمػػػد عمييػػػػا الحمقػػػػة المفرغػػػة لمفقػػػػر ىػػػػك أف  األفػػػراد مػػػػف ذكم الػػػػد خؿ المرتفػػػػع 

"األغنياء" يمكنيـ أف يدخركا كيستثمركا، بينما ال يستطيع األفراد ذكم الد خؿ المنخفض "الفقراء" أف يقكمػكا 

يكلة مف أجؿ كسر الحمقة المفرغػة لمفقػر، كمػا يجػب اإلشػارة إليػو كػذلؾ أن ػو ال تكجػد حمقػة بذلؾ الن شاط بس

كالحمقوووة المفرغوووة المترمتقوووة يانخفووواض مسوووتوى مفرغػػػة كاحػػػدة خاصػػػة بػػػالفقر، بػػػؿ عػػػد ة حمقػػػات مفرغػػػة: 

وحي،  عػف الت خمػؼ إذ أف  حيثيػات الفقػر ناتجػة الت رميم، الحمقة المفرغوة المترمتقوة يانخفواض المسوتوى الصت

 البنياني في غالبية الد كؿ المتخمفة الفقيرة. 

 

 

 

 :حقيقة الحمقوة المفرغة لمفقر": 54.8الشكؿ رقـ"

 

 

 

 

 
 

 التفسير الماركسي: (1.2

 الفقر والمعدل المنخفض لنمو الدخل الفردي السنوي

نمو السكان السريع عندما يزداد   مستوى منخفض من االدخارات
 الدخل بالسرعة نفسيا

معدالت منخفضة في  
 نمو الدخل

 بشري  معدالت منخفضة من االستثمار المادي وال



ػػراع الطبقػػي فػػي المجتمػػع الرأسػػمالي، فالطبقػػة المييمنػػة  " "الفقػػرموواركسلقػػد فس ػػر " بأن ػػو "أسػػاس الص 

نتػاج كتسػيطر عمييػا، كبػذلؾ تسػتغؿ الطبقػة العمالي ػة الت ابعػة، كىكػذا فػإف  األمػف الرأسمالية تمتمؾ كسائؿ اإل

المػػادم لمفػػرد يعتمػػد بصػػكرة رئيسػػي ة عمػػى انتمائػػو الطبقػػي؛ أم يعتمػػد عمػػى عبلقتػػو بكسػػائؿ اإلنتػػاج، ففػػي 

ت فػػاكت العمػؿ أك خارجػػو نجػػد أف  حيػػاة الن ػػاس تكتسػػب شػػكميا نتيجػة ليػػذه العبلقػػة التػػي خمقػػت الكثيػػر مػػف ال

فػػي المجتمػػع، كال يمكػػف تغييػػر ىػػذا الكضػػع دكف إزالػػة الت ركيػػب الطبقػػي نفسػػو، إذ أف  تشػػخيص أكضػػاعيـ 

ػػراع الطبقػػي كتعديػػو البنػػاء االجتمػػاعي القػػائـ بمػػا ينطػػكم عميػػو مػػف  الكاقعي ػػة كتغييرىػػا يكمػػف فػػي إطػػار الص 

 .      1تناقضات

 النظرية المالثوسية: (1.1

نظريوووة ير عمػػػى ازديػػػاد الفقػػػر كالس ػػػكاف، كىػػػذا المنطمػػػؽ يشػػػك ؿ لػػػب "إف  تزايػػػد عػػػدد السػػػكاف لػػػو تػػػأث

"، كال تي ترتبط ارتباطا كثيقا بقضايا الت خمؼ كالفقػر، كتػدىكر مسػتكل المعيشػة فػي ىػذه البمػداف، إذ مالثوس

لتػي تعد قضية الس كاف في البمداف المتخمفة مف القضايا االجتماعية الشاغمة لبلىتماـ، فالرؤية المالثكسػية ا

منػذ أكثػر مػف مػائتي عػاـ تتعم ػؽ بقػدرة اإلنسػاف عمػى  T.Robet MALTUS" رويورت موالثوسخػرج بيػا "

...(، أمػػا المػػكارد الغذائيػػة فإن يػػا تخضػػع فػػي 4،4،6التكػػاثر، كالتػػي تخضػػع فػػي نمكىػػا لممتكاليػػة اليندسػػية )

د بصػػكرة أسػرع مػػف الغػػذاء، ،...(، كعميػػو فػإف  عػػدد سػػكاف األرض سػيزدا8،4،3نمك ىػا لممتكاليػػة الحسػابية )

إذ لػـ يعرقػؿ نمػػكه مكانػع، كمػػف ثػـ فػػإف  مشػكبلت الجػكع كالبطالػػة كالفقػر إن مػػا ىػي مشػػكبلت حتميػة، كيقػػكؿ 

" أف  الس ػػبب الرئيسػي لمفقػر الػػدائـ ال صػمة لػػو بطريقػة الحكػـ، كبسػػكء تكزيػع الممكيػػة، فمػيس بكسػػع موالثوس"

لمفقػػراء الحػػؽ فػػي مطػػالبتيـ بالعمػػؿ كالغػػذاء؛ أم أف  الفقػػراء  األغنيػػاء تػػأميف العمػػؿ كالغػػذاء لمفقػػراء، كلػػيس

" لـ تكػف صػحيحة؛ ألف  المجاعػة لػـ تحػدث ال فػي المػدف مالثوستكقعات ". لكف 2يجمبكف الش قاء بتكاثرىـ

ن مػػا يقػػع بسػػكاف العػػالـ إلػػى " يػػؼ، كا  " محاولووة فووي ميوودأ السووكان" يػػـك كتػػب كتابػػو "يميووون نسوومةكال فػػي الر 
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" نسمة في مطمع القرف العشريف، بعػد أف كػاف عػدد سػكاف األرض يميونيسكاف األرض نحك "كازداد عدد 

سوووتة فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر، كفػػي بدايػػة القػػرف الكاحػػد كالعشػػريف أصػػبح سػػكاف األرض " يميووون نسوومة

 .   1" قد قاس تقديرات تككينات القرف التاسع عشرمالثوس، فػ"يبليين نسمة"

جد ثرم فيما يتعم ؽ باالتجاىات النظري ة، فيناؾ نظريات أخرل حاكلت  كبما أف  الر صيد النظرم

 تفسير ظاىرة الفقر منيا اآلتي بالذ كػر:

 :2النظرية البنائية الوظيفية (1.3

، كذلػؾ فػي سػياؽ الت ػدرج االجتمػاعي Incqualityكفقا ليذه الن ظرية استخدـ مفيػـك "عػدـ المسػاكاة" 

Social Stratification ف أف  التفػػػاكت فػػػي الثػػػركة كالقػػػك ة كالمكانػػػة كغيرىػػػا، ىػػػك إحػػػدل ، كىػػػـ يبلحظػػػك

الحقائؽ األساسي ة في تػاريخ المجتمػع البشػرم، حتػى المراحػؿ البدائيػة منػو، فعػدـ المسػاكاة جػزء مػف الن ظػاـ 

 الط بيعي، كيتمثؿ الت حميؿ الكظيفي لعدـ المساكاة في عدد مف القضايا في مقد متيا ثبلث قضايا أال كىي:

فاكت أىمية األدكار كالمياـ االجتماعي ة التي يقتضييا تسيير الن سؽ االجتماعي كتحقيؽ ت -8

 استقراره، فيناؾ كظائؼ أكبر أىمية كحيكي ة لكجكد المجتمع كاستمراره.

حػؽ األشػخاص المكىػػكبيف مػف حيػث االسػػتعدادات الفطريػة كالميػارات المكتسػػبة فػي أف يشػػغمكا  -4

دخكؿ مادي ة كغير مادية أكبر، في حيف تبقى الكظػائؼ األدنػى كالػد خكؿ الكظائؼ األرقى، كيحصمكا عمى 

ىػك الن صػيب العػادؿ لمفقػراء، كأف  محاكلػة  الفقراألقؿ لذكم العطاء المتكاضع، كتأسيسا عمى ذلؾ يقػاؿ أف  

 الت مرد عميو ىي مف أىـ مصادر الت كتر في الن سؽ االجتماعي.

تبػػػاره أسػػػمكب حيػػػاة بػػػدؿ مػػػف الخصػػػائص الثقافيػػػة التػػػي كمػػػف الػػػكظيفييف مػػػف فس ػػػركا "الفقػػػر" باع -3

الصوووراع تتػػػدع ـ بػػػيف الفقػػػراء، كتنتقػػػؿ أك يعػػػاد إنتاجيػػػا عبػػػر التنشػػػئة االجتماعيػػػة، مػػػف ىػػػذه الخصػػػائص: 

غار، الونقص  المستمر من أجل اليقاء، اليطالة، األجور المنخفضة، الميني غير المتخصص، عمل الصت
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احتيواطي مون الط روام فوي الييووت، ىوزال الممتمكوات الشخصوي ة،  المزمن فوي الموال، عودم وجوود مخوزون

مردالت الوفيات المرتفرة، انخفواض متوسوط األعموار، انخفواض مسوتوى الت رمويم والمشواركة الستياسوي ة، 

   الم جوء إلى الرنف في حل المنازعات الرائمي ة...الخ.

 النظرية التقـليدية: (1.5

يووادة التقميديػػة باعتبػػاره نتيجػػة لتػػأثير أربعػػة عكامػػؿ ىػػي:  " فػػي إطػػار الن ظريػػاتالفقووورتفسػػير "يػػتـ  الزت

الخووودمات ك النموووو المحووودود لمينيوووة التحتيوووةمثػػػؿ: األرض كالميػػػاه،  الس وووكانية، فقووور المووووارد األساسوووية

"الفقػػر" انطبلقػػا مػػف  "Tchambrez"" تشوواميرز، كيػػدرس " األساسوية، االخووتبلالت الكميووة فووي االقتصوواد

؛ حيػػث تكجػػد خمػػس مجمكعػػات مػػف العكائػػؽ المترابطػػة التػػي تتضػػمف عشػػريف عبلقػػة فكػػرة "فػػخ الحرمػػاف"

الفقر، الض رف الجسدي، الرزلة، االنكشاف لؤلخطار، انردام الحموول، سببية محتممة، كىذه العكائؽ ىػي: 

"Tchambrez"  ينطمػػؽ مػػف القػػكؿ بػػأف  الفقػػر يعنػػي اإلفقػػار إلػػى الثػػركة كاألصػػكؿ، كاالفتقػػار إلػػى تػػدفؽ

 .  1ية كاألمكاؿ، كيطالب بأال نسمح لتعبير الفقر بأف يغطي كؿ جكانب العكائؽاألغذ
    

: )الماركسية، مدرسة فرانكفكرت، نظرية التبعية، الماركسية الجديدة...( النظرية النقدية: (1.1

يركز أصحاب ىذا االتجاه عمى عبلقة كؿ مف الفقر باالستغبلؿ الطبقي المكجكد خاصة داخؿ 

ية، كبما أف  ىذه النظرية تضـ العديد مف االتجاىات النظرية، نبلحظ أف  أنصار المجتمعات الطبق

"مدرسة التبعية" رك زكا عمى عممية الن يب التي تتـ مف قبؿ البمداف االمبريالية مف خبلؿ التبادؿ غير 

لفائض المتكافئ بيف كؿ مف بمداف المركز كبمداف المحيط الرأسمالي، األمر الذم ينجـ عنو استنزاؼ ا

االقتصادم لدكؿ المحكر الرأسمالي، مم ا يؤدم إلى حجز تطكره االقتصادم كزيادة مبلمح التخمؼ بيا، 

 الخارجي في ظيكر الفقر. كيرك ز رك اد ىذه المدرسة عمى الدكر الفاعؿ الذم يمعبو العامؿ
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ؿ: التراكـ األكلي، فتقد ـ مجمكعة مف المفاىيـ المرتبطة بمكضكع الفقر مث النظرية الماركسيةأما  

مف كجية نظر الماركسيكف فإف  الفقر ىك نتاج لعبلقات ، ك 1االستغبلؿ الطبقي، فائض القيمة، اإلفقار

مة لتراكمات كمية مف االستغبلؿ كاالستنزاؼ الذم  إنتاجية كتكزيعية بيف جماعات مف الناس...كىك محص 

  .    2يصؿ ببعض الجماعة إلى حالة الفقر

ػػا عػػف ىػػذا بالنسػػبة  فقػػد كػػاف ليػػا ىػػي األخػػرل  النظريووة المراصوورةالتجاىػػات النظريػػة الكبلسػػيكية، أم 

الحظ الكافر في دراسة الفقر، فقد نالت قضية تفسير ىذه الظػاىرة اىتمامػا بالغػا مػف قبػؿ الميتمػيف بػالعمـك 

راث "، حيػػػث حفػػػؿ التػػػأمريكوووا" ك"يريطانيوووااإلنسػػانية خاصػػػة المختصػػػيف فػػػي عمػػـ االجتمػػػاع فػػػي كػػػؿ مػػػف "

األكػػاديمي عمػػى المسػػتكييف النظػػرم كاالمبريقػػي بالعديػػد مػػف الشػػكاىد التػػي تعكػػس كثػػرة االتجاىػػات النظريػػة 

كتباينيػا، كالتػي تعرضػت لظػاىرة الفقػػر مػف قبػؿ تخصصػات متعػددة، كػػؿ  يحػاكؿ تفسػير الظػاىرة مػػف رؤل 

 تجاه النظرم.معينة في ضكء معطيات يحاكؿ قدر المستطاع التفسير طبقا لرؤل التكجو أك اال

لقػػػد طػػػرح المفكػػػركف االجتمػػػاعيكف كاألنثركبكلكجيػػػكف محػػػكريف أساسػػػييف يعػػػالج فػػػي ضػػػكئيما الفقػػػر 

" يبلحظ أف  الفقراء ىـ المسػؤكلكف عػف حالػة الفقػر التػي يعيشػكف المحور األولكاألنماط الس مككية لمفقراء: "

" يبلحظ أف  الفقراء ضحايا الن سػؽ االجتمػاعي المحور الثانيفييا، ما يتطمب أف يتغي ر الفقراء كأفراد، أما "

، كنتيجػػة لصػػعكبة 3األكبػر، كلمكاجيػػة الفقػػر يتطمػػب تغييػػر الن سػػؽ االجتمػاعي المسػػؤكؿ عػػف تفػػاقـ الظػػاىرة

ػكء  صياغة اتجاه نظرم كاحد يحاكؿ الكقكؼ عمػى أبعػاد الظػاىرة بمنعطفاتيػا المتباينػة، سػنحاكؿ إلقػاء الض 

معاصػػرة التػػي حاكلػػت تفسػػير الظ ػػاىرة كالكشػػؼ عػػف آلياتيػػا كتػػداعياتيا، كالتػػي عمػػى االتجاىػػات الن ظريػػة ال

 تباينت إلى حدٍّ ما مقارنة باالتجاىات الت قميدية.        
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مييز بػيف داخؿ ىذا االتجاه أك المدخؿ يمكف الت   :Cultural approcheالمدخل الثقـافي   (1.2

تػي يرجػع فسيرات الثقافية عمى مػا يسػمى "ثقافػة الفقػر" ال  "، تقـك الت  استراتيجيات اليقاءك""ثقافة الفقراتجاه "

ثقافيػػػا طريقػػة ممي ػػزة محػػددة يػػـ لأصػػحابيا الفقػػر إلػػى الفػػرد، طبقػػػا لنظريػػات الفقػػر الثقافيػػة، فػػاألفراد فقػػػراء 

أصػحاب ىػذا االتجػاه فقػر األفػراد بمسػتكاىـ  دكث كاسػتمرار الفقػر، حيػث يفس ػرلمحياة تفس ر بدرجة كبيػرة حػ

ػؾ الػػذاتي كالن  طمعػات المنخفضػػة كالش ػدم كالت  االقتصػا ة ليػذا االتجػػاه مي ػػز، كالفكػرة األساسػػي  ممكؾ الفسػي كالس 

 أف  مفيػػػػػػػػػػػػػـك الفقػػػػػػػػػػػػػر يخمػػػػػػػػػػػػػؽ ثقافػػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػو، ىػػػػػػػػػػػػػذه الفكػػػػػػػػػػػػػرة ليسػػػػػػػػػػػػػت حرمػػػػػػػػػػػػػاف اقتصػػػػػػػػػػػػػادم 

ن مػػا ىػػي أسػػمكب لمحيػػاة يسػػمكو الفقػػراء أينمػػا كجػػدكا،  أك تفكػػؾ اجتمػػاعي أك غيػػاب المسػػتمزمات الماديػػة، كا 

كىذه الثقافة ثقافة فرعية داخؿ اإلطار الثقػافي الػذم تكجػد فيػو، كيػذىب ىػذا االتجػاه إلػى اعتبػار الفقػر ىػك 

ؤخػػذ عمػػى ىػػػذا االتجػػاه أن ػػو رك ػػػز عمػػى الجكانػػػب نتيجػػة مجمكعػػة مػػػف المعػػايير كالقػػي ـ تمي ػػػز الفقػػراء، كمػػػا ي  

 .1قر تؤدم إلى فقر الثقافةكاحي اإليجابية حيث سم ـ بأف  ثقافة الفمبية متجاىبل الن  الس  

انطمؽ ىذا االتجاه مف اإلطار الت صكرم الماركسي الذم قد ـ تفسيرات  المدخل الراديكالي: (1.3

" أف  الط بقات ظيرت إلى ماركسالحظ "كمظاىر الحرماف االجتماعي، حيث  عف الطبقة كتفسير الفقر

ذا االتجاه عمى أف  ارتباط كجكد الفقر ، كما يؤك د أصحاب ى2اإلنتاجكر تقسيـ العمؿ ك الكجكد عندما تط

لو عبلقة جد كطيدة مع كجكد الط بقات داخؿ المجتمع مف منطمؽ االستغبلؿ الطبقي، فالطبقة 

امتبلكيا لمصادر القك ة  المالكة لكسائؿ اإلنتاج ىي التي تمارس سمطتيا كنفكذىا الناجـ عفاالجتماعية 

كسائؿ اإلنتاج، ككنتيجة ليذا االستغبلؿ الطبقي يظير ما الس مطة( عمى الطبقة غير المالكة ل)الماؿ+

 يسمى بالحرماف االجتماعي. 
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فقػػػد قػػػد مكا إطػػارا عامػػػا لتفسػػػير الفقػػر بتركيػػػزىـ عمػػػى االسػػػتغبلؿ الماركسوووية المحدثووووة" أمػػا أنصػػػار "

مػػػح االقتصػػػادم، حيػػػث تػػػربط مدرسػػػة الت بعيػػػة بػػػيف آليػػػات الت بعيػػػة كديناميػػػات الت خمػػػؼ عمػػػى أسػػػاس أف  مبل

الت بعيػة تكجػػد بصػػكرة كاضػػحة فػػي الػػد كؿ المتخم فػػة، كتتضػح العبلقػػة بػػيف الت خمػػؼ كالت بعيػػة فػػي شػػكؿ ىرمػػي 

مػف الس ػػيطرة السكسػيك سياسػػية كمقيػػاس أكثػر مػػف محػػددات الت بعيػة، حيػػث يفتػػرض كجػكد الػػد كؿ الرأسػػمالية 

، فػػي حػػيف تػػأتي الػػد كؿ الفقيػػرة فػػي أسػػفؿ ىػػذ ، كتقػػـك األكلػػى بممارسػػة القكميػػة عمػػى قػػك ة ىػػذا اليػػـر ا اليػػـر

 .  1مختمؼ الض غكط

" "الر أس ماؿ Goffman" "جيمس قوفمانقد كصؼ ": النظرية العضوية في الجماعة (1.4

االجتماع" أشكاؿ باعتبارىا عبلقات الس مطة، الثقة، المعايير، كقيمة ىذا المفيـك تكمف بصفة أساسي ة في 

 الفقورب البناء االجتماعي مف خبلؿ كظائفيـ، كفي سياؽ الحقيقة التي تنص عمى أن يا تعد بعض جكان

يناقش غالبي ة المؤلفيف مشكبلت المدينة الداخمي ة، كال تي يمكف تفسيرىا جزئي ا عمى أن يا ترجع لغياب رأس 

الماؿ االجتماعي ذك األنكاع المتباينة، كترك ز ىذه الن ظرية عمى دكر االنتماءات االجتماعي ة في تحديد 

رجات االقتصادي ة كاالجتماعية لفرد ما تعتمد عمى تككيف جماعات متباينة يككف فييا عضك في المخ

، المدارس، الجوار، الررقحياتو، مثؿ ىذه الجماعات يمكف تعريفيا مبدئيا مف خبلؿ عدة أبعاد تشمؿ: 

خبلؿ قدر مف ، ىذه العضكيات يمكف أف تمارس تأثيرات سببي ة عمى المخرجات الفردي ة مف مكان الرمل

العكامؿ مفترض أف تشمؿ عمى: تأثير مجمكعة األقراف، تأثيرات نمكذج الد كر، الت عمـ االجتماعي، 

الكمالي ات االجتماعية...، عندما تككف تأثيرات مستكل الجماعة قكي ة يتأثر الن جاح أكالفشؿ االقتصادم 

فرض أف  فردا كاف عضكا في سبب نشكء عضكيات الجماعات نفسيا، لنبكاالجتماعي بصكرة دالة 

جماعة إثنية تعاني مف الت مييز بنمك في مجتمع فقير، نتيجة لذلؾ يجد نفسو في سمسمة مف المدارس 

كالكظائؼ الفقيرة، ىذا الت سمسؿ يعطي تفسير لفقر ىذا الفرد، كالت فسير الس ببي لمفقر ليذه الن ظرية يعتمد 
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س في الس مكؾ لؤلعضاء، كمؤثرات الجماعة ال تي تعكؽ عمى الخصائص الفردي ة كتفسير عدـ الت جان

المخرجات الفردية مف جية، كدكر الظ ركؼ الخارجية في إنتاج الفقر، كالفقر في نظر ىذا االتجاه ليس 

 .  1كمنتج ثانكم القتصاد فع اؿ، كلكف العكامؿ متعددة ترتبط دائما بعدـ الكفاءة االقتصادية

 : 2رػدـ أربعة تصكرات لدراسة الفقتق: المدرسة األنجلو أمريكية (3.85

:الِبػػػػػػر كاإلحسػػػػػػاف، ثالثووووووا:العػػػػػػزؿ كاإلبعػػػػػػاد كالت يمػػػػػػيش، االسػػػػػػتغبلؿ، ثانيووووووا: متغيػػػػػػر الػػػػػػد خؿ، أو ال

 : الق ػك ة. رايرا

ات االجتماعية العريضة التي تنتج لى تأكيد العممي  إكىناؾ نظرية أخرل تذىب في تفسيرىا لمفقر 

أف  قكل ىيكمية قائمة في بنية  ظريةىذه الن   بلحظغمب عمييا، كتزىا أك الت  ر عمى األفراد تجاك الفقر، كيتعذ  

المجتمع مثؿ: الطبقة، كالجنكسة، كاإلثنية، كالمنزلة المينية، كالت حصيؿ العممي...ىي ال تي تشك ؿ أسمكب 

حكافز كانعداـ تكزيع المكارد، كيميؿ المنظركف في ىذا االتجاه إلى الت أكيد عمى أف  ىبكط اليمة كغياب ال

مة كنتيجة لمقيكد  الط مكح بيف الفقراء ليس سببا في شيكع ثقافة الت بعية، بؿ ىي في كاقع األمر محص 

المفركضة عمى أكضاعيـ، كيمضي ىؤالء المنظركف إلى القكؿ أف  تخفيؼ الفقر ال يعتمد عمى تغيير 

ادفة إلى تكزيع الد خؿ كالمكارد بصكرة تكجيات الن اس كنظرتيـ إلى الحياة، بؿ عمى كضع الس ياسات الي

  . 3أكثر إنصاؼ في المجتمع

إذف كمػػػػا الحظنػػػػا فػػػػػإف  التػػػػراث النظػػػػرم ليػػػػػك غنػػػػي جػػػػدا مػػػػػف حيػػػػث مػػػػا يزخػػػػػر بػػػػو مػػػػف نظريػػػػػات 

لفقر كظػػػػػاىرة كمشػػػػػكمة اجتماعيػػػػػة معػػػػػا، سػػػػػكاء أكانػػػػػت ىػػػػػذه النظريػػػػػات متنكعػػػػػة قػػػػػد أكلػػػػػت اىتماميػػػػػا بػػػػػا
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حيػػػػػث االىتمػػػػػاـ لػػػػػدليؿ قػػػػػاطع عمػػػػػى خطػػػػػكرة ىػػػػػذه الظ ػػػػػػاىرة تقميديػػػػػة أك معاصػػػػػرة، كىػػػػػذا االمتػػػػػداد مػػػػػف 

ن ما تتجاكزه حتى لممستكل المجتمعي.  ليس فقط عمى المستكل الفردم، كا 

كبالن سبة ليذه االتجاىات الن ظرية نجد أف  كؿ  منيا قد ذىب بمذىبو في تفسيره لمفقر، تفسيرات  

كلكف عف فقرىـ، كالبعض اآلخر منيا ي قر بأف  متباينة، فمنيا مف يبلحظ أف  األفراد الفقراء ىـ المسؤ 

القكل الييكمية كالعكامؿ البنيكية في المجتمع ىي المنتجة لمفقر، كال يتكقؼ عمؿ ىذه العكامؿ عند ىذا 

   الحد بقدر ما تتجاكزه إلى إعادة إنتاج الفقر بذات المجتمع. 

ال يتكقػػػؼ عنػػػد حػػػدكد الفػػػرد كفاعػػػؿ الظػػػاىرة بػػػالمجتمع  ىػػػذهخفيػػػؼ مػػػف حػػػد ة إمكانيػػػة الت  بيػػػذا فػػػإف  ك 

 كعنصر حيكم، بقدر ما ىك متكقؼ عمى التكاثؼ بيف كؿ مف الفرد كسياسة المجتمع في إنصاؼ الفرد.

 ر:ـلفقظاىرة االتوزيع الجغرافي ل (3

تعتبر ظاىرة الفقر مف الظ كاىر ال تي تطر قت ليا معظـ االتجاىات الفكري ة كالفمسفات المختمفة، 

كالت بعات الن اجمة عنيا، كمعضمة قائمة بذاتيا، كلـ يتكقؼ االىتماـ بيا فقط عمى الجانب نظرا ألىمي تيا 

العممي، بقدر ما تجاكزه إلى تعرض الد يانات الس ماكية ليذه الظ اىرة عبر الت اريخ البشرم، فقد كاف 

قد نظرت إلى ىذه الظاىرة اإلنساف عرضة ال متناىية لمفقر منذ القدـ، كليذا نجد أف  الد يانات الس ماكية 

 مف عد ة نكاحي غير غافمة عف الجانب اإلنساني كاالجتماعي في تطرقيا ليذه الظاىرة. 

سنحاكؿ كلك بصكرة مكجزة في إطار نظرة تاريخي ة مقتضبة مف تاريخ  كعميو ففي خضـ ىذا الفصؿ

كية، امف قبؿ بعض الد يانات الس م ظاىرة الفقر الز اخر، الت طرؽ لكاقعية الن ظرة التاريخية ليذه الظ اىرة

 لنعر ج بعدىا لتسميط الض كء عمى خريطة كجكدية الفقر في بعض المجتمعات العربية، 

، كالتطرؽ لخطاطة الفقر بالمجتمع الجزائرم كاألسباب المؤدية بعض مناطؽ العالـ بصفة عامة ك

 .لحدكثو



 خريطـة الفقـر: (8

 نظرة تاريخية موجزة عن الفقر: (2.2

تبر اإلسبلـ الفقػر كضعا بائسا يجب عمى البشري ة تجنبو كعبلجو إف كقع، كقد كضع لقد اع

ن ما  اإلسبلـ نظاما متكامبل ال يقتصر عمى الد عكة كالمكعظة الحسنة لمت صدؽ عمى الفقراء كرعايتيـ، كا 

لفقراء مف خبلؿ . فينا نجد أف  اإلسبلـ يحث عمى الر عاية المستمرة لفئة ا1فرض نظاـ الت كافؿ االجتماعي

فرض نظاـ يجعؿ ىذه العممية تحدث بكتيرة مستمرة داخؿ المجتمع، أال كىي التكافؿ االجتماعي، الذم 

يمكف اعتباره كإستراتجية فعالة في رفع الغبف عف فئة الفقراء بذات المجتمع، حتى أف  ىذا الن ظاـ يمكف 

مساعدة ال تنحصر في كجييا المادم فقط  أف يخفؼ مف نسبة الفقراء، في ظؿ المساعدة المقدمة ليـ،

 بؿ كحتى الكجو المعنكم.  

ػػكر الظاىريػػة  كقػػد جػػاءت تعػػاليـ اإلسػػبلـ كمبادئػػو لتعطػػي األحكػػاـ كتبنػػي الت صػػكرات لػػيس عمػػى الص 

لؤلمكر فحسب، بؿ تمتد إلػى العمػؽ، فتعػالج القضػايا مػف جػذكرىا بشػمكلية كتكامػؿ كاتػزاف، كىػذا مػا نجػده 

قضػػية الفقػػر كمعالجتيػػا، فاإلسػػبلـ ال ينظػػر إلػػى الفقػػر فػػي صػػكرتو الظاىريػػة عمػػى أن ػػو متحققػػا فػػي تصػػكر 

الفقػػر المػػادم الػػذم ال يجػػد معػػو اإلنسػػاف مػػا يسػػد بػػو رمقػػو فقػػط، بػػؿ ينظػػر إليػػو بصػػكرة أعمػػؽ، كذلػػؾ مػػف 

مػػؽ يتربػى عميػو اإلنسػاف كيعيشػو قبػػؿ  خػبلؿ الفيػـ الحقيقػي لػذات اإلنسػػاف، كأف  مسػألة الفقػر كالغنػى ىػي خ 

 :2أف يككف كاقعا يحياه، كألجؿ ذلؾ فنظرة اإلسبلـ إلى الفقر تنطمؽ مف جانبيف ىما

كىك ضعؼ الحاؿ المادم، كعدـ كجكد ما يكفي اإلنساف مف الحاجيات : الجانب المادي ( أ

 الضركرية.
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كح، حيث يفقد اإلنسػاف معػو أخبلقػا ضػركري ة: الجانب المرنوي ( ب : كىك فقر تصاب بو الن فس كالر 

ناعػػة كالر ضػػا، كقػػد يكػػكف ىػػذا الفقػػر مكجػػكدا فػػي ظػػؿ كجػػكد غنػػى مػػادم، لكػػف تبقػػى الػػن فس فقيػػرة، كقػػد كالق

يكػػكف كجػػكده فػػي ظػػؿ فقػػر مػػادم، فتكػػكف المشػػكمة ظػػاىرة، فمػػيس الفقػػر منحصػػرا فقػػط فػػي قم ػػة ذات اليػػد 

قانعػة، كىػذا كض عؼ الحاؿ، بؿ ىػك متحق ػؽ بشػكؿ مؤك ػد لػدل مػف عنػده مػا يكفيػو، كلكػـ نفسػو فقيػرة غيػر 

األمر كاف ظػاىرا بجػبلء فػي الت عامػؿ مػع أداء الفقػر فػي اإلسػبلـ، كاعتبػر اإلسػبلـ "الفقػر المػادم" بػأف  "ال 

يمثػػؿ مشػػكمة بحجػػـ المشػػكمة التػػي يمث ميػػا الفقػػر المعنػػكم، ألن ػػو يكػػكف مصػػحكبا بػػبعض األخػػبلؽ المػػدم رة 

بر كضػعؼ القناعػة،  لمش خصية، كال تي تنعكس بشكؿ سمبي عمى المجتمع بأسره، كالجزع كاليمع كعدـ الص 

فات التػي قػد تػدفع صػاحبيا الرتكػاب حماقػات تضػره كتفسػد مجتمعػو، كقػد سػمؾ اإلسػبلـ منيجيػة  تمؾ الص 

متمي ػزة فػػي الت عامػػؿ مػػع الفقػر، فقػػد تبػػي ف األسػػباب التػي تمنػػع كقكعػػو، كتربيػػة المجتمػع عمػػى الفاعميػػة كتػػرؾ 

مبية المقيتة التي تعد  .1مف أعظـ مسبباتو، كعند كقع الفقر عمؿ عمى مكافحتو كالتخفيؼ مف آثاره الس 

فعناية اإلسبلـ بالفقر كرعاية الفقراء كذكم الحاجات أكلي ة ليا جانب مف االىتماـ الكبير، فقد حث  

 اإلسبلـ األغنياء بالعطاء لمفقراء كمساعدتيـ، كأف  إىماؿ حؽ المساكيف مف أسباب دخكؿ الن ار، فإف  

اإلسبلـ يمقت الفقر كيقاـك الحاالت التي تسكؽ اإلنساف إلى المسكنة كالذؿ كالميانة مف جر اء الحاجة، 

لذا فإف  الد يف اإلسبلمي غرس في ركح المسمـ أف  لمقريب كالمحتاج الفقير حق و المحتـك في مالو يجب 

 .     2إف شاء عميو أداؤه كجكبا، كليس مجر د صدقة تطكعي ة يدفعيا إف شاء كيتركيا

كنفس العناية قد أككمتيا باقي الد يانات الس ماكية لمفقر، فقد أقر ت "الد يانة الييكدية" بأف  الفقر ظاىرة 

طبيعي ة كس ن ة ككني ة، أكجدىا اهلل تعالى، فبل يمكف القضاء عمييا، أم ا "الد يانة المسيحية" فقد رك زت عمى 
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ذت أسمكب الكصايا كالمكاعظ كالت ربية األخبلقي ة استثارة لممشاعر الفقر مف الجانب االجتماعي، كاتخ

 .  1اإلنساني ة، دكف أف تضع إجراءات أك قكانيف تمـز الفقراء بكفاية الفقراء

إذف فالفقر حقيقة اجتماعية مكجكدة منذ القدـ، كقد حاكلت كؿ مف األدياف كالفمسفات المختمفة أف 

ائو، كالظاىرة الت اريخية ال تي درستيا العديد مف الن ظريات الس ياسات تحمو بشتى الطرؽ، كتخف ؼ مف عن

كاالقتصادي ة المختمفة، بالر غـ مف عدـ محدكديتو الجغرافية أك الزمانية، إال  أف  ليذه الظاىرة خصكصيتيا 

إعطاء الظاىرة  المجتمعية اإلقميمي ة، كيكتنفيا بعدا زمانيا يمتد عمقا مع الت اريخ اإلنساني، كلمت مكف مف

أبعادىا االقتصادي ة كاالجتماعية البد مف دراسة جذكرىا الت اريخية، فإف  كؿ مف الفقر كالغنى ك جدا قبؿ أف 

راع الدائـ بينيما رسمت كجكدىا بخطاطة الحياة اإلنساني ة قاطبة دكنما معرفة  يكتب الت اريخ، كمعادلة الص 

الفقر ظاىرة متأصمة الكجكد في البنى االجتماعي ة، تأصبل نتج حدكد استثنائية، كمف ىنا فإن نا نجد أف 

عنو كجكد تراكمات تاريخي ة أسيمت في كجكد نظاـ عالمي يتمي ز بسماتو البنيكية إلى تشكيبلت غني ة 

كأخرل متخمفة كفقيرة، إذ نجد أف  مشكبلت الفقر، الجكع، األمراض كانت في الحقيقة ىي الخمفية 

ية القرف الت اسع عشر، مم ا أدل إلى استكانة معظـ البشرية لو كاالعتراؼ بكجكده، الت اريخية حتى نيا

كتعاممت معو ككاقع قائـ اضطرت إلى أف تتعايش معو دكف أف يفك ر أحد بأن و حالة قابمة لمحؿ أك 

 .   2المعالجة

 :الفقـر في بعض مناطق العالم (1.2

ت العديد مف المناطؽ، كفي بيئات جغرافية مكجكدة منذ القدـ أصاب ر حقيقة اجتماعيةػالفقإف  

مختمفة كمتعد دة، إذ لـ ينحصر تكاجد ىذه الظاىرة بمنطقة جغرافية لتكف حبيسة حدكد معينة، بؿ مست 

 كؿ الن طاؽ العالمي بدرجات متفاكتة.
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ة كقد ظيرت أىمية اإلدراؾ بظاىرة الفقر كقضية ترتبط بالت نمية الد كلية قبؿ أف تككف مجر د قضي

إنسانية منذ انتياء الحرب العالمية الثانية، محتمة بذلؾ ىذه المسألة مكقعا بارزا في دستكر المنظمات 

الد كلية، كقد شيدت الس نكات الماضية تصعيدا محمي ا كدكلي ا بسبب تفاقـ حجـ الفقر كاتساع رقعتو 

ـ  تنظيـ مجمكعة مف الككاال ت المتخصصة لؤلمـ المتحدة، الجغرافية، فإلى جانب المكاثيؽ الد كلية َت

كتنظيـ عد ة برامج أخرل تيتـ بمناىضة الفقر في العالـ، كتعمؿ عمى تأميف االحتياجات الض ركرية 
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اإلحصػػائيات الت ابعػػة لؤلمػػـ المتحػػدة إلػػى أف  عػػدد الػػد كؿ الفقيػػرة تصػػاعد بشػػكؿ مػػذىؿ خػػبلؿ  تشػػيرك 

دكلػػة فػػي  26دكلػػػة، ليرتفػػع إلػػى  03كػػاف عػػدد الػػد كؿ الفقيػػرة يبمػػغ  5755العقػػكد الثبلثػػة األخيػػرة، ففػػي عػػاـ 

، كأف  نصػؼ سػكاف العػالـ الػذم يبمػغ حاليػا نحػك 0222 دكلػة خبلؿ العػاـ 41 مطمع الت سعينيات، ثـ تجاكز

 مميوون 580كاحد لمفرد يكميا، بينمػا يعػيش حػكالي  دوالر أمريكييعيشكف عمى أقؿ مف  ستة مبليين نسمة

، كبيػػذا أضػػحى العػػالـ بأسػػره دكنمػػا اسػػتثناء يعػػج بفئػػة المحػػركميف كالفقػػراء، كقػػد 2شػػخص عمػػى دكالر كاحػػد

عمػى المسػتكل العػالمي،  % 55إلػى زيػادة نسػبة الفقػر بحػكالي  5774" سػنة شوريةنميوة اليتقريور الت  أشار" 

عامػػػػا مضػػػػت، كأثػػػػارت قمػػػػة  53مميػػػػار نسػػػػمة تػػػػدىكرت أحػػػػكاليـ بالقيػػػػاس بػػػػػ  54مػػػػع اإلشػػػػارة بػػػػأف  ىنػػػػاؾ 

، إلى أف  معػدؿ الفقػر فػي الػد كؿ الن اميػة عمػى اعتبػار أف  الحػد األدنػى لمػد خؿ عمػى 0222لعاـ  جوىانسيرج

5775سػػنة  %01إلػػى  5772سػػنة  %07فقػػر يسػػاكم دكالر انخفػػض مػػف خػػط ال
، كفػػي اآلتػػي عي نػػة مػػف 3

 دكؿ العالـ، كتجسيد نسبي لصكرة الفقػر بيا:  
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الواليووووات فػػػي منتصػػػػؼ القػػػػرف العشػػػريف أمػػػػبل المسػػػػؤكليف العمػػػكمييف كاألكػػػػاديميكف أف  الفقػػػػر فػػػي " 

يػة القػرف الكاحػد كالعشػريف، معتقػديف أف  اإلنتاجي ػة "سػكؼ يػتـ إزالتػو بصػكرة عامػة مػع بداالمتحدة األمريكيوة

ِ ناعػػة األمريكيػػة كالت طػػكرات الس ػػريعة فػػي العمػـك كالتكنكلكجيػػا سػػكؼ ينػػتج عنيػػا كفػػرة تصػػؿ  المزدىػرة لمص   

 فػػػػػػي كتابػػػػػػو  J . Gilbert " 5736" "جونكينووووووث جميرايووووووتإلػػػػػػى جميػػػػػػع األمػػػػػػريكييف، كيقػػػػػػكؿ "

ر كػػػاف شػػػيئا فػػػي الماضػػػي، كأف  فقػػػط جيكبػػػو ىػػػي ال تػػػي ظمػػػت منػػػذ " أف  الفقػػػر المنتشػػػفقالمجتموووع المتووود  " 

" أكثػر شػمكال كحػد ة، ليبمػغ إجمػالي عػدد الواليوات المتحودة األمريكيوة أصػبح فقػػر" الرشرينالقرف  ثمانينيات

، فػػي حػػيف %5585فػػي المػػدف الكبػػرل بنسػػبة  800255361 5772الس ػػكاف الػػذيف يعيشػػكف فػػي الفقػػر سػػنة 

، كحسػب مكتػب اإلحصػاء األمريكػي فػإف  نسػبة %5586بنسػبة  6776065الد اخميػة بمغ عػددىـ بالمنػاطؽ 

الس كاف في المدف الد اخمية ال ذيف يعيشكف في فقر كانت أكثر لكؿ فئة عمرية، كلكؿ نكع مػف األسػر مقارنػة 

، HersKal "5773" "ىيرسووكل" ك"Brown" "يووراونبػػأقرانيـ ال ػػذيف يعيشػػكف فػػي المػػدف الكبػػرل حسػػب "

( مميػػكف أمريكػػي ال يعيشػػكف فػػي المػػدف الكبػػرل كػػانكا يعيشػػكف فػػي فقػػر 27عامػػة مػػا يقػػرب تسػػعة ) كبصػػفة

5772سػػنة 
"عتبػػة الفقػػر" عمػػى أن يػػا تكمفػػة كجبػػة كافيػػة  السووتينات، كحػػد دت إدارة الضػػماف االجتمػػاعي فػػي 1

" لعائمػة مػف ة الفقورعتيبالحد األدنى كت ضرب ىذه التكمفة بثبلثة دكالرات لتغطية النفقات األخرل، ككانػت "

دكالر أمريكيػػا فػػي اليػػـك مقارنػػة مػػع مقيػػػاس  55ىػػػي  5774أربعػػة أفػػراد )شخصػػيف بػػالغيف كطفمػػيف( عػػاـ 

 .2دكالر في اليـك لمبنؾ الد كلي بالن سبة لمد كؿ الن امية

مف  %02إف  التفاكت الش ديد في تكزيع الدخؿ بالكاليات المتحدة األمريكية أدل إلى كقكع حكالي 

، كقد نجـ عف انتشار الفقر العديد 3منيـ مف قبعكا فعبل تحت خط الفقر %51نيا في دائرة الفقر، كسكا
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(، ظكاىر انتشار الرنف، الجريمة، التشرد، اليطالة، زيادة التناسل يين الطيقات الفقيرةمف الظكاىر )

   .1ضغطت عمى إمكانيات الد كؿ في تقديـ كتكفير االحتياجات األساسية لممكاطنيف

ػػا عػػف مسػػح  مػػف القػػرف العشػػريف فقػػد كشػػؼ عػػف أف  غالبيػػة األمػػريكييف الثمانينيووات كالسوويرينات أم 

 . 2َيعتبركف فقداف القدرة كانخفاض مستكل الطمكح، كعدـ مكاكبة الت حديث ىي أىـ أسباب الفقر في ببلدىـ

ب تقريػر مجمكعػة الت نميػة " فإن يا تحتؿ المرتبة األكلى بػيف جميػع الػد كؿ حسػداوكن "أم ا عف الفقر في 

 %5287مػػػف الس ػػػكاف تحػػػت عتبػػة الفقػػػر القكميػػػة، كذلػػػؾ بالمقارنػػػة مػػػع  %5582يقػػػع  5775البشػػرية لعػػػاـ 

 .3لػ "تكباغك" حسب مؤشر الفقر البشرم لبرنامج األمـ المتحدة %285لممكسيؾ، ك

ب عػف حػراؾ تكشػؼ النقػا 5772 -5762" بػيف عػامي ألمانيواكفي سػياؽ دراسػة أنمػاط الػد خؿ فػي " 

مػف األلمػاف ىػـ مػف فئػة  %12مممكس باتجاه دائرة الفقر كخركجيا منيا، كأظيرت الد راسػات أف  أكثػر مػف 

الفقراء ال ذيف يقؿ دخميـ عف نصؼ المتكسط الحسابي لمس كاف لمدة سػنة كاحػدة عمػى األقػؿ خػبلؿ الس ػنكات 

 .4عدد الفقراء في أي ة سنةالعشرة المدركسة، كيمثؿ ىذا الرقـ ثبلث أضعاؼ الحد األقصى ل

مميكنا ىـ جممة  232 مميكف ركسي مف إجمالي 50" ثمة اآلف حكالي روسياأم ا عف الفقػر في "

" فإن يا تصن ؼ حاليا في المرتبة يريطانياالس كاف الذيف يعيشكف تحت الفقر، كفيما يتعم ؽ بالفقر في "

 .5مف الس كاف تحت خط الفقر %02حكالي  دكلة في سجؿ الفقر الن سبي؛ إذ يعيش 01العشريف ضمف 

" خبلؿ العقػد األخيػر إلػى ارتفػاع نسػبة األسػر الباكسػتانية يريطانياكتشير الد راسات التي أ جريت في "

، كقػد أجريػت 6كالبنغالية في فئة الفقراء، كىذا دليؿ عمػى تكاجػد الجماعػات االثنيػة ببريطانيػا كاألكثػر تضػررا
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َتَبػيََّف منيػػا أف  مػا يقػػد ـ لمفقػػراء مػف معكنػػة يقػؿ بمػػا يزيػػد  5770-5763" يطانيوواير دراسػات أخػػرل لمفقػر فػػي "

ػػػركرية الكفيمػػػة بتمكينيػػػا مػػػف سػػػبيؿ الحيػػػاة البلئقػػػة فػػػي  %32عمػػػى  لمػػػا يحتاجػػػو األسػػػر مػػػف األنشػػػطة الض 

لقػػػرف " خػػبلؿ الثمانينيػػات مػػف ايريطانيوواالمجتمػػع، كأظيػػرت الد راسػػات تزايػػدا مممكسػػا النتشػػار الفقػػر فػػي " 

إلػى  5583الماضي؛ إذ ارتفع عػدد مػف يفتقػركف إلػى ثبلثػة أك أكثػر مػف مفػردات االحتياجػات الر ئيسػية مػف 

 084( أك أكثر مف ىذه المفردات مػف 25مميكف فرد كمف يعيشكف في فقر مدقع، كيفتقركف إلى سبعة ) 55

 .    1مميكف شخص 183إلى 

ة أف  الر جؿ كالمرأة يمكف أف ي شبعا حاجياتيما فقد فك رت الحككمة البريطاني 5756أم ا في عاـ 

، لكف ما 5761دكالر سنة  25852دكالر في األسبكع، في حيف أصبح الرقـ  03853األساسي ة بدخؿ 

يجب اإلشارة إليو ىك أف  أسعار المكاد الغذائية ال تحافظ عمى استقرارىا، بؿ تتغي ر بتغي ر تبعات 

إف  الن اس الفقراء مضطركف إلى مكاجية ظاىرة ارتفاع أسعار المكاد كمتطمبات سكؽ العمؿ، كبالت الي ف

 . 2الغذائي ة، التي ال تعني زيادة كمفتيا بالض ركرة زيادة في قيمتيا الغذائية

ػػػا عػػػف  "، كظػػػؿ يشػػػك ؿ القاعػػػدة إليزاييوووثصػػػدر قػػػانكف الفقػػػراء فػػػي عيػػػد المكمػػػة "فقػػػد  5742سػػػنة أم 

سػػػنة بعػػػد  ثالثمبئةةة لمػػػا يقػػػرب  الواليوووات المتحووودة األمريكيوووةك انجمتوووراة فػػػي عايػػػة االجتماعي ػػػاألساسػػػية لمر  

فرقػة بػيف الفقيػر المسػتحؽ ىػك الت  المفيووم األول دكر، كلقد احتكت قػكانيف الفقػراء ىػذه عمػى مفيػكميف، الص  

الػػذم أتػػت بػػو  المفيوووم الثووانيغبػػة فيػػو، أمػػا كالفقيػػر غيػػر المسػػتحؽ، اعتمػػادا عمػػى القػػدرة عمػػى العمػػؿ كالر  

"، عائق األجوور" كيعرؼ اآلف باسػـ "األحقية األقلىك ما ع رؼ باسـ "الفقر كمازالت آثاره حتى اآلف  انيفقك 

ة، قػػدرا عايػػة االجتماعي ػػكيتضػػمف أن ػػو مػػف غيػػر القػػانكني كاألخبلقػػي أف ينػػاؿ شخصػػا مػػا مػػف مػػدفكعات الر  
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ػػ فيػػذا القػػانكف ، 1ف مػػف العمػػؿا يحصػػؿ عميػػو اآلخػػرييعػػادؿ أك يفػػكؽ مػػا يسػػتطيع اكتسػػابو مػػف العمػػؿ، أك مم 

ؿ مػػػرة مشػػػكمة الفقػػػر عمػػػى أسػػػاس اعتػػػراؼ الد كلػػػة بحػػػؽ الفقػػػراء فػػػي الر عايػػػة االجتماعيػػػة...، كلػػػـ  كاجػػػو ألك 

كجػػة أك اآلبػػاء أك  كج أك الز  يعتػػرؼ قػػانكف الفقػػراء بحاجػػة الفػػرد إلػػى اإلحسػػاف فػػي حالػػة ي سػػر األقربػػاء أك الػػز 

 محتػػػػػػػػػػػػػػػاج، كيعنػػػػػػػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػػػػػػػدأ مسػػػػػػػػػػػػػػػؤكلية األقػػػػػػػػػػػػػػػارب األبنػػػػػػػػػػػػػػػاء، كقػػػػػػػػػػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػػػػػػػػػػى إعالػػػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػػػرد ال

ؿ فػػي مسػػاعدة أك إعالػػة الفقيػػر، إال  إذا  أك مسػػؤكلية األسػػرة، إف  األقػػارب يجػػب أف يقػػع عمػػييـ االلتػػزاـ األك 

 :2عجزت األسرة عمى إعالتو، كمف بيف المبادئ التي أرساىا القانكف

 .مسؤكلية المجتمع عف رعاية الفقراء كالمحتاجيف مف الفقراء 

 ية الفقراء كالمحتاجيف لـ تعد عممية فردية أك عبلقة مباشرة كبسيطة بيف شخصيف، بيف رعا

ن ما أصبحت عممية منظـ ي شرؼ عمييا المجتمع.  المتصدؽ كالمتصدؽ عميو، كا 

ـ  إعادة الن ظر في قانكف  ك قد اشتمؿ عمى بعض  ،5612، كظير قانكف الفقر عاـ 5425كلقد ت

 :3يالت عديبلت نػكردىا في اآلت

 إلحاؽ جميع الفقراء عمى العمؿ في بيكت الت شغيؿ.-

ػػػف كالعػػاجزيف كاألرامػػػؿ ذكات األكالد - ػػر مػػنح المسػػػاعدات الخارجيػػة عمػػػى المرضػػى، ككبػػار الس  َقصن

 كحدىـ.

جعؿ ظركؼ معيشة الفرد الذم يحصؿ عمى مساعدة الفقراء أقؿ إغراء كجاذبية مف ظركؼ -

 مف عممو. كمعيشة الفرد الذم يحصؿ عمى األجر 
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تخفيض معدؿ الفقر  0222 -5775" فقد استطاعت خبلؿ ثبلثة عقكد ماليزياأم ا عف الفقر في "

نجد أف  مدل الفقر قد انخفض في الريؼ مف  5773، كبمقارنو معدؿ الفقر لعاـ %383إلى  %3082مف 

 183ضر مف ، بينما انخفض مدل الفقر المدقع في الح186إلى  285، كفي الحضر مف 180إلى  5384

082إلى  287إال  أن و ارتفع في الريؼ مف  284إلى 
1. 

 ":0222- 5774مردالت الفقر في ماليزيا خبلل الفترة ": "58.8الجدكؿ رقـ "

 6112سنــة   0777سنـة   المؤشر
ياماليز  الحضر الريف ماليزيا

 يا

 الحضر الريف

 083 5587 385 181 5286 683 معـدل الفقر

 282 087 580 283 184 587 قعالمد معدل الفقر

مجمة ، "سياسات كأساليب مكافحة الفقر: دركس مف التجربة الماليزية"محمد شريؼ بشير الشريؼ،  المصدر:
 .864، ص 4558، 4-8، العدداف 59، المجمد تفكر

فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف الحػػد مػػف ظػػاىرة الفقػػر فينػػاؾ دعػػكة لزيػػادة الت نسػػيؽ بشػػأف الت نميػػة العالميػػة، 

مثػػؿ الغػػرض مػػف أىػػداؼ األمػػـ المتحػػدة اإلنمائيػػة لؤللفيػػة الثالثػػة فػػي القضػػاء عمػػى الفقػػر كالجػػكع، كزيػػادة يت

حية كغيرىػا مػف األىػداؼ، كبحمػكؿ  صوندوق أصػدر قػادة  0253فرص الحصكؿ عمى الت عميـ كالر عاية الص 

 ينك التنمية لميمدان األمريكيوة، كالينك األورويي لئلنشاء والترميرك ينك التنمية اإلفريقيك ،النقد الدولي

تعي ػدكا فيػو بالت عػاكف الكثيػؽ لػدعـ الت نميػة كالن مػك،  0251بيانػا مشػتركا فػي فبرايػر  مجموعة الينك الودوليك

، 2"كولومييوا"، "يوغوتوافػي " 0251" لعػاـ األىداف اإلنمائية لؤللفيةكتزامف ىذا البياف مع انطبلؽ مػؤتمر" 

 05مميػكف نسػمة فػي دكؿ االتحػاد البػالغ عػددىا  62ديثا أف  أكثػر مػف كقد كشؼ تقرير اقتصادم صػدر حػ
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مػػف دكؿ أكركبػػا الش ػػرقية ال تػػي انضػػمت منػػذ سػػتة أعػػكاـ تقريبػػا إلػػى  %55دكلػػة يعػػانكف الفقػػػر؛ أم بنسػػبة 

 .  1االتحاد

ر قػد   5773كما يجدر اإلشارة إليو أف  نسبة الفقر بالعالـ فػي تزايػد مسػتمر كارتفػاع ميػكؿ، ففػي سػنة 

فريقيػػا  مميووون نسوومة 562كمميووار عػػدد المعػػدكميف فػػي العػػالـ  أغمػػبيـ مػػف األسػػيكييف كأمريكػػا البلتينيػػة كا 

ذا رفعنا الفقير مف  في اليـك نجد أف  متكسػط دخػؿ الفػرد أقػؿ مػف  ثبلثة دوالرإلى  دوالركالش رؽ األكسط، كا 

مػػف إجمػػالي  %41كىػػي تضػػـ نسػػبة ، 5775كفقػػا لبيانػػات تقريػػر الت نميػػة لمعػػالـ سػػنة دولووة  35ذلػػؾ فػػي 

مولووودوفا، كىػػػي:  مبليوووين نسووومة 52سػػكاف المعمػػػكرة، فيمػػا عػػػدا ثػػبلث بمػػػداف أكركبيػػة ال يتجػػػاكز سػػكانيا 

 .  2مقدونيا، أليانية

كػػػؿ ىػػػذه الد راسػػػات كاإلحصػػػائيات المقامػػػة مػػػف قبػػػؿ الييئػػػات كالمنظمػػػات الدكليػػػة، كالسػػػيما "الخبػػػراء 

" يوشوويدا"ك"Boliviano" "يميفيووانك" "guaymí" "جووايميقػػر مػػف مثػػؿ "االقتصػادييف المعنيػػيف بأكضػػاع الف

"Yoshida ىػػدفيـ ىػػك مسػػاعدة الحككمػػات عمػػى تحسػػيف األكضػػاع اإلنسػػانية لمكاطنييػػا فػػي عػػالـ ال يػػزاؿ "

  .3"مميار نسمة مف فقر مدقع 581يعيش فيو ما يقرب مف 

 :الفقـر في بعض المجتمعات العربية (8.3

شريف جكانب ثكارتي ة عربي ة عارمة مس ت كؿ أنحػاء الػكطف العربػي، نتيجػة لقد شيدت أكائؿ القرف الع

لئلخفاقػػات الت نمكيػػة المتكاليػػة التػػي شػػيدىا المجتمػػع العربػػي، إلػػى جانػػب عكامػػؿ داخمي ػػة كبنيكي ػػة، كمػػا أف  

فػي الػد كؿ  ارتفاع معدالت البطالة كالت يميش يعكس إلى حدٍّ ما اإلخفاقات الت نمكية، كزيػادة الفقػر كالحرمػاف

نميػة، عد عقػديف مػف الت  بَ فَ العربية، بالر غـ مف تكافر اإلمكانيات المتاحة كالغنى مف ناحية المكارد الط بيعي ة، 

ة، ن صػبت ة كاالجتماعي ػكؿ فػي مجػاؿ االرتقػاء باألكضػاع االقتصػادي  كبعػد تمػؾ الجيػكد التػي بػذلتيا ىػذه الػد  
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كؿ غػػػداة حصػػػكليا عمػػػى اقضػػػاتو التػػػي كرثتيػػػا ىػػػذه الػػػد  خمػػػؼ، كتنالجيػػػكد عمػػػى تغييػػػر جػػػذرم ألكضػػػاع الت  

ياسػػي، كفػػي إطػػار العقػػكد الثبلثػػة التػػي أعقبػػت حصػػكليا عمػػى االسػػتقبلؿ، فقػػد أسػػفر انييػػار االسػػتقبلؿ الس  

ة، مك االقتصادم لمعظػـ الػد كؿ العربي ػمانينيات عف تباطؤ كبير في الن  ككد العالمي في الث  فط كالر  أسعار الن  

منتصػػػؼ  ؿفط كعكائػػػده، كمػػػف ركػػػكد عػػػالمي كشػػػامؿ، كبحمػػػك ة لمػػػن  ىكر األسػػػعار العالمي ػػػإذ عانػػػت مػػػف تػػػد

ة القصػكل ات في الكطف العربي األىمي ػة في معظـ االقتصادي  الثمانينيات كاف لمعالجة االختبلالت الييكمي  

 كؿالػػد   ، كمػػع نيايػػة الثمانينيػػات سػػج مت معظػػـ-بػػرامج االسػػتقرار االقتصػػادم -صػػحيح الييكمػػيلبػػرامج الت  

ػػػاة، فريقيػػػا معػػػدالت نمػػػك منخفضػػػة أك سػػػمبي  العربي ػػػة فػػػي الش ػػػرؽ األكسػػػط كشػػػماؿ إ زيػػػادة فػػػي و نجػػػـ عنػػػ مم 

كؿ سػػعينيات ط ب َقػػت فػػي العديػػد مػػف الػػػد  مانينيػػات كمطمػػع الت  صػػؼ الثػػاني مػػف الث  مسػػتكيات الفقػػر، كفػػي الن  

كاف، كباتػت تعػاني مػف ت الفقيػرة مػف الس ػتػي تركػت آثػار عمػى المسػتكياؼ الييكمػي ال  ة عمميػات التكي ػالعربي  

كؿ ر فػي بعػض الػػد  ػ، كفػي اآلتػػي نػذكر كاقػع الفقػػ1ر كتػدىكر فػي الخػػدمات االجتماعيػةػالت الفقػػارتفػاع معػد  

 ة:                العربي  

" يتزايد بعد إنشاء الس مطة الكطني ة الفمسطينية عمػى افتػراض أف  مػف فمسطينلقد بدأ دراسة الفقر في "

ػػػمطة تجػػػاكز الت شػػػكىات ال تػػػي أصػػػابت االقتصػػػاد الفمسػػػطيني عمػػػى مػػػدل سػػػنكات طكيمػػػة مػػػف أىػػػـ  أدكار الس 

عيفة مف أجؿ تحقيؽ الت نمية المنشػكدة، كترجػع المحػد دات األساسػي ة  االحتبلؿ، كدعـ الفئات الميم شة كالض 

كاع مػف االحػتبلؿ كسػكء " إلى بدايات منتصؼ ىذا القرف؛ حيث تعر ضت الببلد لعػد ة أنػفمسطينلمفقر في "

االستخداـ لمكاردىا الطبيعي ة كالبشرية عمى حساب األصمييف، كازدادت كتيرة ىػذا اإلىػدار لممػكارد كاإلفقػار 

ال تػػي أدت لنػػزكح العديػػد مػػف الفمسػػطينييف عػػف أرضػػيـ، كفقػػداف القػػدرة عمػػى  5762المسػػتمر بالن كبػػة عػػاـ 
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لبػػاقي األراضػػي  1967 ، ككػػاف االحػػتبلؿ اإلسػػرائيميالس ػػيطرة عمػػى أىػػـ عناصػػر اإلنتػػاج مػػف أرض كميػػاه

 .1الفمسطينية خطكة أخرل باتجاه إفقار العديد مف الفمسطينييف

" لمكافحة الفقر في فمسطيف عف أف  األسرة التي ترأسيا الفريق الوطنيكبدكره فقد كشؼ تقرير "

دنى مف احتياجاتيا األساسية، نساء تعاني مف الفقر الش ديد؛ أم أن يا غير قادرة عمى تمبية الحد األ

عف األسر التي رب  األسرة  %12كأظير التقرير أف  نسبة الفقر بيف األسر التي ترأسيا الن ساء يزيد نحك 

، مف خبلؿ ىذا فإننا نستنتج بأف  المرأة اجتماعيا إذا كانت ىي المعيؿ الرئيسي كالكحيد 2فييا رجؿ

إلى حد ما عمييا السيما في إدارة شؤكف العائمة، انطبلقا مف ألسرتيا فإف  ىذا األمر سكؼ يككف عسير 

 المعكقات التي سكؼ تعترض سبيميا في الحياة االجتماعية.

 ريوع بػأف  "  0250 "الجياز المركوزي لئلحصواء الفمسوطينيكتشير نتائج " 
 

    
الس ػكاف الفمسػطينييف  

بمغػػػػػت نسػػػػػبة الفقػػػػػر بػػػػػيف األفػػػػػراد  ؛ حيػػػػػث0255فػػػػػردا عػػػػػاـ  582228222يعػػػػػانكف مػػػػػف الفقػػػػػر؛ أم نحػػػػػك 

فػردا، فػي حػيف أف   5522نحػك  %0386كفقا ألنمػاط االسػتيبلؾ الش ػيرم  0255الفمسطينييف خبلؿ العاـ 

فردا يقؿ دخميـ الش يرم عف خػط الفقػر الػكطني، كقػد  082228222مف األفراد الفمسطينييف نحك  2584%

كفقػػا ألنمػػاط  0255بػػيف األفػػراد خػػبلؿ العػػاـ فػػردا  %3328222نحػػك  %5087بمغػػت نسػػبة الفقػػر المػػدقع 

فػػردا مػػف األفػػراد يقػػؿ دخميػػـ الش ػػيرم عػػف  583328222نحػػك  %1482االسػػتيبلؾ الش ػػيرم، فػػي حػػيف أف  

 .  3خط الفقر الشديد

نسب الفقر يين األفراد يرد وقيل المساعدات في األراضي الفمسطينية ": " 54.8الجػدكؿ رقـ "
0255": 
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 .43ص  ، المرجع السايق،مجيدة محمد الناجـالمصدر: 

عمى أف  الفقر ظاىرة مرك بة متعػددة األبعػاد "زكرياء. ك" " فقد أك دت دراسة سورياأم ا عف الفقر في "

كالجكانب، كنسبي ة مقياس الفقر كاختبلفو مف بمد إلى آخر كمف مرحمػة إلػى أخػرل، كمػا حػد د مجمكعػة مػف 

ووحة، الت رموويم، الوود خل الفقػػر فػػي سػػكريا َضػػمََّنيا:  المعػػايير لقيػػاس الس ووكان، وضووع الموورأة، قووو ة الرموول، الصت

يػػؼ بصػػفة عامػػة، كأف  المػػرأة أكثػػر الفئػػات واألوضوواع المريشووية ، كقػػد أكضػػحت زيػػادة نسػػبة الفقػػر فػػي الر 

تفػاع معػدؿ الفقػر فػي ، كما أشارت نتائج الد راسة إلى ار %55حرمانا؛ بحيث ال تشك ؿ في قك ة العمؿ سكل 

" إلػى حػػدىا األقصػػى "سوووريا، كتصػػؿ فػػي 1األحيػاء الش ػػعبية التػي يقطنيػػا فػػي الغالػب الميػػاجركف الريفيػكف

رجػؿ فقيػر، أمػا أقػؿ الػد كؿ العربي ػة مػف ناحيػة فقػر المػرأة إلػى  522امرأة فقيػرة فػي مقابػؿ كػؿ  055بمعدؿ 

لكػؿ  امورأة 61كحيػدة التػي بمغػت أعػداد الن سػاء الفقيػرات "، كىػي الد كلػة العربي ػة الاإلمواراتفقر الرجؿ فيػي "

رجػؿ فقيػر  522امػرأة فقيػرة لكػؿ  542ك 502، أم ػا عػف الػد كؿ العربيػة الباقيػة فتراكحػت مػا بػيف رجل 522

رجػؿ فػي  522امػرأة فقيػرة لكػؿ  022ك 545، كمػا بػيف الكويت، السودان، عمان، السوروديةفي كؿ مف: 

 .2اليحرين، تونس، لينان، ليييا، مصر، المغرب، اليمن األردن، الجزائر،كؿ مف: 

فقػد مػر ت بمنحػى متعػر ج، فيػي كبمعػدالتيا المرتفعػة فػي منتصػؼ  مصور"أم ا عػف ظػاىرة الفقػػر فػي "

، الث مانينيوات، ثـ بدأت تشيد انخفاضا ممحكظا فػي الت سريناتقد كاصمت االرتفاع حتى أكاخر  يريناتالس  
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، كقػد أكضػحت إحػدل الد راسػات المقارنػة أف  ظػاىرة الفقػر الت سوريناتد منػذ مطمػع لتعاكد االرتفاع مػف جديػ

ػػا ىػػي عميػػو فػػي منتصػػؼ العقػػد الس ػػابع؛ ىػػذا يعنػػي أف   الخمسووينيات" فػػي أكاخػػر مصوورفػػي " كانػػت أقػػؿ مم 

، كالت ػػػدىكر الكبيػػػر فػػػي (%13 -%12ظػػػاىرة الفقػػػر قػػػد بػػػدأت مػػػف درجػػػات منخفضػػػة نسػػػبي ا )تتػػػراكح بػػػيف 

، كعػكدة مئػات اآلالؼ مػف العم ػاؿ 5772ت الن فطية كاآلثار االقتصادي ة كاالجتماعي ة لحرب الخميج اإليرادا

، ثػػػـ تفػػػاقـ أعمػػػاؿ العنػػؼ الػػػد اخمي ال تػػػي ألقػػػت بظبلليػػػا عمػػػى القطػػػاع الكويوووت"ك" الروووراق"المصػػرييف مػػػف "

ػػياحي، كتػػدفقات االسػػتثمار الخػػارجي، قػػد تكػػكف جميعيػػا لعبػػت أدكار مختمفػػة، ك  لكػػف باتجػػاه كاحػػد نحػػك الس 

" تعػاني مصوربػأف  " 0221" الت نميوة اليشوريةتقميؿ معدالت الن مك كازدياد معدالت الفقػر، كقػد رصػد تقريػر"

يادة المضطردة في أعداد الس كاف، فقد زاد عددىـ مف نحك  مميوون  3782إلػى  5742مميوون 0387مف الز 

مػف محافظػة ألخػرل، لتصػؿ أعمػى قيمػة ليػا تختمؼ مستكيات الفقر  إذ ،%082بمعدؿ نمك سنكم  5774

فػػي محافظػػات الكجػػو البحػػػرم،  %5185 نسػػػبةمقارنػػة ب %1380فػػي محافظػػات الكجػػو القبمػػػي حيػػث تبمػػغ 

   .1في المحافظات الحضرية %7ك

كانت الن سػبة المئكيػة لؤلسػر الفقيػرة فػي إجمػالي األسػر فػي الحضػر  "5775-5772 "أم ا في عامي

يػػؼ تبمػػغ  ظيػػر المؤشػػر العػػددم لمفقػػر أف  ، كأ"مصوور" كفقػػا لتقريػػر التنميػػة البشػػرية فػػي %1780ك %17كالر 

يفػػػي  %0785ك  %0185ك، عمػػػى المسػػػتكل القػػػكمي %0483مسػػػتكاه يبمػػػغ  عمػػػى المسػػػتكييف الحضػػػرم كالر 

"5774-5773 "لعػاـ  %3283بالت رتيب، كَتبػي ف أف  المؤشػر العػددم لمفقػر ىػك 
طػكرات غـ مػف الت  كبػالر  ، 2

 45"8 5732" ى اآلف كػاف متكسػط الفػرد عػاـكحت ػ"5730 "دثت في المجتمع المصرم بعد ثكرة تي حال  

غـ مػػف ىػػذه كبػػالر  ، "5752" دكالر سػػنة 032 ز إلػػىػدكالر، ثػػـ قفػػ 556: "5742" دكالر، ككصػػؿ عػػاـ

ت قػد دل ػسبية يمكػف القػكؿ أف  متكسػط دخػؿ الفػرد فػي مصػر ال يػزاؿ يػتـ عػف حػاؿ الفقػر العػاـ، ك يادة الن  الز  
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ة أف  ىنػػاؾ عبلقػة أكيػدة بػػيف الفقػر عمكمػا كبػػيف ارتفػاع المكاليػد، حيػػث أف  ة كاالجتماعي ػالبحػكث اإلحصػائي  

    .1، بؿ قد تأمؿ أف يعكد عمييا ببعض المكاسبي كثرة األطفاؿ مزيدا مف الخسارةاألسرة الفقيرة ال ترل ف

ػػ ي ػػة بمصػػر كفقػػا لخػػط الفقػػر المطمػػؽ " فقػػد بمغػػت معػػدالت الفقػػر الكم0223 -0222مي "ا عػػف عػػاأم 

بعػػد أف كانػػت قػػد  "5774 -5773"تجػػاكزت بقميػػؿ المسػػتكل ال ػػذم كانػػت عميػػو عػػاـ  يػػاأم أن  ؛ 57834%

" مصوورمػػف سػػكاف " %57834، كىكػػذا نجػػد أف  نحػػك "0222-5777 "خػػبلؿ العػػاـ  %5485تراجعػػت إلػػى 

ـ األساسػػػي ة مػػف الط عػػػاـ كغيػػػره، ، ال يمكػػنيـ الحصػػػكؿ عمػػى احتياجػػػاتيمميوووون نسووومة 514أك مػػا يقػػػارب 

 .2كيرتفع الفقر بيا في الر يؼ عمى كجو الخصكص

 ":5762 -5761 ةلسن ياليحرين مؤشرات الفقر"":53.8الجدكؿ رقـ "

 الجملـة مواطنغير   مواطن المؤشــر
 / 205 104 خـط الفقـر

 / 55 3 ، السكان تحت خط الفقر%الفقر نسبة

 285 585 281 فجـوة الفقر 

 2850 2813 2820 شـدة الفقـر

 .848، ص المرجع السايق عدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي،المصدر: 
( أف  التفػػاكت بػػيف المػػكاطنيف كغيػر المػػكاطنيف يكػػكف أقػػؿ بالن سػػبة لفجػػكة 53.8ي بلحػظ مػػف الجػػدكؿ ) 

ار االجتمػاعي لغيػر المػكاطف، "، كىػذا يعػكد إلػى مسػتكل الت نميػة، ككػذلؾ مػدل االسػتقر نواليحريالفقر في " 

بػػػيف  2820أمػػا مؤشػػر شػػػد ة الفقػػر كال ػػػذم يقػػيس مػػػدل الت فػػاكت فػػي تكزيػػػع الػػد خؿ بػػػيف الفقػػراء فإن ػػػو يتػػراكح 

 .3بيف غير المكاطنيف البحرينييف 2813، كالمكاطنيف

 " فتعتبر مف أفقر بمداف العالـ بمقياس متكسط دخؿ الفرد، كذلؾ حسب تصنيفاتالسودانأما عف " 

نتيجة لتطبيؽ  يريناتالس  األمـ المتحدة، كتكضح النتائج أف  الفقر في ىذا القطر قد ازداد في منتصؼ 
                                                             

 .39، ص 4558، مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية، 58، ط مشاكل اليطالة واإلدمانأنكار حافظ عبد الحميـ،  - 1
2
، 4584، دكف طبعة، دار المعرفة الجامعيػة: مصػر، فقر في المناطق الرشوائيةدور المجتمع المدني في مواجية الفاطمة عمي أبك الحديد،  - 

 .888ص 
 .848ص  ،المرجع السايقعدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي،  - 3



برامج الت كيؼ الييكمي ال تي تصفيا كت شرؼ عمى تطبيقيا المؤسسات المالي ة الد كلي ة، كبمقارنة مستكل 

نجد أف  نسبة الفقر  5756ات ، كبعد تطبيؽ تمؾ الس ياس5746الفقر قبؿ تطبيؽ تمؾ الس ياسات عاـ 

يفي كانت   %54بينما كانت نسبة الفقر في الحضر  ،%26، ثـ %27، لتبمغ %42، كأصبحت %41الر 

 "Anand" "دوأنان، كقاـ كؿ مف "%32 ، كبمغت%30، أم ا نسبة الفقر العاـ فكانت %05كصارت 

أف  كمية الس عرات الحرارية  "، ككجدالسودانبتقدير كقياس الفقر في "  5766" عاـ Nour" "نورك"

، كحد دت الد راسة 5756س عنر حرارم عاـ  0031مقارنة بػ  5751في عاـ  0016المستيمكة في اليـك 

مستكل حد الفقر بعد إضافة ثمث اإلنفاؽ اإلجمالي عمى االحتياجات األساسي ة، بما في ذلؾ الس كف 

لمفرد في الس نة، كقد أظيرت جنيو  5113عند المستكل  5762أبزيل كالكساء عمى أساس أسعار 

لتقييـ حالة الفقر في "  5776عاـ  U.N.D.P" يرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالد راسة التي قاـ بيا "

سكاء  يؼ كالحضر عمى حدٍّ في قطاعي الر  " السودان"، كال تي شممت كبل  مف شماؿ كجنكب " السودان

يقعكف  "السودان"  مف سكاف شماؿ %12 ةكأف  نسب، %53 تبمغ السودانأف  نسبة الفقر في شماؿ 

" ىـ مف السودانمكاطف في "  مميون 01 ضمف األشد فقرا بالمعايير العالمي ة لمفقر؛ أم أف  حكالي

شخص ممف ي صن فكف ضمف الفئة األشد  مبليين 27الفقراء معظميـ مف سكاف الر يؼ، كمف بينيـ حكالي 

مف  %23 الكضع في جنكب الببلد أكثر سكء مقارنة بالش ماؿ، كما أف  نسبة فقرا، كأضافت الد راسة أف  

مف سكاف المدف  %20" يعيشكف ضمف الفئة األشد فقرا، كحكالي السودانسكاف األرياؼ في شماؿ "

كقد زاد اىتماـ الد كلة بالمناطؽ األكثر فقرا، كالفئات السكاني ة األكثر تعر ضا ، 1يعيشكف تحت خط الفقر

اىر المرتبطة بالفقر، كانتيجت في ذلؾ منيج تحسيف اإلنتاج كاإلنتاجي ة بتمؾ المناطؽ، كتحسيف لمظك 

يفي ة األكثر تأثرا بالظ ركؼ غير مكاتية  أكضاع أمنيا الغذائي، كتمكيف الفئات الس كانية بالمناطؽ الر 
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ة كمساعدتيـ نحك االستقرار، كتأىيؿ البنيات األساسي ة كالكحدات الخدمي ة، ك  تنفيذ المشركعات الخاص 

 .   1مثؿ: مشركع األمف الغذائي، كبرامج معالجة آثار الجفاؼ

" فتشير الد راسات إلى أف  نسبة الفقر بيا تختمؼ حسب: مكاف اإلقامة، المستكل األردنأم ا عف " 

يفية مقارنة بالمناطؽ الحضري   ة، كما تقؿ الت عميمي، كحجـ األسرة؛ حيث ترتفع نسبتو في المناطؽ الر 

نسبتو بارتفاع المستكل الت عميمي لرب األسرة، كيعتبر حجـ األسرة مف أكثر المتغي رات تأثيرا عمى الفقر، 

ر  ، كتبعا لتقديرات 2كما تشير الد راسات أيضا إلى أف  انخفاض األجكر ىك الس بب الرئيسي لمفق

ت خط الفقر، كيرافؽ ذلؾ مستكل تعميمي أ ثبت أف  ثمث سكانيا يعيشكف تح 5777" لعاـ الينك الدولي" 

متدف، كما تزداد نسبة الفقر طردي ا بازدياد عدد أفراد األسرة؛ إذ أف  حكالي نصؼ الفقراء يبمغ عدد أسرىـ 

 .3ثمانية أفراد كما فكؽ، كىذا ما يزيد مف األعباء المالي ة لدعـ ىذه الفئات كالن يكض بيا

مى الكطف العربي فقد أظيرت بأف  نسبة استفادة الفئات الغني ة مف كبالن سبة لمد راسات الت طبيقية ع

اإلنفاؽ العاـ عمى الت عميـ ىي أعمى منيا ممف استفادت منو الفئات الفقيرة، فالمعمكمات كاإلحصاءات 

 5775" ال ذم أجرم عاـ التوظيف والبطالة والفقر والعائدين من الخارج "ال تي تـ استخبلصيا مف مسح 

ذيف مف ال   %51أف  حكالي  ي ظير 5775  عاـلابقة، فالمسح اإلحصائي " تعزز مف النتائج الس  ردناأل " في

ا ىـ مف أرباب العائبلت لـ يكممكا تعميميـ االبتدائي، كمف بيف أرباب صنفكف بأن يـ فقراء أك فقراء جد  ي  

ككد االقتصادم لمفرد ىك أحد ا، كالر  مف الفقراء جد   %21 ذيف لـ يكممكا تعميميـ االبتدائيالعكائؿ ال  

  .مسببات الفقر

 "الفقر و الترميم االيتدائي في األردن يالنسية المئوية": يكضح"54.8"الجدكؿ رقـ 
 الجملة غير فقراء فقــراء نسب أرياب الرائبلت
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الحوكمة والفقراء واإلنفاق الرام: دراسة لظاىرة عجز الموازنة وآثارىا االقتصادية عبد الرزاؽ الفارس،  المصدر:
 .877، ص 4558، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 54، ط واالجتماعية في اليمدان الرريية

تحت مستكل خط الفقر، مع  يعيشكف مميوون عريي 51كبالن سبة لمد كؿ العربي ة بصفة عامة يكجد 

، أم ا نسبة الس كاف ال ذيف يقعكف تحت خط 1عربي ال يحصمكف عمى الغذاء الكافػي مبليين 52كجكد 

 في  %05"، كموريتانيامف إجمالػي الس كاف في " %35الفقػر في الد كؿ العربي ة فيي بنحك 

 %24"، كاألردنفي "  %50"، كبالمغر في " %52"، كروالجزائ" ك" رومصكؿ مف " في %01"، كاليمون" 

 "، الكويت"، " ةوالسروديفي كؿ مف "  %25"، كينخفض ىذا المعدؿ إلى دكف تونسفي " 

"، كتشير اإلحصائيات إلى أف  عدد الفقراء في الكطف العربي قد بمغ سنة عمان"، "نواليحري"، " اإلمارات" 

، كنتيجة مميوون نسموة 522 -72مف إجمالي عدد الس كاف؛ أم ما يقرب مف  %22نحك  5775

لبلزدياد المضطػرد في معدؿ الن مك الس كاني أدل إلى حدكث إخفاقات في مجػاالت تحسيف مستكل 

المعيشة، كدعـ برامج تخفيؼ الفقر، كىذه اإلخفاقات لـ تقتصر عمى ذلؾ فحسب، بؿ ساىمت فػي 

 . 2مػك االقتصادمتكسيػع كتعميػؽ الفقػر كتقميؿ فرص العمػؿ، كبالتػالي عرقمة الن  

 

 

                                                             
1
، دار الفجػر لمنشػر كالتكزيػع: 58، ط ء والمحورومينعولمة الفقر: المجتمع اآلخر، مجتمع الفقوراإسماعيؿ قيرة، بمقاسـ سبلطنية، عمي غربي،  -
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 ":مؤشرات الفقر في األقطار الرريية المتوسطة ومنخفضوة الد خل" :يكضح "55.8الجػدكؿ رقـ "

 .844ص  المرجع السايق، عدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي،المصدر: 

تقػػدير خػػط الفقػػر فػػي بعػػض الػػد كؿ العربي ػػة كشػػؼ عػػف انتشػػار ظػػاىرة ( فػػإف  55.8بالن سػػبة لمجػػدكؿ )

الفقر في المناطؽ الحضري ة أكثر منو بالمناطؽ الريفية؛ ىذا بسبب عكامؿ ساىمت في ارتفػاع نسػبة الفقػر 

ػا "  " فقػد غػدا بػو الفقػر المغربفي الحضر عنو في الر يؼ، كيبي ف الجدكؿ أف الفقر ظاىرة ريفي ة بمصر، أم 

يفيػة عنػػو فػي المنػاطؽ الحضػػرية كبشػ كؿ متزايػد مشػػكمة ريفي ػة، كيعػكد انتشػػار ظػاىرة الفقػر فػػي المنػاطؽ الر 

إلػػػى انتشػػػار البطالػػػة المقن عػػػة، ككجػػػكد صػػػغار المػػػزارعيف، كارتفػػػاع معػػػدالت الخصػػػكبة، كانخفػػػاض معػػػدؿ 

سنة   القطـــر
المســح

 

نوع الخ
طــ

 

 ة  ـر بالعملـط الفقـخ

 

 ة فرد/سنةـالمحلي

ر  الفق
(%) 

السكان  
تحت خط  

 رــالفق
 ريف حضـر ريف حضـر

 20.8 2. 29 485.9 722.6 المطمق رالفق 2440/2442 مصـر

 المطمق فقرال  
 عوالمدق

361.3 242.9 4.65 5.04 

 18 7.6 2439 272.5 مطمقر الفقال 2440/2442 المغرب

 10.7 2.8 2042 2106 المدقعر الفق  

 81.8 72.1 11322 12360 الفقر المطمق 0771 العراق

 22.3 20.8 / / المدقعر الفق  

 49-60 18-54 / / الفقر المطمق 0767/0771 موريتانيا

 62-75 10-40 / / المدقعر الفق  

 29 22 340 415 / 0776 األردن

 13.9 3.6 242 290 / 0773 تونس

 19.2 18.6 6187 7465 / 0776 اليمـن



ػػػػػػػػػػحة، أ ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي اإلنفػػػػػػػػػػاؽ العػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػدمات الرئيسػػػػػػػػػػي ة: كالمػػػػػػػػػػاء، الكيربػػػػػػػػػػاء، الت عمػػػػػػػػػػيـ، الص   م 

فػػػي المنػػػاطؽ  %6586، كالمنػػػاطؽ الحضػػػرية فػػػي %5085" فقػػػد ارتفعػػػت نسػػػبة الفقػػػر إلػػػى نحػػػك الروووراق" 

يفيػػة فػػي الكسػػط  ألووف دينووار 75شػػيريا، كبػػػ  ألووف دينووار 505، كقػػد ق ػػد ر متكسػػط إنفػػاؽ الفػػرد الحقيقػػي 1الر 

يفػػي، ك ـ  الغذائي ػػة فقػػد  كمفػػة االحتياجػػات األساسػػي ة غيػػرأمػػا ، فػػي الحضػػرألووف دينووار  517الر  تقػػديرىا بػػػ: تػػ

ػػا فػػي دكلتػػي " . 2لمفػػرد الكاحػػد شػػيريا دينووارا 20424 " فػػإف  نسػػبة الفقػػراء فػػي المنػػاطؽ األردن" ك" تووونسأم 

يفية ىك أكبر مف المناطؽ الحضرية، أم ا "  " فتبي ف مف خبلؿ الجدكؿ أف  ىناؾ فارؽ في معػد الت اليمنالر 

5684، %5280 رية:الفقر في المناطؽ الريفية كالحض
3%. 

النسية المئوية لمسكان ال ين يريشون تحت خط فقر الدخل في يرض الدول "":56.8الجدكؿ رقـ "
 :( "0222 -5761الرريية )

 

 

 

 

 

 

 

 .55-54، ص ص المرجع السايقراند فايز حتر، صبلح عبد القادر،  المصدر:

، انطبلقػػا مػػف "0226- 0225قريػػر الت نميػػة البشػػرية لعػػاـ " يػػذه البيانػػات تػػـ اسػػتقائيا عػػف طريػػؽ تف

برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي، حيػػث يكضػػح لنػػا دخػػكؿ أفػػراد بعػػض الػػد كؿ العربيػػة، كخػػط الفقػػر الػػكطني 

                                                             
 .843-844ص ص  ،المرجع السايقعدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي،  - 1

2
مؤشرات الفقر في الرراق من واقع ييانات المسح لئلحصاء كتكنكلكجيا المعمكمات، كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي، الجياز المركزم - 

 .88-57، ص 4557، االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة
 .843ص  ،المرجع السايقعدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي،  - 3

الترتيب بدليل   الدولـة
 الفقر البشري

دوال واحد  
 %يوميا  

دوالران  
 %يوميا  

 خط الفقر
 %الوطني  

 2.    .4 2أقل مه    األردن

 4.6 6.6 2مهأقل  4  تونس

 22.6  .4  2أقل مه  4 الجزائـر

 6.4  1.4   .1 4  مصـر

 4  1.   2أقل مه 64 المغرب

 6.1   .61 24.4 44 موريتانيا

 4.   4.2  4.4  42 اليمن



الذم يمثؿ في حقيقتو الد خؿ البلـز لمكصكؿ إلى الحد األدنػى مػف األساسػي ات البل زمػة لمعػيش عيشػة الئقػة 

ؽ العػػػاـ العػػػالمي، إذ يتضػػػح لنػػػا مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ أف  أعمػػػى خػػػط فقػػػر كػػػاف عنػػػد دكلػػػة تػػػتبلءـ كاإلنفػػػا

 . %2586" بنسبة اليمنلتمييا " ، %2481" بنسبة موريتانيا"

عادة اإلعمار لتحقيؽ لينان"  " أما عف كاقع الفقر في  فقد اىتمت الد كلة بالت نمية االقتصادية، كا 

تصحيح األجكر ال تي اعتبرتيا عنصرا رئيسي ا في مكافحة الفقر، إذ  الن مك بالببلد، كما سعت الد كلة إلى

راعة، لينانيشك ؿ األجراء أكثر مف ثمثي القكل العاممة في  ، كتعمؿ الد كلة عمى الت كسع األفقي في الز 

يفية  .1كزيادة فرص العمؿ كالت شغيؿ خاصة في المناطؽ الر 

جػػراء العديػػد مػػف الد راسػػات مػػف أجػػؿ اإلحاطػػة الدقيقػػة تضػػمنت المنيجيػػات كاآلليػػات إ "المغووربكفػي" 

بمشػػكمة الفقػػر كالظػػكاىر المرتبطػػة بيػػا، اشػػتممت تمػػػؾ الد راسػػات عمػػى دراسػػة الت حقيػػؽ فػػي كاقػػع اسػػػتيبلؾ 

تقريػػػر البنػػػؾ الػػػدكلي حػػػكؿ الميمشػػػيف كالفقػػػر بػػػالمغرب ، (5763 -5762)" المغوووربكنفقػػػات األسػػػر فػػػي" 

(، كدراسػػػة كاقػػػع النفقػػػات العامػػػة االجتماعيػػػة 5770-5775شػػػة لؤلسػػػر)(، كدراسػػػة مسػػػتكيات المعي5767)

، أقػػػػؿ مػػػػف 2(...5771بشػػػػرائح المجتمػػػػع محػػػػدكدة الػػػػدخؿ ) %5287بحيػػػػث يعػػػػيش  ؛%5780عمػػػػى  بػػػػػ: 

" بػأف  " األقطػار العربي ػة الفقيػرة ىػي التػي تشػك ؿ القاعػدة العريضػة حميم يركات، كقد أشػار " 3دكالريف باليـك

، جووزر القموور، جييوووتي، الصووومالك موريتانيووا، السووودان، مصوور، الوويمنتشػػمؿ كػػؿ مػػف لميػػـر الطبقػػي، ك 

مػف النػاتج  %53مػف مجمػكع سػكاف الػكطف العربػي، فػي حػيف ال تنػاؿ إال   %25كتزيد نسبة سكانيا عمػى 

            .  4القكمي العربي اإلجمالي"

الطبيعة االقتصادية كاالجتماعية إذف إف  الفقر في الكطف العربي يرتبط بالعديد مف الظكاىر ذات 

يفية، كارتباطو ارتباطا شديد الس بؾ بالمكارد  كالظكاىر الطبيعي ة، مع زيادة انتشاره في المناطؽ الر 
                                                             

1
 .88 ، صالمرجع السايقراند فايز حتر، صبلح عبد القادر،  -
2
 .88، صنفس المرجع - 

 .35، ص الارتع الس بق، ياسيف حفصي بكنبعك - 3
 .894، ص 4559، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 54، طالمجتمع الرريي المراصر: يحث في تغير األحول والربلقاتحميـ بركات، - 4



مكانية الحصكؿ عمييا، إضافة إلى ارتباطو باألحكاؿ التغذكية لمس كاف،  اإلنتاجي ة، كمدل تكفرىا كا 

 . 1كأكضاع األمف الغذائي الس ائدة

يمكف استخبلصو مف كاقع الفقر في بعض الد كؿ العربية التي قمنا بالت عرض لخريطػة الفقػر بيػا  كما

كلك بصكرة نسبية غير شاممة ىػك أف  الفقػر بيػذه المنػاطؽ قػد اتخػذ سػحنة ريفيػة؛ أم أضػحى الفقػر ظػاىرة 

مػػف اإلحصػػاءات، ريفيػػة بػػالكطف العربػػي، كاصػػطباغيا بيػػذه الس ػػحنة نتيجػػة لمػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج العديػػد 

كارتباطيػة ارتفػػاع أك انخفػػاض معػػدالت الفقػػر بمسػػتكيات الت نميػػة مػػف جيػة، كتػػأثير المػػؤثرات الخارجيػػة مػػف 

يادة المضطردة في معدالت نمػك الس ػكاف، كاعتبػار المػرأة مػف األكثػر الفئػات  جية أخرل، باإلضافة إلى الز 

 رضة ليا.    تضررا بالكطف العربي مف تبعات ظاىرة الفقر كأكثرىا ع

 :خريطة الفقر في المجتمع الجزائـري (5

إف  الت كاجد الفعمي لظاىرة الفقر بالمجتمع الجزائرم ليس بالحديث، كليس منشأه مف سبيؿ العدـ، 

ن ما قد ضرب بكجكده بيذا المجتمع نتيجة العديد مف المؤثرات الد اخمية كالخارجية معا، مف دكف إىماؿ  كا 

اريخيا مف استعمار حاكؿ بكؿ جيكده الفكرية كالمادية إجياد جسد ىذا المجتمع، ما عايشتو الجزائر في ت

رىاؽ طاقاتو باستنزاؼ غير ناضب، لكف ىذا لـ يمنع مف كجكد محاكالت قد تعتبر عند البعض جنينية  كا 

بشكؿ ة لظاىرة الفقر بالمجتمع الجزائرم تساىـ ؤية الكاقعي  الر  "ف مف تقميص مستكيات كجكد ىتو الظاىرة،

؛ حتى كلك كاف ىذا الحد ليس لمحاربتو كالحد منو ةة المتاحكبير في تحديد القدرات كاإلمكانيات المادي  

خصصات االجتماعية التي تيتـ بيذا المجاؿ مف ، ككذلؾ لتمكيف الد ارسيف مف مختمؼ الت  بصكرة كاممة

 . 2"بظكاىر أخرلخبايا ظركؼ ىذه الظاىرة، كانتشارىا في المجتمع الجزائرم كالتصاقيا 

إف  اسػػتمرار تزايػػد الفقػػر إن مػػا يعػػكد أساسػػا إلػػى عكامػػؿ متعػػددة كمتنك عػػة، كنظػػرا الخػػتبلؼ الظ ػػركؼ 

االقتصػػػادي ة كاالجتماعي ػػػة، الثقافي ػػػة كحتػػػى الت اريخي ػػػة، مػػػا أدل إلػػػى اخػػػتبلؼ الفقػػػر مػػػف بمػػػد إلػػػى آخػػػر كمػػػف 
                                                             

 .84، صالمرجع السايقراند فايز حتر، صبلح عبد القادر،  - 1
 .856، ص المرجع السايق ،، عمي غربيإسماعيؿ قيرة، بمقاسـ سبلطنية - 2



تمفػػة ىػػي األخػػرل، فقػػد تتصػػؿ بعكامػػؿ مادي ػػة جماعػػة إلػػى أخػػرل، فػػإف  مميػػزات الفقػػر ال يمكػػف أف تكػػكف مخ

ما ترتبط ىػذه الخصػائص أيضػا بعكامػؿ كمدى توفر الموارد الطييرية، الظروف المناخية)الجفاف(، مثؿ: 

ػػحة، كاليياكوول القاعديووة،أخػػرل:  أك الكصػػكؿ إلػػى الخػػدمات االجتماعي ػػة األساسػػي ة )الت ربيػػة، الت كػػكيف، الص 

ؽ إلػػػى عػػػرض مػػػكجز لكاقعي ػػػة ظػػػاىرة الفقػػػر بػػػالجزائر مػػػف خػػػبلؿ الفتػػػرات ، كفػػػي اآلتػػػي سػػػنتطر 1 المػػػاء...(

 التاريخية اآلتية:

 : (5740 -5612ظاىرة الفقر في الفترة الممتدة )( 4.8

إف  ظػػاىرة الفقػػر فػػي الجزائػػر كانػػت مكجػػكدة خػػبلؿ الفتػػرة االسػػتعماري ة نتيجػػة األسػػاليب التػػي طب قيػػا 

كال تػػي أد ت إلػػى إفقػػاره، بػػالر غـ مػػف أف  الجزائػػر كانػػت ت عتبػػر مػػف  المسػتعمر الفرنسػػي عمػػى الش ػػعب الجزائػػرم

أىػػـ الػػد كؿ النشػػطة اقتصػػاديا فػػي منطقػػة حػػكض البحػػر المتكسػػط، لمػػا تتمتػػع بػػو بالعديػػد مػػف الخيػػرات ال تػػي 

مػػف قيمػػة صػػادراتيا فيمػػا يخػػص إنتػػاج  %72كانػػت تفتقػػر ليػػا فرنسػػا، فقػػد كانػػت الجزائػػر تمثػػؿ أكثػػر مػػف 

ف أكبػػر الػػد كؿ المنتجػػة ليػػذه المػػادة، باإلضػػافة إلػػى مسػػاىمة الجزائػػر فػػي الت جػػارة الد كليػػة، القمػػح، كىػػي مػػ

دة ليػا، كالمنفػذ األساسػي لحػؿ أزماتيػا  كبالت الي فقد كانػت الجزائػر بالن سػبة لفرنسػا الخزينػة االقتصػادية المػزك 

 السيما االقتصادي ة منيا.  

نسا في ذلؾ الكقت، كعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ الت كازف في فالر ككد االقتصادم التي كانت تعيشو فر 

ميزانيا الت جارم، باإلضافة إلى أن يا كانت مدينة )الد يف( لمجزائر، كىذا ما جعؿ فرنسا تقـك بتدبير مكيدة 

ضد الجزائر فأدل بيا إلى احتبلليا، فقامت فرنسا بانتياج سياسة ساىمت في إفقار الجزائرييف عمى 

 :  2ػيتكل معيشة األكركبييف، كتمثؿ أىـ العكامؿ التي أدت إلى إفقار الس كاف فحساب رفع مس
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  ربط تصنيع الجزائر باقتصاد فرنسا، كجعؿ الجزائر مصدرا لممكاد األكلي ة، مف خبلؿ الت ركيز

ناعات االستخراجي ة لممنتجات الفرنسي ة.  عمى الص 

  كانتػزاع كػؿ أراضػي المتعػاكنيف مػع  ،5624كأراضي القبائؿ  5610مصادرة أراضي العرش في

 الث كار، كىذا يعني مصادرة أىـ كسيمة في كسب معيشة الجزائرييف.

   راعي إلنتاج المحاصيؿ الت صديرية التي تخدـ الس كؽ الفرنسي ة، كبذلؾ قؿ تكجيو االقتصاد الز 

 الغذاء األمر الذم ساىـ في تفاقـ الفقر. 

 لى اليجرة.قم ة فرص العمؿ مما أدل بالس كاف إ 

  كمػػا ، %62سياسػػة الت جييػػؿ ال تػػي اسػػتعمميا االسػػتعمار، كالتػػي أد ت إلػػى ارتفػػاع عػػدد األميػػيف

 يترتب عف ذلؾ باعتباره مؤشرا يزيد مف أسباب الفقر.

 .حية لممكاطنيف، كانتشار األكبئة كاألمراض بفعؿ قياـ الحرب  تدىكر األكضاع الص 

يفػي الػذم قػد كػاف الغالػب عمػى كما مي ػز المجتمػع الجزائػرم إب ػاف الت   كاجػد االسػتعمارم ىػك الط ػابع الر 

الس ػػػكاف الجزائػػػرييف، لمػػػا كػػػانكا يعيشػػػكنو مػػػف ظػػػركؼ جػػػد قاسػػػية تحػػػت كطػػػأة حتميػػػة سياسػػػة االسػػػتعمار 

يادة الم تفن نة في معاناة الش عب الجزائرم كجعمو يتخػبط بػدائرة الفقػر  الفرنسي، اليادفة بالد رجة األكلى إلى الز 

لمدقع، مف خبلؿ تسخير آليات متعد دة إلنجاح ىذا المسعى بدءا بسكء المستكل المعيشػي الن ػاجـ عػف قم ػة ا

ػػحية التػػي كػػاف أغمػػبيـ يفتقػػر لمحصػػكؿ عمييػػا، مػػركرا بسياسػػة تجريػػد  فػػرص العمػػؿ، كطبيعػػة الخػػدمات الص 

ك  راعيػػة، مػػع العمػػـ أف  األرض كانػػت بمثابػػة الػػر  ح فػػي جسػػد صػػاحبيا، كالعػػرض الجزائػػرييف مػػف أراضػػييـ الز 

الث ميف في دار كؿ فرد، فيذه الكضعية المزرية المسؤكؿ عف زيػادة بمتيػا ىػك سياسػة االسػتعمار كمػا خمقتػو 

 ظركؼ جد قاسية. مف



كنتيجة ليذه األكضاع المزرية كلسياسة الت مييز كاإلقصاء الممارسة مف قبؿ المستعمر الفرنسي في 

 :1كيمكف تكضيح األمر أكثر في الن قاط اآلتي ذكرىػاحؽ الجزائرييف انتشر الفقػر، 

  إف  قيػػاـ الث ػػكرات الش ػػعبية، كمصػػادرة كسػػائؿ العػػيش أدل إلػػى انتشػػار الفقػػر كالمجاعػػة فػػي أكسػػاط

 الس كاف.

  راعية أدل إلى إفقار الس كاف؛ ألف  األرض كانت تعتبر إف  إصدار مراسيـ كقكانيف نزع الممكي ة الز 

كحيدة لمس كاف، كالتي كانكا يعتمدكف عمييا مف أجؿ تكفير الحاجات األساسي ة البل زمة كسيمة اإلنتاج ال

 ".   الفقر المطمؽلمعيشتيـ كمف أىم يا الغذاء، مم ا عمؿ عمى انتشار مظاىر " 

 .رائب التي أثقمت كاىؿ الس كاف  سياسة الض 

 لمػكاطنيف األصػمييف مػف األراضػي قم ة األراضي الخصبة مقارنة بعدد الس كاف، نظرا لسياسػة إبعػاد ا

 الخصبة.

ككما نعمػـ فإن ػو بػالر غـ مػف بشػاعة الس ياسػة االسػتعمارية إال  أف  الشػعب الجزائػرم لػـ يػذعف، بػؿ كػاف 

فػػي كػػؿ مػػرة ي تػػرجـ رفضػػو كغضػػبو متخػػذا تعبيػػرات متباينػػة، منيػػا سمسػػمة االنتفاضػػات الش ػػعبية التػػي حػػاكؿ 

راعيػة الخاصػة بػالجزائرييف، االستعمار الفرنسي استغبلليا لصال حو، مف خبلؿ االستيبلء عمػى الممكيػات الز 

في ظؿ "إصدار قػكانيف قائمػة عمػى انتػزاع أراضػي كػؿ المتعػاكنيف مػع الث ػكار عقابػا عمػى تمػردىـ، كبالت ػالي 

ازدادت أراضػػػي األكركبيػػػيف اتسػػػاعا فػػػي الس ػػػيكؿ الخصػػػبة، كبالمقابػػػؿ أراضػػػي الجزائػػػرييف تػػػزداد مسػػػاحتيا 

 :2ماشا كتقيقرا نحك المناطؽ الجبمي ة الجرداء، كىك ما يفس ر ظيكر ازدكاجية زراعية ذات طابعيف"انك

  راعػي الجزائػرم نظػرا لبلضػطياد المسػم ط مف جية نمك القكل اإلنتاجي ػة المتخم فػة فػي القطػاع الز 

راعي لممعم ريف بسبب اإلعانات المادي ة كالفني ة   مف قبؿ الس مطة الفرنسي ة.عميو، كازدىار القطاع الز 
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 كمف جية أخرل ظيكر االختبلؿ في العبلقات اإلنتاجي ة  . 

 

 

 :(5764 -5740ظاىرة الفقر في الفترة الممتدة )( 4.4

لقد تميزت الكضػعية العامػة لمسػكاف الجزائػرييف إبػاف المرحمػة االسػتعمارية بػالفقر المػدقع، النػاتج عػف 

ػػػحية كالتربكيػػة، كنقػػػص الر عايػػػة االجتماعيػػػة نتيجػػػة عكامػػؿ عديػػػدة منيػػػا: قمػػػة فػػرص العمػػػؿ كا لخػػػدمات الص 

 لسياسة التمييز كاإلقصاء.

كمع فترة االستقبلؿ جاء الس عي الحثيث " لتحقيؽ بكادر الت نمية الكطني ة المسارعة في كؿ 

تدخؿ المجاالت، كفي ىذا المضمار تـ الت ركيز في معظـ الحاالت عمى الت أميـ ال ذم أدل إلى زيادة 

ية  راعية ال تي ت فضؿ إنتاج المحاصيؿ المكج  الد كلة كتحكميا في الن مك االقتصادم، مف خبلؿ الت نمية الز 

لمتصدير لمحصكؿ عمى العممة الصعبة، كتنمية البنى التحتية )النقؿ كالمكاصبلت(، كقد أدت االستثمارات 

رج، كبالتالي البدء في دكرة معقدة مف عمى مستكل ىذه البنى إلى الحاجة لمحصكؿ عؿ القركض مف الخا

 .1المديكنية كالتبعية المتجددة"

ذا أردنا الحديث عف مسألة  ، يمكننا أف نتعرض لذلؾ مف التنمية االقتصادية والفقر في الجزائركا 

 :  2خبلؿ مرحمتيف أساسيتيف أال كىما

 ثمانينيات.إلى غاية منتصؼ ال 5742لمفترة الممتد مف : مرحلة التنمية االقتصادية ( أ

كصكال إلى  5764الناجـ عف انخفاض سعر البتركؿ بداية مف سنة :مرحلة الركود االقتصادي  ( ة

 اإلصبلحات الييكمي ة في منتصؼ الت سعينيات.

                                                             
 .74، صالمرجع السايقحصر كرم نادية،  - 1
 .859 -858، ص ص 4558، دار الفجر لمنشر كالتكزيع: الجزائر، 58، ط الرنف في المجتمع الجزائريبمقاسـ سبلطنية، سامية حميدم،  - 2



ة مف طرؼ فة لبلستثمارات االقتصادي  ياسة المكث  ركيز خبلؿ المرحمة األكلى عمى الس  كلقد تـ الت  

ناعات ال كلة، كالمعتمدة أساسا عمىالد   ة، كىي الفترة التي انخفضت فييا نسبة اإلنتاجي  بتركؿ كبعض الص 

ة ناعة كاألشغاؿ العمكمي  ، ككانت الص  5762 سنة % 18إلى  5744سنة % 15البطالة بصكرة معتبرة 

فة خبلؿ ىذه تي اعتمدت عمييا الد كلة الجزائرية لمعمالة المكث  ة، كالقطاعات ال  كالخدمات المحاكر األساسي  

 الفترة. 

" فقد تأثرت بانخفاض أسعار البتركؿ، كتدىكر قطاع المحركقات عمػى المسػتكل المرحمة الثانيةأما "

العػػالمي، ممػػا أث ػػر سػػمبا عمػػى مسػػتكل الت نميػػة، كقم ػػة االسػػتثمارات اإلنتاجي ػػة، كقػػد بمغػػت المديكني ػػة الخارجي ػػة 

كاجو االقتصاد الجزائرم خػبلؿ ىػذه المرحمػة  لقدو، 5772سنة مميار دوالر  0682لمجزائر خبلؿ ىذه الفترة 

 :1تحديديف كاضحيف

 الصادرات.مف  %73مف المداخيؿ ك %42 االعتماد الكمي عمى قطاع المحركقات (5

بيف سنكات  مميار دكالر 1580 مميار دكالر إلى 0783 كزف المديكنية الخارجية الذم انتقؿ مف (0

5772- 5776. 

التي مس ت أحد القطاعات الحيكيػة أال كىػك قطػاع المحركقػات،  كعميو فإف  األكضاع العالمية خاص ة

ناتجػػة عػػف تػػدني الالمديكنيػػة ظػػؿ التخػػبط بظػػاىرة نجػػـ عنػػو عرقمػػة النمػػك االقتصػػادم كسياسػػة التنميػػة، فػػي 

الثمانينيػات المرحمػة الذىبيػة إف صػح التعبيػر لزيػادة أكضاع السكؽ العالمية، األمر الذم جعػؿ مػف سػنكات 

، %24انخفػػػاض معػػػدؿ الن مػػػك االقتصػػػادم بنسػػػبة 5764فقػػػر، حيػػػث " س ػػػجؿ خػػػبلؿ سػػػنة بػػػركز ظػػػاىرة ال

ككػػػػذا تػػػػدني فػػػػي مخػػػػزكف المػػػػكاد اإلنتاجي ػػػػة بنسػػػػبة ، %280كنقصػػػػاف مسػػػػتكل االسػػػػتيبلؾ العػػػػائمي بنسػػػػبة 

رغـ تطبيؽ جممة مف اإلصبلحات  %22 ، باإلضافة إلى انخفاض مناصب الش غؿ الجديدة بنسبة5384%
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بػرامج  اعتمػدت عمػى 5765؛ ألف  الد كلػة منػذ سػنة 1تصادي ة، إال أن يا لـ تأتي بالنتائج المرجكةالييكمي ة كاالق

كؽ الحػر باعتمػاد قػكانيف تحريػر المؤسسػات، إدخاؿ ميكانيزمات الس ػ ااقتصادية ىدفت مف خبللي إصبلحي ة

كػػػكف  –ـ االسػػػتثماراتلمػػػدخكؿ فػػػي تحريػػػر الت جػػػارة الخارجي ػػػة، نظػػػا كؽ الماليػػػة كغيػػػر ذلػػػؾ،األراضػػػي، الس ػػػ

لػكحظ ارتفػاع  5773كمنذ سػنة   -2االستثمار ىك تككيف رأس ماؿ ثابت جديد بغية تعزيز الطاقة اإلنتاجية

نسػػػب الن مػػػك كأسػػػعار البتػػػركؿ عمػػػى مسػػػتكل الس ػػػكؽ العالمي ػػػة، كتنشػػػيط القطػػػاع الفبلحػػػي مػػػف جػػػر اء سػػػنتي 

ى كػػؿ االخػػتبلالت االجتماعي ػػة كتمبيػػة الطمبػػات متتػػاليتيف مػػف األمطػػار الكثيفػػة، كلكػػف الد كلػػة لػػـ تقضػػي عمػػ

االجتماعيػػة، بػػؿ حققػػت األمػػر فػػي صػػكرتو الن سػػبية، كقػػد سػػاعد الت كجػػو العػػاـ فػػي الت خفيػػؼ مػػف العجػػز فػػي 

القػػدرة الشػػرائية لممػػكاطف بتػػدعيـ المػػكاد الضػػركرية: كػػالخبز، الحميػػب...، كىكػػذا خػػبلؿ سػػنكات عػػدة متتاليػػة 

يػػػة إلػػػى تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية بتػػػكفير الش ػػػغؿ كالس ػػػكف كانػػػت سياسػػػة الت نميػػػة االج تماعي ػػػة االقتصػػػادية مكج 

 .      3البلئؽ، كتدعيـ المكاد األساسي ة كالض ركرية لمفرد الجزائرم

إف  البػرامج الت نمكيػػة التػػي اعتمػػدتيا الحككمػة الجزائريػػة بشػػكؿ عػػاـ كانػت تيػػدؼ بالد رجػػة األكلػػى إلػػى 

ػة، فؾ العزلة عف المناطؽ ال يفيػة خاص  محركمة؛ ألف  جيكب الفقر كانت أكثر انتشارا بالمنػاطؽ الجبمي ػة كالر 

إضافة إلى تحقيػؽ مبلمػح الت نميػة االجتماعي ػة القائمػة عمػى رفػع المسػتكل المعيشػي لمس ػكاف، ككنتيجػة ليػذه 

سػػػيما خػػػبلؿ البػػػرامج المطب قػػػة ظيػػػرت آفػػػاؽ عديػػػدة بػػػالمجتمع الجزائػػػرم، كالت طػػػكر الممحػػػكظ الػػػذم شػػػيده ال

جباريتػػو عمػػى كػػؿ طفػػؿ كصػػؿ عمػػره سػػتة  سػػنكات السػػبعينيات، حيػػث أعمػػف عػػف مجانيػػة كػػؿ مػػف التعمػػيـ كا 

ػػناعي، ىػػذا األخيػػر  سػنكات، ككػػذلؾ مجانيػػة العػػبلج، كاتسػػاع نطػػاؽ االسػػتثمارات العمكمي ػػة فػػي المجػػاؿ الص 

ا خاصػػػػة فػػػػي سػػػػػنكات الػػػػذم بتكثفػػػػو أدل إلػػػػى الت قميػػػػؿ مػػػػف نسػػػػب البطالػػػػػة التػػػػي عرفػػػػت ارتفاعػػػػا ممحكظػػػػ
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التسػػػعينيات، لػػػذا نجػػػد أف  اليػػػدؼ األساسػػػي مػػػف تطبيػػػؽ بػػػكادر التنميػػػة كالبػػػرامج االقتصػػػادية ىػػػك محاكلػػػة 

 التخفيؼ مف نسب البطالة كحدة انتشار الفقر، بغية تحقيؽ عيش الئؽ لممكاطف الجزائرم. 

رة الثمانينيػات، نتيجػة إذف فالحديث عف دائرة الفقر بالمجتمع الجزائرم يبرز بصػكرة أكضػح خػبلؿ فتػ

لعديد مػف االعتبػارات فػي مقػدمتيا بعػض العكامػؿ الخارجيػة منيػا: االعتمػاد الكمػي عمػى قطػاع المحركقػات 

ػا العكامػؿ الداخميػة فقػد  كتراجع أسعاره، ارتفاع معدالت المديكنية، تبعية الس ػكؽ الكطنيػة لمس ػكؽ العالمي ػة، أم 

قم ػة العمالػة، تػدني الكضػع االجتمػاعي كاالقتصػادم  الد اخميػة، تمثمت في كؿ مػف: ظػاىرة اإلرىػاب، اليجػرة

لمس ػػكاف، بعػػض الظػػكاىر الطبيعيػػة مثػػؿ: الت صػػحر، زحػػؼ الرمػػاؿ، الجفػػاؼ...، كػػؿ ىػػذه العكامػػؿ كػػاف ليػػا 

الدكر الريادم في ظيكر الفقر بصكرة أكضح عمى خريطة اقتصاد المجتمع الجزائرم، مػع العمػـ أف  جيػكب 

فييػػا يقػػؿ عػػف مسػػتكل الفقػػر فػػي الش ػػماؿ فنفس الػػكتيرة كالشػػكؿ فػػي كػػؿ منػػاطؽ الجزائػػر، "الفقػػر لػػـ تنتشػػر بػػ

التػػػػي يقػػػػؿ فييػػػػا كػػػػذلؾ مسػػػػتكل الفقػػػػر عػػػػف المنػػػػاطؽ الجنكبيػػػػة، كتتفػػػػاكت ىػػػػذه ، ك منطقػػػػة اليضػػػػاب العميػػػػا

الحضػػر، كمػػف المنػػاطؽ اآلىمػػة بالس ػػكاف عػػف المنػػاطؽ التػػي تعػػاني مػػف النػػزكح إلػػى يػػؼ الر   مػػفمسػػتكيات ال

لدائـ نحك الشماؿ بحثا عف العمؿ كاالستقرار الحضػرم، كذلػؾ مػا أدل إلػى ظيػكر مجتمعػات ىامشػية فػي ا

ضػػكاحي المػػدف الكبػػرل تعػػاني فقػػرا مػػدقعا، كتبػػرز فييػػا ظػػكاىر سػػمبية أخػػرل تػػؤثر عمػػى البنػػاء االجتمػػاعي 

 .1"لممدينة الجاذبة لسكاف المناطؽ المعزكلة

عف  5773 -5766الديكاف الكطني لئلحصائيات سنتي كقد أبرزت الد راسات التي قاـ بيا 

استيبلؾ العائمة الجزائرية كمستكل معيشتيا كالعناصر الكبػرل لظاىرة الفقػر، أف  التفاكت المكجكد عمى 

مستكل المناطؽ الجغرافية، ككذا حجـ المدف الس احمية كتكفر الشغؿ فييا كالمستكل الطبقي ألفراد 

ة لفرز العائبلت كاألفراد في المجتمع الجزائرم، مم ا يحد د مستكيات الفقر المجتمع، ىي محددات أساسي
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، إذف ما يمكف استنتاجو مف ىذه الد راسات ىك أف  1كانتشاره لدل فئات معينة، كمناطؽ كاضحة في الكطف

منطقة الفقر بالمجتمع الجزائرم لديو العديد مف المستكيات تختمؼ باختبلؼ الرقعة الجغرافية، كطبيعة ال

الجغرافية، كبعض االمتيازات التي تتميز بيا منطقة جغرافية دكنما سكاىا مثؿ اتساع نطاؽ فرص العمؿ، 

اتساع مجاؿ االستثمارات...، فكؿ ىذه االمتيازات القائمة عمى أساس جغرافي ليا األثر في إفراز طبيعة 

 زائرم.   العكائؿ )الفقيرة مف عدميا( كتحديد الفئات الفقيرة بالمجتمع الج

  :(0223 -5764)ظاىرة الفقر في الفترة الممتدة  ( 4.3

إف  بركز األزمػة االقتصػادية فػي منتصػؼ الثمانينيػات بػالمجتمع الجزائػرم كشػفت الن قػاب عػف عديػد 

لػي عمػى  األمكر في مقد متيا ىشاشػة الن ظػاـ االقتصػادم، القػائـ بالد رجػة األكلػى عمػى االعتمػاد الكمػي كاألك 

راعػػي، كاالسػػتقطػػاع ال مػػف الخػػارج لتمكيػػؿ  دانةمحركقػػات، كتغييػػب القطاعػػات األخػػرل مػػف مثػػؿ القطػػاع الز 

فبمجرد اىتزاز الس كؽ العالمية مػف خػبلؿ  مشركعات انجازىا قائـ عمى استثمار رؤكس أمكاؿ جد ضخمة،

جيػػػػة الػػػػكطني الػػػػذم كقػػػػع ضػػػػحية المديكنيػػػػة الخار قػػػػد اىتػػػػز معػػػػو االقتصػػػػاد  5764تراجػػػػع البتػػػػركؿ سػػػػنة 

عػػدة  الضػػخمة، لتجػػد الجزائػػر نفسػػيا مكب مػػة بأزمػػة اقتصػػادية عايشػػت تفاصػػيميا، أزمػػة يعػػكد كجكدىػػا إلػػى

 :2ياأسباب أىم  

 .شبكة رككد لئلنتاج الداخمي الخاـ 

 .ىبكط حاد في اإلنتاج لمقطاعات خارج المحركقات 

 .انخفاض القدرة الشرائية، ارتفاع معدالت البطالة كالتضخـ 

  احتياطي الص رؼ.انخفاض معدالت 
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نػػػة لممجتمػػػع، فػػػإف  ىػػػذه    كفػػػي ظػػػؿ العبلقػػػة التداخميػػػة المكجػػػكدة بػػػيف كػػػؿ الجكانػػػب الحيكيػػػة المكك 

االخػػػتبلالت االقتصػػػادية كػػػاف ليػػػا األثػػػر الكاسػػػع فػػػي مػػػيبلد أزمػػػات اجتماعيػػػة جػػػد حػػػادة خمقػػػت شػػػريحة 

   اجتماعية جد عريضة بالمجتمع الجزائرم أال كىي فئة الفقراء.

رت نسب الفقر بالمجتمع الجزائرم في االرتفاع كالتزايد خاصة بعد الس نكات التي عقبت لقد استمك 

األزمة االقتصادية، السيما "بعد تطبيؽ سياسات صندكؽ الن قد الد كلي بتحرير اقتصادىا كخصخصة 

5772مؤسساتيا كتسريح عشرات اآللؼ مف العماؿ... منذ 
عمى البنية انعكاس األمر الذم كاف لو ، 1

التحتية كالفكقية لممجتمع الجزائرم، حيث ظيرت العديد مف الظكاىر المبلزمة لمفقر منيا: ارتفاع معدالت 

البطالة الناتج عف تسريح العماؿ، زيادة معدالت األمية بسبب نقص خدمات الت عميـ، ضعؼ المشاريع 

م ة فرص العمؿ الذم نتج عنيما التنمكية اليادفة إلى فؾ العزلة عف المناطؽ الن ائية، ارتفاع األسعار كق

               .ضعؼ القدرة الش رائية

كلي، حيػػث صػنيؼ الػد  مت  لكفقػا  5773سػنة  "الينووك الروالميكبالن سػبة لقيػاس الفقػر بػالجزائر فقػد قػاـ " 

مػنيـ  %385 مف السػكاف الػذيف يعيشػكف دكف عتبػة الفقػر، %5285 :ةآلتيا جأسفر ىذا القياس عمى النتائ

مػػف الجزائػػرييف شػػديد التػػأثر بأبسػػط تراجػػع فػػي  %0085 فئػػة السػػكاف الػػذيف يعػػانكف الفقػػر المػػدقع، يشػػكمكف

خطيط حاليػؿ الخاصػة بػالت  ذم أجػراه المركػز الػكطني لمد راسػات كالت  حقيؽ ال  كحسب الت  ، الظركؼ االقتصادية

C.E.N.E.A.P  سػر تككف قد مف األ %34أسرة، تبي ف أف   0222حكؿ عي نة تتضمف  5776في مارس

قمصػػػت مػػػف اسػػػتيبلكيا لممػػػكاد الغذائيػػػة المتمثمػػػة فػػػي المحػػػـك كالفكاكػػػو، كبػػػؿ تخمػػػت عػػػف اسػػػتيبلؾ بعػػػض 

 .2المكاد
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 :5766مقارنة بو بعػاـ  5773*: التدىكر الذم شيده عاـ 2810الجدكؿ رقـ *

 

 

 
 

 .854، ص المرجع السايق فيركز صكلة، رقية خيارم،المصدر: 

عرفػت تزايػػدا مقارنػة بػػو عػف سػػنة  5773أف  نسػػب الفقػر خػػبلؿ سػنة  (2585مػا يتبػي ف مػػف الجػدكؿ )

ادية )تبعػػات األزمػػة االقتصػػادية(، ، كىػػذا راجػػع لعػػدة عكامػػؿ ديمغرافيػػة )االنفجػػار الس ػػكاني(، اقتصػػ5766

 اجتماعية،...الخ.

"إف  تراجػػػع أسػػػعار المحركقػػػات فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف الثمانينيػػػات أدل إلػػػى بدايػػػة ظيػػػكر مرحمػػػة 

جديػػدة فيمػػػا يخػػػص الكضػػػع االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم فػػػي الجزائػػػر، كالػػػذم تمثػػػؿ فػػػي بػػػركز بػػػكادر األزمػػػة 

فييا جميع سياسات االقتصاد الجزائرم نظرا النخفػاض العكائػد  االقتصادية خبلؿ ىذه الفترة، كالتي ظيرت

مف الصادرات كتزايد الديكف الخارجية، كمػا لػـ تسػمح بػرامج اإلصػبلح االقتصػادم التػي ش ػرع فػي تطبيقيػا 

مػف تحسػيف الكضػعية االقتصػادية إلػى حػد كبيػر،  5772في أكاخر الثمانينيات كالتي تـ تكسيعيا مف عاـ 

 .1كترات االجتماعية المرتبطة بمسألتي: "حماية مناصب الشغؿ"، ك"تراجع المداخيؿ"كالتخفيؼ مف الت
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 السنـوات             
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كلقد أدل تطبيؽ اإلصبلحات االقتصادية كالمؤساستية التي أمبلىا برنامج التعديؿ الييكمي إلى 

 :1انتشار ظاىرة الفقر، كتتعم ؽ ىذه اإلصبلحات التي تبنتيا الحككمة في اآلتي

 عادة ىيكمة المؤسسات تكقؼ تقديـ بعض الخدم ات المجانية في قطاعي التربية كالتككيف، كا 

 العمكمية التي كانت كراء حؿ بعض الكحدات كتسريح العماؿ.

 2إعادة ىيكمة المؤسسات العمكمية التي كانت كراء حؿ بعض الكحدات، كتسريح العماؿ. 

مانينات، كبداية ظيكر بكادر كىكذا بدأت بكادر ظاىرة الفقر بالظيكر، كتفاقمت حدتيا بعد أزمة الث

األزمة االقتصادية في الجزائر كاف بعد تممس عجز التنمية عف مسايرة التدفؽ اليائؿ لمسكاف، ىذا 

االنفجار السكاني الذم تمي زت بو مرحمة ما بعد االستقبلؿ، مع العمـ أف  ىناؾ العديد مف العكامؿ التي 

 :3ساعدت في ىذا النكع مف االنفجار منيا

 اع المستكل المعيشي.ارتف -

حية. -  تحسيف الظركؼ الص 

 ارتفاع مستكيات المداخيؿ. -

 انخفاض معدؿ الكفيات لدل األطفاؿ. -

 ارتفاع معدؿ المتكسط لحياة األفراد. -

كمػػػف نتػػػائج األزمػػػة االقتصػػػادية بػػػالجزائر االرتفػػػاع التػػػدريجي لمبطػػػاليف، تكاصػػػؿ ضػػػعؼ مردكديػػػة  

ػػػحة، فكػػػؿ ىػػػذه الن تػػػائج الكخيمػػػة الت عمػػػيـ نتيجػػػة االكتظػػػاظ فػػػي األقسػػػاـ،  أزمػػػة الس ػػػكف، كنقػػػص ىياكػػػؿ الص 

أرغمت الدكلة الجزائرية عمى تبني سياسة اقتصادية كاجتماعية لمحد مف ظاىرة الفقػر، فانطمقػت مػف جممػة 

عادة النظر في سياسة الد عـ، كرفع أسعار الخػدمات التػي  اإلصبلحات محكرىا تقميؿ اإلنفاؽ الحككمي، كا 
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لدكلة، كعمى الرغـ مف أىمية ىذه اإلصبلحات إال  أن يػا كانػت أكثػر ضػر ا مػف نفعيػا، كيظيػر ذلػؾ تقد ميا ا

مػػػػف خػػػػػبلؿ بػػػػػركز مظػػػػػاىر الفقػػػػػر كتنػػػػػامي ظػػػػػاىرة التسػػػػػكؿ كاالنحرافػػػػػات االجتماعيػػػػػة، كانتشػػػػػار األحيػػػػػاء 

ضػػرابات األسػػرة، كىػػذا مػػا  القصػػديرية، كاسػػتفحاؿ سػػكء التغذيػػة، دكف أف ننسػػى تفكػػؾ البنيػػة االجتماعيػػة كا 

مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع  %30 يظيػػػر مػػػف خػػػبلؿ انتشػػػار التشػػػرد، الطػػػبلؽ، العنػػػؼ...، حيػػػث أن ػػػو أكثػػػر مػػػف

ػػؿ بتمػػزؽ شػػراييف المجتمػػػع، كدخػػكؿ االقتصػػاد قسػػػـ  ، األمػػر الػػػذم عج  يعيشػػكف بأقػػؿ مػػف دكالر فػػػي اليػػـك

 .   1(BM(، كمف ثـ العناية المركزة)FMIالجراحة، اختصاص تفكيؾ كتشتيت )

 :2نكردىا في اآلتي ةخذ الفقر المادم بالمجتمع الجزائرم ثبلثة أشكاؿ أساسيكلقد ات

: يقد ر ىذا الحد بالمبمغ المالي الذم تخص ص لسد االحتياجات الغذائية الحد األقصى من الفقور (0

 دج في السنة كلمشخص الكاحد. 52721حريرة يكميا؛ أم ما يقابؿ  0522الضركرية كالمساكم 

ية لبلستيبلؾ الغذائي  :الفقورالحد األدنوى من  (0 يأخذ بعيف االعتبار المصاريؼ غير المكج 

 دج" لمسنة كلمفرد.  52603كالمقدرة بػ "

 دج" لمسنة كلمفرد.56575: الذم يساكم " الحد من الفقور األعمى (3

ووحة، السووكن،كتبقػػى ىػػذه المسػػتكيات الػػثبلث تػػرتبط بعكامػػؿ أخػػرل مثػػؿ:   المسووتوى الترميمووي، الصت

الخاصة لمفرد كالبمديات كالمناطؽ كالجيات، إذ تؤثر كميػا عمػى مسػتكيات الفقػر، يضػاؼ إلييػا فػي  كالمكارد

العشريتيف األخيرتيف ظاىرة اإلرىاب التي عم قت بشكؿ كبير انتشار ظاىرة الفقر في أغمب مناطؽ الػكطف 

 ك المدف الحضرية الكبرل.

نتشار الكاسع الذم مػس  معظػـ منػاطؽ الػكطف سػكاء أم ا بالن سبة لفئة الفقراء بالجزائر الناتجة عف اال

" قد حػددت اإلستراتيجية الوطنية لمخطط الفقر في الجزائرالمناطؽ الريفية منيا أك الحضرية، فإف  كثيقة "
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فئة الفقراء كما يمي: فئة المستغميف الزراعييف الذيف يعيشػكف مػف منتجػاتيـ، المزارعػكف، كالمسػتغمكف الػذيف 

اتيـ المزارعػػكف، كالمسػػتغميف الر عػػكييف النسػػاء، كالػػذيف ال يممكػػكف أرضػػا، كاألسػػر التػػي يعيشػػكف مػػف منتجػػ

عمػػػى رأسػػػيا امػػػرأة، كالبطػػػالكف كذكم األجػػػكر الزىيػػػدة، كاألجػػػراء الػػػذيف يسػػػاكم دخميػػػـ أك يقػػػؿ عػػػف األجػػػر 

دج"، كالميػػػػػػاجركف الحضػػػػػػريكف، كضػػػػػػحايا اإلرىػػػػػػاب، كاألشػػػػػػخاص المسػػػػػػنكف،  4222الػػػػػػكطني األدنػػػػػػى "

كقػػػػكف دكف مػػػػكارد، كالعػػػػائبلت ذات الػػػػدخؿ الضػػػػعيؼ أك عديمػػػػة الػػػػدخؿ، كمػػػػا يػػػػدرج ضػػػػمف ىػػػػؤالء كالمع

 .  1المكظفكف ذك المستكل المتكسط أك البسيط، العاممكف لدل الدكلة

 فردا" 41428222بػ" "الينك الرالميأم ا عف عدد الفقراء في الجزائر فقد قد رتو الد راسة التي قاـ بيا "

، كمف 5773ك 5766مف السكاف بيف  %02إلى  %52 الحد األقصى لمفقر عف ، كارتفع5773سنة 

، بمغ حجـ 5773سنة "%46، ك"مف الس كاف "%50" 5766الس كاف الريفييف حيث بمغت نسبتيـ سنة 

مف الفقراء  %42فردا، كأيضا  484ثمانية أفراد، بينما الحجـ المتكسط ىك  5773العائمة الفقيرة سنة 

ت تنتشر فييا األمية، ككذا يعيؿ أحد أعضائيا العامؿ ستة أفراد مقابؿ أقؿ مف أربعة يعيشكف في عائبل

 .2أفراد عند العائبلت المتكسطة

كقد بي نت اإلحصائيات التي أنجزتيا بعض الجمعيات الخاصة بحماية الطفكلة في الجزائر خبلؿ 

طفبل بالنسبة لمذيف تتراكح  38326222أف  عدد األطفاؿ الذيف يعانكف مف ظاىرة الفقر تجاكز  0222سنة 

سنة(،  57طفؿ بالنسبة لفئة )سنة إلى  581228222سنة(، كيرتفع العدد إلى  52أعمارىـ بيف )سنة إلى 

" عمى مستكل الخريطة االجتماعية لمجزائر، سيع والياتكما بي نت الدراسات الرسمية الكطنية أيضا كجكد "

شمف، جيجيل، تيسمسمت، غميزان، يرج لظاىرة الفقػر كىي: يمكف اعتبارىا النكاة الصمبة الممثمة 

مف الس كاف المتعرضيف  مبليين 285؛ حيث أف  ىذه الكاليات تحتكم عمى يوعريرج، اليويرة، سكيكدة
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تيارت، خنشمة، أم اليواقي، لظاىرة الفقػر، كىناؾ فئة ثانية مف الكاليات تتمثؿ في ثمانية كاليات كىي: 

مف الس كاف، كفي الفئة  مبليين 384، كىذه الكاليات تمثؿ المدية، الجمفة، تيسة تيزي وزو، مستغانم،

مف مبليين  3، كالتي تمثؿ نسبة ياتنة، مرسكر، سطيف، عين الدفمىالثالثة نجد الكاليات اآلتية: 

أف  ر نبلحظ الكاليات الكاقعة تحت ظاىرة الفقالس كاف، إذا حاكلنا جمع عدد الفقراء المتكاجديف في كؿ 

 .مميكف ساكنا في الكاليات المذككرة التي مس تيا الظاىرة 52أكثر مف 

 ".5776تحديد اليمديات الفقيرة حسب مؤشر الثروة لكل فرد خبلل " يكضح "22.0الجدكؿ رقـ"

 

 

 

 

 .845، ص المرجع السايقالمصدر: بمقاسـ سبلطنية، سامية حميدم، 

ح الجدكؿ  تػدىكر الظػركؼ المعيشػية ألفػراد المجتمػع الجزائػرم خػبلؿ نيايػة التسػعينات " 22.0"يكض 

دية فػي الجزائػػر، كذلػػؾ بتطبيػػؽ البرنػػامج التػي شػػيدت اسػػتمرار عمميػػة تنفيػذ اإلصػػبلحات الييكميػػة كاالقتصػػا

، كاستمرار انعكاساتو سػنكات نيايػة التسػعينات، التػي أدت إلػى حػدكث تػدىكر 5775التعديمي الييكمي سنة 

بمديػة يعػػيش  745كبيػر فػي الظػػركؼ المعيشػية لعػػدد كبيػر مػػف المػكاطنيف؛ حيػػث يشػير الجػػدكؿ إلػى كجػػكد 

الكطنيػة كفػي نفػس السػياؽ فقػد قامػت الككالػة . 1بلؿ سػنة كاممػةدج لمفػرد الكاحػد خػ 3222أفرادىا بأقؿ مف 

                                          لمعكائؿ اليامشية بتحديد مؤشر الفقر في البمديات التي تـ تصنيفيا إلى ثبلثة.
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 المئويـة  %النسبة المئوية عدد البلديات الفقيـرة مستويات الدخـل

 دج 522أقل مه 
063 0612 

 دج 522
023 

3213 

 دج 022
033 

0310 

 دج 122
060 

0618 

 دج 222
036 
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 :”مؤشر الفقور“حكؿ:  "59.1"الجدكؿ رقـ 

Source: Programme des nations unies pour le développement, Carte de la pauvreté en Algérie, agence 

nationale d’Aménagement du territoire, Mai 2011 : Alger, p 21. 

الفقػر ىك أن و بالنسبة لعدد البمػديات الصػنؼ األكؿ أعمػى نسػبة لمؤشػر " 59.1"ما يمكف قراءتو مف الجدكؿ 

 ،%1085بنسػبة  "مدن الوسوطلتمييا بالمرتبة الثانية"، %686بنسبة  "الوسط-الشمالكانت بمدف المجمكعة األكلى"

 .%5082كدائما في سياؽ نفس المجمكعة عادت المرتبة الثالثة لمدف"الشرؽ" بنسبة 

، %5285" بنسبة وسط-شمالأم ا بالن سبة لعدد البمديات الصنؼ الثاني فقد كاف أعمى مؤشر فقر بو بمدف"

. أم ا فيما %53" بنسبة شرقال، أم ا المرتبة الثالثة فقد انحصرت بمدف"%5687" بنسبة شرق-شماللتمييا مدف "

لتمييا  ،%6283" بنسبةوسط-شمالخص عدد بمديات الصنؼ الثالث فقد كانت أعمى نسبة مؤشر فقر بمدف "

ككاستنتاج عاـ  .%5286"بنسبة شرق-شمال، كفي المرتبة المكالية مدف "%5785" بنسبة غرب-شمالمدف "

" بنسبة وسط-شمالت كؿ األصناؼ سجمت في مدف "إف  أعمى نسبة لمؤشر الفقر بصفة عامة في البمديات ذا

 . ، إضافة إلى أف  أعمى الن سب س جمت ببمديات الصنؼ الثالث%6283مئكية قد رت ب: 

 

 

 :"5773" و"5766" تقييم وطني لمفقر ما يين السنتين"يكضح" 85.4الجدكؿ رقـ "

 عدد اليمديات المدينة
 02الصنف 

عدد اليمديات  %
 02الصنف 

عدد اليمديات  %
 01الصنف 

% ND 
موع مج

 اليمديات
 330  2216 366 0218 38 212 32 الكسط-الشماؿ

 085  8218 002 0013 33 212 00 غرب-شماؿ

 025  8312 063 0212 32 513 03 شرؽ-شماؿ

 028  3010 33 0510 02 3018 36 كسط-ىضاب العميا

 003  5216 52 0010 03 0213 00 غرب-ىضاب العميا

 033 0 8010 055 0612 38 0013 02 الشرؽ

 S8 0618 35 8215  60 0318 8 غرب-جنكب

 003  5513 86 0312 08 218 00 شرؽ-جنكب

 0630 20 8015 0002 0612 033 0016 088 المجمكع



 1995علـــى مستوى   1988علــى مستوى   
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 .857، ص يقالمرجع السا عمي عيشاكم، المصدر:

يفيػػػػػػػة أكثػػػػػػػر منػػػػػػػو 85.8يتضػػػػػػػح لنػػػػػػػا مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ ) ( تفشػػػػػػػي ظػػػػػػػاىرة الفقػػػػػػػر أكثػػػػػػػر بالمنػػػػػػػاطؽ الر 

 %385إلػػػػػى  %184بالمنػػػػػاطؽ الحضػػػػػرية، منػػػػػتقبل بػػػػػذلؾ مؤشػػػػػر الفقػػػػػر عمػػػػػى المسػػػػػتكل الػػػػػكطني مػػػػػف 

إلػػػػػى  %685بالنسػػػػػبة لؤلشػػػػػخاص الػػػػػذيف يعيشػػػػػكف فقػػػػػرا مػػػػػدقعا، أمػػػػػا حػػػػػد الفقػػػػػر األدنػػػػػى قػػػػػد انتقػػػػػؿ مػػػػػف 

كانطبلقػػػػػا مػػػػػف تقريػػػػػر الػػػػػديكاف الػػػػػكطني لئلحصػػػػػاء فػػػػػإف  ثمػػػػػث العػػػػػائبلت نفػػػػػس الفتػػػػػرة،  خػػػػػبلؿ 5285%

مػػػػػػػف العمػػػػػػػاؿ  %32مػػػػػػػف األجػػػػػػػراء يعيشػػػػػػػكف تحػػػػػػػت الحػػػػػػػد األدنػػػػػػػى لمفقػػػػػػػر، ك %23الجزائريػػػػػػػة فقيػػػػػػػرة، 

مػػػػػف أربػػػػػاب العػػػػػائبلت ال  %44مػػػػػف أربػػػػػاب العػػػػػائبلت بطػػػػػاليف،  %52الفبلحػػػػػيف أربػػػػػاب أسػػػػػر فقيػػػػػرة، 

ػػػػػا عػػػػػف مسػػػػػتكل الفقػػػػػر 1عػػػػػف سػػػػػتة آالؼ دينػػػػػار الشػػػػػيرم دخميػػػػػـ يقػػػػػؿ %12يقػػػػػرؤكف كال يكتبػػػػػكف،  . أم 

، كىػػػػذا مػػػػا 0223فػػػػي الجزائػػػػر فقػػػػد عػػػػرؼ تباينػػػػا بػػػػيف المنطقػػػػة الريفيػػػػة كالحضػػػػرية السػػػػيما خػػػػبلؿ سػػػػنة 

 سكؼ نكضحو بالجدكؿ اآلتي:

 (:LSMS) حسب الدراسة 0223مستوى الفقر في الجزائر لسنة *: 88.4الجدكؿ رقـ *
                                                             

الجزائر، دكف سنة، ص -، دكف طبعة، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع: عيف مميمةأي  مستقيل لمفقراء في اليمدان الرريية؟قيرة، إسماعيؿ  - 1
83. 



 (%( )P0شدة الفقر) (%( )P0فجكة الفقر) (%( )P0ر )معدؿ الفق مؤشر الفقر

 2210 0018 2210 رمػحض

 2213 0013 0610 يػريف

 2213 0016 0018 كعػالمجم

، أطركحة دكتكراه في العمـك نم جة ظاىرة الفقر في الجزائر: حالة خميس مميانةأعمر بكزيد أمحمد،  المصدر:
 .445، ص 4584-4588االقتصادية: جامعة تممساف، 

يفػي قػد قػدر )0013يتضػح لنػا مػف خػبلؿ الجػدكؿ ) (، فػي مقابػؿ نسػبة %5380( أف  معػدؿ الفقػر الر 

ػػا عػػف فجػػكة الفقػػر الحضػػرم فقػػد قػػدرت نسػػبتو )680%) (، فػػي مقابػػؿ نسػػبة %0085( لمفقػػر الحضػػرم، أم 

( %780( ىػػػي لشػػػدة الفقػػػر الريفػػػي، مقارنػػػة بنسػػػبة )%782( لمفقػػر الريفػػػي، فػػػي حػػػيف أف  نسػػػبة )0081%)

 لمفقر الحضرم.

( ىػػػػك أف  كػػػؿ مػػػف فجػػػكة الفقػػػر كشػػػدتو لكػػػبل النػػػكعيف 0013إذف مػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجو مػػػف الجػػػدكؿ )

 )الحضرم كالريفي( كانت النسب بينيما جد متقاربة، عػدا معدؿ الفقر الريفي الذم كاف مرتفعا. 

 :أسباب انتشار الفقر بالمجتمع الجزائري( 4.4

لفعمية الضمنية منيػا كالظػاىرة التػي أدت إلػى ذيػكع ظػاىرة الفقػر بػالمجتمع قبؿ حديثنا عف األسباب ا

الجزائػػػػرم دعكنػػػػا نتحػػػػدث عػػػػف األسػػػػباب التػػػػي أدت إلػػػػى عػػػػكدة ظػػػػاىرة الفقػػػػر كتزايػػػػد نسػػػػبيا، بػػػػالرغـ مػػػػف 

اإلصبلحات الييكمية كاالقتصػادية التػي قامػت بيػا الحككمػة الجزائريػة غػداة االسػتقبلؿ، كمػف ىػذه األسػباب 

 :1نكرده بالذكر في اآلتي باختصارما سكؼ 

عرفػت تػدىكر كبيػػر  5764انخفػاض أسػعار المحركقػات كتزايػد عػبء المديكنيػػة؛ بحيػث أف  سػنة  -

كنقصػػػاف مسػػػتكل  ،%24فػػػي االقتصػػػاد الػػػكطني، حيػػػث س ػػػجؿ انخفػػػاض معػػػدؿ النمػػػك االقتصػػػادم بنسػػػبة 
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باإلضػافة إلػى  ،%5384جية بنسبة ككذا تدني المخزكف مف المكاد اإلنتا، %280االستيبلؾ العائمي بنسبة 

 8%22انخفاض مناصب الشغؿ الجديد بنسبة 

 طبيعة اإلصبلحات الييكمية كاالقتصادية. -

ضعؼ مستكل االدخار كاالسػتثمار، بحيػث أن ػو بػالرغـ مػف االسػتثمارات الضػخمة التػي اسػتفادت  -

فػي السػنكات األخيػرة تمثػؿ  منيػا الصػناعة العمكميػة خػبلؿ السػبعينيات خػارج المحركقػات إال  أن يػا أصػبحت

 نسبة ضئيمة مف اإلنتاج، كترجع ىذه الكضعية إلى سمسمة مف العكامؿ منيا:

االسػػػػتعماؿ المحػػػػدكد لقػػػػدرات اإلنتػػػػاج، كقػػػػدـ التجييػػػػزات فػػػػي المؤسسػػػػات العمكميػػػػة عمػػػػى كجػػػػو  -

 الخصكص.

منتكجػػػػات منافسػػػػة المنتكجػػػػات األجنبيػػػػة السػػػػيما فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالمكاد االسػػػػتيبلكية الغذائيػػػػة، كال -

 النسيجية.

 عجز القطاع الصناعي عف االستجابة لمطمب المحمي بكيفية مرضية. -

 عدـ تنكع االقتصاد، كىذا لبلعتماد الكمي عمى قطاع المحركقات. -

ضػػعؼ أداء القطػػاع الفبلحػػي، كمػػا ينػػتج عنػػو مػػف تبعيػػة غذائيػػة كبيػػرة، كبالتػػالي تزايػػد الػػبل أمػػف  -

 الغذائي.   

ركز ظػػاىرة الفقػػر فػػي الجزائػػر كانتشػارىا تسػػب ب فيػػو عػػد ة أسػػباب، كيمكػػف لػػى مػػا سػػبؽ فػػإف  بػإإضػافة 

 تقسيميا إلى قسميػف: 
 

النمو السكاني، اليطالوة، رفوع الودعم عموى الموواد : تتمثؿ في كؿ مف: األسباب المباشرة (4.4.8

 األساسية، غياب مشاريع التنمية في المناطق الريفية، وظاىرة الجفاف.



 12844إلػى  5765عػاـ  مميوون نسومة 01822ارتفع عدد سػكاف الجزائػر مػف  قد :النمو السكاني-

0252مميكف نسمة سنة  15872، ثـ ارتفع إلى 0222مميكف نسمة سنة 
1. 

 ":التزايد السكاني في الجزائر": "84.8الجدكؿ رقـ "

 
 

 .46-45، ص ص المرجع السايقحفصي بكنبعك ياسيف، المصدر: 

ػمع  كيؤدم النمك السكاني إلى زيادة الطمب االستيبلكي لضماف الحػد األدنػى مػف المػكاد الغذائيػة كالس 

يػة لبلسػتثمار كزيػادة الطاقػة اإلنتاجيػة فػي  الضركرية البلزمة لمس كاف، كيتـ ذلؾ عمػى حسػاب المػكارد المكج 

جتمػػع، بػػؿ إن ػػو فػػي بعػػض األحيػػاف يعجػػز القطػػاع الزراعػػي المحمػػي عػػف تقػػديـ المػػكارد البلزمػػة لحاجػػة الم

الزيادة في االستيبلؾ، كبالتالي زيادة في الكاردات االستيبلكية مػف الخػارج ممػا لػو آثػار ضػارة عمػى ميػزاف 

 المدفكعات.

 التضػخـ ىػي تخفػيض اإلنفػاؽ العػاـيقكؿ لنػا عممػاء االقتصػاد أف  أكفػأ كسػيمة لتقمػيص  قد اليطالوة:-

بيد أف  التخفيض في اإلنفاؽ العاـ يمكف أف يفضي إلى مسػتكيات عاليػة مػف البطالػة كزيػادة ، تخفيضا حادا

ػػػ2الفقػػػر كمػػػا يصػػػاحبو بب الرئيسػػػي إلفقػػػار الس ػػػكاف النعكاسػػػاتيا عمػػػى مػػػداخيؿ ، كعميػػػو تعتبػػػر البطالػػػة الس 

مميػػكف نسػػمة  583إلػػى  5765مميػػكف نسػػمة سػػنة  585مػػؿ مػػف العػػائبلت، فقػػد ارتفػػع عػػدد العػػاطميف عػػف الع

قد ارتفعػت نسػبة البطالػة مػف  5773إلى  5770عمى التكالي، أما مف سنة  %05؛ أم بمعدؿ 5770سنة 

  .3خبلؿ ثبلث سنكات %24عمى التكالي بنسبة زيادة تقد ر بػ  %07إلى  01%
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اص لػػػدل الفئػػػات االجتماعيػػػة األكثػػػر أف  البطالػػػة فػػػي الجزائػػػر مرتفعػػػة بشػػػكؿ خػػػ كتظيػػػر التحقيقػػػات

 :1حرمانا، حيث أف  

   مف البطاليف ينتمكف ألسر ليس لدييـ أم عمؿ. %06أكثر مف 

 53% .مف البطاليف ىـ أرباب أسر 

 6181% .مف البطاليف ىـ شباب بدكف زكاج 

اء تمت دراسة كطنية أجراىا الػديكاف الػكطني لئلحصػغياب مشاريع التنمية في المناطق الريفية: -

مػػػف الفقػػػراء يعيشػػػكف فػػػي المنػػػاطؽ الريفيػػػة لغيػػػاب  %52 أف   5773لقيػػػاس مسػػػتكيات المعيشػػػة لمعػػػائبلت 

بمديػة،  5317مشاريع التنمية في الزراعة كلػيس ليػـ مػكارد أخػرل، فقػد سػمحت عمميػة تحديػد البمػديات مػف 

 حيث قس مت مظاىر الفقر إلى عد ة مجمكعات:

ف مف المجموعة األولى:   دية تعد أكثر فقرا.بم 556تتكك 

ف مف المجموعة الثانية:   بمدية كضعيتيا متكسطة. 322تتكك 

ف مف المجموعة الثالثة:   .2بمدية تتميز بكضعية حسنة 655تتكك 

: يعتبػر سػببا إضػافيا لزيػادة مظػاىر الفقػر كحػدتيا، نظػرا لمػا يترتػب عػف ذلػؾ مػػف ظواىرة الجفواف -

 :3أىـ ىذه العكامؿ نجدسمبيات مف أزمة الفقػر كتؤثر عمييا، كمف 

  التػػأثير عمػػى القطػػاع الزراعػػي، حيػػث أف  الجفػػاؼ يػػؤدم إلػػى نقػػص اإلنتػػاج، كىػػذا بػػدكره يػػؤثر

 عمى ارتفاع األسعار، كانخفاض القدرة الشرائية لممكاطف، عميو يزداد اتساع مظاىر الفقر.

 .نقص المياه الصالحة لمشرب كمياه الر م 

  دم شركط النظافة عمى عد ة مستكيات. انتشار األمراض المعدية نتيجة لتر 
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 النقاط اآلتية كباختصار شديد:: يمكف إيجازىا في مباشرةالير  األسباب غ( 4.4.4

 .ضعؼ مستكل االدخار كاالستثمار 

 .انعكاسات ظاىرة اإلرىاب عمى المجتمع الجزائرم 

 سيما مع بداية االعتماد الكمي عمى المحركقات في الصادرات، كالتذبذ الذم عرفتيا أسعارىا ال

 األزمة االقتصادية.

  ،بعض السياسات التي استعمميا االستعمار الفرنسي كأثره عمػى البنيػة التحتيػة لمشػعب الجزائػرم

 خاصة سياسة.

  .ارتباط ذيكع الفقر بشيكع ظاىرة األحياء القصديرية السيما بالس نكات األخيرة 

ػػػػػػ  ادا عمػػػػػػى المعيػػػػػػار النقػػػػػػدم فقػػػػػػط إعػػػػػػداد تصػػػػػنيفا لمفقػػػػػػر فػػػػػػي الجزائػػػػػػر اعتمػػػػػ عبكيبقػػػػػى مػػػػػػف الص 

 :1ك ذلؾ ألسباب عػد ة

إف  الدخؿ الكحيد الذم تـ  حصره نسبيا في مجاؿ اإلحصاء ىك دخؿ األجكر المصر ح بيا كمػف ىػذه 

 المعطيات:

  22تقد ر نسبة الت يرب مف دفع االشتراكات االجتماعية بػ%  . 

  مػػػف  %12فػػػإف   5774لسػػػنة حسػػػب تحقيػػػؽ الػػػد يكاف الػػػكطني لئلحصػػػائيات الخػػػاص باألسػػػرة

   المشتغميف ال يدفعكف اشتراكات الضماف االجتماعي.

ألف  اليدؼ األساسي مف ، ماعية كحدة قاعدية بمكضكعناكلما كاف مكضكع التمثبلت االجت

دراستنا ىك محاكلة التعرؼ عمى التمثبلت التي يحمميا أفراد عائمة منطقة مستغانـ عف الفقر، انطبلقا مف 

مثبلت منظكمة مف األفكار حكؿ كاقع معيف، متأثرة ىذه التمثبلت بالعديد مف المحددات سكاء اعتبار الت

كاف البد مف أكانت سكسيكلكجية أك ديمغرافية أك حتى اقتصادية منيا، كمف أجؿ أىمية ىذا العنصر 
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عقيد؛ اإلحاطة ببعض الجكانب الميمة بو، ككف ىذا األخير مفيـك عمى درجة كبيرة مف التركيب كالت

د نسبيا، كتركيزنا سكؼ يككف  يصعب إلى حد ما اإللماـ بكؿ منطمقاتو، كالكصكؿ إلى تعريؼ جامع كم كح 

، كظائفو، أنكاعو، خصائصو، أبعاده، مجاالتو... قصد إزالة المبس عنو كلك  ،عمى ماىية ىذا المفيـك

 بصكرة نسبية. 

 ماىية التصورات االجتماعية: ( 1

ىتماـ، كمصدرا فكريا كاسعا لمد راسة في العمـك خصبا لبلجتماعية مجاال أضحت التمثبلت االلقد 

كمفيكما قد أثار اىتماـ الباحثيف في العمـك االجتماعية كبركزه ، الرايع عشراإلنسانية السيما منذ القرف 

في العديد مف التخصصات كالحقكؿ الفكرية المتنكعة األخرل، مف مثؿ: عمـ النفس االجتماعي، عمـ 

فالتمثؿ االجتماعي كسيمة مف الكسائؿ ذات األىمية الكاسعة التي " لنفس المعرفي، عمـك التربية،...، ا

يتـ مف خبلليا دمج األفراد اجتماعيا في تصكرات مشتركة، ىي باألساس مف كحي المجتمع، ...أفكار 

كالثقافة، باإلضافة إلى  العامؿ األكبر في تشكيميا ىك العقيدة كتصكرات تصنع المكقؼ كالميؿ إليو، فإف  

 .1"المعمكمات كالخبرة

 

 

 

 

 

                                                             
المجمد الثاني، المؤتمر العممي الدكلي األكؿ لكمية اآلداب  التحديات التي تواجو الشياب الرريي في مجتمع المررفة،فيصؿ محمكد غريبو،  - 1

 .077، ص 7117ديسمبر  4-7كالعمـك االجتماعية، جامعة السمطاف قابكس: مسقط، سمطنة عماف، 



 مفيوم التمثل االجتماعي: (1.2

 :مفيوم التمثل  لغة (6.8.8

ماثؿ الشيء أم شابيو، كالتمثاؿ ىك الصكرة، مث ؿ الشيء أم صك ره، " بما يمي: "اين منظورعرفو "

كتمثؿ فبلف؛ ، "1ك غيرىاكأنو ينظر إليو ك امتثمتو: تصكره كمثمت لو تمثيبل إذا صكرت لو مثالو بكتابة أ

 .   2"ضرب مثبل، كتمثؿ الشيء ضربو مثبل

مث مو أم شبيو كق دره عمى قدره، مث ؿ الشيء لفبلف؛ أم صك ره لو، تمثؿ ": الوسيووطفي معجـ "

الموسوعي المعجـ "" حسب فعؿ ذىني يتناسب الفرد مف خبللو مع الشيء "ىك، ك الشيء: تصكر مثالو

" بتعريفات نذكر représenterيعر ؼ فعؿ مث ؿ " "petit robertفي قامكس " م اأ .3"لمتريية والتكوين

 منيا:

إحضار، عرض، مثكؿ أماـ العيف، تقديـ مكضكع أك مفيـك غائب عف الذىف بإثارة صكرتو كي "

 . 4تظير بكاسطة مكضكع آخر يشبيو أك يماثمو

فعؿ ذىني ىك في بأنو: "  représentation" يعرؼ التمثؿ المصطمحات الفمسفيةكفي معجـ "

أساس التخيؿ كالحكـ كاإلدراؾ، كىك يرتبط بالظكاىر النفسية المقابمة لمظكاىر االنفعالية، كتَمََثؿ 

représenter فينا نجد أف  مفيـك التمثؿ يرتكز عمى كؿ مف 5"معناه تصكر في الذىف صكرة أك كاقعة ،

 اؾ". "التخيؿ"؛ أم صكرة مستقرة بالذىف، "الحكـ"، "اإلدر 
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مفيـك الشيء الذم ال يكجد كجكده في " يعر ؼ عمى أن و: "الرموم اإلنسانيةأم ا في معجـ مفاتيح "

، ىنا التمثؿ مرتبط بالجانب التصكرم كليس الجانب 1"األعياف، كىك جار في المكجكدات كالمعدكمات

الطريقة التي تعمؿ " إلى:" عمم االجتماعالحسي المممكس، في حيف يشير مصطمح التمثؿ في مكسكعة "

، 2ة التي تمثميا، كليس مجرد عكسيا فحسب"صكص عمى إعادة بناء المصادر األصمي  كر أك الن  بيا الص  

، ألف  الذات البشرية ىي كؿ مركب يضـ العديد 3"" العممية التي نسترجع بيا خبرة سابقة ؼ بأنو:كيعر  

كلكف عندما نحتاج ىذه النماذج نستحضر  مف النماذج الناتجة عف تجارب كمكاقؼ معينة يتـ تخزينيا،

َت ليا نفس الشركط أك أ عيد حدكث التجربة أك المكقؼ، ىنا يكمف دكر التمثؿ كىك  كجكديتيا إذا ما َكَفرن

 استرجاع خبرة أك تجربة سابقة. 

ظاىرتيف مكضكعيتيف، فيك " التمثؿ بأنو مفيـك يحيؿ إلى: " عمم النفسفي حيف ت عرؼ مكسكعة "

محمو، أك  دم ألف يكرر أحدىما )الممثؿ( كيحؿجية عمى عممية إقامة التطابؽ بيف عنصريف تؤ يدؿ مف 

بعرض بطريقة أخرل الممثؿ، كيدؿ مف جية أخرل عمى كجو مف نتيجة ىذه العممية؛ أم في ىذه الحالة 

 .4"يدؿ عمى العنصر الممثؿ كحده ميما كانت طبيعتو

 :التمثل االجتماعي اصطالحا (6.8.4

إعطاء تحديد مانع كجامع كمتفؽ عميو لمفيـك التمثبلت؛ كىذا أساسا راجع بالدرجة يؿ ليس مف الس  

، إنو يعي ف عدد كبير مف الظكاىر كالمساعي، كلك  األكلى إلى تعدد المعاني التي يأخذىا ىذا المفيـك

في  نظاـ يتعمؽ بعبلئقنالكجدنا أف  التصكر االجتماعي "  Moscovici موسكوفيسيتكقفنا عند مؤلؼ 

،.. كتصنع مفاىيـ جاىزة لبلستعماؿ، كنظاـ العالـ، التي تكجو كتنظـ السياقات كاالتصاالت االجتماعية
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ىك مستكل كسيط بيف المفيكـ ، ك 1لمعبلقات بيف ىذه المفاىيـ التي تسمح لنا بالفيـ كالتفسير كالتنبؤ"

و يساىـ في تككيف سمككيات، كاإلدراؾ، كأنو يتحدد مف أبعاد، كمف مكاقؼ، كمف معمكمات كصك ر، كأن

الصعكبة أيضا في تناكؿ ىذا المصطمح مف خبلؿ تعدد  كفي تكجيو االتصاالت االجتماعية، كتتحدد

وليام المعاني كالدالالت التي يتميز بيا، كىذا ما يزيد في صعكبة استعمالو، كىذا ما أكده "

Willem Doiseدواس"
كرات االجتماعية، كتعدد إف تعدد المقاربات لمصطمح التصفي قكلو:"  2

  ".الدالالت التي يحمميا تجعؿ منو كسيمة عمؿ صعبة االستعماؿ

ظكاىر معقدة، كدائمة الفعالية بالحياة االجتماعية، ظكاىر ثرية بعناصر "االجتماعية فالتصكرات 

ية، مختمفة، البعض منيا تدرس أحيانا بطريقة منعزلة: العناصر اإلعبلمية، اإليديكلكجية، اإلدراك

. فالتصكرات مف ىذا المنطمؽ ظكاىر 3"الخ المعيارية، المعتقدات، القيـ، االتجاىات، اآلراء كالصكر...

ن ما جد معقدة، نتيجة لما تتميز بو مف حركية دائمة كفاعمة بالحياة االجتماعية، ىتو  ليست بالبسيطة كا 

عميف االجتماعييف كمظاىر التعقيد األخيرة التي بدكرىا ال تخمك مف مظاىر التفاعؿ المستمر بيف الفا

ر التداخؿ البيني بيف عديد الظكاىر الناجـ عنو اختبلفية أشكاؿ التفاعؿ.    الناتج عف صك 

الذم أظير في أبحاثو التي كضعيا في عمـ النفس  Moscovici"موسكوفيسي" كبالن سبة لػ

تمثبلت ىي ، " 4"ي تمثبلت جماعيةالتكجيات كاآلراء التي تنتظـ في ىياكؿ معرفية ىاالجتماعي أف  " 

قبؿ كؿ شيء معرفة تأخذ صبغة اجتماعية، حيث أف ىذه المعرفة يتقاسميا كيشترؾ فييا عدد مف 
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بناء عقمي لمكضكع اجتماعي منظكر إليو ؛ أم أف  التمثؿ اجتماعي كليس فردم، كيعتبرىا كذلؾ "1"األفراد

؛ أم أف  التمثبلت االجتماعية تكمف كجكديتيا 2ف"كنشاط رمزم لمفاعؿ في ارتباطو بكاقع اجتماعي معي

 في عممية إعادة إظيار الشيء رغـ غيابو في المجاؿ المادم سكاء عمى شكؿ صكرة 

 Moscovici" موسكوفيسي"أك رمز أك إشارة، مما يجعػؿ منو عمميػة ذىنيػة تجريدية محضة، كيكضح 

ي ما يبلءـ مكضكعاتو مف عقؿ اإلنساف، كمف ثـ التصكر يمعب دكر الشاشة االنتقالية؛ حيث ينتقبأف  " 

ن   ما جمؿ مف التصكرات حكؿ فيك يستعيف بالذاكرة كصكرة دينامية؛ أم أف الفرد ال يممؾ تصكرا كاحدا كا 

ف كانت تتداخؿ فيما بينيا أنساؽ . كبالنسبة لو فإف  الت صكرات االجتماعية ىي " 3"العديد مف المكاضيع كا 

ؿ ما يحدث لنا في الحياة اليكمية، فيذه األخيرة ىي حبيسة المكاقع التي يحتميا مرجعية تسمح لنا بتأكي

الفرد يبني تصكراتو حكؿ محيطو كمختمؼ التغيرات التي  األفراد اجتماعيا كاقتصاديا كثقافيا...، إف  

صيركرة التجدر  "Moscovici""   "موسكوفيسيتحدث بالنظر إلى ما يعايشو، كىك ما أسماه 

processus d’ancrage، كتعني 4"فكظيفة التجدر تتمثؿ في عممية الكساطة بيف الفرد كمحيطو ،

مظاىر يـ كالممارسات المرتبطة بمكاضيع، أك سياؽ مف القيـ، المفاىالتمثبلت االجتماعية كذلؾ بأن يا "

 .5"لتكجيو إلدراؾ الكضعيات كتصميـ اإلجاباتكأداة اأك أبعاد المحيط االجتماعي، تؤسس المرجع  

  Moscovici" موسكوفيسوي"كمنو يمكف تحديد مصطمح "التصكر االجتماعي" مف خػبلؿ تعريفػات 

 :6في العناصر التالية
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 .تكفر الجانب المعرفي 

 .تكفر الجماعة المشتركة في التصكر 

 .التصكرات االجتماعية تقكد كتكجو سمكؾ األفراد 

 .تيدؼ إلى تفسير كتشكيؿ الكاقع 

  االجتماعي بيف األفراد.تتشكؿ مف خبلؿ االتصاؿ 

" بمثابة رؤل لمعالـ يتـ عف طريقيا إعادة بناء الكاقع مف خبلؿ التصورات االجتماعيةكتعتبر "

حكؿ  نظاـ رمزم، كتتضمف ىذه التصكرات كؿ مف "المكاقؼ" ك"المعمكمات" المتبناة مف قبؿ الجماعة

أف   في قكلو" Emile Durkheim "إميل دوركايم" "قضية أك حالة معينة، األمر الذم يؤكػده 

 جممة منظمة كصبغة حركية، خاضعة لتراتبية في األحكاـ، تتضمف: "التصكرات االجتماعية ىي

المكاقؼ كالمعمكمات التي تبناىا جماعة أك مجمكعة اجتماعية ما حكؿ قضية أك حالة معينة، تنبثؽ 

بناء ىذا الكاقع في إطار نظاـ  التمثبلت االجتماعية عف مسار إجرائي لمقبض عمى الكاقع أك إعادة

بمعنى أنيا  أفراد الجماعة االجتماعية؛ رمزم، فتخضع ىذه التمثبلت لنكع مف االقتناع الداخمي مف لدف

، رؤل ةطكرىا المجمكعات البشري  بمثابة رؤل لمعالـ ت  تبتكر كتصاغ ليتـ تقاسميا بصكرة كمية، فيي 

نة لممرجعية، إنيا تعني بالمعنى المتداكؿ ما كك  ة الم  ـ المحمي  ياؽ المجتمعي، كالقي  مرتبطة بالتاريخ، الس  

مقتنعكف بإدراكو تجاه ىذا الشيء، المكاقؼ كالحاالت المطركحة، تعد ىـ يعتقده الناس معرفة، أك ما 

 .1"التمثبلت في كنييا معارؼ ضمنية

ذا تكقفنا عند  رؤية كظيفية برىا "فنجد أنو يعت لمتصكرات االجتماعية "Abricأيريك " تعريؼكا 

، كىنا 2"مفرد أك الجماعة بإضفاء معنى عمى سمككياتيا كفيـ الكاقع عبر أنساقيا المرجعيةللمعالـ تسمح 
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تخمؽ الدائرة اإلنفرادية كالتميزية لمبشر عف باقي الكائنات األخرل في نقطة امتبلؾ البشر لمنظكمة مف 

ىي في نفس الكقت نتاج صيركرة نشاط معنى، ك" التصكرات التي انطبلقا منيا يصبح لمسمكؾ البشرم 

، 1"عقمي، عف طريقو يقـك الفرد أك جماعة ما بإعادة بناء الكاقع الذم يكاجيو، ثـ يعطيو معنى خاص

ىنا التمثبلت مرتبطة ارتباط كثيؽ بنشاط العقؿ الذم يضفي معنى خاص لمكاقع الذم يعيش فيو الفرد، 

ؿ األفراد أك الجماعات الكاقع الذم شك  ة التي مف خبلليا ي  سياؽ كحاصؿ لعممية عقميكىي كذلؾ "

يكاجيكنو كيسندكف لو معاني خاصة، فيك سياؽ إعادة بناء الحقيقة التي تنتج بطريقة تفاعمية، كتدمج 

، فيذه المقكلة تكممة لممقكلة التي سبقتيا السيما في التأكيد عمى فعالية 2"عناصر منطقية كغير منطقية

مي الذم يسيـ إضافة إلى إعطاء معنى خاص لمكاقع أن و يقـك بإعادة بناء الحقيقة التي تنتج النشاط العق

 كتمثؿ التمثبلت االجتماعية "حقيقة أم فرد أك مجمكعة في إعادة بناء النظاـ المعرفي،بشكؿ تفاعمي، 

دماجيا  رات االجتماعية ىي ، كالتصك 3"في منظكمة القيـ كفقا لتاريخيا االجتماعي كاإليديكلكجي لمبيئةكا 

مجمكعة مف المعمكمات، االتجاىات كالمعتقدات كالتي يخص مكضكع معيف، فيي حصيمة إنتاج "

صكر طابع القيـ التي تتماشى كالنظاـ الفكرم االجتماعي، كتمثؿ عنصرا ىاما في اجتماعي، إذ يأخذ الت  

 نظاـ الفكرم االجتماعي."؛ أم أف  التصكرات االجتماعية ال تككف بمعزؿ عف ال4نظرتيا لمعالـ

شكؿ مف المعارؼ المصممة لتمثبلت االجتماعية " ا فتعتبر "D. Jodelet"دنس جودليت" " أما

كالتمثؿ ، 5"عة اجتماعيا، لدييا ىدؼ عممي، كترمي إلى بناء كاقع مشترؾ لمجمكعة اجتماعيةكالمكز  

و كينظـ السمككيات كج  ريف، ي  ؾ عبلقاتنا مع العالـ كمع اآلخحر  نظاـ إدراكي ي  " االجتماعي ىك
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كاالتصاالت االجتماعية، كتحدد التمثبلت االجتماعية إدراؾ لممعنى المشترؾ، كتأخذ منزلة نظرية بسيطة 

(Théorie naïve كتعمؿ كدليؿ كشبكة قراءة لمكاقع، كأنساؽ الدالالت التي تسمح بتفسير األحداث ،)

"كالعبلقات االجتماعي أف  التصكرات ىك "D. Jodelet"صو مف تعريؼ . إذف ما يمكف استخبل1ة

االجتماعية مرتبطة بنظاـ المعارؼ الذم يحممو األفراد، كيتـ تناقمو بكاسطة مجمكعة مف القنكات في 

مقدمتيا العادات كالتقاليد، التربية كالتنشئة االجتماعية، كاالتصاؿ االجتماعي، كبالنسبة ليذا النظاـ فنجد 

ؿ في بناء كاقع اجتماعي مشترؾ ىذا مف جية، كمف جية أخرل فإف  التمثبلت أف  لديو ىدؼ عممي متمث

االجتماعية إضافة إلى ارتباطيا بالنظاـ المعرفي لؤلفراد لديو عبلقة بنظاـ آخر أال كىك النظاـ اإلدراكي 

 .D"الذم ي حر ؾ عبلقات الفاعميف فيما بينيـ، كبينيـ كبيف العالـ الذم يعيشكف فيو، كما اعتبرت 

Jodelet" محددا أساسيا لعممية إدراؾ المعاني المشتركة بيف الفاعميف. التمثبلت االجتماعية 

الطريقة التي يفيـ خبلليا الفاعمكف أحداث الحياة اليكمية، كىي نماذج كتعد التمثبلت االجتماعية" 

نب آخر يتـ بمكرتيا التفكير التي نتمقاىا عف طريؽ التقميد كالتربية كاالتصاؿ االجتماعي، كىي مف جا

. ىنا يتحدد مف خبلؿ ىذا التعريؼ الدكر الفاعؿ لمتمثبلت االجتماعية في اعتبارىا 2"كتقاسميا اجتماعيا

طريقة ميمة لفيـ أحداث الحياة اليكمية التي ال تخمك في الغالب مف أكجو التناقضات، لكف ىذا األمر ال 

 يد كالتربية كاالتصاؿ االجتماعي.يمكف أف تتحقؽ فعاليتو إال عف طريؽ كؿ مف التقم

تؤدم إلى حقكؿ التطبيؽ مثؿ التربية بأف التمثبلت االجتماعية "  "Jodeletجودليت "كتبلحظ 

يـ(، كنشر المعارؼ كاالتصاؿ االجتماعي، كيعتبر التمثؿ شكؿ مف أشكاؿ المعرفة )معرفة الحس السم

الممحكظة عمى نطاؽ أكسع؛ ألنو يشير إلى عممية الكظيفية االجتماعية التي ت ظير محتكيات تشغيؿ 
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، 1شكؿ مف أشكاؿ الفكر االجتماعي: اإلقرارات، طرؽ التفكير العممي، المنحى )االتجاه(، كاالتصاالت

كعية، تشير إلى شكؿ مف المعارؼ الن  " التصكرات االجتماعية  عبارة أف   D .Jodelet" جودليتكتقكؿ "

كج و نحك االتصاؿ، جتماعية ىي طريؽ لمتفكير العممي الذم ي  كمعرفة الحس المشترؾ، كالتصكرات اال

نقطة بغاية  عمى "D. Jodelet"ىنا تؤكد .2"الفيـ، كالتحكـ في البيئة االجتماعية، الفيزيقية، كالمثالية

و بالدرجة األكلى نحك مجمكعة مف العمميات التي تجعؿ  األىمية أال كىي أف  التصكرات االجتماعية تكج 

فراد يصطبغ بطابع عممي، كىذه العمميات تتمحكر في كؿ مف: "االتصاؿ"، "الفيـ"، "التحكـ في تفكير األ

 البيئة" سكاء أكانت بيئة اجتماعية، أك فيزيقية، أك بيئة مثالية.

يت بع نفس " Jouelet" "جويمي"نجد  D .Jodelet" جودليتكفي نفس الس ياؽ الذم أشارت إليو 

أن يا شكؿ مف أشكاؿ المعرفة، يتـ كضعو كاقتسامو " االجتماعية قائبل  المنحى في تعريفو لمتمثبلت

 .3" ساىـ في بناء كاقع مشترؾ بيف أفراد ضمف بنية اجتماعية معينةاجتماعيا، كلو ىدؼ عممي إذ 

د، يدخؿ انجاز نفسي معق  التصكرات االجتماعية عمى أن يا "   C .Herzlich" ك.ىرزلشكيعر ؼ " 

 .4كالقيـ كالمعمكمات المكجكدة في المجتمع ،بو عمى كؿ فردجر  ة دالة ن  مف خبللو في صكر 

انعكاسات فكرية مباشرة عف فيعتبر التصكرات الجمعية  Jean Baudrillard" جان يودرياردأم ا "

 . 5بلت لمكاقعكاقع خارجي مستقؿ؛ أم أنو يجب رؤيتيا دائما باعتبارىا مشك  
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رة اعتبار التمثؿ مشترؾ بنكع مف االستمرارية بمفيـك الطبقة ينطمؽ مف فك Marxفي حيف نجد أف  

مات 1االجتماعية ؛ أم أف  كؿ طبقة مف الطبقات االجتماعية إال  كتحمؿ تمثبل معينا، انطبلقا مف مقك 

 كأسمكب العيش الخاص بيا. 

الذىني الميكانيـز فيعر ؼ التصكرات االجتماعية بأن يا:"  Jean PIAGIE"جون يياجيأم ا "    

 ىنية، كىذا يخص إرجاع إلى الحاضر ما ىك مف الماضي كفكرةكرة الذ  الذم يسمح ببناء الص  

قد ، ىذا ك 2"تصكر يعد الممثؿ الرئيسي لممكضكع الذم أعيد بناؤه رمزياأك مكضكع أك حادثة معينة، كال   

ة التي تتكك ف لدل ليدؿ عمى مجمكع التصكرات الفكري" " PIAGIE استخدـ مفيـك التمثؿ في أعماؿ "

تأكيبلت تستند عمى الذات حكؿ المكضكع مف خبلؿ تفاعميما المستمر، فيذه التصكرات ىي بمثابة 

ادرة عف المكضكع في إطار مع خصائص المكضكع، كبعدىا إلى استيعاب المعمكمات الص  عممية تتبلءـ 

 .3"ىنية التي تشك مت في مرحمة مف مراحؿ نمك الفرد/ الذاتالبنيات الذ  

ػا " ة بيف الفرد عممية إعبلمي  فيعر ؼ التصكرات االجتماعي ة بأن يا: " wallond dosée" والونأم 

"، فيي ت ؤخذ عمى أن يا عنصر لحؿ التناقضات التي ت مي ز عبلقات اإلنساف في كسطو، فالت صكر كالعالـ

ك تثبيت التصكرات داخؿ الحقيقي ال يمكف الكصكؿ إليو إال عف طريؽ الرمز، كما أف  دكر المغة ى

التصكرات ال تستعمؿ الكظيفة الرمزية لمغة، فيي ذاتيا تعتبر مستكل المغة الكعي، حيث يقكؿ: " 

أىمية المغة في ترسيخ المفاىيـ التي تحفظ لنا " عمى wallond" والونكالكظيفة الرمزية، كيؤكد "

 . 4"عنوعبير ىف، ككذلؾ عممية استحضاره، مف ثـ الت  صكر في الذ  الت  
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صاغ انطبلقا مف التفاعؿ مع اآلخريف، كمف خبلؿ "ت "Clenet" "كمنتإف  التمثبلت مف منظكر "

، يتضح لنا مف التعريؼ أف  البنية االنطبلقية لمتصكرات تصاغ 1"االحتكاؾ بالكاقع عند القياـ بسمكؾ ما

ر  انطبلقا مف عممية التفاعؿ التي تتـ بيف الفرد كاألفراد اآلخريف في إطار االحتكاؾ بالكاقع؛ إذ أف  صك 

االحتكاؾ تتمظير عند القياـ بالس مكؾ؛ أم أف  صياغة التصكرات تككف كفقا لعممية التفاعؿ في ظؿ 

 االحتكاؾ المباشر بالكاقع الذم يتـ فيو إنتاج العديد مف الممارسات جر اء عممية التفاعؿ مع اآلخريف.

د اتخاذ مكاقؼ مرتبطة كل  "مبادئ ت  ماعية ىي فإف  التمثبلت االجت "Doise" "دواسكحسب "

باندماجات، خاصة ضمف مجمكعة مف العبلقات االجتماعية، كم نظمة لمسيركرات الرمزية التي تتدخؿ 

في ىذه العبلقات. التمثبلت االجتماعية ىي معارؼ اجتماعية عمى عدة أصعدة، تمعب دكرا ىاما في 

"، مف ىذا التعريؼ نخرج بنقطة ميمة كابطك مة مف قبؿ ىذه الر  الحفاظ عمى الركابط االجتماعية، كىي مش

عيد االجتماعي في ككف أف  التصكرات االجتماعية تمعب دكرا ىاما في الحفاظ عمى  السيما عمى الص 

ف المجتمع ككؿ.  شبكة الركابط االجتماعية التي تكك 

كعة مف العكامؿ المعرفية مجم": "Moliner" "روممينكي عد  التمثؿ االجتماعي مف كجية نظر "

)آراء، معمكمات، اعتقادات( مرتبطة بمكضكع اجتماعي، تسمح لنا التمثبلت االجتماعية بفيـ كتقييـ 

. ما نستنتجو مف التعريؼ ىك أف  التمثؿ 2"حدد في نفس الكقت عبلقاتنا باآلخريفيا ت  محيطنا، كما أن  

يتمثؿ في تحديد  ثانيياالمحيط االجتماعي، كينحصر في فيـ كتقييـ  أو ليااالجتماعي ذك كظيفتيف 

 عبلقاتنا مع اآلخريف، عبلقة تنشأ بفعؿ اتساع عممية التفاعؿ بيف الذات كاآلخر. 
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فإف التمثؿ ال يمكنو أف يصطبغ بالصبغة االجتماعية إال  إذا تقاسمو  "Gilly" "جيميكانطبلقا مف "

نيـ مف إنتاج مشترؾ لمجمكعة مف المفاىيـ مجمكعة مف األفراد مف خبلؿ عممية التفاعؿ التي تمك  

 كالرمكز.

ىي نتاج نشاط بناء فكرم لمكاقع، " فيبلحظ أف  التمثبلت "R.KAES" "روني كايسأما بالنسبة لػ "

مة يقـك عمى الجياز النفسي مف أك ؿ تجاربو الحسية إلى المعمكمات المعقدة التي يتمقاىا في محيطو، مشك  

يعتبر أف  تفكير الفرد ما ىك إال  منتكج " R.KAES"، ككاف "ـ الكاقع كالتعامؿ معوبذلؾ نقاط مرجعية لفي

تركيزه عمى التاريخ الشخصي كالعائمي لمفرد كنقطة  . الم بلحظ مف التعريؼ1تاريخو الشخصي كالعائمي

 مرجعية في عممية فيـ الكاقع كالتعامؿ معو. 

لمتصكر كاإلدراؾ كالتفكير، فتغيير  أم تمثؿ ىك إلى إف  التمثبلت االجتماعية ت شك ؿ أطرا مرجعي ة 

حد ما إدخاؿ كجو جديد لمحقيقة انطبلقا مف المكضكع الذم يقيسو، كيضمف التمثؿ التماسؾ كيحمي مف 

التغيير، كتعتبر سياؽ اإلنتاج اإلدراكي كالعقمي معا لمحقيقة، تسمح بتحكيؿ المكاضيع االجتماعية إلى 

ةفئات رمزية، فتسمح بإعا ؛ ىنا نبلحظ أف  الكظيفة 2دة تنظيـ تصرفاتنا داخؿ التفاعبلت االجتماعي

الفاعمة لمتصكرات االجتماعية تكمف مف خبلؿ الحماية مف التغيير، كالعمؿ عمى تنظيـ ردكد أفعالنا 

عممية معرفية لفيـ جكانب مف الحياة العادية قبؿ إعادة صياغة داخؿ التفاعبلت االجتماعية، كىي "

" في تعريفو، Fischer" "رفيشما أكرده " حسب 3"الخاص بنا في إطار التفاعبلت االجتماعيةالسمكؾ 

دكنما التطرؽ إلى حدث عف التمثؿ مكننا الت  ال ي  كما يمكف اإلشارة إليو انطبلقا مف ىذا التعريؼ ىك أن نا 

 ية.ككنو الكظيفة التي مف خبلليا يصكغ الذىف تمثبل لؤلشياء الخارجمفيـك اإلدراؾ؛ 
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ىنية التي يستكعب فييا الذىف المعطيات الخارجية؛ أم العممية الذ  كيشير مفيـك التمثؿ كذلؾ إلى " 

، ىنا بالرغـ مف 1"...معطيات الكاقع بعد أف يحتؾ بيا الفرد، كيضفي عمييا مستكيات شخصيتو المختمفة

ىذا ال يمنع الفرد مف إضفاء  اعتبار أف  التمثبلت االجتماعية ذات صبغة اجتماعية في إنتاجيا إال أف  

 جزء مف شخصيتو ليصقؿ ىذه التمثبلت.

ة عممي  ك  )...(ا نمكذجا شخصي  "  Jean Migne"(0282)" "جان مين" حسبيعتبر التمثؿ كما 

. يتبي ف لنا مف التعريؼ أف  التمثبلت ال 2"مشكؿ معيف)...( تنظيـ لمعارؼ كمعمكمات تيدؼ إلى حؿ

ن ما يمكف لمفرد أف يضيؼ عمييا شيئا مف شخصيتو، تتخذ دائما صبغة اجتماعي ة في صكرتيا المطمقة كا 

ن ما قابمة لمتطكر مف خبلؿ عمميات التفاعؿ  لتكف بذلؾ التمثبلت شخصية لكف ليس بصكرة محضة كا 

 االجتماعي. 

 التمثبلت ىي عبارة عف:  بأف   DEVICCHI  (5767)3دوفيكي  يبلحظك  

 . STRUCTURE SOUS-JACENTEبنية ضمنية  -

 نمكذج تفسيرم بسيط كمنظـ. -

 الثقافي لمفرد.ك  معرفي كالتاريخي ككذلؾ االجتماعيمرتبطة بالمستكل ال -

كمنو فإف  التمثبلت االجتماعية تعني إذف، عمى نحك ما الطريقة التي يفيـ مف خبلليا الفاعمكف 

، أحداث الحياة اليكمية؛ أم تمؾ المعرفة الساذجة التي أصبحت محؿ اىتماـ ا لعمـك االجتماعية اليـك

كالتي اعتدنا عمى تسميتيا بمعرفة الحس المشترؾ أك التفكير الطبيعي في مقابؿ التفكير العممي. إف  ىذه 

المعرفة تتشكؿ انطبلقا مف تجاربنا، كأيضا مف المعمكمات كالمعارؼ كنماذج التفكير التي نتمقيا كنرسميا 
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تماعي، كىي مف جانب آخر معمكمات يتـ بمكرتيا كتقاسميا عف طريؽ التقميد كالتربية كاالتصاؿ االج

 .1اجتماعيا

إذف إف التمثبلت االجتماعية ىي " نمط خصكصي مف المعرفة، ففي جماعة اجتماعية معينة، فإف  

تمثؿ شيء ما يطابؽ مجمكعة مف المعمكمات كاآلراء كالمعتقدات المتعمقة بذلؾ الشيء، إف التمثؿ يزكد 

اىزة لبلستعماؿ، كنسؽ عبلقات بيف ىذه المفاىيـ يسمح أيضا بالتفسير كالشرح كالتكقع. الفرد بمفاىيـ ج

إف  دراسة التمثؿ تعني مبلحظة كيؼ يتـ تفكير كمعايشة مجمكع مف القيـ كالمعايير االجتماعية كالنماذج 

كجية صكرة ىذه الثقافية مف قبؿ أفراد المجتمع، كدراسة أيضا كيؼ تتبمكر كتبنى بطريقة منطقية كسيككل

األشياء االجتماعية، كمف خبلؿ كؿ التعاريؼ السابقة يمكف االستخبلص بأف مفيـك التمثؿ يسمح 

 بمعالجة المظاىر أك الجكانب المعرفية التالية:

 العبلقة بيف الفرد كالعالـ )الناس كاألشياء(. -8

 العبلقة بيف الفرد كالفعؿ )الخاصة بو كالخاصة باآلخريف(.-4

 .2الفرد بذاتو عبلقة-3

باإلضافة إلى ككف أف  مفيـك التمثؿ االجتماعي كمصطمح قائـ بذاتو فإن و يتضمف بعض العناصر 

"، التخيلالتي يمكف اعتبارىا الكاجية التعبيرية لمضمكنو، كمف بيف ىتػو العناصر نذكر اآلتي: "

 .""، "الموقف"االتجاه ،"الرأي، ""الصورة الذىنية" ك"الصورة"، "اإلدراك"

استرجاع كاستعراض األفكار كالصكر كالمكاقؼ، أك إعادة تنظيميا :" Imagination التخيل-

و قد ال يككف مبدعا لمتجارب االستخداـ البنائي، كلك أن  ، كيعني " 3"كتركيبيا لتككيف نماذج جديدة
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كميا الكمي كر في تجربة فكرية حاضرة، كىي ال ت بعث في شاإلدراكية الماضية، التي ت بعث في الص  

 .1"ؾعندما يككف ذاتي التنظيـ كذاتي االستيبل créativesإعادة لتجربة ماضية، كىذا يككف إبداعيا 

الكسيمة التي يتكيؼ بيا الكائف الحي مع البيئة التي يعيش فييا، يعد " :Perception اإلدراك-

انات، المنشآت(، كال بد أيضا مف إال  إذا كجدت تغيرات بيئية خارجية )األشياء، الحيك اإلدراك" كال يتـ "

، بمعنى أف  اإلدراؾ إال بكجكد الحكاس التي تعتبر كمنبو حيكم مساعد عمى إدراؾ الفرد 2"كجكد الحكاس

 لمعناصر المحيطة بو، كتنظيـ المعمكمات التي يتـ استقباليا. 

لمحسكس، بلتصاؿ المرئي الذم يجسد مقتطفا مف العالـ اتمؾ الركيزة ل: " Image الصورة- 

نات األساسية لكسائؿ اإلعبلـ ؿ إحدل المكك  ليا ، " 3"الكسيط المرئي لمبقاء خبلؿ الزمف، كالذم ي شك 

مداخميا كمخارجيا، ليا أنماط لمكجكد كأنماط لمتدليؿ، إن يا نص محدد، باعتبارىا تنظيما خاصا لكحدات 

متنكعة، كالصكرة ال تستند في إنتاج داللية متجمية مف خبلؿ أشياء كسمككيات، أك كائنات في أكضاع 

كليدة إدراؾ بصرم... كما " الصورة"داللتيا إلى عناصر أكلية مالكة لمعاني سابقة )الكممات مثبل(، ك"

 .  4"ىي سكل قراءة كتأكيؿ لعالـ األشياء

غـ مف أف  د لمكضكع فئة معينة مف المكضكعات، كعمى الر  مثؿ عقمي مجر  تَ : " الصورة الذىنية-

و يحدث مثؿ انعكاسات بسيطة، كلممقصكد بذلؾ أن  ابقة، فيي ال ت  ىنية تقـك عمى اإلدراكات الس  كرة الذ  الص

نسياف جكانب أخرل، ال كاستبعاد أك نة مف ىذه اإلدراكات ركيز عمى جكانب معي  في بعض األحياف الت  
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ن  كرة الذ  تقـك الص    ةتمد عمى المصادر غير المباشر ما يمكف أف تعىنية عمى اإلدراؾ المباشر لممكضكع، كا 

 .1"لممعمكمات

ػػػػػػكرة الذىنيػػػػػػة، فقػػػػػػد عرفيػػػػػػا " فيووووووري لقػػػػػػد قػػػػػػدـ العديػػػػػػد مػػػػػػف العممػػػػػػاء الكثيػػػػػػر مػػػػػػف التعريفػػػػػػات لمص 

مجمكعػػػػة مػػػػف معػػػػارؼ الفػػػػرد كمعتقداتػػػػو فػػػػي الماضػػػػي بأن يػػػػا: " Fairy Holsti 1968" ىولسووووتي

ذاتػػػػو كعػػػػف العػػػػالـ الػػػػذم يعػػػػيش كالحاضػػػػر كالمسػػػػتقبؿ التػػػػي يحػػػػتفظ بيػػػػا الفػػػػرد كفقػػػػا لنظػػػػاـ معػػػػيف عػػػػف 

ػػػػا فيػػػػو فيػػػػا بأنيػػػػا "  Richardson   5755  ""ريتشاردسووووون"، أم  كع مػػػػف أنػػػػكاع تمثيػػػػؿ نػػػػفقػػػػد عر 

ي مػػػػف ، كالت ػػػػة معركفػػػػةة يمكػػػػف أف تبقػػػػى عبػػػػر فتػػػػرة زمني ػػػػة، تمثػػػػيبلت رمزي ػػػػاكرة البشػػػػري  المعرفػػػػة فػػػػي الػػػػذ  

 .  2"الممكف تناكليا بطرؽ مختمفة

ة قكاميا االعتقاد في أف  حالة فكري   "مرناه الرام: "ىك في "Opinion Publique الرأي العام-

حكـ  "مرناه الخاصق، كىك في "قكال ما صحيح، لكن و يتحم ؿ إمكاف االنخداع إذا ح كـ عميو بصفتو ىذ

و نتاج مسارات التفاعؿ بيف األفراد ف، إن  عي  الجماعة المطمؽ عمى كاقعة أك مسألة يثيرىا مجتمع م  

ة، كالرأم مف الرؤية، كىك دكف الفكرة المثبكتة...، إن و مرآة ة اجتماعي  ر عف ظاىرة نفسي  كيعب  كجماعاتيـ، 

فو "3"فكركي ة تحتاج إلى رؤية كدراية فاعؿ بيف نتاج لمت  بأن و "  Herbert Blumer" ىريرت يمومر، كيعر 

 ، ةركرة رأم األغمبي  الجماعات يحدث في سياؽ اجتماعي سياسي، كىك ليس بالض  

فو بأنو Colley" كولي"، أم ا "ائع بيف األفرادأم الش  أك الر   و ة، كلكن  د مجمكع اآلراء الفردي  ليس مجر  "  فيعر 

فيبلحظ أف  تشك ؿ الر أم العاـ  Albing ألييج" "، أم ا "أثير المتبادؿتنظيـ لناتج االشتراؾ في االتصاؿ كالت  

 تناكلكف بالمناقشة قضية خبلفية يككف نتاج لمت فاعؿ بيف جماعات مف األفراد ي

ىك الت فاعؿ الذم يحدث بيف أفراد مجتمع  أي الراملر  أك مكضكعا جدليا تتعارض أك تتبايف فيو اآلراء، فا
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فيشير إلى أف   George Lundberg" جورج لينديرجما عمى إحدل المشكبلت المطركحة، أما "

مكؾ المعتاد يمكف أف يتضمف الرأم يعتقد أف الس  مو، كىك الرأم" يستند إلى سبب يجعؿ الجميكر يتقب  "

فو بأن و: "  Hariman" ىاريمان، أم ا "العاـ ة العظمى الرؤل كاالتجاىات التي يشترؾ فييا الغالبي  فيعر 

   . 1"أم العاـ باستخداـ عينات ممثمةكصؿ إلييا عف طريؽ استطبلعات الر  مف األفراد، التي يمكف الت  

الشكؿ المتذبذب الذم بناء عمى سؤاؿ محدد كفي لحظة محددة نحصؿ أم ىك التعبير عف الر   ف  إ

    .2«عمى مكافقة شخص ما دكف تحفظ

ف خبلؿ حالة مف االستعداد العقمي كالعصبي التي تنظـ أك تتكك   »و ؼ عمى أن  يعر  : اهـاالتج-

المكضكعات كالمكاقؼ التي  مكجبا أك ديناميا عمى استجابات الفرد لكؿ االتجربة كالخبرة التي تسبب تأثير 

  .3«ترتبط بيذا االتجاه

ف، كالذم ىك االتجاه يككف كنتيجة لمكقؼ معي   كرة المجسدة لبلتجاه، أم أف  الص   ىك الموقف:- 

ات المبلحظة ي  كضعية عمى األقؿ دائمة )نسبيا( غير مرئية لكف مستنتجة انطبلقا مف اآلراء كالسمكك »

 .4«اتيكالسمكككالتي تشرح كتكجو ىذه اآلراء 

 :خصائص أو صفـات التمثالت االجتماعية (6.8.3

إف  أم  مكضكع مف المكاضيع بالرغـ مف اختبلؼ المجاؿ الذم ينتمي إليو إال  كلديو مجمكعة مف 

الخصائص التي تخمؽ صكرة تباينية بينو كبيف المكاضيع األخرل؛ ككف أف  أم مكضكع إال  كيكتنز 

لى حدٍّ  ما تمثؿ البطاقة اليكياتية الممي زة لو، كما يمي ػز "التصكرات  بمجمكعة مف الخصائص التي كا 

نة لمت  االجتماعية" عف باقي الممارسات األخرل ىك ككنيا "  صكر فقط بؿ بتنظيـ ال تيتـ بالعناصر المكك 
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زا يقـك بتنظيـ التفاعبلت التي يمكف أف تتـ عمى مستكل مثؿ كسيطا متمي  ىذه العناصر كذلؾ، كت  

 .1"ككؿ، كتتميز ببنية خاصة المجتمع

كنتيجة لتعقد مفيـك التصكرات االجتماعية كثرائو، فإن و البد مف التدقيؽ في الخصائص التي تتميز 

ِ ف لنا نكع مف أنكاع المعرفة الم شك مة  بيا دكنما سكاه مف المفاىيـ األخرل التي قد يتداخؿ معيا ليكك   

 اجتماعيا.

التمثبلت االجتماعية شكؿ مف المعرفة الشائعة المشتركة تعتبر  D .Jodelet" جودليتحسب "

المعنى كالمتميزة بأن يا مككنة اجتماعيا كمتقاسمة، تستيدؼ الممارسة المنتظمة لمتحكـ في المحيط 

)المادم، االجتماعي، الفكرم(، كتكجيو السمككيات كاالتصاالت، كىي تسعى إلرساء نظرة عف الكاقع 

ة المشترؾ لمجمكعة اجتماعية البعد العممي لمتصكرات ، ك"2)جماعة، طبقة...(، أك ثقافية معين

لمتمثؿ االجتماعي فإف  D .Jodelet" جودليت"، كحسب  3"االجتماعية ييدؼ إلى بناء كؿ اجتماعي

 خمسة خصائص ىي كاآلتي:

 .4؛ أم عبلقة تبادلية بيف كؿ مف التصكر كالمكضكعإف التمثؿ لو خاصية االرتباط بالمكضكع-0

 التمثبلت ذات طبيعة مجردة.-0

 إف  ليا طبيعة تصكرية كميزة جعؿ الفكرة كالمممكس كالمدرؾ كالمفيـك في تغيير متبادؿ.-3

، كالثاني Figurativeإف  لمتمثؿ االجتماعي كجييف: األكؿ شكمي إف  ليا طبيعة رمزية كدالة، -3

سره مف خبلؿ إعطائو معنى، كالمعنى ففي الشكؿ األك ؿ يقـك عمى الفاعؿ بترميز الشيء الذم يفرمزم، 
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ىك الميزة األكثر كضكحا لمتمثؿ االجتماعي، كما أف ليا طابع البناء، فالتمثؿ يقـك ببناء الكاقع، كبالنسبة 

 كؿ كاقع يجرم تمثمو، بمعنى يتـ تممكو مف قبؿ الفرد  فإف   Abricلػ: 

ـ المرتبط بتاريخو كسياقو نسؽ القي   أك الجماعة كيعاد بناؤه في نسقو اإلدراكي المعرفي، كيدمج في

 .    1االجتماعي كاإليديكلكجي لممحيط الذم يعيش فيو

بداعية؛ أم أن يا ليا تأثير عمى االتجاىات كالسمككيات-6 فكؿ تمثؿ ، 2إف  ليا طبيعة مستقمة كا 

 . 3الصيركرة التي عف طريقيا تتـ العبلقة لشيء معيف، يعد  

فيشير إلى أف  لمتصكرات االجتماعية خاصيتيف أساسيتيف Moscovici موسكوفيسي" كبالنسبة لػ "

قبؿ كؿ شيء، فيي تتميز بطابعيا الجماعي؛ أم أن يا ال تتطرؽ إلى االختبلفات بيف األفراد، لكف فقط 

لبلختبلفات بيف المجمكعات، أم ا في المقاـ الثاني فإن يا عبارة عف خميط مف المفاىيـ كاإلدراكات، ىذه 

 موسكو فيسييات التي تتميز بيا فئة التصكرات االجتماعية، ففي دراسة لمتحميؿ النفسي لػىي الخصكص

Moscovici5754 التموضع" كالتي تميزىا أال كىي: خاصيةصيركرتيف بالتصكرات االجتماعية،  عي ف" 

Objectivation الترسيخك Ancrage ….. .
4.  

تتميز التصكرات بإمكانية الشمكلية، كىذا ما ف Emile Durkheim" "إميل دوركايم أما بالنسبة لػ

يجعؿ منيا مفاىيـ مستقم ة عف الضمائر الفردية؛ ألن يا تصؿ إلى جميع األفراد، كتنتشر ىكذا في 

ف  التصكرات 5المجتمع، مما يجعؿ ىذه التصكرات الجماعية أكثر ثباتا كاستقرارا مف التصكرات الفردية . كا 

قية الظكاىر الطبيعي ة بسبب ميزاتيا الخاصة... مف دكف شؾ فإف  ليا االجتماعية ظكاىر تتميز عف ب

أسبابا كىي بدكرىا أسباب...، إف  إنتاج التصكرات ال يككف بسبب بعض األفكار التي تشغؿ انتباه 

                                                             
 .79 ص ،المرجع السايق، خالدمنجكل بنت الحدم  - 1
 .74ص  ،المرجع السايقعبد الكىاب بكخنكفة،  - 2
 .55ص  ،المرجع السايق، صبرينة بف يحي - 3

4  - W. Doise, A.PALMONARI, les études des représentations sociales, CERMES 92120 MONTROUGE, 

Delachaux et Niestle : Neuchâtel : Paris, p20. 
 . 37 -35ص  ،المرجع السايقسعيد سبعكف،  - 5



األفراد، لكنيا بقايا لحياتنا الماضية، إن يا عادات مكتسبة، أحكاـ مسبقة، ميكؿ تحركنا دكف أف نعي، 

حدة كؿ ما يشك ؿ سماتنا األخبلقية؛ أم أف  التصكرات ليست فقط ما يدكر في ذىف الفرد مف ككممة كا

أفكار حالية، بؿ ىي ما اكتسبو مف الماضي مف خبرات كأفكار راسخة في الذىف تضـ كؿ القيـ كاألفكار 

 .  1المرتبطة بمحيطو

مة، عممية اجتماعيا كالمقس  شكؿ مف أشكاؿ المعارؼ المعدة كما تعتبر التصكرات االجتماعية " 

التصكرات ترؾ لمجمكعة اجتماعية، كما تتميز ذات ىدؼ عممي، متقاطعة مع بناء أك تركيب لكاقع مش

، يتبي ف لنا مف التعريؼ 2"معرفة الحس المشترؾ أك المعرفة البسيطة :ى مثؿسم  االجتماعية بأنيا معطى م  

ية مف خبلؿ مجمكعة المعارؼ اليادفة المنتجة أف  التصكرات االجتماعية أن يا ذات صبغة اجتماع

ن يا " ر مممكسة يتـ إدراكيا مباشرة، ك  نفس الكقت ص   ...فيبالتفاعؿ كالتي يتـ تقاسميا ما بيف األفراد، كا 

مدلكال أكسع ليذه الصكر كىي أيضا إشارات إلى مجمكعة مف العبلقات المنتظمة، كالتي تعطي 

ن ما ىي مرتبط  ؛ أم أف  التصكرات3" المممكسة... االجتماعية ال تتخذ صكرة تجريدية بشكؿ مطمؽ، كا 

بالصكرة المممكسة، أم بالكاقع مف خبلؿ العبلقات االجتماعية القائمة عمى صكر التفاعؿ، ليكف ىذا 

 األخير كرمزية تعطي لمتصكرات داللتيا.     

الذم أشار إلى  Sperber 1982كمف خصائص التصكرات االجتماعية ارتباطيا بالنظاـ حسب 

إذ  ؛ظاـ، كفي العبلقات االجتماعيةعرؼ عمى التصكرات يككف ضمف الكضع األصمي لبنية الن  الت  "  أف  

 .4"مككيات الجماعيةتتميز ىذه التصكرات بتكجيو الس  
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op.Cit, p07.  
 .34ص  ،المرجع السايقسعيد سبعكف،  - 3

4 - Jodelet  Denise, Folies et représentations sociales, préface de Serge Moscovici, Université au Québec à 

Chicoutimi, 1989, p 37 . 



" يبلحظ بػأف  مفيػـك التصػكر يتضػمف العناصػر François Laplantine" "فرانسوا اليمونتينأم ا "

 :1اآلتية

 لتصكر في نقطة االتصاؿ بيف ما ىك فردم كما ىك اجتماعي.يقع ا -

 champ de la" الحقوووول المررفووووييقػػػػع التصػػػػكر ضػػػػمف ثػػػػبلث ميػػػػاديف بحػػػػث ىػػػػي:  -

connaissance ،"الحقل القيمي " champ de la valeur" ،"الحقل الرممي champ de l’action." 

 : أنواع التمثالت االجتماعية (6.8.4

لخمسينات مف القرف العشريف بدراسة التصكرات العممية لممجتمع في ا  Osowiski"أوسوفزكيقاـ "

منذ أطركحات الفبلسفة القدامى كصكال إلى ترسيمات النظريات السكسيكلكجية المعاصرة لتمؾ الحقبة في 

 la structure de classe dans la conscience  » "ينية الطيقة في الوعي االجتماعيمؤلفو "

sociale » نجد في أم عصر " نمط التطكر في التصكرات، إذ يقكؿ أننا" أوسوفزكي" ، فقد اكتشؼ

ترسيمات "، كتمؾ ذات "التصورات  ات ترسيمات التدرجصنفيف كبيريف مف التصكرات ىما: "

ترسيمات ، كتتحدد "« schémas de gradation et schémas de dépendance »  " التيرية

أك الجماعات ابتداء مف أكثرىـ عكزا إلى أكثرىـ ثراء، فكؿ الناس  " بترتيب منيجي لمجمكع األفرادالتدرج

"، فيي تنظر إلى المجتمع عمى أن و مجمكع محدكد مف ترسيمات التيريةأك الجماعات مصنفة، أم ا "

الجماعات، قد يربط بيف ىذه الجماعات عبلقات متنكعة، كلكن يا ال تسمح بإقامة تراتبية متكاصمة فيما 

     .2"بينيا

Flamine " "فبلمونكيشير "
 أال كىما: نكعيف مف التصكراتكجكد إلى بدكره  3 (8987) " 
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 : أيف يقع التنظيـ الرئيسي عمى مستكل المكضكع نفسو. التصورات المستقمة-2

: أيف تقع النكاة المركزي ة خارج المكضكع نفسو، كفي تصكر أكثر التصورات غير المستقمة-2

 دمج ىك أيضا.شمكال أيف تجد المكضكع م

 : 1كؿ مػفإلى  يقس ـ التصكرات االجتماعية فكيكجد مجمكعة مف المفكريف م

 : يتعمؽ بتككيف الصك ر العقمية.التمثل المشيع (8

فو " قياسيالالتمثل  (0 بأن و تصكر عقمي يحتفظ  P . Lemaire"ياتريك لومير)المماثؿ(: يعر 

 بخصائص مماثمة لمشيء، تكجد في المثير.

عرؼ عمى كع في تمثؿ المفاىيـ، كىك تصكر يسمح بالت  : يختص ىذا الن  اىيميالتمثل المف (3

، كمنو فالت   نة عف المفاىيـلمفاىيمي ىك الفكرة الداخمي ة المصكر اخصائص المكاضيع الممثمة لممفيـك  كك 

 "ركالف كآخركف" كيبلحظد، حد  كىك تصكر يسمح بتصنيؼ األشياء أك المكاقؼ الجديدة ضمف مفيـك م  

"Roulin et all" 0222  التمثبلت "، "التمثبلت الداللية"ينقسـ إلى ثبلثة أنكاع:  "التمثل المفاىيمي"أف

 ."التمثبلت المرجمية"، "الييكمية

ف عف العبلقات الر ابطة بيف المفاىيـ، : التمثل المترمق يالجمل المفاىيمية (4 ىك تصكر مكك 

 ة إلى أخرل.كالتي تسمح باالنتقاؿ مف مفيـك إلى آخر، كمف عبلق

 التمثل الرمزي المغوي. (5

 التمثل الحسي الحركي. (6

                                                             
: ،التمثبلت ال ىنيةعمي عكينات،  - 1  .87288، الساعة: 4584سبتمبر  86 تـ تصفح المكقع يـك



"الرقمية المنطقية والرقمية قيل المنطقية لدى  في دراستو حكؿ Levy Brühl"ليفي يرول"  أما

وفية"  ـ عففقد تكم  الشروب اليدائية"،  مجالو "التصور الصوفي" فػ "التصورات الرممية"،ك"التصورات الص 

 . 1كالسمككية أك المعرفية، فمجاليا القكل الخارجية"التصور الرممي"  أما، القكل الداخمية

 :كمنيـ مف يقس ـ التصكرات االجتماعية إلى

أم  مكضكع يمكف اسػتنباطو إلػى كضػعية معاشػة Jelenet " "جولنت حسبالتصورات الفردية: -5

 .2معاشو مما يعطييا معنى، كىي قائمة عمى خبر فردية محايدة، أم تخص ذلؾ الفرد كنمط

تدؿ عمى تصكرات ، 3ىي التصكرات العامة الخاصة بالجماعات المختمفةالتصورات الجماعية: -0

إلى أف  Emile Durkheim كيشير ،زعة عف طريؽ مجمكعة اجتماعية لمصطمح ضمني ميـمك  

ناصر التصكر الجماعي ال يمكف حصره فقط في الفرد الذم ىك أكبر مف ىذا بكثير؛ إذ أن و يمثؿ أحد الع

الميمة التي بكاسطتيا تثبت أىمية الجماعة عمى الفرد، كيتطكر التصكر الجماعي ليؤثر عمى التصكر 

" : التصكر الجماعي يشكؿ عددا كبيرا مف الظكاىر النفسية، كىي تشمؿ حتى ما الفردم، حيث يقكؿ أف 

يف ما ىك ذك مظير فردم نطمؽ عميو بالعمـ كاأليديكلكجية كاألساطير، كىي ال تنفصؿ مف حيث التمييز ب

شمكلية التصكر الجماعي  عمى فكرة Emile Durkheim ، ىنا يؤكد4"عما ىك ذك مظير اجتماعي

ترتكز التصكرات الجماعية عمى خصكصية المجمكعة بالدرجة األكلى ، كما "كاحتكائو لمتصكر الفردم

لى كؿ تمؾ التجارب ككذا المفاىيـ التي قامت ببنائيا، كتتقاسميا مع  .5"اكا 
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مف  ثبلثة أنكاع" بيف Emile Durkheim" "إميل دوركايمز عالـ االجتماع الفرنسي "ػكقد مي  

"، بحيث يقر في ىذا التمثبلت الرقميةك" ،"التمثبلت الفردية"ك "التمثبلت الجمرية": أال كىـ التمثبلت

األشكاؿ في باقي المجتمع ىك كاقع فكؽ األفراد لو خصائصو التي ال نجدىا تحت نفس  " الصدد بأف  

ر عنو ليا محتكل مختمؼ عف التمثبلت الفردية الخالصة؛ حيث أف  األكلى عب  العالـ، إف التمثبلت التي ت  

 .1"تضيؼ شيئا لمثانية

كحدة ذات طبيعة معرفية تعكس : ىي " représentation mentalesالتصورات الرقمية -3

ظاـ بشكؿ عاـ، تشتغؿ صيركرة بالنسبة إلى ىذا الن   النظاـ الذىني لمفرد، أك انعكاسا لمعالـ الخارجي

التصكر العقمي عندما تـ إعادة اختبار مكضكع أك مجمكعة اجتماعية مف المكاضيع، تحت شكؿ جديد 

ىي بناءات عقمية تسمح بفؾ تشفير، تحميؿ كا عطاء معنى  "التصكرات العقمية"في غياب المثير، ك

ا مف ذاكرة معارفو كمعمكماتو المخزنة، فالتصكرات ىي استدراؾ لمكضعيات التي يصادفيا الفرد انطبلق

ة، محتكاىا ييدؼ لكضعية ما متسمسمة في العالـ الذم يعيش فيو، كالتصكرات العقمية ىي صكرة عقمي  

ىف ليا ارتباط بالمحيط الذم يعيش ضمنو الفرد، كتحدث عممية عممية استحضار لصكرة مكجكدة في الذ  

 . 2"المثير لدل الحاجة إليو كدكف ضركرة كجكده االستحضار في غياب

        :     3التصكرات االجتماعية إلى ثبلثة أشكاؿ كفيصنفإن يـ فمف الباحثيف أما البعض اآلخر 

 ىك تصكر الفرد لذاتو. :التصور ال اتي-5

: ىك تصكر ذك مستكييف أحدىما طرؼ داخمي الذم يمثؿ ذات الفرد، كاآلخر ذك تصور الغير-0

مستكل خارجي مكضكعي؛ إذ ينظـ عمى أشكاؿ عديدة)فرد، جماعة، مكضكع(، في ىذا النكع مف 

 التصكر يفضؿ الفرد ذاتو عف مكضكع التصكر. 
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: ىػػك تصػػػكر ال يكػػكف نتيجػػة لقػػدراتنا كظركفنػػػا فقػػط، بػػؿ نتيجػػة لتصػػػكراتنا التصووور االجتموواعي-1

ن ما نت  اج ما نحممو كما تعم مناه مف الكاقع المجتمعي.كذلؾ؛ أم أف  تصكراتنا ليست نتاج فردم خالص، كا 

 :وظائف التمثالت االجتماعية وعالقتو بالواقع (6.8.5

إف  التصكرات االجتماعية كصيركرة منظمة لمحس المشترؾ، ليست تابعة لو بشكؿ انعكاسي، كال 

، كال مجرد انعكاس مشك ه لمعبلقات االجتماعية ككعي اجتماعي، كليست شكبل خارجيا ليذه العبلقات

معزكلة عنيا، إن يا جزء منيا، بؿ شرط مف شركط إنتاجيا كتشكميا، حيث تصبح العبلقات ذاتيا 

مشركطة بيذه التصكرات تتحدد كظائؼ التصكرات االجتماعية في امتصاص فائض المعاني كالدالالت 

ني كمتغيرة لتجعؿ العبلقة بيف التفاعبلت االجتماعية كالنفسية معطى مكضكعيا ككاقعة كثيفة المعا

 :1الشكؿ، كيمكف إجماال تحديد ىذه الكظائؼ في اآلتي

: يتـ فييا نقؿ الكقائع االجتماعية إلى الفكر كتنظيميا كتحكيميا مف معرفة وظيفة مررفية (8

 ة.مة أك إلى كقائع ذىني  عامة بالمعنى البشبلرم إلى معرؼ عممية منظ  

 مكضكع معرفة. : يتـ فييا تأكيؿ الكاقع بعد أف أصبحوظيفة تأويمية (2

 : يتـ فييا تكجيو السمككيات، كتنظيـ العبلقات االجتماعية.وظيفة تنظيمية (3

أف  التمثبلت تمعب عمى األقؿ خمسة  5767" سنة  Denis Michel" "دينيس مشاللقد بي نت "

 :2أدكار أساسية

 الحفاظ عمى المعمكمات بما في ذلؾ المعمكمات المتعم قة بالعبلقات. -8

 ألنشطة كاألفعاؿ.أداة لتخطيط ا -4

 تنظيـ كتنسيؽ المعارؼ. -3
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 دكر التكاصؿ أك اإلدماج في األنظمة المعقدة كثيرا أك قميبل لتبادؿ المعمكمات. -4

تسمح التمثبلت االجتماعية ألفراد مف نفس المجمكعة االجتماعية بالت فاىـ كاالتصاؿ، فيي  -5

 تسمح بالتفسير كالترجمة كالتنبؤ.

في تحديدىا لكظائؼ التمثبلت عمى العناصر اآلتية:  Denis Michel دينيس مشاللقد رك زت 

 المعمكمات المتعمقة بالعبلقات، األنشطة كاألفعاؿ، المعارؼ، التكاصؿ لتبادؿ المعمكمات.

ك تساعد التصكرات االجتماعية عمى تكجيو األفراد داخؿ العكالـ المادية كاالجتماعية، كىؤالء 

 .1راألفراد ىـ في الحقيقة مجر د عناص

تسمح بفيـ كتفسير الكاقع، تكجيو الس ػمكؾ " فإف  التمثبلت االجتماعية "Mulkay" "مولكيبالنسبة لػ:"

. ىنػػا يركػػز الباحػػث فػػي سػػياؽ 2"كالممارسػػات، تبريػػر كاتخػػاذ المكاقػػؼ، كمػػا أن يػػا تسػػمح بحمايػػة الجماعػػات

مػػف الصػػك ر الفصػػؿ أك حديثػػو عػػف كظػػائؼ التمػػثبلت عمػػى قاعػػدة رباعي ػػة متكاممػػة ال يمكػػف بػػأم صػػكرة 

ن مػا  إحداث القطيعة بينيـ أال كىي: كظيفة الفيـ كتفسير الكاقع، ىذا الفيـ كالت فسير ال ينطمؽ مػف العػدـ؛ كا 

ػػػية معػػػا لمقيػػػاـ بعمميػػػة الفيػػػـ كالتفسػػػير،  يقػػػـك قكامػػػو عمػػػى استحضػػػار مجمكعػػػة مػػػف المػػػدارؾ العقمي ػػػة كالحس 

ف  التمثػػؿ مػػا ىػػك إال نتػػاج لنسػػؽ فػػردم كقيمػػي اجتمػػاعي، ككظيفػػة تكجيػػو السػػمكؾ؛ كىنػػا نشػػير إلػػى فكػػرة أ

د فيو الفرد بمعالـ تتماشى كالطبيعة المجتمعية؛ أم ال تخرج عف نطاؽ المتعارؼ عميػو، فبالتػالي نجػد  يتزك 

ػػا الكظيفػػة  أف  ىػذه الكظيفػػة التكجيييػػة لسػػمكؾ الفػاعميف مػػف الكظػػائؼ القاعدي ػػة التػػي رك ػز عمييػػا الباحػػث، أم 

لتػػػي أشػػػير إلييػػػا فػػػي التعريػػػؼ فيػػػي كظيفػػػة تبريػػػر كاتخػػػاذ المكاقػػػؼ، كىنػػػا عمينػػػا أف نشػػػير إلػػػى أف  الثالثػػػة ا

باعتبػػار الفػػرد عنصػػر ذائػػب فػػي لحمػػة الجماعػػة االجتماعيػػة فػػإف  أم سػػمكؾ أك مكقػػؼ معػػي ف صػػادر عنػػو 

ػػا الكظيفػػة القا عديػػة الر ابعػػة فيػك ممػػـز بتقػػديـ تبريػػر لػػو حتػى يحػػدث االنػػدماج بيػػذه الجماعػػة دكنمػا خمػػؿ، أم 

                                                             
1  -Robert PAR, M. FARR, les représentations sociales sous la direction de Serge Moscovici psychologie 

sociale, quadrige, Puf, 1ére édition quadrige 2003 octobre, presse universitaires de France, 1994 fondamental: 

Paris, p394.  
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كاألخيػرة فػتكمف فػي حمايػػة الجماعػات، كػكف أف القػػي ـ كالتمػثبلت التػي يحمميػا أفػػراد الجماعػة ىػي مشػػتركة 

باألسػػػاس فػػػي منبعيػػػا بػػػالر غـ مػػػف اخػػػتبلؼ تطبيقاتيػػػا، األمػػػر الػػػذم مػػػف شػػػأنو العمػػػؿ عمػػػى حمايػػػة كحػػػدة 

 الجماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الن ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تنكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كانتمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أك اإلثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 ك العقائدم... أ

كتعزيز الكضع االجتماعي  الحفاظ"لمتمثؿ ىك  الجديد كرالد   إف  " Abric"أيريك" " حسبك 

مثؿ تي ت  ريقة ال  التمثؿ االجتماعي يتيح فيما أفضؿ لؤلفراد كالجماعات في تحميؿ الط   لممجمكعة، إف  

" Abric"أيريك" "كقد مي ز ، 1"كأيضا العبلقات االجتماعية بكجو عاـ ...كالبعض اآلخر كالعالـ، نفسيا 

 : 2كظائؼ لمتمثؿ االجتماعي سنكردىا في النقاط اآلتيػةأريرة  بيف

دماجيـ في الوظائف المررفية(2 : كتسمح بفيـ كتفسير الكاقع، كتسمح لؤلفراد باكتساب معارؼ كا 

 إطار مستكعب كمفيـك بالنسبة ليـ. 

اليكية، كتسمح بالمحافظة عمى خصكصي ة تحدد الت صكرات االجتماعية : الوظيفة اليوياتية(2

الجماعة، ألن يا ليا دكر في تحديد مكانة األفراد كالجماعات في الحقؿ االجتماعي، كتسمح بتككيف اليكي ة 

 االجتماعي ة المتبلئمة مع القي ـ كالمعايير الس ائدة.

و الت صكرات االجتماعية الس مكؾ كالممارسات عمالوظيفة التوجييية(1 ى ثبلث مستكيات عمى : تكج 

 األقػؿ:

تتدخؿ التصكرات مباشرة في تعريؼ الغاية مف المكقؼ، فيي التي تحدد نمط العبلقات المناسبة -

 لمفرد.

                                                             
1
 .85، ص مرجع السايقالنجكل بنت الحدم خالدم،  - 

 .49، ص المرجع السايقصبرينة بف يحي،  - 2
 



تنتج التصكرات نظاما لمتكقعات، حيث يتـ اختيار كتفسير كؿ المعمكمات المتعمقة بمكضكع معيف -

 حتى تصبح مماثمة لمتصكرات السائدة.

جماعة عمى سمكؾ الفرد حتى قبؿ القياـ بو، فاالتجاىات تؤثر عمى التفاعؿ تؤثر تصكرات ال-

الذم يحدث بيف أفراد الجماعة، أما التصكرات التي ىي بمثابة معايير فإن يا تكجو االنطباعات 

 كالتقسيمات كالممارسات. 

التجاىػات : تسمح بتبرير اتخاذ بعض المكاقػؼ كاfonction justificatrice الوظيفة التيريرية(3

كالسػػمككيات كالممارسػػات، ليػػذا فػػإف  التصػػكرات االجتماعيػػة تمعػػب دكرا ىامػػا فػػي تحديػػد الممارسػػات، حيػػث 

تسػػمح لمفػػاعميف بػػالت عبير كتبريػػر تصػػرفاتيـ. إف  ىػػذه الكظيفػػة ضػػركرية؛ ألن يػػا ىػػي التػػي تسػػمح بالمحافظػػة 

 كتقكية االختبلؼ االجتماعي بتبريره. 

 ."يفة التيريرية لمتصوراتالوظ" ": 53.1الشكؿ رقـ "

 محيط اجتماعي

 ممارسات اجتماعيوة

 تبريرات     تصورات اجتماعية                                                

تظير أىمية ككظيفة التصكرات االجتماعية بصكرة متباينة بخاصة في  كفي األعماؿ االجتماعية

 ألعماؿ مقاربتيف:اإلطار النظرم المتجدد، إذ ت ظير ىذه ا

: التي تنظر لمتصكرات االجتماعية كمنتكج كاقعي كتحصيؿ بسيط لمبيئة المقارية الموضوعية-8

 الفيزيقية كاالجتماعية معا.



صكرات و لفيـ التصكرات االجتماعية يستكجب فيـ الت  : فيي تنطمؽ مف مقكلة أن  المقارية ال اتية-4

 .1الخاصة بالفاعميف

ف التمثبلت المعرفية يتـ في تكك   فإف   « A.Giordan » et « De Vecchi » لػبالن سبة أما  

الكاقع يقارب كيقطع كيشفر كيستثمر  الكاقع ىك منبع ما يراه الفرد، غير أف   : "عمـ ألف  الت   صيركرةسياؽ 

راءة قابمة ـ، الشيء الذم يسمح بتشكيؿ شبكة لمقىنية لممتعم  كفقا لؤلسئمة كلئلطار المرجعي كالعمميات الذ  

نجد الباحث في تعريفو لمتمثؿ يرك ز عمى نقطة بغاية األىمية أال كىي أف   ىنا  .2"طبيؽ عمى محيطولمت  

صكرة الكاقع ما ىي إال  نتاج ما يبلحظو الفرد، كىنا يجب اإلشارة إلى المكتسبات القبمي ة لمفرد، كما تمعبو 

كبناء الشخصية االجتماعية لمفاعؿ، بناء مف شأنو التنشئة االجتماعية مف دكر فاعؿ في عممية تركيب 

إفراز ص ك ر معينة عف الكاقع الذم ينتمي إليو الفرد، مكتسبات يعمؿ الفرد عمى ترجمتيا بأرض الكاقع 

  مف خبلؿ إسقاطيا عمى محيطو.

يزكد الفرد بمفاىيـ جاىزة لبلستعماؿ كنسؽ عبلقات بيف ىذه "و كتتمثؿ كظيفة التمثؿ في أن  

مف  ةاىيـ، ما يسمح بالشرح كالتفسير كالتكقع، فدراسة التمثؿ تعني كيؼ يتـ تفكير كمعايشة مجمكعالمف

ة كالنماذج الثقافية مف قبؿ أفراد المجتمع، كدراسة كيؼ تتبمكر كتبنى بطريقة ـ كالمعايير االجتماعي  القي  

كالر ئيسية لمتمثؿ في تقديـ ، أم أننا نحصر الكظيفة األكلى 3"ر ىذه األشياءمنطقية كسيككلكجية صك  

كبناء نسؽ مف المفاىيـ مف جية، كمعايشة القيـ كالمعايير الخاصة بأم مجتمع مف المجتمعات مف 

خبلؿ التمثؿ كجسر كاصؿ بيف ما ينتجو المجتمع مف قكالب معيارية كأنماط اجتماعية ذات نماذج ثقافية 

 خاصة بكؿ مجتمع كفرد مف جية أخرل.
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فكير، كتقكـ بكظيفة الكساطة بيف نتاج نسؽ فردم أك جماعي مف الت  االجتماعية " التمثبلت تعتبر ك 

، كفي ىذا المعنى فيي في آف كاحد صيركرة بناء األفكار كمنتجات األفكار، إن   يا اإلدراؾ كالمفيـك

تستمد  ؛ إذف فآلية العمؿ الدينامي لكظيفة التمثؿ1ؿ كتبنى في التفاعؿ بيف األفكار كاألفعاؿحك  تفحص كت  

 فعاليتيا مف خبلؿ العبلقة التفاعمية بيف كؿ مف األفكار كاألفعاؿ معا. 

اإلنتاج الفكرم لمفئات االجتماعية يمعب دكرا في الممارسات  معرفة كيؼ أف  "تحاكؿ التمثبلت ك 

 .2"االجتماعية، كتقترح مفيـك التمثيؿ الجماعي لشرح مختمؼ القضايا االجتماعية
 

 :3تماعيمجـاالت التمثل االج (6.8.6

بفضؿ مفيـك التمػثبلت االجتماعيػة يمكننػا فيػـ سػياقيف أساسػييف كىمػا: "الس ػياؽ المعرفػي" ك"الس ػياؽ 

ؿ مػػرتبط بعمػػـ الػػنفس المعرفػػي، الػػذم ييػػدؼ إلػػى فيػػـ الظػػاىرة، أمػػا الثػػاني نجػػده مػػف  االجتمػػاعي"، فػػاألك 

يغة تضـ العكامػؿ المعرفيػة، اإليديكلكجيػة،  خبلؿ التحميؿ األنثركبكلكجي كاالجتماعي لمظاىرة، إف  ىذه الص 

ػػػػياقيف يشػػػػك بلف فػػػػي تفاعميمػػػػا اإلدراؾ كسػػػػياؽ التأكيػػػػؿ  اعتقػػػػادات، قػػػػيـ، مكاقػػػػؼ، آراء... الػػػػخ، فيػػػػذاف الس 

ياف كبل مػف العبلقػة مػا بػيف الفػرد كالعالـ/العبلقػة مػا بػيف الفػرد كاالستجابة)اسػتجابتو  )التفسير(، المذاف ي كج 

عبلقػػػة الفػػػرد مػػػع نفسػػػو. فبػػػذلؾ تعطينػػػا التمػػػثبلت االجتماعيػػػة مػػػا نسػػػميو بػػػالمعنى كاسػػػتجابات اآلخريف(/

 المشترؾ كسياقا لمتأكيبلت. 

 :بعاد التمثالت االجتماعيةأ (1.2.2

كلديو العديد مف األبعاد تختمؼ دركبيا  و الحقمي إال  مفيـك مف المفاىيـ باختبلؼ انتمائإف  ألم 

، ىذا المفيـك "التمثبلت االجتماعية"نطبؽ عمى مفيـك كاتجاىاتيا مف مفكر إلى آخر، كنفس الحاؿ ي
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ا اطمعنا عميو نطبلقا مم  اد بذات الكقت يضـ العديد مف األبعاد سكؼ نكجز البعض منيا ك ب كالمعق  المرك  

  في اآلتي: 

"، المعمكمات" :متمثؿ االجتماعي ثبلثة أبعاد ىيفإف  ل" Moscovici"" فيسيموسكو لػ "كفقا 

 :1"ؿقؿ التمث" ك "حالمكاقؼك"

ىي مجمكعة مف المعارؼ المكتسبة حكؿ مكضكع معيف، كالتي يكتسبيا الفرد مف  :المرمومات(2

تجاربو الشخصية، كمف المحيط الذم يتكاجد فيو، كىك مركب لو بعد كمي ككيفي يختمؼ مف فرد إلى 

 آخر، كمف جماعة إلى أخرل. 

ة انفعالية كجداني ة اتجاه مكضكع معيف؛ ىك الجانب المعيارم لمتمثؿ في شكؿ استجاب:الموقف(2

ن ما استجابة كجدانية اتجاه المكاضيع.   بمعنى أف  الفرد ال يتعامؿ مع المكاضيع بطريقة حيادية، كا 

د كمنظ ـ عمى حسب المعايير المكجكدة،  :التمثل حقل(1 ىك "الكاقع الن فسي المعق د في شكؿ مكح 

لعناصر المعرفية كالعاطفية، كىي مجمكعة تنظيـ كىيكمة محتكيات التمثؿ التي تتألؼ مف اكيعني "

 . 2"المعمكمات حكؿ الجسـ

في النقاط اآلتي  Moscovici" فقد لخص األبعاد انطبلقا مما أشار إليو R.KAES"كايس" "ا أم  

 :3ذكػرىا

 مف جممة إدراكات الفرد. التمثؿ ىك عممية بناء لمكاقع-

ياسي كاالجتماعي الذم اريخي لؤلفراد، مرتبط بالمشركع الس  لت  ياؽ اؿ في الس  مسج   التمثؿ ىك نتاج-

 عرؼ باإلطار المرجعي. يكجد فيو الفرد، مشك بل بذلؾ ما ي  
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 التمثبلت تكجد مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي، كتتطكر مف خبلؿ شبكة العبلقات االجتماعية.-

نػػػػػػػة لمن ػػػػػػػكاة المركزيػػػػػػػة عمػػػػػػػى بعػػػػػػػديف، فػػػػػػػاألك    الووووووووظيفيؿ يسػػػػػػػمى بالبعػػػػػػػد كتعتمػػػػػػػد العناصػػػػػػػر المكك 

Fonctionnel،  ،كالػػذم يضػػػمف تحقيػػؽ كظيفػػػة التصػػػكر مػػف خػػػبلؿ الممارسػػات كالسػػػمككيات كالتصػػػرفات

 ، كالذم يتشك ؿ مف المعايير كالمكاقؼ اإليديكلكجية.Normatif المرياريكالثاني يعرؼ بالبعد 

ماعي نسبيا، كيمكف التأكد كما تعمؿ النكاة المركزية عمى ضماف استمرار كاستقرار التصكر االجت

، كتبعا لطبيعة المكضكع يككف لمنكاة المركزية بعديف 1مف ذلؾ مف خبلؿ كحدة كتكافؽ الجماعة كتقاربيا

 :2مختمفيف

كاة المركزية لمعناصر األكثر أىمية في التصكر، ة في بناء الن  : أيف تعطى األكلكي  اليرد الوظيفي (8

كيؼ يمكف  lynch 1969" لينشممية، كفي ىذا الصدد يبي ف "ة ما في الكضعيات العكذلؾ إلتماـ ميم  

ميمة ألجؿ تعميـ المدينة أك التغيير  لتصكر مدينة ما أف ينظـ حكؿ بعض العناصر األساسية، كالتي تعد  

 الحضارم.

كؿ الكضعيات التي تتدخؿ فييا بطريقة مباشرة األبعاد االجتماعية، العاطفية أك : اليرد المرياري (4

كجية، في ىذا الن مط مف الكضعيات يمكف التفكير أف  معيار أك اتجاه ما قد يككف في قمب اإليديكل

 التصكر.

 :3محددات التمثل االجتماعي (6.8.8

ف التمثبلت االجتماعية مف سياقيف متكامميف كىما: الس ياؽ المركزم كالس ياؽ الثانكم، أيف  تتكك 

مثؿ كتكجيو، ىذه العكامؿ تتفاعؿ فيما بينيا مع ىناؾ عكامؿ داخمية كعكامؿ خارجية ىي التي تحدد الت

 احتفاظ كؿ عامؿ بخصائصو كمميزاتو.
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التي تشير إلى مجمكع الشركط االجتماعية كالتاريخية  "د المركزيالمحدت إف  العكامؿ الخارجية ىي "

ر تعمؿ لمتمثؿ تشير إلى عناص" المحدد الثانويالتي تشكؿ التمثؿ، في حيف العكامؿ السيككلكجية فيي "

كفقا لصيركرات كقكانيف ال تستقؿ في بعض جكانبيا لمحدديف أساسييف يعمبلف عمى تشكيميا كتكجيييا، 

يرتبط المحد د المركزم بمجمكع الظ ركؼ االجتماعية المؤثرة بدكرىا عمى المعمكمات التي تركج حكؿ 

ا المحد   د الثانكم فيتعمؽ بالكجيات مكضكع التمثؿ، كحكؿ مدل انتشار ىذا المكضكع داخؿ المجتمع. أم 

 كالخصائص الفردية ذات الط ابع السيككلكجي.

فبالنسبة ليذيف المحد ديف فإن يما يفس راف عناصػر الن ػكاة المركزيػة التػي يكػكف لػدييا الكظيفػة الت فسػيري ة 

كزيػػػة، لمتمثػػػؿ؛ أم أن يػػػا ت حػػػدد المعنػػػى العػػػاـ المسػػػند لمكضػػػكع مػػػا، فكػػػؿ  تمثػػػؿ يكػػػكف مػػػنظـ حػػػكؿ نػػػكاة مر 

كتتضػػػمف الن ػػػكاة المركزي ػػػة الثبػػػات، االستقػػػػرار كالتماسػػػؾ لمتمثػػػؿ، فتقػػػاـك التغييػػػر كتضػػػمف اسػػػتمراريتو، أيػػػف 

 يسمح الس ياؽ الثانكم بتكييؼ التمثؿ في سياقات مختمفة. 

 :1كيف تتكون التمثــالت؟ (6.8.9

في مجاؿ عمـ لـ يفت عمى الباحثيف أف يطرحكا إشكالية تككيف التمثبلت، فقد عكؼ األخصائيكف 

النفس، عمـ االجتماع كعمـ النفس االجتماعي عمى دراسة ىذه اإلشكالية لتكضيح الكيفية التي تتككف 

حسبيا التمثبلت كاآلليات المختمفة التي تساىـ في تشكيميا لدل األفراد، ففي أعماؿ الباحث 

مثبلت االجتماعية، كىي " نجد الحديث عف آليتيف أساسيتيف كراء تككيف التMoscovici" "موسكوفيسي"

 (. Ancrage(، كآلية التجدر كالترسيخ )Objectivationآلية المكضعة )

" الصيركرة األكلى عمى أن يا عممية تصكيرية كبنائية، أم ا Moscovici" "موسكوفيسييعر ؼ "

. يكجد الصيركرة الثانية فتسمح باإلدماج المعرفي لممكضكع المتمثؿ ضمف نسؽ التفكير المكجكد سابقا

في المكضعة بناء شكمي لممعرفة، فيي معارؼ تـ انتقاؤىا مف خبلؿ مجمؿ المعمكمات الرائجة في 
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مجتمع ما، ففي مرحمة أكلى تتككف لدل الفرد خطاطة مف الص كر التي تمك نو مف تككيف ما نسميو 

Naturalisationتماعيا تفصؿ ، في المرحمة الثانية لممكضعة تصبح الخطاطة بدييية؛ أم كاقعا اج

 عف سياقيا، كتصبح قابمة لبلستعماؿ في سياقات مختمفة كمتعددة.

أم ا في التجدر فيتـ إدماج ىذه المعرفة إدماجا عضكي ا داخؿ التفكير المتشكؿ، أيف يصبح الترسيخ 

كنسؽ مرجعي، فيمثؿ نكعا مف االمتداد لعممية المكضعة، فيصبح بذلؾ مألكفا كؿ ما ىك غير مألكؼ، 

 يعد التمثؿ الشبكة التي يرل منيا الكاقع.لذلؾ 

كتكجد ، 1إف  دراسة التمثبلت االجتماعية سمحت بإضاءة العديد مف مظاىر الحياة االجتماعية 

كؿ مقاربة تفضؿ كجيا مف  اليكـ العديد مف المقاربات التي تدرس تبمكر التمثبلت االجتماعية، حيث أف  

إلى كجكد خمسة كجيات نظر حكؿ بناء كتشكؿ التمثبلت  Denise Jodelet"2أكجو التمثبلت، كتشير "

 االجتماعية.

التي تفضؿ عمى كجو الخصكص النشاط اإلدراكي المعرفي لمفاعؿ في النشاط  المقـاربة -8

 التمثيمي: إف  الفاعؿ ىك فاعؿ اجتماعي حامؿ ألفكار كقيـ كنماذج سمكؾ أخذىا عف جماعة االنتماء 

المجتمع، كيتشكؿ التمثؿ االجتماعي حينما يككف الفاعؿ في كضعية أك عف إيديكلكجيات منتشرة في 

 تفاعؿ اجتماعي أك أماـ محفز اجتماعي.

التي تؤكد عمى الجكانب الد الة في الن شاط التمثيمي: إف  الفاعؿ ىك المنتج المعني،  المقـاربة -4

اعي، إف  التمثبلت كعبر تمثمو يتـ التعبير عف المعنى الذم يضفيو عمى تجربتو في العالـ االجتم

االجتماعية كألنيا تشكؿ انطبلقا مف الرمكز االجتماعية كالقيـ المتعارؼ عمييا مف قبؿ المجتمع، فيك 

 بذلؾ انعكاس ليذا المجتمع.

                                                             
1
 - M.ANDON, « représentations sociales et recherche en éducation: quelque réflexions théorico 

méthodologique », l’année de la recherche  en science de l’éducation, 2003, p 227- 244.    
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" فتطرح التمثبلت االجتماعية مف زاكية الخطاب: إف  الخصائص المقـاربة الثالثةأما " -3

 كاالنتماء االجتماعي لمفاعميف المتحدثيف غايات خطابيـ.االجتماعية لمتمثؿ تشتؽ مف كضعية االتصاؿ 

ف  المقـاربة الرابعة" -4 " تيتـ بإبراز أىمية الممارسة االجتماعية: إف  الفاعؿ ىك فاعؿ اجتماعي، كا 

التمثؿ الذم تنتجو يعكس المعايير المؤسساتية المرتبطة بكضعو أك اإليديكلكجيات المرتبطة بالمكانة التي 

 يحتميا.

" ترتكز عمى الطابع الديناميكي لمتمثبلت االجتماعية انطبلقا مف كاقع أف ربة الخامسةالمقـا" -5

التفاعبلت االجتماعية بيف أعضاء جماعة أك بيف الجماعات نفسيا ىي التي تساىـ في بناء ىذه 

 التمثبلت.

 

 :؟كيف تعمل التمثالت االجتماعية (6.8.85

؛ أم العبلقة بيف ىذه العناصر مف جية يعر ؼ التمثؿ عمى عنصريف: مككناتو مف جية كتنظيميتو

نات مترابطة، كفي الممارسات العممية لدراسة مضمكف كىيكؿ التمثؿ مكك  ل كبعبارة أخرل فإف  ، 1أخرل

 .2العبلقات التي ت ربط بياك "، structural invariants"االجتماعي البد مف تحديد ما يسمىالتمثيؿ 

عية يقـك عمى عنصريف أساسييف أكليا العبلقة الكظيفية ىنا نجد أف  نظاـ عمؿ التمثبلت االجتما

نة لمتمثبلت مف جية، كمف جية أخرل مضمكف كىيكؿ التمثؿ بحد ذاتو.    التكاممية بيف العناصر المكك 

 :تاريخ مفيوم التمثالت االجتماعية (7

نما مفيكما قد عرؼ تكاجدا منذ  ليعرؼ  ،خمسيف سنةإف  مفيـك التمثؿ ليس بالمفيـك الحديث، كا 

التحكؿ األنمكذجي؛ حيث يطرح ، كأيضا بفعؿ "فعؿ التغيرات االجتماعية، ناتج عف  تجددا مستمرا بعدىا

حكلو تساؤالت أساسية عف سير المجتمع الحديث كدكر الجماعات كاألفراد كاألفكار، كالكاقع أف المجتمع 
                                                             

1  -Michel Louis Rouquette, Patrick râteau, introduction à l’étude des représentations sociales, presses 

universitaires de Grenoble, 1998, p 29.    
2- Serge Moscovici, La psychanalyse son image et son public, 2ém éd, PUF : Paris, 1976, p 371.  



؛ أم أف  1"التمثبلت حقبل متجدداالحديث الذم يمعب فيو اإلعبلـ كاالتصاؿ دكرا أساسيا يمنح لدراسة 

طريؽ التجديد قد عرؼ سبيبل لمفيـك التمثؿ مف خبلؿ كؿ مف اإلعبلـ كاالتصاؿ المذاف يمكف اعتبارىما 

إلى حد ما المساحة التي انبثقت منيا عكالـ ركح التجديد لمفيـك التمثؿ كمفيـك قائـ عمى التطبيؽ ال 

.  مجرد تصكر قائـ بمعزؿ عف إقحاميتو بدائر   ة العمـك

 مفيـك "التصكرات االجتماعية" النسبي لغياب التراجع ك البعد ك ف" ػفي منتصؼ القرف "العشريف

ة في جميع المجاالت التي ليا عبلقة بالعمـك اإلنسانية: األنثركبكلكجيا، التاريخ، يد عكدة قكي  شَ " 

   .2"...الخالمسانيات، عمـ النفس االجتماعي كعمـ االجتماع

مفيـك "التصكرات االجتماعية" أصبح بعدىا يمثؿ مفيكما مركزي ا التجديد التي عرفيا بعد حركة 

تشترؾ فيو كافة العمـك االجتماعية نظرا لؤلىمية البالغة، كالدكر الفاعؿ ليا في فيـ كتفسير الكاقع 

ر التفاعؿ الدائـ كالمستمر، كمف مشاىد االىتماـ بو َطرنحو كمرتكز اىتمامي  االجتماعي مف خبلؿ ص ك 

بأعماؿ العديد مف المفكريف كالعمماء المنتميف لحقكؿ معرفية متنكعة، السيما حقمي "عمـ االجتماع" ك"عمـ 

الذم كاف أك ؿ مف  Emile Durkheim (0262-0208)" إميل دوركايمالنفس"، ممثبل عنيما كؿ مف "

، 3"إلى المجتمعات البدائية جذكره مرجعا"، "التصورات الجماعيةاىتـ بمفيـك "التمثؿ"، مطمقا عميو اسـ "

" مف خبلؿ دراستو لمديانات التمثبلت الجمرية" عف مفيـك "Emile Durkheimكقد تحدث "

نيا اإلنساف عف العالـ كعف نفسو كاف مصدرىا  كاألساطير، كبالنسبة لو فإف  التمثبلت األكلى التي كك 

لمداللة عمى الرمكز التي ليا قيمة  كاف يذا المصطمحل Emile Durkheim، لذا فإف  ابتكار 4ديني

فكرية مشتركة كمعنى عاطفي لدل جميع أعضاء الجماعة، إذ تعكس التصكرات الجماعية تاريخ 
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د الجماعة  الجماعة؛ أم تجاربيا خبلؿ الزمف، كما تعب ر عف المشاعر الجماعية كاألفكار التي تزك 

 . 1ساىـ في تضامف المجتمع بكحدتيا كصفتيا الفريدة، كبذلؾ تعتبر عامبل ىاما

مف أشار إلى ىذا المفيـك بصفتو الجماعية حينمػا قػارف بػيف  ؿأك   Emile Durkheimإذف ي عتبر 

" مػف خػبلؿ دراسػػتو لمػديانات كاألسػاطير، كالتػػي نشػر نتائجيػػا التصوورات الجماعيووة" ك"التصوورات الفرديووة"

التصووووورات أف " "Emile Durkheim"كيبلحػػػػظ  ،5676" عػػػػاـ الميتافيزيقووووا واألخووووبلقفػػػػي مجمػػػػة "

التفكيوور " في مقابػؿ "التفكير الجماعي" مكضكعا مستقبل كنكعي ا لمد راسة، كأك د عمى خصكصي ة "الجماعية

إلػى اعتبػار الضػمير الجمعػي أك التفكيػر الجمعػي ىػك مجمكعػة   Emile Durkheim"، كيذىػػػبالفوردي

بػاط الػذم يػربط مػا بػيف جيػؿ كآخػر،  مف المعتقدات كالمشاعر العامة لدل أعضاء المجتمع الكاحػد، إن ػو الر 

 Emileإنػو لػيس شػيئا خػاص بكػؿ فػرد عمػى حػدل، كلكنػو عػاـ بػيف أفػراد المجتمػع، كيشػير بيػذا الصػدد 

Durkheim لو خصكصيات ال نجدىا بنفس الشػكؿ لػدل المجتمعػات 2إلى أف المجتمع ىك كاقع نكعي ،

ر عنػو ليػا معنػى مغػاير لمتصػػكرات الفرديػة، كالشػيء المؤكػد ىػػك أف  األخػرل، كالتصػكرات التػي ت فسػر كت َعب ػػ

، كػػكف أف  "الفػرد يتصػػرؼ مػف خػػبلؿ الجماعػة، كيعتبػػر 3التصػكرات األكلػى تضػػيؼ شػيئا لمتصػػكرات الثانيػة

التمثػػؿ أك التصػػكر كتػػأثير مػػف طػػرؼ مظػػاىر المجتمػػع عمػػى مظػػاىر الفػػرد، فالتصػػكر الفػػردم ىػػك ظػػاىرة 

نػػػػكف نفسػػػية محضػػػػة، كفػػػػي مقا بػػػػؿ ذلػػػػؾ ال يقتصػػػػر التصػػػػكر االجتمػػػػاعي عمػػػػى تصػػػػكر األفػػػػراد الػػػػذيف يكك 

؛ أم أف  ىناؾ تكامؿ كبير جدا بػيف كػؿ مػف التصػكرات الفردي ػة التػي تعػد ظػاىرة نفسػية خالصػة 4المجتمع"

كبػػيف التصػػكرات االجتماعيػػة مػػف خػػبلؿ مبلمػػح التكامػػؿ بينيمػػا كالمجسػػد فػػي ركح مػػا تضػػيفو التصػػكرات 

ففػي كتابػو  Emile Durkheimإلى التصػكرات الفرديػة، كفػي سػياؽ الحػديث عػف إسػيامات االجتماعية 
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2  -Emile DURKHEIM, les formes élémentaires de la vie religieuse, press universitaires de France, 4
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قػد  les formes élémentaires de la vie religieuse " 5750 "" األشكال األولية لمحياة الدينيوة"

نػى عممية التفاعؿ الكثيػؼ لمشػعائر الدينيػة، ألن يػا أكثػر غالحظ أف  التصكرات الجماعية تظير مف خبلؿ "

كثراء مف األنشطة الفرديػة، تكتسػب كجػكدا مسػتقبل عػف الجماعػة التػي ظيػرت فييػا، كال تسػاعد التصػكرات 

يػػػا أيضػػػا تعب ػػػر عػػػف العبلقػػػات االجتماعيػػػة كترمػػػز ليػػػا الجمعيػػػة عمػػػى تنظػػػيـ العػػػالـ كتفسػػػيره فحسػػػب، كلكن  

ػػػد التصػػػكرات الجمعيػػػة التػػػي رىا...، فاالجتمػػػاع اإلنسػػػاني المكث ػػػكتفس ػػ تتجػػػاكز تفكػػػؾ الحيػػػاة الجمعيػػػة ؼ يكل 

؛ أم أف  1"ة ممزمػػػةمػػػا كرمػػػكزا ذات قػػػكة أخبلقيػػػة قيري ػػػسػػػا، كمػػػف ثػػػـ معتقػػدات كقي  العميػػا باعتبارىػػػا شػػػيئا مقد  

الظيػػكر الفعمػػي كالمكثػػؼ لمتصػػكرات الجماعيػػة يكػػكف عمػػى مسػػتكل الشػػعائر الد ينيػػة بغػػزارة ليتجػػاكز حػػدكد 

األىميػػة الفاعمػػة لمتصػػكرات مػػف خػػبلؿ قفزىػػا  Emile Durkheimالتصػػكرات الفرديػػة، مظيػػرا مػػع ذلػػؾ 

إلى التعبير عف نظاـ العبلقات االجتماعيػة، كػكف أف  التجمػع البشػرم ىػـ عمى ميمة تنظيـ العالـ كتفسيره 

ؿ لمتصكرات الجمعية.  المنتج األك 

" كالذم حاكلنا اختصاره بشدة في صدر بحثنا، Emile Durkheimبعد اإلسياـ المشيكد لػ "

رؼ مفيـك التمثبلت االجتماعية خاصة خبلؿ الخمسيف سنة الماضية اىتماما ممحكظا مف قبؿ عمماء ع

 مف جديدكالفضؿ في إعادة  إدراجو آخركف كحقؿ غير حقؿ عمـ االجتماع أال كىك حقؿ عمـ النفس، 

مف بداية " Serge Moscovici" "فيتشي وسكومسرج إلى حقؿ البحث كاف مف قبؿ الباحث الفرنسي "

حدل كستكف  ، كأصبح المفيـك يثير اليـك اىتماما متزايدا لدل العديد مف (0250)ألؼ كتسعمائة كا 

الباحثيف في مختمؼ المياديف كحقكؿ المعرفة )عمـ النفس االجتماعي، عمـ النفس المعرفي، عمكـ 

 . 2التربية...(

                                                             
1
لمثقافػة، المشػركع القػكمي ، المجمػس األعمػى 58، المجمػد 54، )تػر: محمػد الجػكىرم كآخػركف(، ط عة عموم االجتمواعموسوو جػكردكف مارشػاؿ،  - 

 .378دكف بمد نشر، دكف سنة، ص  :لمترجمة
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ح كيػؼ تنتشػر نظريػة إعادة صػياغة المفيػـك حينمػا سػعى إلػى تكضػي"  S .Moscoviciفمقد حاكؿ 

عمميػػة كسياسػػية فػػي ثقافػػة معينػػة، ككيػػؼ تتحػػك ؿ خػػبلؿ ىػػذه الصػػيركرة، ككيػػؼ تػػؤدم بػػدكرىا إلػػى تغيػػر 

؛ أم أف  إعػادة إحيػاء إدمػاج مفيػـك 1"الرؤية التي يحمميا الناس عف أنفسيـ كعف العػالـ الػذم يعيشػكف فيػو

إلػى أف ىػذا المفيػـك يسػمح بدراسػة  شػارأ، الػذم S .Moscoviciالتمثؿ في الحقكؿ المعرفية كاف بفضػؿ 

تبسيطيا، ثـ بعد ذلػؾ اىػتـ العديػد مػف البػاحثيف بمفيػـك أك السمككيات كالعبلقات االجتماعية دكف تحريفيا 

" Chombart de Lauwe" ،"Farr" ،"Jodelet،" "Herzlichيـ: "بيػن التمػثبلت االجتماعيػة مػػف

 ذم يطرأ عمى التمثبلت االجتماعية.الذم اىتـ بدراسة التغير ال "Abric" "أيريكك"

في بمكرة أفكار  "Emile Durkheimكما يؤكده التراث النظرم ىك التأثير الكبير لػ"

"S .Moscovici إذ 2412" حكؿ مفيـك التصكرات االجتماعية في مؤلفو حكؿ التصكرات االجتماعية ،

، كبتحديده لحقؿ  "بحؽ األسبقية في التطرؽ إلىDurkheim "" لػS .Moscoviciيعترؼ " ىذا المفيـك

البحث الجديد في عمـ النفس، أشار  إلى كحدة االنشغاالت التي يتقاسميا حكؿ ىذا المكضكع مع عمماء 

الذم نشر نتائجيا في مؤلفو في دراستو الرائدة  S .Moscovici، كلقد أراد 2االجتماع كاألنثركبكلكجييف

"،  la psychanalyse son image et son public"0250" التحميل النفسي، صورتو وجميوره"

إعادة صياغة مفيـك التصكرات االجتماعية ككضعو في إطار مختمؼ نظريا  0285كأعيد نشره عاـ 

عمى المظير الدينامي لمتصكرات االجتماعية، كاف  ز، حيث رك  Durkheimكمنيجيا عما جاء بو 

كنظرية  psychanalyse" التحميل النفسي"ىدفػو مػف البحث فيـ كتحميؿ كيؼ تنتشر ظاىػرة جديدة 

عميمة جديدة في ثقافة معينة داخؿ المجتمع كطبيعة التغيرات التي تطرأ عمى ىذه الصيركرة، ككيؼ تغير 

بدكرىا نظرة األفراد عف أنفسيـ كعف العالـ الذيف يعيشكف فيو، كدخكؿ مفردات جديدة مف مثؿ الزالت، 
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نة "مكلدة"  ...، فكمما اعترفناNévroseالعصاب   génératriceبأف  التصكرات االجتماعية ىي مكك 

فة التقميدية ككنيا جامدة كجاىزة مسبقا...، بمعنى ضركرة  كمكتسبة في آف كاحد، كمما نزعنا عنيا الص 

االجتماعية بمثابة جسر بيف ما ىك فردم كما ىك اجتماعي كدمجيا في دينامية  اعتبار التصكرات

استعداد لمفعؿ، فيي ليست التصكرات االجتماعية "  S .Moscoviciكلذلؾ يعتبر ، 1مجتمع متغير دكما

ف مكؾ فقط، كلكف تعد ؿ كتكك ف عناصر المحيط، أيف السمكؾ البد أف يجد لو مكاف، فيي تمك  ية لمس  مكج  

دماجو داخؿ شبكة مف االتصاالت أك العبلقات التي تزك   ـ د المفاىيمف إعطاء مكاف كمعنى لمسمكؾ، كا 

، كبالنسبة لو فإف  مفيـك 2ة"الكالنظريات، كعمؽ المبلحظات التي تجعؿ مف ىذه العبلقات ثابتة فع  

التمثبلت االجتماعية يناسب أكثر المجتمعات التقميدية؛ لككنيا مستقرة كمنتظمة مقارنة بالمجتمعات 

تغيير، كنادرا ما تككف الحديثة، فاستعمؿ بذلؾ مفيـك التمثؿ االجتماعي لككف المجتمعات الحديثة في 

إلى أف التمثبلت  S .Moscoviciىذه التمثبلت مكز عة عمى جميع أفراد المجتمع في آف كاحد، كيذىب 

عة مف "، فيي مكز  "التمثبلت الجماعية" ك"التمثبلت الفرديةتحتؿ مكانة كسطية ما بيف "  االجتماعية

، حيث مف خبللو يتـ 3اد المجتمعطرؼ مجمكعات اجتماعيا، لكف ليس بالضركرة مف طرؼ كؿ أفر 

 .4"إعادة بناء الكاقع كليس ىي نتاجو

مفيـك "التصكرات الجماعية" لدراسة  "Bruhl-Lévyاستخدـ " "Emile Durkheimكبعد "

الفركقات بيف المجتمعات البدائية كالمجتمعات المتحضرة، حيث الحظ أف  المجتمع البدائي يستدؿ بنفس 

كلكف كؿ مجتمع ينطمؽ مف نظريات مختمفة لتفسير الكاقع، يبقى أف نشير طريقة المجتمع المتحضر، 
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إلى أف  النظرية التفسيرية التي رس خت في ذىف البدائييف مف طرؼ مجتمعيـ مجيكلة االرتباط الحدثي، 

 :1أربعة مبادئ أساسية لدراستو" Lévyكقد اقترح "

نية البد مف فحص التصكرات المشتركة يبلحظ أنو لفيـ االعتقادات السحرية كالمعتقدات الدي-0

 جماعيا بدال مف التركيز عمى التصكرات الفردية.

دراؾ العالـ.-0  كؿ تصكر متعمؽ بمجتمع معيف كبثقافة التي تتبنى أسمكب معيف في التفكير كا 

البد مف األخذ بعيف االعتبار أف االعتقادات كاالستدالالت العقمية في عبلقاتيا مع بعضيا -3

 تفرد الكاحدة عف األخرل، لكف يبقى أف تؤخذ أثناء دراستيا بطريقة متكاممة.تخضع لم

كؿ األشخاص باختبلؼ الحضارة التي ينتمكف إلييا ليـ نفس الكظائؼ العقمية، كليـ نفس -3

 القدرة عمى الكظائؼ العقمية.

لمنزعػػة السػػػمككية لمتراجػػع التػػػدريجي " نتيجػػة " كػػػاف التمػػثبلت االجتماعيػػة"مفيػػػـك الفعمػػي لز ك بػػر ال إف  

كقػػؼ أك الكضػػعية، كال تيػػتـ أك ال تأخػػذ فػػي االعتبػػار مالتػػي تقػػـك عمػػى تحميػػؿ السػػمكؾ كفػػؽ خصػػائص ال

الظػكاىر الذىنيػة، ثػـ بعػدىا النزعػة اإلدراكيػة المعرفيػة التػي رك ػزت عمػى تحميػؿ السػمككيات كفػؽ التفسػػيرات 

بلت االجتماعيػػة تتميػػز بككنيػػا تيػػتـ بتحميػػؿ نيػػا اإلنسػػاف عػػف محيطػػو االجتمػػاعي، غيػػر أف  التمػػثالتػػي يكك  

، كبعد ىػذا البػركز 2"السمككيات اإلنسانية كفؽ الطريقة التي يفس ر كيبني مف خبلليا الفرد بيئتو االجتماعية

  "Serge Moscovici"" موسوكو فيسوي"كاف التطكر النشط لمفيـك التمثبلت االجتماعيػة دائمػا عمػى يػد 

حميػػؿ النفسػػي بػػالمجتمع الفرنسػػي، أيػػف قػػاـ باسػػتعارة مفيػػـك التمػػثبلت الػػذم خصػػص صػػكرة التفػػي مؤلفػػو 

فمفيػـك كتكييفػو مػع المجتمعػات الحديثػة، ، "Emile Durkheim"الجماعيػة مػف السكسػيكلكجي الفرنسػي 

مػػع تناسػػب أكثػػر يمفيػػـك  ليػػك "Serge Moscovici "" موسووكو فيسوويبالنسػػبة لػػػ "التمػػثبلت الجماعيػػة 
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كمنتظمػة مقارنػة بالمجتمعػات الحديثػة، فاسػتعمؿ بػذلؾ مفيػـك التمثػػؿ  ةلككنيػا مسػتقر المجتمعػات التقميديػة؛ 

دائػـ بغػض النظػر عػف طبيعػة ىػذا التحػكؿ كالتغييػر سػكاء  االجتماعي لككف المجتمعات الحديثة في تغيير

   عة عمى جميع أفراد المجتمع في آف كاحد.، كنادرا ما تككف ىذه التمثبلت مكز  أكاف بطيئا أك سريعا

" ظيػر العديػد مػف البػاحثيف الػذيف رك ػزكا  S .Moscovici"ك"Emile Durkheimكبعػد كػؿ مػف "

" فػػي كووايس" kaesأمثػػاؿ  Modèles descriptifsعمػػى إنشػػاء نمػػاذج كصػػفية لمتصػػكرات االجتماعيػػة 

حػػػكؿ "التصػػػكرات  األولوووىفػػػي دراسػػػتيف:  jodelet" تجودليووودراسػػػتو لمتصػػػكرات االجتماعيػػػة لمثقافػػػة، ك "

ػػياؽ التصووورات االجتماعيووة لمموورض الرقموويحػػكؿ " الثانيووةجتماعيػػة لجسػػـ اإلنسػػاف"، كاال "، كفػػي نفػػس الس 

"، كمػػػا نجػػػد دراسػػػة أخػػػرل التصوووورات االجتماعيوووة لؤلموووراض الرقميوووةحػػػكؿ " Herzlich 1969دراسػػػة 

 التصووراتحػكؿ " Ariès 1962 "، كدراسػةالتصورات االجتماعية لمطفولوةحكؿ " Chambart" شميارلػ"

"، فػػػي حػػػيف نجػػػد آخػػػركف رك ػػػزكا عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف كػػػؿ مػػػف التصػػػكرات االجتماعيػػػة االجتماعيوووة لمطفووول

حػػكؿ عبلقػػة التصػػكرات االجتماعيػػة بسػػمككي التنػػافس  Abricكالتصػػرفات كالسػػمككيات الممارسػػة كدراسػػة 

لطفػػػؿ الػػػذم اىػػػتـ ىػػػك اآلخػػػر بالمكضػػػكع كحػػػاكؿ تطػػػكيره فػػػي سػػػيككلكجيا ا Biegie" ييووواجيكالت عػػػاكف، ك"

  S .Moscoviciكقد عرؼ ىػذا المفيػـك خسػكفا طػكيبل اسػتمر سػتيف عامػا إلػى أف جعػؿ منػو  (،5704)

، حيػػػث أغنػػػاه كطػػػك ره منػػػذ بحثػػػو عػػػف (5745)نقطػػػة االنطػػػبلؽ لمد راسػػػات حػػػكؿ "التصػػػكرات االجتماعيػػػة" 

مسػػيككلكجية " التصػػكرات االجتماعيػػة كمجػػاؿ كحقػػؿ لنووةمدو  صػػيررة التحميػػؿ النفسػػي كجميػػكره إلػػى كضػػع "

 االجتماعية في إطار عمؿ تصكر جماعي.

كقػػػػد عػػػػرؼ بعػػػػدىا ىػػػػذا المفيػػػػـك تطػػػػكرا كاسػػػػعا فػػػػي مجػػػػاالت مختمفػػػػة كمقاربػػػػات متنكعػػػػة مثػػػػاؿ:  

 " فػػػػػػػي المغػػػػػػػربمحمووووووود يوغووووووواليكمػػػػػػػع " ،"5760"" عػػػػػػػػاـ Jodelet" "الجسوووووووود والثقافوووووووةمجػػػػػػػاالت "

 C .Faugeron et" رويوووووورت" ك" فوووووووجرون.س" مػػػػػػع "الردالووووووة، كفػػػػػػي مجػػػػػػاؿ ""5766"

R.Robert ،بالنسػػػػػػػبة لمتصػػػػػػػكرات االجتماعيػػػػػػػة مػػػػػػػف  كالطفكلػػػػػػػة التػػػػػػػي كانػػػػػػػت مكضػػػػػػػكع اىتمػػػػػػػاـ كبيػػػػػػػر



، بالخصػػػػػػكص الػػػػػػذم أثػػػػػػار االنتبػػػػػػاه إلػػػػػػى أف مقكلػػػػػػة "FH.ARIES "5740"فميووووووب اريوووووويسطػػػػػػرؼ "

"، حيػػػػث التاسووووع عشوووور""الطفكلػػػػة" لػػػػـ تبػػػػرز كتصػػػػكر متميػػػػز كخػػػػاص فػػػػي عػػػػالـ الكبػػػػار إال مػػػػع القػػػػرف 

عبلقووووووة التغ يووووووة " حػػػػػػكؿ "سووووووردي لحمووووووو، كدراسػػػػػػػة "الـ األكلػػػػػػى لتمػػػػػػؾ التصػػػػػػكراتبػػػػػػدأت تظيػػػػػػر المعػػػػػػ

"، ممػػػػػا أسػػػػػػفر عػػػػػػف تنػػػػػكع اآلراء كالنتػػػػػػائج ككجيػػػػػػات النظػػػػػر، فػػػػػػزاد مػػػػػػف ثػػػػػػراء يالتصووووووورات االجتماعيووووووة

كبدايػػػػة الثمانينيووووات مجػػػػاؿ البحػػػػث، كتعػػػػددت معيػػػػا منػػػػاىج البحػػػػث الميػػػػداني، كمػػػػا شػػػػيدت فتػػػػرة نيايػػػػة 

ة حػػػػػػكؿ "التصػػػػػػكرات االجتماعيػػػػػػة" عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل العػػػػػػالمي، حيػػػػػػث تشػػػػػػير أبحاثػػػػػػا معم قػػػػػػ التسوووووورينيات

مرجعػػػػػػػػا كتػػػػػػػػب حػػػػػػػػكؿ التصػػػػػػػػكرات االجتماعيػػػػػػػػة، ممػػػػػػػػا أفػػػػػػػػرز عػػػػػػػػدة  322لكجػػػػػػػػكد  5777إحصػػػػػػػػائيات 

" الػػػػػذم نػػػػػاقش الممتقوووووى الووووودولي الرايوووووعتظػػػػػاىرات عمميػػػػػة كممتقيػػػػػات كأيػػػػػاـ دراسػػػػػية كدكليػػػػػة مػػػػػف مثػػػػػؿ: "

الممقوووووى ، ك "5777أكت  06-03" مػػػػػف كوعصووووور التصوووووورات االجتماعيوووووة يمدينوووووة مكسووووويعنصػػػػػر "

أفريػػػػػػؿ كاألكؿ مػػػػػػف مػػػػػػام  12-07" الػػػػػػذم عقػػػػػػد بمػػػػػػكنت  أيػػػػػػاـ الوووووودولي حووووووول التفكيوووووور االجتموووووواعي

5777
1  . 

كيعتبر مجاؿ "التعميـ" ك"العبلقات االجتماعية المدرسية" أىـ مجاؿ النتشار مفيـك "التصكرات 

ختبر طبيعي إلنتاج التصكرات كتداكليا، مف االجتماعية" كتجديده، كخاصة المدرسة االبتدائية كم

تصكرات األكلياء لغايات المدرسة االبتدائية إلى تصكر المعمميف لمتبلميذ إلى العبلقات السائدة بيف 

 المدرسيف كالتبلميذ في ضكء األدكار المؤسسية كالتصكرات.

األبعاد التاريخية كالثقافية كما يجب اإلشارة إليو ىك االرتباط الكاسع لمفيـك التصكرات االجتماعية ب

ن ما ىي في تداخؿ  كاالجتماعية، ككنو كما أشرنا سالفا ال يرتبط بالفرد ىذا الذات المتفاعمة مع اآلخر كا 

مع كؿ ما ىك اجتماعي، ليصبح المكضكع األكثر مركنة مف حيث التناكؿ المعرفي كالتخصصي؛ إذ أن و 

معالجة، مما يجعؿ منو مساحة تناكؿ م قيمة في ممتقى طرؽ ال يؤمف بمبدأ االحتكار مف حيث التناكؿ كال
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كؿ العمـك التي تختص بيذه األبعاد كبحقكليا كالسيما السكسيكلكجيا كالسيككلكجية، دكنما أف يككف مجاال 

بؿ يعتبر األداة التي يمكنيا أف تثكر العمـك اإلنسانية بكامميا مف الداخؿ، يحتكره ىذيف الحقميف، "

حقؽ استقبلليا المنيجي تبعيتيا المعرفية كالمنيجية لمعمـك األخرل، كالتي أنيكتيا لت  كيجعميا تفؾ 

ة مف جية كمكضكعا ليا مف جية كالنظرم، حيث تغدك التصكرات االجتماعية مختبرا لمعمـك اإلنساني  

" إلى أف  ييعائشة يمرر ، كقد أشارت الباحثة المغربية "ةثانية، مما يؤدم بيا إلى إنتاج قكانينيا الخاص  

تظؿ شديدة االرتباط باألنظمة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي أنتجتيا، التصكرات االجتماعية " 

تصمبا  كرغـ ما لحؽ تمؾ األنظمة مف تغيرات بنيكية تتطكر ببطء، مما يعني أف قكل المحافظة تظؿ أشد  

      .1"عمى مستكل الذىنيات مثمما عمى المستكل المادم

ن ما عتيؽ جدا ضاربا بجذكر أصكلو إذ ف فمفيـك التمثؿ االجتماعي ليس بالمفيكـ الحديث، كا 

بالفكر االجتماعي القديـ، كاف الفضؿ في ظيكره مف جديد إلى الحقكؿ البحثية عمى يد مجمكعة مف 

، فانطبلقا مف تخصصاتيـ عممكا عمى إحداث نقمة نكعي   ة المفكريف الذيف آمنكا بأىمية ىذا المفيـك

تطكري ة عمى مستكل المفيـك كتصكر أك ال، ككمفيـك تطبيقي ذك فعالي ة في فيـ الكاقع أك العالـ الذم 

يعيش فيو األفراد ثانيا، ليكف بذلؾ المفيـك الذم ال يعرؼ حدكد تناكلية تجعؿ منو مفيكما حكرا فقط عمى 

صصات، مفيكـ استحضر مجاؿ فكرم تخصصي كاحد؛ بؿ المفيـك الذم تشترؾ فيو العديد مف التخ

كجكده بالعديد مف المجاالت المتنك عة كالمتباينة، مجاالت قد تبدك لمكىمة األكلى أنيا منعزلة عف بعضيا 

البعض، لكف ىي في الحقيقة مترابطة كمتداخمة فيما بينيا، مجاالت ما ىي إال مرآة عاكسة لما يحدث 

البحث العممي، لتصبح بذلؾ التصكرات بعمؽ مجتمع عرضة لمتغيير كالتجديد، السيما بمجاؿ 

ن ما إلى إعادة بنائو كفؽ معايير تتكافؽ  االجتماعية كمصطمح فعمي ال يصبك فقط إلى فيـ الكاقع كا 

 كمتطمبات المجتمع بحد ذاتو.   
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 :التصورات االجتماعية ونظرية النواة المركزية (8

 :بنية التصورات االجتماعية( 8.8

كع بنية التصكرات االجتماعية، البد مف إرجاعيا إلى نظرية النكاة إف  إمكانية الكصكؿ إلى مكض

عناصر ، كعناصر مركزية (، الذم مي ز بيف نمطيف أساسييف مف العناصر:Abric 1976المركزية )

 .جانيية

فإف  دعـ المكتسبات السيككلكجية التصكرات االجتماعية تنطؽ حكؿ  Herzlich 1972كحسب 

 Moscovici 1961كيد فيذه الفكرة ليست بالفكرة الجديدة بالكامؿ، فقد تحدث العناصر المركزية، كلمتأ

، بدكف أف تككف ىذه األخيرة Figuratif" رمزيةالنواة ال"، كعف مفيـك "المرنى المركزيكذلؾ عف مفيـك "

 زية""النواة المرك أف فكرة كىي (Abric 1976معادلة لمفيـك النكاة المركزية، بيد أف  ما ىك جديد مع )

تمثؿ بنية تعطينا تصكرات ذات معنى كترابط منطقي بيف األفكار، ىذا كأف  كؿ عناصر التصكرات 

     . 1االجتماعية ىي باألساس خاضعة لنكاة مركزية

فإف التمثؿ االجتماعي ىك مجمكع منظـ حكؿ نكاة محكرية م شك مة مف عناصر   Abricكحسب 

ة المييكمة ىي العنصر األساسي في التمثؿ، كالكشؼ عنيا يسمح تعطي داللة ليذا التمثؿ، إف  ىذه النكا

 بالد راسة المقارنة لمتمثبلت.

كتتشكؿ النكاة المركزية مف " العناصر التي تعطي معنى كداللة لمتصكر، كالتي تككف مشب عة 

 بالنظاـ القيمي لمجماعة، كىي تمؾ العناصر المتعمقة بػ: 

 طبيعة مكضكع التصكر. -

 أك الجماعة بمكضكع التصكر. عبلقة الفرد -
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 - Pascal MOLINER, la représentation sociale comme grille de lecture, publications de l’université de 

Provence : Marseille, 1992, pp 15-16. 



 نظاـ القيـ كالمعايير. -

كاألصعب تغييرا بسبب لتعتبر بذلؾ النكاة المركزية الجزء األكثر ثباتا نسبيا كاستقرار في التصكر، 

 .1"أن و تبرز فيو الذاكرة الجماعية لمجماعة

ن   ذات بعد كميليست  ىك أن يا النواة المركزية""ما يميز  إف   عد كيفي باألساس، "ب ذاتما ىي كا 

ؽ األمر يتعم   يرة ظيكر العديد مف العناصر في خطاب الفاعميف ال تكفي بالتأكيد بأف  كلذلؾ فإف  كت

مة لمنكاة المركزية، كلكف بالمقابؿ إذا كانت ىذه العناصر تقيـ عبلقات مع بقية العناصر شك  بعناصر م  

 .2"رة عمى المركزيةة الكمية ليذه الركابط مؤشاألىمي كتعطييا داللة بالخصكص، يمكف حينئذ اعتبار أف  

مبة أك النكاة تسمى أيضا بالنكاة الص  مف دكف أف نتغاضى عمى التسميات المختمفة لمنكاة المركزية، بحيث 

؛ ككنيا تتشكؿ مف مجمكعة مف العناصر المتداخمة فيما بينيا لتؤدم مف خبلؿ عمميا كتفاعميا المشكمة

تغي رت  إذاىذه العناصر المشكمة لمنكاة المركزية ىي أن يا  ما يمي ز، ك كاة المركزيةالكظائؼ التي تقدميا الن

َتغي ر معيا التصكر، لذا فإف  عناصر النكاة المركزية ىي التي تعطي معنى كداللة لمتصكر، كالتي تككف 

عة المكضكع مشب عة بالنظاـ القيمي لمجماعة، كتككف ىذه العناصر مرتبطة ارتباطا شديد الس بؾ بطبي

الم َتَصك ر مف جية، كعبلقة الفرد أك الجماعة بمكضكع التصكر مف جية أخرل، مف دكف أف ننسى نظاـ 

القيـ كالمعايير التي تنتظـ مف حكليا عبلقة الفاعميف أك الجماعة، لذا نجد أف  النكاة المركزية تعتد مف 

 .العناصر األكثر استقرارا في التصكر األكثر مقاكمة لمتغيير

   وظيفة النواة المركزية: (8.4

بما أف  النكاة المركزية ىي العنصر األساسي لمتمثؿ فمرد ىذا إلى نظاـ عمؿ ىذه النكاة كالعناصر 

نة ليا، ففي ظؿ عمؿ ىذه األخيرة ي عطى ليذه النكاة كظائؼ تساىـ في عمؿ التمثبلت، كعميو "فإف   المكك 
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، حيث أف  النكاة المركزية ىي أصؿ مختمؼ عناصر ظيفة توليدية"و لمنكاة المييكمة كظيفتاف أساسيتاف، "

وظيفة التمثؿ، كىي التي تعطييـ معنى كقيمة، كمف خبلليا يمكف أف تعرؼ ىذه العناصر التحكؿ، ك"

" تجدد طبيعة الركابط التي تكحد بيف عناصر التمثؿ، إذ تعد العنصر النواة المركزية، إف  "تنظيمية"

ف  التمثؿ يتغير حينما تتغير النكاة"المكحد كالمثبت لم تنتظـ حكؿ النكاة المعارؼ، فيي التي ، ك" 1تمثؿ، كا 

تحدد العبلقات التي يربطيا ببعضيا البعض، كىكذا النكاة كعمى اعتبارىا بنية معرفية تضمف كظيفة 

 .  2"تعميـ المعنى كتنظيمو

عي؛ ألن يا ثابتة كمتناغمة، تمنح معنى كما ت حدث النكاة المركزية ديمكمة كاستمرار التصكر االجتما

 .3كقيمة لمختمؼ عناصر التصكر، كتحدد الركابط بيف مختمؼ عناصر التصكر

 :  ةوالخاتم

إف  تحديػػػد الماىيػػػة المفيكماتيػػػة لمفيػػػـك الفقػػػر لػػػيس بػػػاألمر المتفػػػؽ عميػػػو؛ نظػػػرا الرتباطػػػو بمجمكعػػػة 

عمى مستكل رؤل المفس ريف لظاىرة الفقػر، سػكاء  المؤشرات الكمي ة كالكيفية معا، األمر الذم خمؽ اختبلؼ

بالن سػػػبة لمنظريػػػات التقميديػػػة أك الحديثػػػة، ىػػػذه الظػػػاىرة القديمػػػة الحديثػػػة التػػػي كانػػػت مرتكػػػز تنػػػاكلي حتػػػى 

 لمد يانات الس ماكية، نظرا لنتائج آثارىا عمى الفرد فالمجتمع.

ن ما كجكدىا  كتعد ظاىرة الفقر كظاىرة مرس خة بجذكرىا في قاع المجتمع، فإن يا لـ تنشأ مف العدـ كا 

كاف مف كراء العديد مف األسباب، سكاء أكانت ىذه األسباب اجتماعية مف مثؿ: انتشار البطالة، اإلدماف 

عؿ المخدرات...، أك أسباب اقتصادية مف مثؿ: انخفاض األجكر، خسارة مناصب العمؿ...، أك حتى 

يفي...، إضافة إلى أسباب تـ تحديدىا األسباب الد يمغرافية مثؿ: الن مك ال س كاني المتزايد، الن زكح الر 
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انطبلقا مف تصريحات المبحكثيف منيا: الت طكر الت كنكلكجي الس ريع، الت يافت نحك الكماليات، انتياؾ 

حقكؽ اإلنساف...، أك بصفة عامة أسباب داخمي ة مكجكدة بذات المجتمع أك خارجية متعم قة بعكامؿ خارج 

نطاؽ المجتمع، كم يا أسباب بالر غـ مف اختبلفيا كتنك عيا اجتمعت لترسـ لنا ظاىرة ال تعرؼ حدكد أك 

رقعة جغرافية معي نة، ظاىرة لدييا العديد مف األنماط تـ تحديدىا سكاء كفقا لمعنى الفقر، أك كفقا لممدة 

مفقر عد ة مظاىر منيا ما ارتبط بالحاجات الزمنية كفترة بقائو، أك كفقا لمبيئة الجغرافية، إضافة إلى أف  ل

 األساسية، كمنيا ما ارتبط بالحرماف، كمنيا ما ارتبط بسياسة التنمية بالمجتمع.

ػػا عػػف خريطػػة الفقػػر بػػالمجتمع الجزائػػرم فقػػد عػػرؼ ذيكعػػا السػػيما مػػع بدايػػة الثمانينيػػات، ذيكعػػا زاد  أم 

يػة السػكداء التػي أتػت عمػى األخضػر كاليػػابس أال معػو زيػادة عػدد الفقػراء مػف دكف أف ننسػى الحقبػػة التاريخ

كىي الحقبة االستعمارية التي أنيكت المجتمع الجزائرم، ليذا فػإف  خريطػة الفقػر بػالجزائر قػد عرفػت ثػبلث 

مراحؿ أال كىي: المرحمة االستعمارية، مرحمة ما بعد االسػتقبلؿ، المرحمػة التػي عقبػت األزمػة االقتصػادية، 

 جتمعنا عد ة أسباب منيا ما كاف مباشر، كالبعض اآلخر غير مباشر.ع العمـ أف  لمفقر بم

إذف فظاىرة الفقر ذات خيكط محاكة في كجكدىا بصكرة غير منفصمة عف ظكاىر أخرل، كعكامؿ 

زت مف كجكدىا كتعميؽ فعاليتيا، لتصبح بذلؾ ظاىرة بغاية التعقيد كالتركيب.        قد عز 

عية المكضكع الذم أثار اىتماـ العديد مف الباحثيف باختبلؼ لقد أصبح مكضكع التمثبلت االجتما

ن ما قد عرؼ تكاجدا منذ خمسيف سنة،  انتماءاتيـ الفكرية كالمذىبية، إذ أن و ليس بالمفيـك الحديث، كا 

ليعرؼ تجددا ناتج عف فعؿ التغيرات االجتماعية، فتحكؿ بذلؾ ىذا المفيـك إلى مفيـك مركزي ا تشترؾ فيو 

را ظـك االجتماعية، لما لو مف أىمية في تفسير الكاقع االجتماعي، يحمؿ العديد مف التعاريؼ، نكافة العم

لتعدد المقاربات كالدالالت التي يحمميا ىذا المفيـك مم ا نجـ عنو صعكبة الكصكؿ إلى تعريؼ كاحد، مع 



ؿ مف المفيـك كاإلدراؾ، العمـ أف  ىذا المفيـك متصؿ بعبلئقنا في العالـ، كيعد المستكل الكسيطي بيف ك

 يتحدد انطبلقا مف مكاقفنا كمعمكماتنا كصك رنا الممتقطة مف الكاقع االجتماعي.

ف مف العناصر اآلتية: التخيؿ، اإلدراؾ، الص كرة  كتكمف فعالية التصكرات االجتماعية التي تتكك 

في سياقيف أال كىما: الس ياؽ  كالص كرة الذ ىنية، الرأم كاالتجاه، المكقؼ، كالتي ال يمكف فيميا في إال

المعرفي، كالس ياؽ االجتماعي في مساىمتيا في تككيف سمككيات األفراد، كالعمؿ عمى تكجيو اتصاالتيـ 

االجتماعية، إذ يعد مفيـك التصكرات االجتماعية كظاىرة جد معقدة تقـك عمى تكفير الجانب المعرفي 

في ذات الكقت، بحيث تتشكؿ التصكرات االجتماعية  لؤلفراد، كما تيدؼ إلى تفسير كتشكيؿ الكاقع

 انطبلقا مف االتصاؿ االجتماعي الذم يتـ بيف الفاعميف االجتماعييف.

إذف أصبح مفيـك التمثبلت االجتماعية المتضمف لمعديد مف األنكاع كالكظائؼ المتنك عة مف أبرز 

فية، كظيكره مف جديد إلى الحقكؿ المفاىيـ التي استحكذت عمى مركزية اىتماـ جميع الحقكؿ المعر 

البحثية كاف بفضؿ مجمكعة مف الباحثيف الذيف آمنكا بفعالية ىذا المفيـك كأىميتو، ليحدثكا بذلؾ انطبلقا 

مف تخصصاتيـ المتنكعة نقمة نكعي ة عمى مستكل ىذا المفيـك كتصكر ككمفيـك عممي، كبالتالي أصبح 

 لبحثية. ىذا المفيـك ممتقى لمعديد مف التخصصات ا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 :مقدمـة     

، حتى أف  أحد كمكضكع شك ؿ مرتكز لو ثقمو مف حيث االىتماـ في عمـ االجتماع العائمةإف  دراسة 

، السيما مف المكضكع الرئيسي ليذا العمـ العائمةفي كقت مضى كانت تجعؿ مف  ىذا األخيرتعريفات 

ف نتاج استجابتو لمجمكعة مف في المجتمع بطرؽ متعد  المكاف الياـ الذم تشغمو حيث  دة، كنسؽ تكك 

إذ تعد  مؤسسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية القيـ التي يحاؾ بكاسطتيا الطابع االجتماعي لؤلفراد، 

ثفت مساحة األبحاث بعمـ االجتماع خاصة حكؿ اليامة، كاليكية التعبيرية لطبيعة المجتمع، لذلؾ ك  

ر الد راسة العممية ليذا الجانب الياـ ظيـ األسرم، مسألة التن األمر الذم مك ف عمـ االجتماع مف أف يطك 

 مف مكضكعاتو المتعددة.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 :عائليالنسق ال  ماىية  (8

بيف تتجو جميعا إلبراز االرتباط الدائـ ما  نكات الماضية عد ة تعريفات لمعائمةظيرت خبلؿ الس

كالقياـ ببعض الكظائؼ التي تسقط عف  ،ذلؾ مف إنجاب كرعاية األطفاؿ ترتب عفالرجؿ كالمرأة، كما ي

ذا ما حاكلنا أف  العائمة في تطكرىا مف صكرة إلى أخرل بتغير المجتمع كالثقافة البازغة مف رحمو، كا 

نرصد تعريفا محددا ليذه الكحدة، فإننا ال يمكف بأم شكؿ مف األشكاؿ أف نتكصؿ إلى محاكلة اإلجابة 

ذلؾ لعدـ كجكد تعريؼ جامع كشامؿ عمينا، األمر  لتعذربإعطاء تعريؼ دقيؽ ليا،  العائمةعف ماىية 

قة كالضبط؛ ىذا راجع الختبلؼ تحديد العمماء لمفيـك يحقؽ ما ينبغي أف تككف عميو التعاريؼ مف الد  

ة االجتماعية النابضة ككيفية نظرتيـ إلييا، كاختبلؼ أبعاد التحميؿ السكسيكلكجي ليذه الكحد العائمة

ؿ كسط طبيعي كاجتماعي  لمفرد، تقـك  ،ة داخؿ المجتمعكالغير ناضبة في إسياماتيا الحيكي   كالتي تعد "أك 

"عمى مصطمحات يرتضييا العقؿ الجمعي، كقكاعد تختارىا المجتمعات كاختبلؼ االنتماءات  ،1...

حتى االختبلؼ البيئي لكؿ باحث، كما المدرسية كالمذىبية لمباحثيف كالرؤل السكسيكلكجية ليـ، ك 

، حكؿ ىذا المفيـك مف التعاريؼ التي سيقت ال متناىيةمف مجمكعة  ةر مصغ عي نةسنعرضو ما ىك إال 

 منيا اآلتي:

 ف مػػػػػػػػػف زكج كزكجػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع أطفػػػػػػػػاؿ أك بػػػػػػػػػدكنيـ، منظمػػػػػػػػػة دائمػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػبيا تتكػػػػػػػػك  " العائمػػػػػػػػةتعتبػػػػػػػػر 

فػي حػػيف ، "Nimicoff"نيمكووف " ك"Ogburn""نأجيورو" حسػب كػؿ مػػفف مػف رجػؿ أك امػرأة..." أك تتكػك  

" E.F Vogel :فوجول" ك"N.W bellيول:أمثػاؿ كػؿ مػف "فػي تصػكرىـ لمعائمػة مػف بعػض البػاحثيف  يتجػو

 .  (2)"كحدة بنائية تتككف مف رجؿ كامرأة يرتبطاف بطريقة منظمة اجتماعيا مع أطفاليما"باعتبارىا 
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عمى البنية المكرفكلكجية البنائية لؤلسرة، إذ  الىتماـاما يمكف استنتاجو مف ىذيف التعريفيف تركيز 

أنيا تمثؿ الكحدة األكلى اليادفة لممحافظة عمى النكع اإلنساني كالمنظمة االجتماعية الدائمة نسبيا 

 العائمةالمتككنة مف مجمكعة أفراد محدديف يرتبطكف بطريقة منظمة اجتماعيا، كأن و مف الممكف أف نفسر 

 الكظائؼ المتغيرة.في ضكء البناء ك 

الرجؿ كالمرأة كاألطفاؿ أك  –التككيف المكرفكلكجي لؤلسرة ال يقتصر فقط عمى ىؤالء األفراد لكف 

نكف كحدة تسمى في بعض األحياف -بدكنيـ ، فقد تككف أكبر مف ذلؾ كثيرا لتشمؿ أفراد آخريف الذيف يكك 

 الممتدة". العائمةأك" "العائمة"

مجمكعػػػة مػػػػف "مفيػػػـك العائمػػػػة فػػػي ككنػػػو فقػػػد حصػػػرا " Locke" "وكلووووك" "Berges" "يووورجسأمػػػا "

 ـ كيتفػػػػػػػػاعمكف كفػػػػػػػػؽ ألدكار محػػػػػػػد دة بػػػػػػػػركابط الػػػػػػػػز كاج أكالػػػػػػػػد   ،األشػػػػػػػخاص يرتبطػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي منػػػػػػػزؿ كاحػػػػػػػػد

ا المفكػريف ركػزا عمػى نقطػة جػد ىنػ، 1"كيخمقكف كيحػافظكف عمػى نمػط ثقػافي عػاـ، بني كيعيشكف فيياأك الت  

لمعائمػػة كنسػػؽ قيمػػي ييػػدؼ لممحافظػػة عمػػى نمػػط ثقػػافي عػػاـ؛ أم أن يػػا تمثػػؿ ميمػػة أال كىػػي الػػد كر الفاعػػؿ 

فػػي المػرآة الم عب ػػرة عػػف اليكيػػة الثقافيػة لممجتمػػع، حتػػى كلػػك كػاف ىػػذا التعبيػػر فػػي حػدكده الضػػيقة كالن سػػبية، 

ة القرابي ػة الجماعة البنائي ػ"" بأن يا تمؾ "Iraris" ""اراريس مف أمثاؿ يذىب في تعريفو لياأف  ىناؾ مف  حيف

أك الت بنػػي ـ كاج كالػػد  الميم ػػة، كىػػي تنشػػئة الكليػػد الص ػػغير"، ك"جماعػػة مػػف األفػػراد تػػربطيـ الػػز  الكظيفػػة  ذات

 يتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمكف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيا، كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ دكره المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكجيؤلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،أك 

ػػز أكثػػر ىػػذا التعريػػؼ عمػػى الكظيفػػ، 2"أك زكجػػة، أب كأـ، أخ كأخػػت مكػػكنيف ثقافػػة مشػػتركة  لي ػػة ي رك  ة األك 

لمعائمة أال كىي: "كظيفػة التنشػئة االجتماعيػة" كعمميػة مػف أبػرز العمميػات بػذات النسػؽ العػائمي بػالرغـ مػف 

أف  ىذه الكظيفػة لػـ تعػد حكػرا عمػى العائمػة بقػدر مػا أصػبحت تتشػارؾ معيػا مؤسسػات التنشػئة االجتماعيػة 
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الت جمػػع الطبيعػي بػػيف "  عمػى ذلػؾ "Western Mark "وسووتر موواركعنػد " العائمػةيػدؿ لفػػظ  األخػرل، ك

فيػا رِ عن أشخاص انتظمتيـ ركابط الد ـ فأل فكا كحدة ماديػة كمعنكيػة تعتبػر أصػغر الكحػدات االجتماعي ػة ال تػي يَ 

جماعػة أفػػراد يػػربطيـ " بأن يػػا: "Weleim Garit" "وليووام قاريووتفػي حػػيف يعتبرىػػا ""، المجتمػع اإلنسػػاني

" سوووومينركيػػػػذىب كػػػػؿ مػػػػف ". 1"...سػػػػكنكف فػػػػي منػػػػزؿ كاحػػػػد كيتفػػػػاعمكف، كييأك التبنػػػػ ـربػػػػاط الػػػػز كاج، الػػػػد  

"SMINER "كيموور"ك "KILLE تنظػػيـ اجتمػػاعي  مصػػغ ر ينطػػكم عمػػى " ىػػذه الكحػػدة مجػػرد اعتبػػار فػػي

تجمع اجتمػاعي قػانكني ألفػراد اتحػدكا  ك"، (2)"جيميف عمى األقؿ، كيتمي ز تشكيمو باالعتماد عمى رابطة الد ـ

، كىػـ فػي الغالػب يشػارككف بعضػيـ بعضػا فػي منػزؿ Adoptionبة أك بػركابط التبنػي بركابط الزكاج كالقرا

، مػػا 3"كاحػػد، كيتفػػاعمكف تفػػاعبل متبػػادال طبقػػا ألدكار اجتماعيػػة محػػددة تحديػػدا دقيقػػا كتػػدعميا ثقافػػة عامػػة

 يتبي ف مف التعريؼ ىك أف  العائمة كمؤسسة اجتماعية ذات إقرار اجتماعي قانكني.

مسألة اعتبار  فيأنيا حصرت كجو اىتماميا ىك جو مف ىذه التعاريؼ اتنتسإذف ما يمكف ا

كحدة بنائية لتنظيـ اجتماعي قانكني بغاية األىمية قائمة عمى العبلقات القرابية كركابط الدـ،  العائمة

كاألشخاص المؤسسيف ليذه الكحدة يربطيـ رباط الزكاج كركابط القرابة أك ركابط التبني، كتبرير قياـ 

عمى تكسيع نطاؽ العبلقات القرابية ىك تكسيع شبكة العبلقات االجتماعية؛ مف خبلؿ اتساع  لعائمةا

كالمحددة بمتغيرات ثقافية عامة ىي في حقيقة األمر شرط  ،مجاؿ تبادؿ األدكار االجتماعية لفاعمييا

 تحكـ المجتمع المتكاجدة بو ىذه المؤسسة االجتماعية. ،اجتماعيا دَ دَ حَ كنتيجة تَ 
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الجماعة االجتماعية النظامية المسؤكلة عف تكاثر الجماعة اإلنسانية،  العائمةكما يمكف اعتبار 

Lundberg "لنديرجكىذا ما أقره "
، كليذا كانت 1"...ىي نظاـ إنساني أكلي العائمةأف  "" في قكلو *

ئؼ متخصصة كما ىك المبكرة في تاريخ اإلنساف مجتمعا صغيرا متكامبل، كلـ تكف نظاما لو كظا العائمة

ليا مف مجتمع صغير مكثؼ في تحك   العائمةالحاؿ في المجتمعات الحديثة األكثر تعقيدا، كيكمف تغي ر 

بذاتو إلى كحدة كظيفية متخصصة داخؿ مجتمع يزداد نمكا باستمرار. كما يذىب بعض الباحثيف 

 رعة.جزء متكامبل مف مجتمع يتغير بس "العائمةف  "االجتماعييف إال أ

يا كبأن  ، "كحدة مف شخصيات متفاعمة" العائمة فيعتبر" Ernest Burgess"أرنست يرجسأما "

، فمف خبلؿ ىذا 2"كحدة قائمة عمى التفاعؿ بيف األشخاص الداخميف فييا، كالتكيؼ المتبادؿ بينيـ"

اجتماعي،  يظير في التقميؿ مف أىميتيا كبناء العائمةحكؿ في دراسة التعريؼ نبلحظ أف  جكىر الت  

الفرد أصبح  العائمةكالتركيز عمى اتجاىات األعضاء، كحتى أن و في االتجاىات الحديثة الميتمة بدراسة 

 الحديثة. العائمةمف العبلمات المميزة المستخدمة كمدخؿ أساسي لفيـ 

ى الكحدة االجتماعي ة األكلى ال تي تيدؼ إل" تمؾ بأن يا مرجم عمم االجتماعفي  العائمة كتعر ؼ

المحافظة عمى الن كع اإلنساني، كتقـك عمى العقؿ الجمعي كالقكاعد ال تي تقر رىا المجتمعات كىي نكاة 

فأحيانا يت سع ليشمؿ جميع أفراد  في جميع مظاىرىا، يختمؼ نطاقيػا المجتمع، كتختمؼ الن ظـ العائمي ة

ى ال يتجاكز نطاؽ األب كاألـ كما العشيرة، كأحيانا يشمؿ الز كج كالز كجة كأكالدىما، كأحيانا يضيؽ حت  

 ياػبأن فيعتبرىا *"Frédéric le Play"فردريك لويبلي، كحسب "3"ىي المجتمعات الحديثة
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جماعة تقـك عمى ، كما يمكف اعتبارىا "1"لممجتمع أك لمطبقة Exact Model النمكذج المضبكط"  

  .(2)"لة األطفاؿ كتربيتيـالعبلقة الجنسية بشرط أف تككف محدكدة كدائمة بصكرة تكفي إلعا

انحصرت في كؿ مف: كظيفة  العائمةما يمكف استنتاجو مف ىذيف التعريفيف ىك أف  كظائؼ 

" التي تككف في كجو شرعي مؤسس عمى النسؽ الوظيفة الجنسية، ك""المحافظة عمى النوع اإلنساني"

و لمسمكؾ الغرائزم الحيكاني،  رويرت ىذا ما يؤكده "الزكاجي كمؤسسة اجتماعية ضبطية كمكج 

، باإلضافة إلى 3"الكحدة االجتماعية القائمة عمى الزكاج" في اعتبار العائمة "Lowie Robert"لوي

 ".إنجاب األطفال ورعايتيمكظيفة "

لكف مكمف اصطباغ ىذه الكحدة االجتماعية بالطابع السكسيكلكجي متمظيرا في مجمكعة الكظائؼ 

ككؿ مف جية، كألعضائيا مف جية أخرل كليس فقط عمى ىذه العينة  التي تقـك بأدائيا داخؿ المجتمع

  .ىذه التعاريؼمف بعض الكزت عمييا مف الكظائؼ التي رَ 

أف  ىناؾ شبو اتفاؽ بيف التعاريؼ السابقة في األسس التي يقـك عمييا تعريؼ  ىكذا نبلحظ

اختبلفا حقيقيا، ككؿ ما نشير إليو  كر فإننا سكؼ ال نجد"، كلك تعرضنا لتعاريؼ أخرل غير ما ذ  العائمة"

" عمى أنيا جماعة أك مجمكعة، كالبعض اآلخر ينظر إلييا العائمةىنا أف  بعض العمماء ينظركف إلى"

التنظيـ أنكاع عمى أنيا نظاـ ككحدة بنائية، كالكاقع أف الفرؽ بينيما ليس بالكبير؛ ألف  كمييما نكع مف 

 ساس درجة التجريد التي تدرس عمى أساسيا كؿ منيما.االجتماعي يفترقاف أك يقترباف عمى أ
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ػػػردا كمنعػػػزال عػػػف بػػػاقي المؤسسػػػػات  فمػػػف خػػػبلؿ األدبيػػػات يتضػػػح لنػػػا أف  العائمػػػة ليسػػػػت جسػػػما مج 

 .1االجتماعية األخرل، فيي بذلؾ مؤسسة تابعة كخاضعة لمسياؽ االجتماعي الذم تندرج كتسج ؿ فيو

ا، فيي عبارة عػف كاقػع كظػاىرة عالميػة، كىػي بػذلؾ مفيػـك كبيذا تعتبر العائمة بناء كتصكرا اجتماعي

 تنظيمػػػػػػػػي، ترتيبػػػػػػػػي كتصػػػػػػػػنيفي يخضػػػػػػػػع لمكاقػػػػػػػػع االجتمػػػػػػػػاعي الػػػػػػػػذم يختمػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف مجػػػػػػػػاؿ اجتمػػػػػػػػاعي

كاقتصػػػػادم إلػػػػى آخػػػػر، كىػػػػك بالتػػػػالي مفيػػػػـك يمتػػػػاز بديناميكيػػػػة كبيػػػػرة، يتغيػػػػر حسػػػػب السػػػػياؽ التػػػػاريخي  

 .2كاالجتماعي

يتسع ليشمؿ منظكمة عبلقات فاعمة، كمؤثرة أكثر اتساعا إذف فمفيـك العائمة في مجتمعنا قد 

كتشابكا...، حيث تشترؾ العائمة ككحدة اجتماعية في منظكمة متقاربة مف القيـ كالتقاليد كالعادات، كما 

تقـك العبلقات األسرية عمى التعاكف كالتضحية كااللتزاـ الشامؿ غير المحدكد، كغير المشركط مف دكف 

ز إحساس أفراد العائمة الر اسخ باالطمئناف كاالستقرار الن فسي بعدـ الخكؼ مف مكاجية تحف ظ، كىذا ما ي عز 

األزمات كالنكبات المحتممة، حيث كاف بإمكاف الفرد دائما االعتماد عمى عائمتو ميما كانت الظركؼ، 

     .     3كمف ىنا غاب أك انحصر الشعكر بالكحدة كالقمؽ، كينعـ الفرد بدؼء العبلقات الحميمية

كنتيجػػػػة لمظػػػػركؼ التاريخيػػػػة التػػػػي مػػػػر ت بيػػػػا العائمػػػػة العربيػػػػة تعػػػػددت أشػػػػكاليا كأنماطيػػػػا، كمػػػػف ثػػػػـ 

كظائفيػػا، ففػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التغيػػر التػػي تعر ضػػت ليػػا العائمػػة، أكضػػحت الشػػكاىد مػػدل تأثرىػػا 

عائمة العربيػة مػا حػدث فػي بالمناخ االقتصادم كاالجتماعي كالتكنكلكجي العاـ، كمف أىـ ما استجابت لو ال

كظائفيا الشمكلية التقميدية، كاحتفظػت منيػا بػبعض األدكار التػي تغمػب عمييػا الطبيعػة الفطريػة كاإلنجػاب، 
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كمػػػا أصػػػبحت كحػػػدة اسػػػتيبلكية تعتمػػػد فػػػي معيشػػػتيا عمػػػى أنسػػػاؽ اجتماعيػػػة أخػػػرل، كتشػػػير العديػػػد مػػػف 

اعيػة كاحػدة عبػر مراحػؿ تاريخيػا الطكيػؿ، تمكنػت الكتابات عمى أف  العائمة العربية ظمت تشك ؿ كحدة اجتم

 .   1مف أف تحمي نفسيا مف التحكالت االجتماعية، بما تتمتع بو مف مرجعية دينية

ػػص مجمكعػػة مػػف الكظػػائؼ المكككلػػة لمكحػػدة األسػػرية، كانتقػػى ف كػػؿ مجتمػػع مػػف المجتمعػػات قػػد خص 

ات الثقافيػػػة كحتػػى االجتماعيػػة منيػػػا، سمسػػمة مػػف الكظػػائؼ األخػػػرل، ىػػذه األخيػػرة تحػػػددىا جممػػة االعتبػػار 

كىناؾ عدد كبير مف الكظائؼ الكثيرة جدا، بحيث ال يتسع المجاؿ لبحثيا بالتفصيؿ مػف منطمػؽ تحمػيبلت 

، كىنػػاؾ شػػبو إجمػػاع بػػيف العائمػػةمتعػػددة لمقاربػػات سكسػػيك تاريخيػػة متبحػػرة فػػي ميػػداف الدراسػػات المتعمقػػة ب

عدد مف الكظائؼ، كلكف سػكؼ نكتفػي فػي بحثنػا بػذكر عينػة منيػا، تقـك ب العائمةعمماء االجتماع عمى أف 

 نا، كىي كاآلتي:جة لتبلزميا مع متطمبات مكضكع بدراستنتي

 كظيفة تنظيـ السمكؾ الجنسي كاإلنجاب. -

 رعاية األطفاؿ كتربيتيـ كتنشئتيـ.كظيفة عناية ك   -

 كظيفة التعاكف كتقسيـ العمؿ. -

ماعػػػة األكليػػػة اليامػػػة التػػػي تػػػكفر لمطفػػػؿ أكبػػػر قػػػدر مػػػف الج العائمػػػةكظيفػػػة اإلشػػػباع؛ بحيػػػث تعػػػد  -

 .العائمةالعطؼ كالحناف، اإلشباع لتحقيؽ التكامؿ االنفعالي كالعاطفي عند أعضاء 

تعتبػػػر العائمػػػػة مؤسسػػػػة اجتماعيػػػػة ليػػػا كجػػػػكد فػػػػي كػػػػؿ المجتمعػػػات البشػػػػرية، كالكحػػػػدة االجتماعيػػػػة ك 

ميػػا حت  ات التػػي ت  يدراسػػة العائمػػة إحػػدل الضػػركر  األساسػػية التػػي يقػػـك عمييػػا بنػػاء المجتمػػع، ممػػا جعػػؿ مػػف

حػافظ عمػػى تكازنػػو التػي تؤدييػػا ضػركرية لممجتمػػع كػػي ي باعتبػػار أف الكظػػائؼ ؛ظػركؼ المجتمعػػات الحاليػة
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كاسػػتمراره، كيػػأتي ىػػذا االىتمػػاـ فػػي زمػػف كثػػر الحػػديث عػػف الفردانيػػة كتصػػاعدىا، فالعائمػػة ال تعتبػػر تمػػؾ 

 .1، فيي مؤسسة تعمؿ عمى تسيير العبلقات ما بيف األجياؿمف العبلقات فحسب nœudالعقدة 

أصػػبحت مسػػتعرض فييػػا عكامػػؿ جديػػدة  العائمػػةأف   فػػيبلحظ اليرسووونيأمػػا مػػف كجيػػة نظػػر التحميػػؿ 

تقػػػـك بػػػدكر تعبئػػػة الكظػػػائؼ كفػػػؽ اسػػػتعانتيا بالمؤسسػػػات المتخصصػػػة كنتيجػػػة لجممػػػة التغيػػػرات الجذريػػػة 

ف  الن مػكذج النمطػي ليػذه التغيػرات كالتمػايز االقتصػادم مػا ىػك إال تحصػيؿ المتجذرة في شػتى الميػاديف، كا 

حاصػػؿ إلعطػػاء األىميػػة المسػػتمرة لمجماعػػة العائميػػة التػػي كانػػت فػػاعبل فػػي عمميػػة اإلنتػػاج االقتصػػػادم، 

، لكػػف ىػػذه الكحػػدة الفاعمػػة كفقػػا لمتخطػػيط الميكػػرك سكسػػيكلكجي  2تزامنػػا مػػع االنجػػازات الصػػناعية الكبػػرل

 ف أساسيتيف أال كىما:تقـك بكظيفتي

 أ( كظيفة التنشئة االجتماعية.  

؛ فيـ كظيفتيف غير صية الكبار كالدعـ العاطفي ليـب(كظيفة المحافظة عمى ثبات كاستقرار شخ

 .3منفصمتيف عف بعضيما البعض

في السمـ الماكركسككبيؾ خارج نطاؽ كظيفتي اإلنجاب كالتماثؿ  العائمةلكف بالمكازاة إذا ما تأممنا 

االجتماعي ألجؿ األطفاؿ؛ فإننا نجد أنيا جر دت مف العديد مف الكظائؼ التي كانت منكطة بيا؛ بسبب 

 عدـ مشاركة أفرادىا في اإلنتاج االقتصادم.

" في طرحو فيما يتعمؽ بمسألة حديثو عف Talcott PARSONS"تالكوت يارسونزىذا كقد ذىب "

ارىا الكحيدة العاكسة لمكضعية البيكلكجية، كما أنو ال يكجد بأف  ىذه األخيرة ال يمكف اعتب العائمةكظائؼ 

مفيـك كاحد عاكس لمكظيفة األكثر أىمية لؤلسرة أك ما يعرؼ بالكظيفة المقدرة، كالتأكيد في كؿ مرة أف  
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" كحدة حقيقية يارسونزفي نظر " العائمة، فالعائمةعممية اإلنجاب كرعاية األطفاؿ تتأتى دائما عف طريؽ 

تخصص المميز لممجتمعات الحديثة؛ مع األخذ بعيف االعتبار سقكط بعض االتجاىات التقميدية لقمة ال

 المنشأة ليذه المؤسسة.   

كظيفيا بالنسبة لؤلفراد  يعتبر العائمةأف  التبايف في كظائؼ  "PARSONS" "يارسونزر"ػكاعتب

كانات يعتبر عامبل ىاما لؤلمف إف  مف الكاضح أف التحديد النسبي لمم كالنسؽ ككؿ، كقد كتب يقكؿ: "

النفسي، كىذا األمف النفسي ليس ىاما لمكالديف فقط، بؿ لؤلطفاؿ أيضا، كفي مقابؿ ذلؾ فإف عدـ تحديد 

ؿ خطرا عمى الشخصيات فقط، كلكن و تيديد لمنسؽ االجتماعي ككؿ  .1"أدكار النكع ال يشك 

 "الكظيفة الجنسية"كىي فية أال ة لتحقيؽ المتطمبات الكظيأفضؿ مؤسس العائمةتصبح  يذاكب

التي بدكنيما ينقرض المجتمع، كلقد حصؿ الكثير مف التغيير في الكظائؼ التقميدية " الكظيفة اإلنجابية"ك

ذلؾ نتيجة لعدة عكامؿ منيا: خركج المرأة لمعمؿ، كتكفر ضركرية الحياة العائمة، التي كانت تقـك بيا 

زم الكثير منيا التغير الكبير عمى مستكل الكظائؼ التي ع  االجتماعية، األمر الذم أدل إلى ىذا 

 نتزع منيا البعض اآلخر. لمؤسسات أكثر تخصصا أصبحت تشاركيا بعض الكظائؼ كا  

إذف العائمة ىي المؤسسة التي يعاد بكاسطتيا اإلنتاج البيكلكجي كاالجتماعي لممجتمع، كباعتبارىا 

بالرغـ مف المنافسة التي تتعرض ليا مف طرؼ المؤسسات  كذلؾ المؤسسة التنشئكية األكلى ألم مجتمع

األخرل... التعقيدات كالتحكالت العديدة التي عرفيا المجتمع أدت بدكرىا كأثرت ىي األخرل عمى أنماط 

كأساليب كطرؽ تبميغ الكظائؼ كاألدكار األسرية، فبعدما كاف يتمثؿ الدكر األكؿ لمعائمة في تشريب 

تصادم كاألخبلقي، أصبح اليـك يميؿ أكثر إلى العمؿ عمى بناء اليكية الشخصية التراث الثقافي كاالق

لؤلفراد، كعمى إقاـ الرباط كتدعيـ التكاصؿ ما بيف أفراد العائمة، كما بيف األجياؿ باعتبار العائمة مركز 
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فن العائمة كتمثؿ إحدل الحمقات اليامة كاألساسية لتم ؾ العممية التي يتـ العبلقات االجتماعية، كبيذا ت َككَّ

، عف طريؽ التنشئة االجتماعية، فالبشر يتعممكف خصائص الثقافة عبر 1بكاسطتيا نقؿ الممتمكات كالقيـ

ىذه العممية، كتنشئة الطفؿ ىي التي يصبح فييا الطفؿ العاجز تدريجيا، كمف خبلؿ اتصالو باآلخريف 

 .     2السمكؾ المتبعة في ثقافة ما كائنا بشريا مدركا لذاتو كعارفا كممما باألساليب كأنماط

اإلنساني بمجمكعة الخصائص المشتركة في المجتمع  -العائمة–الكحدة االجتماعية ىذه عرؼ ت  ك 

 تمثؿ البطاقة التعريفية لماىيتيا، كنذكر منيا اآلتي:بأسره، خصائص 

 كع اإلنساني. منظمة اجتماعية ىادفة لممحافظة عمى الن   العائمة -

 ؿ كسط طبيعي كاجتماعي لمفرد.ك  أ العائمة -

 منظمة دائمة نسبيا. العائمة -

 ممؤسسة عمى عبلقة زكاجية. العائمة-

التأثير العميؽ الذم يظير فيما لؤلسرة مف أثر كاضح، باعتبارىا البيئة االجتماعية األكلى التي  -

 تطبع الطفؿ.

 العائمةتشير أخرل، كبالتالي  حدىا أك قد تشاركيا فيو أسرك  العائمةمسكف مشترؾ قد تختص بو  -

 إلى شكؿ مف أشكاؿ اإلقامة.

 .3عمى مجمكعة الكظائؼ الشخصية كالمجتمعية التي تمارسيا العائمةتقـك  -

 .4تعترؼ ببعض صبلت الدـ التي تبنى عمى مصطمحات القرابة كالتزاماتيا -
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لتي ت َترنَجـ عف الطبيعة األساس العاطفي الذم يقـك عمى مجمكعة مف الحكافز المعقدة العميقة ا -

  (1)العضكية لئلنساف.

ال يستطيع أف يتيرب مف كاجباتو إزاءىا، بينما يستطيع ذلؾ بصكرة ما إذا  العائمةالعضك في  -

 كاف منتميا ألم  جماعة أخرل في المجتمع.

تعد العائمة المؤسسة التي تمتاز بالتغير كالديناميكية، كىي بذلؾ عبارة عف مجمكعة مف ك 

لعمميات، فكؿ حقبة زمنية ككؿ مجتمع يعرؼ أشكاال مف التجمعات األسرية الخاصة بو، إذ تعتبر ا

العائمة مؤسسة تحتكم عمى قك ة تحم ؿ كمقاكمتيف كبيرتيف، ككذلؾ ذات قك ة تكي ؼ ساعدتيا كتساعدىا 

 . 2عمى تجاكز مختمؼ الت حكالت كالتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

قد عرفت عبر تطكرىا التاريخي أشكاال ككظائؼ كثيرة كمتنكعة؛ فإن و سيتـ  العائمةمف أف   بالرغـ

"؛ ألنيما الشكبلف الرائمة الزواجية" ك"الرائمة الممتدةبيذا البحث التعرض لشكميف منيما فقط كىما: "

يما يأتي تعريؼ كؿ كف المكجكداف معا اآلف في المجتمع الجزائرم، سكاء في مناطقو الريفية أك الحضرية.

 مف ىذيف الشكميف األسرييف مع ذكر البعض مف خصائصيما:

 الممتدة وخصائصيا:   العائلةمفيوم  ( ..2

ف بنائيا مف ثبلثة أجياؿ أك أكثر، كليذا تضـ األجداد كأبناءىـ غير المتزكجيف،"ىي أسرة   تتكك 

"كأبناءىـ المتزكجيف )أك بناتيـ(  مف الزكج كالزكجة "الممتدة  عائمةال، كما تتككف 3ككذلؾ أحفادىـ

كأكالدىما الذككر كاإلناث غير المتزكجيف كاألكالد، كزكجاتيـ كأبناءىـ كغيرىـ مف األقارب، كالعـ كالعمة 

كاالبنة كاألرممة...الخ، كىؤالء جميعا يقيمكف في نفس المسكف، كيشارككف في حياة اقتصادية كاجتماعية 
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" اريسو"ىك" Rosser" "روسركقد عر ؼ كؿ مف " .1"ك رئيس العائمةكاحدة، تحت رئاسة األب األكبر أ

"Harris "عبلقة معينة بيف مجمكعة مف األفراد تربطيـ المكدة كالتراحـ مف خبلؿ الممتدة بأنيا:" العائمة

الزكاج كاإلنجاب، كتمتد لثبلثة أجياؿ بدءا مف األجداد كحتى األحفاد كليسكا محتاجيف لئلقامة بمكاف 

    .2"...كاحد

كبما أف  المجتمع جزء ال يتجزأ مف عالـ ال ينضب فيو التغير المستمر الشديد السبؾ بعكامؿ 

متداخمة فيما بينيا، سكاء أكاف ىذا التغير قريب أك متكسط أك بعيد المدل؛ فإف المجتمعات بتباينيا قد 

كحتى العمرانية،  شيدت ككانت عرضة لمكجة مف التغيرات االجتماعية، االقتصادية، السياسية،

كالمجتمع الجزائرم جزءا منيا، األمر الذم أدل إلى تقمص ىذا الشكؿ لؤلسرة الممتدة، كمف بعض 

 :3الممتدة اآلتي منيا العائمةخصائص 

تتميز بالثبات كاالستقرار، بالرغـ مف تعاقب األجياؿ إال أنيا تظؿ محافظة عمى شخصيتيا  -

 كمسؤكلياتيا.

 كنكعية العبلقات االجتماعية بيف أفرادىا.تتميز بازدياد حجـ  -

 تتميز بالتقارب المكاني بيف أفرادىا.-

ؿ كحدة مف كحدات المجتمع مف حيث طبيعتيا ككظائفيا أك   العائمةإال أن و كبالرغـ مف اعتبارية 

ن  كأشكاليا، فإنيا تشك   ى اعتبارات ما عمؿ اجتماع األفراد الذم ال يقـك عمى الدكافع الطبيعية الغريزية، كا 

لت مف األكسع إلى "، Emil Durkheim" "إميل دوركايميرتضييا العقؿ الجمعي حسب " إال أن يا تحك 

 الكظائؼ إلى أف كصمت إلى الشكؿ اآلتي: ؽ سكاء مف حيث الشكؿ أككمف الضيؽ فاألضي الكاسع،
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 :الزواجية وخصائصيا  مفيوم العائلــة( ..2

العائمة فاع عف مفيـك "فضبل كاسع النطاؽ في الد   "Emil Durkheim" إميل دوركايملقد كاف لػ 

فقط مف خبلؿ العائمة ال تفيـ الزكاجية"، التي يعتبرىا نتاج لتقمص العائمة البطريركية، حيث أف  ىذه 

ن ما مف خبلؿ تأثير األفراد في الجماعة، كت  كج أك الز  الز   بنى كذلؾ بعبلقات القرابة، كجة كاألطفاؿ، كا 

 فالعائمةكجكدىا عمى نمط التخصيص كتعاقدىا االجتماعي، باتخاذ العبلقة فييا طابعا فرديا،  مرتكزة في

ف العبلقات األساسية فيو قائمة عمى محكر العبلقة بيف نماذج التنظيـ األسرم الذم تكك  أحد " الزكاجية

مف زكج كاحد كزكجة "زكاجية" ال العائمةف "، كتتكك  1"مكيةكجة أكثر مف قياميا عمى العبلقات الد  كج كالز  الز  

الجماعة  " بأنيا "الزكاجيةالعائمة " محمد عاطف غيث"، كيعر ؼ "2"كاحدة كاألبناء غير المتزكجيف...

كمف بعض ، 3"كجة كأكالدىما غير المتزكجيف الذيف يقيمكف معا في مسكف كاحدكج كالز  نة مف الز  ككَّ الم  

 خصائصيا: 

النككية   العائمةالزكاجية أك  عائمةكال ،4"جكدىا بكفاة الكالديفجماعة مؤقتة حيث ينتيي ك "أن يا 

ركابطيا منعزلة عف القرابة الكاسعة، تعتمد عمى اإلقامة، تقـك عمى "PARSONS " "بارسكنزػ "بالنسبة ل

كاج، القيـ فييا تكجو نحك المعقكلية، كبالنسبة لبارسكنز نجد تمايزا قترح عف طريؽ الز  نظاـ القرابة، كت  

الزكاجية المنجبة التي  عائمةريحا كظاىرا ألدكار األجناس كاألجياؿ، ىذا الطرح الذم يضع ىدفا لمص

سؽ القاعدم، كىي بذات الكقت كحدة كائنة كاستيبلكية تدفع بنى عف طريؽ األكلياء كاألكالد في الن  ت  

 .5لمنزليبأفرادىا لممشاركة في مكاردىا في الحاالت المعيارية، ال قياميا عمى النسؽ ا
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إذف ما يبلحظ في الكاقع المعاش ىك أف  عكائمنا بمختمؼ أشكاليا ىي بمثابة فضاءات يتـ إنتاج 

 .1فييا سمككيات حديثة

لعؿ أكثر ما يثير االنتباه في عدد كبير مف الد راسات العربية حكؿ العائمة ىك استعماليا غير ك 

طياف نفس الحقؿ الداللي كيستكعباف نفس الحقائؽ "، ككأن يما يعسرةاأل" ك"العائمةالتمييزم لمفيكمي "

 ، االجتماعية، فيما يميؿ البعض إلى استعماؿ أحد المفيكميف بشكؿ حصرم دكف تكضيح داللة المفيـك

فمف حيث داللتيما كمفاىيـ نظرية سكسيكلكجية فإف  العائمة تشير إلى نظاـ عبلقات االرتباط كااللتزامات 

ألفراد )تتشكؿ مف الزكجيف كأبنائيما غير المتزكجيف( عمى أساس القرابة أك التي تنشأ بيف مجمكعة مف ا

كاج أك التبني، كيعتبر الزكاج الشكؿ التعاقدم الرئيسي الذم تقـ عمى أساسو العائمة ككحدة أكلية في  الز 

ه بعضيا البناء االجتماعي، ككنو مجمكعة مف الركابط كالقكاعد المحددة اللتزامات األطراؼ المختمفة تجا

البعض، كفي عبلقتيا بالمحيط الذم تكجد فيو، كميما يكف فإف  تحديد داللة المفيـك ال تكف بمعزؿ عف 

الكاقع الذم يتعامؿ معو، لذلؾ فإف  الخط الفاصؿ بيف مفيـك العائمة كاألسرة ليس دكما كاضحا في أذىاف 

 .2الباحثيف

األسرة، كىذا في سياؽ حديثنا عف العائمة في بحثنا سكؼ نكتفي باستخداـ مصطمح "العائمة" بدؿ 

الجزائرية ال يمكننا القكؿ األسرة الجزائرية، نتيجة لتعدد أشكاليا كأنكاعيا، فضبل أن و ال يكجد نكع أسرم 

كاحد بؿ مجمكعة أسر، كعميو سنستخدـ مصطمح "العائمة" لمداللة عمى ىذا التبايف في البنى االجتماعية، 

 ، كحتى ثراء نمط العبلقات االجتماعية بذاتيا.    االقتصادية كالقرابيػة

انطبلقا مف مقكلة أف  العائمة ىي الخمية األكلى لممجتمػع، كفػي سػياؽ المجتمػع العربػي تتميػز أيضػا ك 

بكحػػػدة األصػػػؿ كالمػػػكدة كالرحمػػػة كالعدالػػػة كالمسػػػاكاة كالتكافػػػؿ االجتمػػػاعي، كمػػػا تتسػػػـ بخاصػػػية العمكميػػػة 
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يط الػػػذم اصػػػطمح عميػػػو المجتمػػػع لتحقيػػػؽ غرائػػػز اإلنسػػػاف كدكافعػػػو الطبيعيػػػة كاالنتشػػػار؛ باعتبارىػػػا الكسػػػ

كاالجتماعيػة، كتحقيػؽ الغايػة مػف الكجػػكد االجتمػاعي كاإلنسػاني معػا، كعميػػو يمكػف النظػر لمعائمػة كمجتمػػع 

ف  « T. Personce »" يارسوونزمصغ ر، ككحدة ديناميكية ذات كظائؼ، فقد أشػار " إلػى أف  العائمػة "تتكػك 

جمػػػكعتيف مػػػف األدكار "األدكار الفطريػػػة" ك"األدكار االجتماعيػػػة المكتسػػػبة"، فيػػػذه األدكار تزيػػػد مػػػف مػػػف م

ؿ الػػذم يشػػك ؿ حيػػاة الفػػرد مػػف  تماسػػؾ البنػػاء االجتمػػاعي كاسػػتمراره، كمػػا تعتبػػر العائمػػة الكعػػاء الثقػػافي األك 

امػػة ليػػا كيتمثميػػا، كمػػا يتعػػر ؼ خػػبلؿ التربيػػة كالتنشػػئة االجتماعيػػة، حيػػث يتعػػر ؼ الطفػػؿ عمػػى األنمػػاط الع

عمػػى أسػػاليب االتصػػاؿ كالقػػيـ كالمعػػايير كاألفكػػار كالعقائػػد، كاالتجاىػػات االجتماعيػػة، كمػػف أىػػـ مػػا تنقمػػػو 

 .    1العائمة لمطفؿ تحديد دكره في إطار ثقافتو، تبعا لنكعو كعمره كمستكاه االجتماعي"

عظـ القكاعد كالمعايير األسرية، ككذلؾ كنظاـ قائـ بذاتو يحدد بذلؾ م العائمةكبيذا نجد أف  

يذه المعايير كالقكاعد لؤلبناء كاألزكاج كاآلباء طريقة سمككيـ ل فرض لمخضكعالضغكط االجتماعية التي ت  

 نظاـ اجتماعي ىاـ  العائمةكتعامميـ كشعكرىـ في ىذا النكع مف الكحدة االجتماعية، كتبقى 

كانت ثقافتو بسيطة، كيتأيد ىذا القكؿ عف طريؽ األبحاث  نسؽ قائـ بذاتو مكجكد في كؿ مجتمع ميماك 

راسات في المجتمعات الحديثة بالرغـ مف التي أجريت في المجتمعات البدائية التاريخية، كتكاصؿ الد  

" لجممة التغيرات الكاسعة النطاؽ خبلؿ التاريخ، كأنيا ىي المأكل الكحيد لكؿ  العائمةض تنظيـ "ر  عَ تَ 

لدكا  األفراد، حيث احتكتيـ، تعتمد في كجكدىا  سكاء في الماضي أك الحاضر في عائمةأف  معظميـ ك 

عمى عكامؿ بيكلكجية ضركرية، تتدخؿ النظـ االجتماعية في تكجيييا كتعديميا، كفؽ خصائص يتبناىا 

يمنع أبدا كؿ مجتمع لنفسو حسب المرحمة التاريخية التي يمر بيا، كالتحكالت التي يعيشيا، إال أف  ىذا ال 

" ليا التأثير الكبير في مسار المجتمع مف خبلؿ جممة الكظائؼ التي تقـك بيا مف جية، العائمةمف أف  "

كالعبلقة الجد معقدة بينيا كبيف المجتمع مف جية أخرل؛ إذ أنو ال يمكف لنا فيـ المجتمع مف دكف النفاذ 
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ثمة في معادلة التأثير كالتأثر المستمريف مف جانب ، نظرا لمعبلقة الضركرية بينيما كالمتمالعائمةلفيـ بنية 

 كالمجتمع مع بعضيما البعض. العائمة

ف بدت في األصؿ ظاىرة بيكلكجية أك كحدة تناسمية مف رتبة الحيكانات العميا، قد  كالعائمة كا 

تطكرت إلى أف أصبحت ظاىرة اجتماعية، كمنت أىميتيا االجتماعية فيما تؤديو مف عمؿ متكاصؿ 

 ائيا كلممجتمع كمو أكثر مما تكمف في ماىيتيا. ألعض

 (العائلة الجزائرية بين البنية والوظائف:2

إف  أم  كحدة اجتماعية تحمؿ ىكيتيا بيف أضمعيا معب رة عنيا في شكؿ مجمكعة مف الخصائص 

فيا كيمي زىا عف باقي الكحدات األخرل، كعميو فإف   نفس األمر  كالكظائؼ التي تخمؽ ليا مجاال منفردا يعر 

ينطبؽ عمى العائمة الجزائرية، الكحدة التي استمدت  خصائصيا مف "األشكاؿ األكلى لمعائمة المغاربية 

األمازيغية المتطكرة عبر مختمؼ المراحؿ، مضاؼ إلييا التراكمات الت اريخية مف خبلؿ الحضارات التي 

العائمة العربي ة كالتركي ة، كتأثيرات  تعاقبت عمى ىذا المجتمع، منيا الحضارة اإلسبلمية خاصة أشكاؿ

المجتمع الفرنسي المتمث مة في تحطيـ كتشكيو بنى القرابة لممجتمع الجزائرم، كمختمؼ الت غيرات 

االجتماعي ة كاالقتصادية التي أث رت عمييا في مرحمة االستقبلؿ، مف خبلؿ نماذج التنمية المنتيجة مف 

 .  1طرؼ الحككمات الجزائرية المتعاقبة"

 :خصائص العائلة الجزائرية(6.0

بصفة عامة أخذت العائمة العربية حصة األسد في ف كالعرب المستشرقيىناؾ العديد مف الباحثيف 

 كجكدم منفردلما تزخر بو مف مزايا كخصائص خمقت ليا كجو  نظرااىتماميـ العممي كتكجيـ البحثي، 
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فانطبلقا مف " حميم يركات"تماميـ ىذا المكضكع ، كمف بيف الذيف شد  اىعف باقي عكائؿ العالـ أجمع

 :1ككنياالعائمة العربية بصفة عامة تتمي ز بدراستو قد ذىب في تكجيو بأف  

  كحدة إنتاجية، كنكاة الت نظيـ االجتماعي كاالقتصادم، فتسكدىا عبلقات التكافؿ كالتعاكف كالكد

 كااللتزاـ الشامؿ بفعؿ ضركرات االعتماد المتبادؿ.

   ة مف حيث تمركز الس مطة كالمسؤكلي ات كاالمتيازات، كمف حيث االنتساب.أبكي 

  ىرمية ال يزاؿ التميز فييا قائما إلى حد بعيد، كرغـ حصكؿ تحك الت ىامة عمى أسس الجنس

 كالعمر كالتنشئة الس مطكية.

 لتزامات ممتدة مع نزكع كاضح نحك النككية كالقبمية في الكقت ذاتو، كما يتضح مف استمرارية اال

 الكاسعة.

كاج كالط بلؽ  كىناؾ خصائص أخرل ال تقؿ أىمية تتصؿ بأمكر األحكاؿ الشخصية المتعم قة بالز 

 كاإلرث، كبنكعي ة عبلقة العائمة بالمجتمع، كبمؤسساتو االجتماعية كاالقتصادية األخرل.

 نية ء مف حيث البِ قة بيا سكاالعائمة الجزائرية تستمد الكثير مف الخصائص المتعم  كعميو فإف  

ة ة كثقافي  خصائص جاءت نتاج ظركؼ تاريخي  ؛ "ةمات العامة لمعائمة العربي  الكظائؼ مف الس  أك 

، فالعائمة الجزائرية بنية مؤسسة في تكاجدىا 2"ةة أضفت عمييا طابع الخصكصي  ة كاقتصادي  كاجتماعي  

ظكاىر التي عرفت ذيكعا في االجتماعي عمى كصؼ جممة االرتباطات القائمة بكضكح بيف بعض ال

ة، الذم يجعؿ كابط تصك رىا يككف في إطار نظاـ عاـ لمعبلقات االجتماعي  ىذه الر  صميـ المجتمع، ك"
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منيا مؤسسة اجتماعية تمثؿ الكسيط الرئيسي بيف كؿ مف شخصية الفرد كالمجتمع المنتمي إليو، كميداف 

 . 1"تفاعبلت مستمرة كشديدة بيف مختمؼ أعضائيا

ما ينطبؽ عمى المجتمعات البشري ة قاطبة بالر غـ مف اختبلؼ ثقافتيا كتجاربيا كظركفيا خبلؿ إف  

العصكر الماضية إال أن يا قد عرفت نمط العائمة األبكي ة، نظاـ قد احتؿ األب فيو المكقع المركزم في 

فحيث تسكد د كمستقبميـ،" بناء العائمة، فاحتكر بذلؾ زماـ الس مطة كالنفكذ كالت صرؼ في حياة جميع األفرا

جؿ ىك رب كر مركزا اجتماعيا أعمى مف مركز األنثى، حيث يعتبر الر  ة يحتؿ الذ  المجتمعات األبكي  

العائمة الذم يتعي ف عميو أف يعمؿ لكسب قكتو كقكت زكجتو كأكالده، في الكقت الذم تنصرؼ فيو المرأة 

ة لمجماعة األطفاؿ؛ ألن و في البنية التقميدي   بكميتيا إلى تصريؼ شؤكف البيت، كاإلشراؼ عمى تربية

العائمية خاصة كاف ت عيد تربية البنات لؤلـ أك لمجماعة األنثكية الخاصة بالعائمة، التي تحرص عمى 

غيرة، التي سرعاف ما تط مع عمى تمقيف كتعميـ الفتيات التدبير االقتصادم كالكاجبات االجتماعية لمفتاة الص  

تككف المرأة عادة " اليطريركيةففي العائمة ، 2ـ مشاعر التضامف كمشاركة الجيرافكؿ األسرار، كتتعم  

ؿ كاألخير عمى المرأة مف منطمؽ اعتبارىا دائما 3"جؿ اقتصاديامتعمقة بالر   ؛ أم أف  الر جؿ ىك المعيؿ األك 

لسمطة في ىذا الن كع كائنا اجتماعيا قاصرا، ىنا تتجسد فعالية السمطة كالقكة الذككرية عمى المرأة، ىذه ا

" مولما يؤكده "4نسؽ اجتماعي مؤسساتي" مف األنظمة ت عد نكاة النظاـ االجتماعي األبكم الذم يعد 

"Mill"  " بغة البدائي ة لمس مطة كالقك ة بما فييا سمطة الر جؿ عمى المرأة، كتعد  سمطة في اعتبار األبكية الص 

ينية الرجؿ عمى المرأة نكاة النظاـ االجتماع ي األبكم المتمثؿ في الس مطة القبمية كاإلقطاعية كالد 
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كفي سيادة ىذا الن كع مف الن ظاـ كالس مطة فإن نا نجد أف  الذككر ىـ العنصر المسيطر عمى ، 1كالممكي ة

الس مطة داخؿ العائمة الممتدة كحتى خارجيا كامتداد ليا، ككذلؾ ىـ الط رؼ المحتكر لمث ركة مف خبلؿ 

اإلناث مف الميراث في أغمب األحياف، خاصة ميراث األرض، كما يرجع تمتع الذ كر بمركز حرماف 

سيادم إلى اعتبارات اقتصادية بالد رجة الثانية تعكد إلى الت قدير االجتماعي لذلؾ الجنس صاحب أنشطة 

بالغة األىمية مف الناحية االقتصادية في المجتمع.

خضكع المرأة خضكعا مطمقا لسمطة الذكر، "... اـ يقضي دائما إلى العائمة األبكي ة نظنظاـ إذف فإف  

لى مصادرة الحرية كالكجكد كالتشكيؾ في عقؿ المرأة كأىميتيا، كمصادرة  أبا كاف، أخا، أـ زكجا، كا 

؛ 2ياسي، كالتعامؿ معيا بكصفيا كائنا معط بل يتكقؼ كجكده عمى كجكد الرجؿكجكدىا االجتماعي كالس  

ىك المنتج الفاعؿ في مراكز الس يادة كالمرأة ىي الط رؼ التي تتكلى أغمبية نشاطات العائمة، أم أف  الذكر 

كمنو فإف  النظاـ األبكم ال يقتصر في كجكده عمى الس يادة المتعم قة بالن شاط العائمي المنحصر بخدمة 

ن ما مركز سيادة سمطة ىذا الن ظاـ تكمف في ت جاكزه إلى أن و أبكم فقط مف األرض كباقي متعمَّقاتيا، كا 

"، Patritineale / Agnatiqueحيث ىذا الن كع مف الس مطة إلى ككنو أبكم كذلؾ مف حيث الن سب "

كجيف ىي بدكرىا   كمف حيث محؿ اإلقامة أيضا؛ أم إقامة الز 

   .3" تخضع لقاعدة الس كف مع كالد الزكج"

زالت مضاميف كجكده قائمة لحد الس اعة بالر غـ مف " ماالنظاـ األبكمكما يجب اإلشارة إليو ىك أف  " 

أن و في كثير مف األحياف ال تظير سماتو بصكرة كاضحة لمعياف خاصة في ظؿ مكجات التغي ر التي 
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زحفت سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة لكياف الن سؽ العائمي، تغيرات عديدة كمتفاكتة في أىميتيا 

ناعي، طكر الص  كسع العمراني كالت  الت  تحت تأثير عكامؿ عد ة منيا، " سكاء في بناء أك كظيفة العائمة 

كعي، ذلؾ أف  بناء القكة القائـ عمى تقسيـ العمؿ كتكزيع األدكار عمى أساس مك الن  عميـ كالن  كانتشار الت  

ا يزاؿ راعة كتدجيف الحيكاف مة األكلى بعد اكتشاؼ الز  الجنس الذم ظير منذ استقرار المجتمعات البشري  

 .  1"الت العميقة التي شيدىاا رغـ التحك  مستمر  

تتحدد داخؿ العائمة الجزائرية التقميدية أم ا عف بنية العبلقات القرابية في النظاـ البطريركي فإن يا " 

حسب عد ة عكامؿ، كالس ف، نكع الجنس، بالنسبة ليذا األخير فقد أثبتت بعض البحكث االجتماعية في 

غـ في المجتمع الجزائرم ىي التي تقـك بالتدابير كاإلجراءات األكلية في تزكيج أبنائيا، بالر   شأنو أف  األـ

؛ ىذا األمر يثبت أف  سمطة الن ظاـ األبكم ليست بالس مطة 2"مف المراقبة المصطنعة مف طرؼ األب

ن ما في بعض األحياف ما ىي إال شكؿ مف أشكاؿ الت مكيو االجتماعي إف ص ح الت عبير، بغية المطمقة، كا 

الحفاظ عمى الص كرة االجتماعي ة لمذ كر بصفة عامة داخؿ العائمة الجزائرية قصد المحافظة عمى االحتراـ 

كالكقار االجتماعي أماـ الجماعة االجتماعية التي تمعب دكرا بارزا بحياة الفاعميف االجتماعييف، فيذه 

خمفي ة أمكسية، عمى  ةقائملتكف مضاميف تطبيقاتيا رابي قالظاـ ن  في الكاجية  الص كرة أحيانا تكف مجر د

تبقى  ، ككف أف  الرجؿ الجزائرم "في إحدل كتاباتو" Frantz Fanon""فرانز فانون "األمر الذم أكده 

ة إذا تعم ؽ األمر ببعض التنازالت مف طرفو لزكجتو؛ ألن و دائما ة، خاص  جميع سمككياتو إزاء زكجتو سري  

ع األب ضِ ة )أعماـ، أبناء عمكمة،...(، كىي التي ت خن ية تتمثؿ في الجماعة القرابي  تحت مراقبة جماع

تيا كتكصياتيا، لذلؾ فيك يتعامؿ مع أسرتو كأبنائو كزكجتو كفقا لما تنص عميو تمؾ الجماعة، لذلؾ القرار 

ستعمؿ األب لترسيخ ة فيو، كمنو نستنتج أف  الجماعة القرابية ىي التي تفاألب ييم و رأم الجماعة القرابي  
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، لكف  ىذه 1ة ككؿ، كتمك نو مف جية أخرل مف تدعيـ سمطتو كتثمينيا إزاء زكجتو كأبنائو"الثقافة األبكي  

ن ما ىك شكؿ مف أشكاؿ المشاركة بيف  الخمفية ليس معناىا اإلنقاص مف قيمة كسمطة ىذا الن ظاـ، كا 

كجيف في اتخاذ بعض القرارات المتعم قة بالحياة    العائمي ة كبأفرادىا.   الز 

إف  مبدأ الش راكة المتفاعمة بيف عناصر العائمة الجزائرية التقميدية جعؿ منيا غداة االستقبلؿ عائمة 

تتميز بنمط معيف مف حيث الش كؿ كالكظائؼ، لتكف عائمة ممتدة قائمة عمى "امتداد عضكية األسرة إلى 

يمكف أف يشمؿ أفرادا مف نفس الجيؿ أك عد ة أجياؿ، كيمكف  ما بعد حدكد العائمة الن ككية؛ ىذا االمتداد

نيا" كابط بيف األسر الن ككية التي تكك  ، كما يمي ز ىذا الش كؿ مف 2تصنيؼ أشكاؿ العائمة الممتدة طبقا لمر 

دأ ىك أن و "ينتشر أكثر في المناطؽ الريفي ة، كيتمي ز بكثرة عدد أفراده، كقيامو عمى مب -الممتدة–العكائؿ 

القاعدة المشتركة في الس كف كاالقتصاد، أم ا نمكذج العبلقات االجتماعي ة التي تجمع بيف أفراده، فيك قائـ 

، في ىذا الس ياؽ نشير إلى امتدادية سمطة الن ظاـ األبكم 3عمى أسس أبكي ة، كيحكمو المجتمع الذككرم"

تصادية، لتتعداه إلى الد كر البارز لمذ كر في إلى حدكد أخرل غير حدكد الس مطة النافذة عمى الممكية االق

" األب أك الذكر ىشام شراييإدارة الشؤكف الخاصة بالمرأة، ليصبح ككما أشار في نفس سياؽ حديثنا "

 بصفة عامة المحكر األساسي كالمركز الذم تنتظـ حكلو العائمة خاصة في العائمة الممتدة. 

" مجتمعا بطريكيا ذا نمط خاص مف التنظيـ راييىشام شإذف فالمجتمع العربي بمجممو حسب "

؛ إذ نجد أف  4االجتماعي كاالقتصادم سابؽ الرأسمالية، ذا نمط معيف مف التفكير كالعمؿ سابؽ الحداثة"

 ، كؿ مف البنية االقتصادية كاالجتماعية يمارساف تأثيرىما عمى بنية العائمة العربية بصفة عامة اليـك

 بلقات االجتماعية، أك عمى مستكل بنية الكظائؼ.سكاء عمى مستكل فضاء الع
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" في المجتمع العربي "تعيد الذات الجماعية األبكية إنتاج نفسيا لدعـ ىشام شراييكيقكؿ كذلؾ "

الن سؽ األبكم لمس مطة كالعبلقات االجتماعية؛ إذ أف  حجر الز اكية في النظاـ األبكم حسبو يقـك عمى 

؛ ىنا 1تتمثؿ في نزعتيا السمطكية الشاممة التي ترفض النقد، كال تقبؿ الحكار" استبعاد المرأة، كأف  األبكية

نقصد الحكار بيف الرجؿ كالمرأة بذات العائمة الجزائرية التقميدية، مف منطمؽ أف  الرأم المعمكؿ بو ىك 

الر جؿ عف  رأم الرجؿ ال المرأة، كىذا الن مط مف عقيدة التفكير ما ىك إال  نتاج لمص كرة التي يحمميا

مخمكؽ ضعيؼ يخشى عميو مجرد "" في ذىنية الرجؿ سموى الخماشأف صكرة المرأة حسب " إذالمرأة؛ 

مف الزلؿ، كال بد مف حمايتيا نفسيا كاجتماعيا، كسترىا عف األعيف، ككجكب أف يككف الرجؿ الكصي 

ن ما ح ؛2"القكاـ عمييا تى االستعمار الفرنسي بدكره قد فبالنسبة ليذه الص كرة ليست فقط حكرا عمى الرجؿ كا 

؛ إذ اختاركا أف تككف المرأة في بمدنا ذات صكرة المستغمة المحجكزة بيف أربعة حد د صكرة لممرأة التقميدية

 .3جدراف كالخادمة لمرجؿ

 ثبلث كظائؼ:في األبكية الكاقعة تحت مسؤكلية كسيطرة كبير العائمة  كتتحدد كظيفة العائمة 

 كحدة اإلنتاج في الكسط الريفي خاصة.  يي ككظيفة اقتصادية، كتخصف :ىـالوظيفة األول

د الفرد بمجاؿ حياتي؛ بحيث تعمؿ العائمة  :ةـالوظيفة الثاني فيي ذات طابع اجتماعي خاصة، فيي تزك 

عمى تكفير الت ربية كاألمف لمفرد، في حيف يعمؿ ىذا األخير بالمقابؿ عمى إظيار تضامنو تجاه العائمة. 

" حينما أشار إلى الطابع المزدكج لمفيـك "األبكيػة" ىشام شراييا ليذيف الكظيفتيف في ما أك ده "كتأكيد
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كمقكلة اجتماعية اقتصادية كمية )تحيمنا لممجتمع، الدكلة كاالقتصاد(، كجزئية )تحيمنا لمعائمة كالشخصية 

 .1كالفردية(

ائمة كانت مطالبة بالحفاظ كالمحافظة عمى "كالمتمثمة في الكظيفة األخبلقية، فالع: ةـالوظيفة الثالث

التي تعد عممية تدجيف اجتماعي ، 2التقاليد األسرية كالد ينية، ذلؾ مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية"

 الطيع القادر عمى سيكلة التكيؼ مع المجتمع الذم ينتمي إليو. إلنتاج الفرد 

ف "" فيمػا يخػص البنيػة الش ػكمعدي اليوواريكما يبلحظو " مػف مجمكعػات ية لمعائمػة الجزائريػة أنيػا تتكػك 

نككيػػة متعػػددة، تكػػكف تحػػت سػػقؼ كاحػػد، مػػع العمػػـ أف  ىػػذه المجمكعػػات تتكػػك ف ىػػي األخػػرل مػػف أجيػػاؿ 

. لكػػف  الش ػػيء الػػذم يسػػاعد عمػػى تكػػكيف كتكاجػػد مثػػؿ ىػػذه المجمكعػػات النككيػػة 3"مختمفػػة، كىػػذا مػػا يمي زىػػا

ر مػا ىػك حتميػة اجتماعيػة ضػركرية تكلػدت نتػاج ظػركؼ معينػة السػيما المتعددة ليس نتاج رغبة ذاتية بقػد

 مع مكجة حدة أزمة الس كف التي أضحى المجتمع الجزائرم يعاني منيا. 

إضافة إلى مميزات العائمة الجزائرية السالؼ ذكرىا يضاؼ ليا أن يا تتمي ز "بتنظيـ اجتماعي 

بلقات األسري ة، التي تخضع لؤلعراؼ كالتقاليد كاقتصادم مبني عمى الت ماسؾ كالت ضامف، أساسو الع

" مصطفى يوتفنوشنت، مف منطمؽ أف  العائمة بالن سبة لمفرد ككما أشار في ذلؾ "4الس ائدة في المجتمع"

، األمر الذم مف شأنو أف يكل د ركح الت ضامف كالتآزر السيما بكقت المحف 5"قيمة ركحية كأخبلقيةبأن يا:" 

 د الجماعة العائمي ة.كاألزمات بيف أفرا
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ة ة، ككنيا كحدة اقتصادي  كحدة أساسي  " إلى أف  العائمة الجزائرية تمثؿ "نفيسة زردوميكتشير " 

"الجد"، المسؤكؿ عف  كخاصة االستيبلؾ، ككحدة سياسية كاقعة تحت سمطة كاحدة "األب" أكلئلنتاج، 

؛ أم أف  العائمة 1"زاعاتو مسؤكؿ عف حؿ الن  أخذ القرارات كمعالجة األمكر العالقة، كتكزيع العمؿ، كما أن  

الجزائرية ككحدة تتداخؿ فييا جميع البنيات االجتماعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية...، كىي كحدة 

 خاضعة لسمطة محككمة بيد شخص كاحد ىك المسؤكؿ عف ىيكمة النظاـ الداخمي ليا.      

ىرميػػػة أك طبقيػػػة، حيػػػث أف  تقسػػػيـ يا كانػػػت قميديػػػة منيػػػا بػػػػأن  لت  السػػػيما ا"العائمػػػة الجزائريػػػة" تميػػػز قػػػد تك 

العمؿ كالنفكذ كالمكانة كػاف عمػى أسػاس الجػنس كالعمػر، فقػد كػاف الس ػف بالن سػبة لمعائمػة الجزائريػة التقميديػة 

ػمطة، فقػد  يمثؿ عامبل تستند عميو الجماعات األكلي ة في منح الحقكؽ ألعضػائو، خاصػة تمػؾ المتعمقػة بالس 

ارتبطت ىذه األخيرة  بمختمؼ مراحؿ الحياة اإلنسانية، إذ غالبا مػا تتركػز فػي يػد كبػار الس ػف مػف الرجػاؿ، 

فإف  ذلؾ يرتبط بالقيـ كالعػادات كالتقاليػد، كالتػي عمػى أساسػيا تمػنح مراكػز المسػؤكلية لؤلفػراد فػي المجتمػع، 

ػػف بمركػػز ريػػادم فػػي المجتمػػع الػػداخمي نػػابع أساسػػ ػػف المتقدمػػة مػػف خبػػرة فتمتػػع كبػػار الس  ا ممػػا تمث مػػو الس 

ػػف، 2كحنكػة كدرايػػة بمختمػؼ أمػػكر الحيػػاة ، فينػا نبلحػػظ بػأف  مركزيػػة السػػمطة داخػؿ العائمػػة لديػو عبلقػػة بالس 

ر لنػا كجػكد تراتبيػة عمػى مسػتكل  ػا يبػر  السيما بكبار الس ف مف فئة الرجاؿ )الجػد، األب، االبػف األكبػر(، مم 

 تبية الس ف. السمطة قائمة عمى ترا

 إف  تمركز السمطة بيد كبار الس ف جعؿ مف السمطة كحتى نمط العبلقات االجتماعية التي تعتبر 

، 3"مف، مما يؤدم إلى ظيكر تكقعات اجتماعية ثابتةنمكذجا لمتفاعؿ المتبادؿ الذم يستمر لفترة مف الز  " 
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لمعائمة الجزائرية قائـ عمى نمط معيف مف  تتخذ سحنة ىرمية تراتبية، ىذه التراتبية في الش كؿ التقميدم

غار؛ ال   . 1"" أفقيا بؿ عمكديا يككفاالتصاؿ كالتكاصؿ السيما بيف الكبار كالص 

 كبمػػػػػػا أف  العائمػػػػػػة الجزائريػػػػػػة ككحػػػػػػدة اجتماعيػػػػػػة ديناميكيػػػػػػة ليػػػػػػا اسػػػػػػتمرار تػػػػػػاريخي كحضػػػػػػارم فػػػػػػإف  

الكقػػػت الػػػر اىف ىػػػي نتيجػػػة لمت ػػػزاكج الثقػػػافي، "المميػػػزات الش خصػػػية التػػػي تتمي ػػػز بيػػػا العائمػػػة الجزائريػػػة فػػػي 

كالت ػػػاريخي بػػػيف مػػػا خم فػػػو المسػػػتعمركف، كمػػػا بػػػيف العػػػادات كالتقاليػػػد كالقػػػيـ الحضػػػارية التػػػي سػػػيطرت عمػػػى 

المجتمػع الجزائػرم فػي الماضػي الس ػحيؽ، كػػذلؾ الظ ػركؼ االقتصػادية كالت كنكلكجيػة التػي أحاطػت بػػالجزائر 

رة"نتيجة التفاعؿ كاالتصاؿ الثق ناعية المتطك   .2افي الحضارم مع المجتمعات الص 

"، إذ "تعتبر العائمة متعددة تردد الزوجاتالتقميدية" إجازتيا لظاىرة "  "العائمة الجزائريةكمف مميزات 

ف مف زكج كاحد كأكثر مف زكجة كاحدة،  كجات شكبل مف أشكاؿ العائمة، كىي العائمة التي تتكك  الز 

كج أكثر مف زكجة كاحدة في نفس الكقت، ال عمى باإلضافة إلى األطفا ؿ)...(، كال بد مف أف يككف لمز 

بقاء اإلرث في يدىا، عكس  كاج الداخمي، بغية تمتيف رابطة الد ـ كا  فترات متباعدة، كتتسـ العائمة بالز 

كاج الخارجي الذم يبنى عمى مصالح اجتماعي ة أك اقتصادية أك سياسية قاىػرة"   .   3الز 

كاالنتماء أبكم، سب فييا ذككرم الن   Agnatiqueيا عائمة أكناتية أن   "العائمة الجزائرية" مي ز كما ي

كانتماء المرأة أك األـ يبقى ألبييا، كالميراث ينتقؿ في خط أبكم مف األب إلى االبف األكبر عادة، حتى 

يغة االنقسامية لمتراث،"  ؿ العبلقات االجتماعية تشك  راث العائمي ككذا فاإلرث كالت  يحافظ عمى الص 

شاط التقميدم، كينشأ الفرد عمى اكتسابيا بطرؽ مباشرة ة كالمسيطرة عمى الفعؿ أك الن  العناصر األساسي  
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، فيذا األمر يحدث في الجماعة، كبالجماعة 1"قميدكتمقينو إي اه أك بطرؽ غير مباشرة كقيامو بعممية الت  

فاإلنساف العربي إنساف مطبكع بشد ة بتطبع " " محمد شقرونعمى حد تعبير عالـ االجتماع المغربي "

كيذىب "، كعضك في جماعة، بكاسطة جماعة، كمف أجؿ جماعة يكجد مثاليا إال  ، إنساف ال الجماعة

ىذا النمط ذم طبيعة إيجابية، فإذا ما تعر ض الفرد في ىذا النظاـ إلى  إلى اعتبار *"غريالالدكتكر "

ذه الس مطة الس ند العاطفي كالمادم، كداخؿ العائمة العربي ة عمكما كالعائمة صدمة فإن و سيجد داخؿ ى

الجزائرية خصكصا تأخذ القي ـ الركحي ة كاألخبلقية مكانا ىاما بالمقارنة إلى القي ـ المادية، كفي نظاـ القي ـ 

رأسماؿ الرئيسي فال" " محمد شقرون" كما يقكؿ "الشرفلمعائمة الجزائرية يبدك أف  كؿ شيء ينصب حكؿ "

، أك l’honneur" الررضالذم كاف ينظـ العبلقات بيف أفراد الجماعات في الجماعات العربية ىك"

جاؿ، التي بكاسطتيا "، كىي المناطؽ المقد سة كالمحر مة لعالـ الر  المروءة"، زيادة عمى ذلؾ "الحرمة"

إلى آخر، كالتي تمثؿ جذكر الشخصية ىذه القيـ يتـ إعادة إنتاجيا مف جيؿ ، يككنكف قابميف لئلنجراح

 .    2"العربية اإلسبلمية

"، "حيث عائمة موس رةإف  الد راسات التي تناكلت مكضكع العائمة الجزائرية التقميدية أظيرت أن يا "

؛ أم أف  كؿ األفراد الذيف 3يعيش في أحضانيا عد ة عائبلت زكاجية تحت سقؼ كاحد، الد ار الكبيرة"

دة جماعة قرابية متعد  كىي "جميعا في كحدة سكنية مشتركة تسمى بالد ار الكبيرة، يقيمكفتضميـ  

ة ة مف أىـ كظائفيا تحديد اليكي  ديني   ةكحداقتصادية إنتاجية استيبلكية، ك  الكظائؼ، فيي كحدة

. 4"ة، فكظيفتيا أىـ مف كظيفة اإلنجابياالجتماعية لمفرد، كتمنحيـ الشرع
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 " إلػى:ة زردومييسنفنشئة االجتماعية بالعائمة الجزائرية فتصنفيا الباحثة " أما بالن سبة لنمط الت

 : تعم ـ الطفؿ اآلداب العامة.ىـالمرحلة األول

 : ترتكز عمى التربية األخبلقية.ةـالمرحلة الثاني

عيػة التػي : تتمثؿ في التربية االجتماعية، حيػث يػتعم ـ الفػرد أىػـ القكاعػد األسػرية كاالجتماةـالمرحلة الثالث

يجػػب االمتثػػاؿ ليػػا، كتصػػبح العائمػػة نظامػػا حقيقيػػا يقػػـك عمػػى المراقبػػة كضػػبط سػػمككيات أفرادىػػا بػػداخميا، 

فباإلضافة إلى دكر األـ الفع اؿ في تنمية الط فؿ نفسي ا، فإن يػا تعمػؿ خػبلؿ ىػذه المرحمػة عمػى تنميػة الط فػؿ 

لػػي  بػػدكر كمكانػػػة األب فػػي حيػػػاة الط فػػؿ، حيػػػث اجتماعيػػا كػػذلؾ، كيتجمػػػى ذلػػؾ مػػػف خػػبلؿ االعتػػػراؼ األك 

يحػػاكؿ إدخػػاؿ صػػكرة األب فعػػبل كقػػكال فػػي ذىنيػػة الط فػػؿ، كتدفعػػو بػػذلؾ إلػػى عػػالـ الرجكلػػة، كىػػك مػػا لػػكحظ 

غالبػػا مػػف أف  األـ فػػي العائمػػة الجزائريػػة بصػػدد إعػػادة إنتػػاج نفػػس القػػي ـ األسػػرية، كالتػػي منيػػا التشػػدد عمػػى 

ع سػمطة الرجػاؿ عمػى النسػاء، حيػث تػدعـ المػرأة سػمطة األب فػي العائمػة، حمايػة شػرؼ الفتػاة، كتجسػيد قمػ

، األمػر ىػذا مرس ػخ كمغػركز بثقافػة 1فتشعره بأن و صاحب القرار كالس مطة، كأن ػو األجػدر بالمسػؤكلية األسػرية

م مجتمػع، إذا ىي تمؾ الببلزما الحيكية التي تنتج فييا كؿ الممارسات كالر مػكز ألاألفراد؛ ألف  ىنا "الثقافة 

كال شػػؾ فػػػي أف  األـ بخضػػػكعيا لػػػنمط ثقػػػافي كاجتمػػػاعي يقػػدس الرجػػػؿ كيجعميػػػا فػػػي أسػػػفؿ القائمػػػة، فإن يػػػا 

نتاج نمػاذج نسػكي ة ضػعيفة كسػمبية فػي  تستعمؿ بكعي أك بغير كعي عمى تدعيـ الد كر األنثكم الت قميدم، كا 

ػػا مكاجيػػة األحػػداث، حيػػث تجعػػؿ بػػؤرة اىتماميػػا ىػػي الػػد كر االجتمػػاعي ا كاج، أم  ػػرم المتعم ػػؽ دائمػػا بػػالز  لس 

القضػػايا اليامشػػية التػػػي قػػد تأخػػػذ حي ػػزا ضػػػي قا مػػف تفكيرىػػػا فيػػي قضػػػايا اإلبػػداع كالت نميػػػة، كمشػػاركتيا فػػػي 

المجاالت الس ياسية كاالقتصادي ة...، التي تبقى حكرا عمى الر جػاؿ، كفػي الكاقػع "ليسػت األـ فقػط التػي تقػـك 

                                                             
 .44، ص المرجع السايقبمقاسـ الحاج،  - 1



ع مؤسسػػات الت نشػػئة االجتماعيػػة، بمػػا فييػػا كسػػائؿ اإلعػػبلـ الجماىيريػػة التػػي تعمػػؿ بيػػذا اإلنتػػاج، بػػؿ جميػػ

 .1عمى إظيار المرأة في صكرة معي نة تبعدىا عف جكانب العمؿ الخبل ؽ كالمبدع"

أقؿ ما يقاؿ عنيا أن يا تتخذ طابعا جمعيا  -المجتمع التقميدم–فالتنشئة االجتماعية في ىذا المجتمع 

ذكاء الد كافع الجماعية، كيتـ ذلؾ عبر عممية تنشئة اجتماعية طكيمة كال عف طريؽ كبت الد   كافع الفردية كا 

شعكرية تستيدؼ فرض مطالب كتكقعات معينة عمى أعضاء المجتمع، تكؿ أنماط حاجاتيـ الفردية إلى 

ح " ؿ ، "إف  الشخصية الفردية في ظ"Emile Durkheim" "إميل دوركايمحاجات جماعية، مثمما يكض 

المجتمع التقميدم تتعر ض بشكؿ كبير كممنيج إلى عممية إذابة كامتصاص مف طرؼ المجتمع، كحت ى 

مير الفردم" مير الجمعي يطب ؽ كيكتسح بشكؿ تاـ الض  ، ليصبح انطبلقا 2إلى أكثر مف ذلؾ،...إف  الض 

ة كالعائمة، كمحكر حياة مف طبيعة التنشئة االجتماعية "محكر حياة الفرد ىك الجماعة، متمث مة في القبيم

الجماعة ىي مجمكعة القي ـ كالمبادئ التي تحكميا باعتبارىا اإلطار االجتماعي كالس ياسي 

 . 3كاالقتصادم"

حكالت االجتماعية رات ناجمة عف الت  نشئة االجتماعية مف تغي  انطبلقا مما تعر ضت لو عممية الت   لكف  

حدث عف ب األمر ضركرة الت  ، كقد تطم  ياكأساليب ياطرق ىعمفقد انعكس ىذا "كالتكنكلكجية في المجتمع، 

ة مع بط االجتماعي، كخاص  عمـ، تحتاج في نفس الكقت إلى أساليب جديدة لمض  طرؽ كأساليب جديدة لمت  

تغي رت الت ربية األسري ة  إذكاصؿ عبر شبكة اإلنترنيت كاليكاتؼ النقالة. انتشار تقنيات جديدة لبلتصاؿ كالت  

مة الجزائري ة مع تغي ر المجتمع الجزائرم، كتغي رت معيا مفاىيـ كقي ـ جديدة تتماشى مع ىذا في العائ

الت غير؛ فحاكلت العائمة أف تكي ؼ أساليب تربيتيا ألبنائيا عمى أساس المرحمة الجديدة التي عرفتيا بعد 

كاب كالعقاب، لكي يتعم ـ االستقبلؿ مباشرة، فعممت عمى تطبيؽ تيذيب سمكؾ أبنائيا مستعممة أسمكب الث
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. فينا نبلحظ التأثير 1الط فؿ تجنب كؿ األفعاؿ التي ال يقبميا المجتمع كالتعايش كفؽ تعاليمو كمبادئو"

الضمني لتكنكلكجيات االتصاؿ عمى مضمكف التنشئة، كحتى عمى بنية طرقيا كأساليبيا بالعائمة 

لتي تمقاىا أكليائنا، فيناؾ منظكمة قيمية كجياز الجزائرية، فمـ تعد تنشئة اليـك ىي نفسيا التنشئة ا

مفاىيمي جاء نتيجة حركة التغير التي شيدىا المجتمع، تغيرات برزت عمى مستكل طريقة التنشئة 

 االجتماعية بحد ذاتيا.  

كىكذا تصبح العائمة بكؿ ىياكميا كتفاعبلتيا الداخمية كالخارجية مع المجتمع بصكرة عامة المييكؿ 

شخصية الط فؿ... كتستمر التنشئة االجتماعية، كيبقى الفرد مطبكعا أساسا بقي ـ كعادات األساسي ل

ة فيما تعم ؽ ب "عدي اليواري". ىذا ما أشار إليو 2الجماعة األكلي ة أال كىي العائمة صعكبة عزؿ خاص 

ة حكؿ كؿ االجتماعي  مة ة أك الص  طابككنيا المنتج األساسي لمر  "ة، مؤسسة العائمة عف الجماعة االجتماعي  

 .3"غة المنقكلة إلى األطفاؿمف الثقافة كالم  

قائمة باألساس عمى نمط الت فاعؿ االجتماعي، فإف  ىذا كحدة اجتماعية كالعائمة بما أف  مؤسسة ك  

الن كع مف الت فاعؿ يدؿ عمى العممية ال تي تنشأ نتيجة كجكد التقاء أك احتكاؾ أك اتصاؿ فرد بآخر، "حيث 

ف طريؽ كسائؿ االتصاؿ المختمفة، تفاعؿ يتـ فيو التأثير المتبادؿ بيف أطراؼ االتصاؿ أك ينشأ ع

، فقد شك مت العائمة في المجتمع الت قميدم كحدة إنتاجي ة غير منقسمة، كمَنبعا ميم ا لتماسؾ 4االحتكاؾ"

أم رأس ماؿ أفرادىا مف رابطة الد ـ، ككحدة الممكي ة، بغض الن ظر عف ككنيا أرض أك قطيع أك 

اجتماعي آخر، فالممكية العامة في العائمة ىي ممكية خاصة ال يجكز بيعيا أك تقسيميا، كيقكؿ في ىذا 
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دد الباحث " صرؼ بأراضي فأكلكية القرار العائمي عمى القرار الفردم في مسألة الت  " " محمد الطيييالص 

االقتصادية التي كنظرا لؤلىمية  الممؾ، جعؿ مف ىذه األراضي اسمنت العائمة كأحد أسس ترابطيا،

خص كفرد معزكؿ، كلكف ي نظر د مركز الش  تؤدييا العائمة ألفرادىا في المجتمع التقميدم، فإن و كاف ال يحد  

، 1..."خصنة، إذ كاف اسـ األسرة ىك الميـ كالمؤشر، كليس اسـ الش  دة معي  إليو كعضك في أسرة محد  

لكجو المعب ػر عف مبلمح التعاضد كالتبلحـ بيف أفراد العائمة الجزائرية فإف  ليس فقط رابطة الد ـ ىي اكمنو 

بقدر ما ىناؾ مؤشر قكم يضمف الت بلحـ بيف األفراد كبيف العكائؿ في نفس الكقت أال كىك "األرض"، 

كح المقد سة كشرؼ العائمة، كاإلرث الث ميف الذم تحرص العائمة عمى تناقمو بيف أفرادىا كرمز مف  الر 

 كز القك ة كالكجكد االجتماعي الفاعؿ السيما بركح المجتمع التقميدم.رم

لكف  العائمة الحديثة لـ تعد تمؾ "الكحدة اإلنتاجي ة التي ت كفر اليد العاممة، كتضمف إعادة إنتاجيا، كما 

أن يا تحتكر عممية التنشئة االجتماعية؛ بحيث أصبحت تتقاسـ ىذه العممية مع مؤسسات أخرل، كىي 

 . 2لت الي لـ تعد ليا تمؾ المكانة كالمركز األساسي فيما يخص  العبلقات االجتماعية"با

كبالت الي تصبح العائمة المؤسسة التي ي ضمف عف طريقيا نقؿ الممتمكات كتشريب القي ـ كالفضاء 

مات المجتمع، كىذا ما يعمؿ عمى ضماف استمراري ة كديم كمة الحيكم الذم يتـ فيو المحافظة عمى مقك 

 ىذه المؤسسة بكنو المجتمع.

 نمط العالقـات االجتماعية العائلية: (080

ر تطبيقاتيا في مرتكز الت فاعبلت الداخمية كالخارجية معا لعناصر  إف  الشبكة العبلئقية تتجس د صك 

ن ما تحتكـ إلى قكاعد معيارية ت مث ؿ البطاقة  العائمة الجزائرية، تفاعبلت ال تحدث بصكرة جزافية، كا 

كياتية الممي زة لنمط العبلقات، قكاعد َيننت ج عنيا رأس ماؿ عبلئقي مشترؾ بيف الفاعميف، فيما خص  الي
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مجاؿ الت عامؿ الذم ي خمؽ مف جر اء نظاـ الت كقعات ال ذم تتبمكر كاقعي تو انطبلقا مف عممية التفاعؿ، فيذه 

ماعة(، كالَتساـ عف طريؽ العبلقات، ألن يا األخيرة تجعؿ مف العائمة "مبدأ لبناء إيماف األفراد )كدمج الج

فاعبلت فقات كالت  في إطار سمسمة مف الص  تتـ ة الحياة العائمي  ، ككف أف  1تمتقي تحت أشكاؿ المكضكعية

ة لؤلفراد، إحساساتيـ ككذا عكاطفيـ ككؿ الس مطات التي ا كبناؤىا كفؽ المصالح االقتصادي  التي تتـ ىندسي  

قميد المعمكؿ بو، كذلؾ حسب المراكز، األدكار، تي يتـ تكزيعيا عف طريؽ الت  يتمتع بيا كؿ فرد، كال

العائمة المؤسسة التي تضمف تحقيؽ االندماج بيف كؿ ، لتصبح " 2األعمار، عبلقات القرابة كالس معة

 .3"أعضائيا، اندماج مف شأنو إنتاج كتصميـ ىذه الكحدة المؤسساتية

 :بذات العائلة الجزائريةنمط العالقـات العائلية والقرابية   (01010

ت شك ؿ العائمة العربية تقميديا كحتى الكقت الحاضر إلى حد بعيد نكاة الت نظيـ االجتماعي 

كاالقتصادم، فتككف بالت الي "كحدة اجتماعية اقتصادية أساسي ة تتكقع مف أعضائيا كؿ حسب طاقاتو، 

ى بعض في المجاالت كافة، كذلؾ مف أجؿ كنظاـ تكزيع العمؿ المعتمد التعاكف معا، كاعتماد بعضيـ عم

تأميف المعيشة كرفع مستكياتيا، كتحسيف أكضاعيا كمكانتيا في المجتمع كالد فاع عنيا ضد  أعدائيا، كما 

في تعزيز عبلقاتيا بأقاربيا كأصدقائيا كحمفائيا مف العائبلت األخرل، كتشمؿ التزامات الت عاكف 

ىذا األمر ال يمكف أف تتحقؽ ثماره إال  بالت ركيز عمى جانب العبلقات، . لكف 4كالت ضامف، كالد عـ النفسي"

، ليس بسبب داخؿ العائمة العربية ككؿ بالتماسؾ كالتآزر كالمناصرة كالتعاضد كالعصبيةالذم يتصؼ 

ن ما بسبب العصبية أيضا التي  اعتماد أفرادىا بعضيـ عمى بعض في مختمؼ حاجاتيـ اليكمية فحسب، كا 

أكاصر الدـ أك الم حمة النسبية، كالتكحد في مصير مشترؾ، فيتقاسـ أفرادىا األفراح كما تقـك عمى 

األحزاف، كالمكاسب كما الخسائر، كالكرامة كما اإلذالؿ، كمف ىنا يتكقع أعضاء العائمة الكاحدة الكثير 
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فينشأ  مف بعضيـ البعض، كحيف يأتي تصرؼ البعض دكف مستكل التكقعات تككف خيبة األمؿ كبيرة،

تكتر في العبلقات قد يتطكر إلى حدكث خبلفات حادة بيف األقارب، مم ا يفس ر لنا اإلحساس القكم 

ظمـ ذكم القربى أشد  مضاضة عمى  المستمر منذ العصر الجاىمي حتى الزمف الحاضر بأف  "

 . 1"...النفس،

ع مػف الشخصػانية، كبتغميػب إف  نمط العبلقات االجتماعية في المجتمع العربي بصفة عامة يتميػز بنػك 

مفيػػـك الجماعػػة عمػػى الفػػرد كمػػا عمػػى المجتمػػع...، حيػػث " إف  الجماعػػة ال الفػػرد ىػػي التػػي تشػػك ؿ الكاجيػػة 

 المتداكلػػػػػػػة فػػػػػػػي العبلقػػػػػػػات كااللتزامػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة، إن يػػػػػػػا ال تػػػػػػػزاؿ إلػػػػػػػى حػػػػػػػد  بعيػػػػػػػد تشػػػػػػػكؿ المحػػػػػػػكر 

نية، بمػػا فييػػا النشػػاطات االقتصػػادية، كالجماعػػة أك النقطػػة المركزيػػة التػػي تنػػتظـ حكليػػا النشػػاطات اإلنسػػا

إف  العبلقػػات االجتماعيػػة فػػي  ثػػـاألىػػـ فػػي نسػػيج العبلقػػات كالنشػػاطات ىػػي العائمػػة أك عبلقػػات القربػػى، 

المجتمع العربي ال تزاؿ في غالبيتيا عبلقػات أكليػة؛ أم عبلقػات شخصػانية كثيقػة، حميمػة، غيػر رسػمية، 

رة مػا تتكقػع مػف اآلخػريف األقربػاء كالمقػربيف مػنيـ كمػا يتكقعػكف منػا، كىػي تعاكنية، مشحكنة بالعكاطؼ لكث

عبلقات فئكية يستمد منيا الفرد اكتفاء كدفئا كطمأنينة نفسية، كألف  أفراد الجماعة ممزمكف بعضيـ بعػض، 

داقة كالمحبة في حاؿ االلتزاـ، كيككف العداء كالبغض كالعتػب عنػد التخمػي أك التنكػر لبلل تزامػات تككف الص 

 .  2التي تنبثؽ مف ركح الجماعة"

كفي سياؽ حديثنا عف االرتباط باآلخر أم بالجماعة في المجتمع العربي نفس األمر مجس د 

أمر بغاية األىمية بالنسبة ألفراد العائمة الجزائرية بالمجتمع الجزائرم السيما التقميدم منو، إذ أف  ىناؾ 

غيرة بؿ كحت ى التقميدية، أمر مف شأنو تغيير مكازيف  العبلقة بيف األفراد ليس فقط المنتمكف لمعائمة الص 

لمجماعة االجتماعية التي ينتمي ليا الفرد، أال كىك األخذ بعيف االعتبار رأم اآلخر، كصكرة الفرد 
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لى حدٍّ ما يمكف اعتباره كبكابة لمقبكؿ كاالعتراؼ االجتماعي لمفرد، ككف الفرد  بالنسبة لآلخر، ال ذم كا 

" بأن و يكجد مصطفى يوتفنوشتربي كالجزائرم بصفة خاصة يعيش لآلخر؛ كقد أشار بيذا الصدد "الع

 ارػػؼ حقيقي مف الكقكع تحت طائمة احتقار الجتخك  دائما " 

فالفرد ىذا مف جية، كمف جية أخرل  1"خصديؽ أك الجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا الش  الص  أك  

األفراد المحيطيف بو، كلو سمكؾ تحد ده المعايير أيف نجد قيمة االحتراـ بصفة عامة يككف تحت أنظار 

يحرصكف كؿ الحرص عمى فراد ألففي إطار الشبكة العبلئقية ا، 2ة كمضمكنة بالمجتمع التقميدمأساسي  

يف المحيطيف بيـ كنكع مف أنكاع الحرص الش ديد عمى تحقيؽ قبكؿ اجتماعي كاسع الن طاؽ، نظرة اآلخر 

يتماشى مع أرضية المعايير كالقكاعد التي تحتكـ ليا ركح الجماعة االجتماعية التي ينتمي ليا قبكؿ 

              .الفرد

الجماعة االبتدائية  ىذه" التقميدية، "العائمة الجزائريةأم ا عف طبيعة العبلقات االجتماعية الس ائدة في " 

مكف كحدة ذيف يشك  مة في حقيقة قياميا مف األقارب ال  دة، كالمشك  التي يدخؿ الفرد فييا في عبلقات متعد  

مة بيذا النمكذج 3اقتصادية كاجتماعية قائمة عمى ركابط مف الكاجبات المتبادلة فة المتأص  ، نبلحظ أف الص 

العائمي ىي خاصي ة الكحدة كالت ماسؾ، خاصة كأف  العبلقات التي تربط ما بيف أعضاء ىذه الكحدة قائمة 

الت عاكف كالمكدة كالت ضحيات كااللتزاـ غير المحدكد في مختمؼ المجاالت مف أجؿ المحافظة عمى أساس 

عمى مبدأ "التماسؾ الداخمي كالخارجي، ما يمنح لؤلفراد الشعكر باالطمئناف كاالستقرار العاطفي، كعدـ 

مات التماسؾ الت خكؼ مف كقكع األزمات، كالش يء الذم ال يجب أف نغفؿ عنو أك نتناساه كىك أف  س

كالتضامف قد حيكت خيكطيا بصبلبة أكثر أثناء الثكرة الجزائرية، فحركة التحرير الكطني ساىمت في 
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كح الجماعية جعمت مف 1تطكير الثقافة الركحية لممجتمع، كبالتالي الحياة االجتماعية نفسيا ، فيذه الر 

ؿ انتمائو لمجماعة، حيث تقـك الجماعة عترؼ بو إال  في ظالفرد في العائمة الجزائرية التقميدية ال ي  

االجتماعية بالمجتمع التقميدم بمصادرة قرارات الفرد لتصبح بربقة حككمة الجماعة العائمية، ىذه األخيرة 

نيف لمن سؽ  التي تعمؿ جاىدة عمى بناء مشركع عبلئقي قائـ بالد رجة األكلى عمى تطكيع الفاعميف المكك 

دد يق  ": حميم يركاتكؿ "العائمي، كفي ىذا الص 

كانصيار ، فالفرد يككف في حالة ذكباف في العائمة التقميدية عضك في عائمتو أكثر منو فرد مستقؿ الفرد" 

قيمة، غير أن و يكتسب قيـ  تمؾ أم  مفي بداية حياتو ال ي اإلنساف حيث أف   في لحمة ركح الجماعة،

ـ بطريقة د بيذه القي  بو كزمبلؤه كغيرىـ، يتكح  جماعتو مف خبلؿ تفاعمو مع المحيطيف بو مف جيراف كأقار 

سبة د لو تكقعاتو بالن  حد  و سمككو كت  آلية دكف كعي منو، بشكؿ تصبح معو جزءا مف شخصيتو، تكج  

ىناؾ  -التقميدية–كع مف المجتمعات ، ألف  في ىذا الن  2"لسمكؾ اآلخريف في مختمؼ المكاقؼ االجتماعية

متمي ز غـ مف أف  كؿ فرد فيو يعممكف كما يتكقع منو أف يفعمكا، ىذا عمى الر   أكضاعا داخمية تجعؿ األفراد

سبة لمعائمة فإن يا ال تعترؼ ، أم ا بالن  تيـلتفاعبلاألفراد ك  تجمعأساس ل في المجتمع، الذم يعد  في ذاتو 

رد عمى تكريس باستقبللية الفرد كأىدافو الخاصة، بؿ عمى العكس تيتـ كثيرا "بغرس القيـ التي تحث الف

جميع قكاه العقمية كالبدنية في خدمة مصالح الجماعة القرابية، حيث يمـز الفرد كيطمب منو دائما العمؿ 

ة العائمية في طكر الطفكلة ىك لصالح العائمة، البدنة، العشيرة أك القبيمة، فجكىر ما تيدؼ إليو التربي

شخص كجماعة، حيث يعمـ الطفؿ منيـ أف  مجيكده قيـ الفرد كفرد في مقابؿ إبراز القيـ الجمعية لم كبت

 كنشاطو بصفة عامة ال ينبغي أف يتخذ طابعا فرديا.   
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إذف فنتيجة النصيار الفرد برحـ العائمة جعؿ مف شأف العبلقات بيف أفرادىا يقـك عمى نكع مف 

كح العائم كح التضامنية بيف العاطفة الن سبية في مجاؿ الت عامؿ البيني، عاطفة مف شأنيا تعزيز الر  ي ة كالر 

" أ. كونتأفراد العائمة الكبيرة، العاطفة تظير بصكرة ال إرادية في مجاؿ الت كاصؿ، فقد حاكؿ "

"Auguste conte"  التشخيص كالتركيز عمى العبلقات العائمية "البلإرادية" لؤلفراد، كترتكز ىذه األخيرة"

، بحيث تعمؿ عمى استمرار الت كاصؿ الجيمي، كيتمثؿ عمى العاطفة الن سبية، حتى كلك كاف ذلؾ ضمنيا

 Relation puresمصدر ىذه العاطفة كيتشك ؿ مف الحناف كالكد، مم ا يجعؿ منيا عبلقات صافية 

خالية مف كؿ مصمحة، مما يجعؿ ىذه العبلقات العاطفية كالعائمية كذلؾ مصدرا لمتضامف، لكف ال يعني 

 .  1ال يمكف أف تككف مف الن كع اإلرادم"ىذا القكؿ أف العبلقات العائمية 

إف  ما يمي ز العبلقات بيف األفراد بالعائمة الجزائرية كذلؾ ىك "خضكع تمؾ العبلقات لكؿ تمؾ 

الض غكط األخبلقية، كفي نفس الكقت تمي زىا بتمؾ المركنة، كعميو فإف  أم  سمكؾ كاف كمنو أية عبلقة 

 .  2"الكقار" ك"الحشمة"اجتماعية تنسج يجب تسجيميا في إطار 

أم ا فيما تعم ؽ بطبيعة الص بلت بذات العائمة، فيي قائمة عمى االحتراـ المطمؽ الكاجب نحك األب، 

كعمى المبدأ القائؿ بأف  الحقيقة ىي أك ال كأخيرا ممؾ كبار الس ف، مسألة ال جداؿ فييا، فيذه الحقيقة لـ 

الخكؼ مف النظر كالكبلـ بصكت عاؿ في حضرتو مف تفسد بعد، فقد بقيت صفات الحياء كالخجؿ ك 

األمكر المسم مة...، كظاىرة احتراـ كبار الس ف في العائمة العربية ال تتكقؼ عند حدكد احتراـ األب، بؿ 

تشمؿ أيضا األب األكبر الذم يتمتع بدكره بقسط أكبر مف الس مطة، كمف ثـ بقسط كافر مف االحتراـ، 

الجد عمى أن و شيخ العائمة كمصدرا لسمطة كبيرة فييا، فيعمؿ لو الجميع ألؼ حيث َينظر األحفاد إلى 

حساب، فالجد خاصة لؤلب لو أىمية كسمطة كبرل في شبكة القرابة األبكي ة العاصبة، كاألخ األكبر ليس 
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كعة يمثؿ أحد الجكانب الثقافية، كيعني مجم. كعميو فإف  المناخ األسرم الذم " 1مستثنى مف ىذه القاعدة

ع، كداخؿ العائمة تكمف المعتقدات التي تعب ر عنيا جماعة ما كتمارسيا، ككثيرا منيا يتكك ف مما ىك متكق  

بالعائمة الت قميدية كاف يسكده 2"مككيات كاالتجاىات التي تعامؿ كمسممات في المناخ األسرمالثقافة في الس  

كح الجماعية  التفاىـ كالثقة كاالحتراـ المتبادؿ لضماف بنياية المطاؼ المحافظة عمى امتدادية الر 

 كالت ضامنية لجسد العائمة كبنية متراصة كمتبلحمة، تساىـ في بناء مجتمع قكم البنية. 

كبما أف  العائمة تعتبر مجاال خصبا لمتفاعؿ بيف أفرادىا، يؤدم إلى قياـ شبكة مف العبلقات بيف 

كج، اآلباء كاألبنػاء فيما بينيـ،  كجة كالز  كما تشمؿ أيضا العبلقات بيف األحفاد كالجديف، فيي عبلقات الز 

مباشرة كمستمرة، أساسيا الش عكر الجماعي، كما أن يا تتميز بالت ماسؾ، ذلؾ ألن يا تحتفظ بالكثير مف 

خصائص العائمة الت قميدية، رغـ تأثرىا باألكضاع الجديدة كمجاالت الت غيرات التي أدت إلى العديد مف 

لتي أصابت العائمة الجزائرية، ككاف ليا أثرىا كصداىا عمى مستكل العبلقات الد اخمية الت غيرات ا

، ىنا نجد أف  خاصية التماسؾ كالتضامف االجتماعي ليست بالظ اىرة الد خيمة عمى أفراد 3كالخارجية

المرحمة كانت  المجتمع الجزائرم، إذا أن يا ظاىرة تضرب بجذكرىا لتمتد إلى الحقبة االستعماري ة، ففي ىذه

 :4 أال كىمػا بميزتيف أساسيتيف قد برزتا أثناء االحتبلؿ الفرنسيعمى العمـك العائمة الجزائرية تتمي ز 

ترتبط بكضعية العائمة المعيشية، فميما كانت العائمة ميسكرة أك فقيرة لـ يشيد ليا  الميزة األولى:

كايا أك الكتاتيب ليتعم مكا القراءة كالكتابة كحفظ  إلى إلرساؿ أبنائيا يكما أف تخمت بمجيكداتيا المشجع ة الز 

القرآف، كالمبادئ العامػة لمقاصد الديف، كاف ىناؾ تضامنا قكي ا كتنافسا عمى الخير فيما بيف األسر 
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صدم لسياسات زا لممقاكمة كالت  ػالعائمة الجزائرية رماعتبار  فيي الميزة الثانيةالميسكرة أك الغنية. أم ا 

   ار الفرنسي.االستعم

لمعبلقات العائمية كالعكس بالعكس، كما إذف فالعبلقات االجتماعية ما ىي في الن ياية إال  انعكاس " 

الس مكؾ االجتماعي إال  تعبيرا عف الش خصية االجتماعية المنبثقة مف االرتباط الكثيؽ بيف العائمة 

تساىـ في المحافظة عمى النظاـ االجتماعي ، لتصبح في نياية المطاؼ العائمة الكحدة التي 1"كالمجتمع

الذم تعد العائمة فيو النكاة األساسية السيما داخؿ عممية إعادة اإلنتاج ليس فقط اإلنتاج البيكلكجي كلكف 

، ىذه العبلقات في 2حتى االجتماعي؛ "أم في عممية إعادة إنتاج لبناء الفضاء كالعبلقات االجتماعية"

ية بجياز كامؿ مف األفكار القاعدية، التي يجب أف حقيقة كجكدىا االجتماعي ا لفعمي محككمة كمكج 

تحافظ عمى كحدة كتبلحمية الجسد العائمي، مف خبلؿ الص رامة العممية في طرؽ تطبيقيا كفقا لما 

لتصبح بذلؾ العائمة الت قميدية "كحدة متعددة الكظائؼ، تسد  يرتضيو عقؿ الجماعة العائمية الكبيرة،

كحانية ألفرادىا، كاإلشراؼ عمى حاجات الفر  د كمتطمباتو بنفسيا، كمسؤكلة عف تمبية الحاجات الد ينية كالر 

مف خبلؿ فضاء الممارسات الم عتنؽ مف قبؿ أفراد ىذه  ، كتتجسد كاقعي ة ىذا القكؿ3تربيتيـ كثقافتيـ"

 الن كاة الفاعمة.

االجتماعية، فقد تمي زت باالنسجاـ الداخمي أما فيما يخص بنية الن ظاـ القرابي دا خؿ شبكة العبلقات 

بيف عناصر تعد  أكثر حيكي ة ليس فقط عمى مستكل العائمة بقدر ما تتجاكزه إلى مستكل المجتمع ككؿ، 

كىنا نقصد كؿ مف البنية االجتماعية كالقرابي ة كاالقتصادية التي كانت تتسـ بطابع خاص أثناء حقبة 

عميو اآلف، فقد كانت العائمة مف خبلؿ تبلحـ عناصرىا متماشية   االحتبلؿ الفرنسي عمى عكس ما ىي

كيؼ مع ذاتيا ت  ىذا الإذ أف   مع نظيرتيا في مختمؼ المجتمعات، متكي فة بذاتيا متكاممة في كظائفيا؛
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باقي المجتمعات دة متماشية مع نظيراتيا مف عكائؿ كتكامؿ جياز كظائفيا ىك الذم جعؿ منيا كح

ة، البنية القرابية، داخؿ البيني بيف الكحدات البنيكية الثبلثة: البنية االجتماعي  ع مف الت  األخرل، كخمؽ نك 

، ليمك نيا بنياية المطاؼ ىذا الت داخؿ الكظيفي مف الحفاظ عمى االستقرار االجتماعي ةكالبنية االقتصادي  

عية في ظؿ مرحمة استعمارية ليا كلممجتمع المنتمية إليو مف جية، كالحفاظ عمى مبلمح اليكي ة االجتما

سعى مف خبلليا المستعمر إلى شرذمة بنية الت ماسؾ الداخمي كتحقيؽ مشركع القضاء عمى اليكي ة 

االجتماعية لممجتمع الجزائرم بأسره، كمف المبلحظ كذلؾ "أف  البنى القرابية معركفة بقدرتيا عمى استعادة 

تيا كقدرتيا عمى الت كيؼ مع الت غ يرات الطارئة المحيطة بيا، كأف  البنى القرابية في الجزائر تبلحميا كقك 

عممت عمى إعادة بناء نفسيا كتصميح ما عمؿ الم حتؿ عمى تشكييو في البناء االجتماعي، كذلؾ مف 

خبلؿ إعادة بناء الجماعات القرابية... العائمة الممتدة باعتبارىا نكاة الجماعة القرابية، كباعتبارىا آخر 

تي يمكف مف خبلليا الحفاظ عمى استمرار البناء القرابي كاستمرار كظائفو، بحيث بقيت الحصكف ال  

ؿ ألراضي األجداد تجسد الممكية في شخصيا، كيقـك الجد أك أحد أبناه  العائمة الممتدة ىي الكريث األك 

كتقسيـ الكبار بتنظيـ كتسيير ىذه األرض كما يتكفؿ الجد بكؿ شؤكف أبنائو مف تسيير شؤكف األرض 

كاج، كتمثيؿ العائمة في الخارج، كلما بدأت ظاىرة  العمؿ كزكاج األبناء بما فيو االختيار كمصاريؼ الز 

ؿ، كنقمت تمؾ القي ـ  الت حضر في االنتشار شيئا فشيئا تكي فت ىذه الجماعات القرابية مع ىذا التحك 

الت جمعات الحضرية عبارة عف شتات  كالمعامبلت مف الجماعات القرابي ة إلى جماعة الجيراف، كباعتبار

مف العائبلت المختمفة ذات أصكؿ قرابية مختمفة أعادت إنتاج تمؾ األشكاؿ مف العبلقات القرابية التي 

كانت تمارسيا سابقا إلى الت جمعات الحضرية في المدف، كقد عب ر عنيا الجيراف بالت ضامف كالتناصر 

كتستند العبلقات القرابي ة في المجتمع الجزائرم إلى نظاـ ىيكمي ، 1كالتراحـ كالغيرة عمى سمعة الجيراف"

كتراتبية صارمة، تكز ع مف خبلؿ المكانات كاألدكار مستندة إلى مجمكعة مف القكانيف االجتماعية التي 
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اـ، نعب ر عنيا بالقيـ الد ينية كالثقافية التي تحافظ عمى الحقكؽ كالكاجبات، كتحافظ عمى استمرار ىذا الن ظ

كيتـ تناقؿ ىذا الن ظاـ عبر التنشئة االجتماعية، كعف طريؽ االعتراؼ االجتماعي الذم يككف مف خبلؿ 

الت ركيبة التي يمنحيا الكبار الذيف يتقمدكف األدكار الجديدة، كىي تزكية معنكية ليا داللة كبيرة بالن سبة 

كالكاجبات كامتبلؾ الس مطة... بحيث تزداد  ليؤالء، بحيث تعني مزيدا مف االحتراـ كاالمتيازات كالحقكؽ

 مسؤكليات كالتزامات ىذه العبلقات كم ما كبر الش خص ككم ما تغي رت المكانة االجتماعي ة.

كما يمي ز العبلقات القرابية "سمكؾ التجنب، فالتجنب سمكؾ يراد بو تحقيؽ بعض األىداؼ، بحيث 

فقد يككف اليدؼ ىك االحتراـ، كقد يككف بسبب الحشمة تتبلءـ ىذه األىداؼ مع طبيعة أطراؼ العبلقة، 

راع...فالتجنب في العبلقة بيف  كالحياء، كقد يككف بسبب الحساسية المفرطة كالخكؼ مف الد خكؿ في الص 

األصيار يرجع إلى الر غبة في الحفاظ عمى مسافة االحتراـ التي بينيـ، كعدـ إفساد العبلقة، إذ كم ما 

، ففي المجتمع الجزائرم ىناؾ خريطة محد دة لعبلقات 1احتماؿ الت كتر كالخبلؼ" زادت المخالطة زاد

 .2المصاىرة يصعب تجاكزىا بسبب الخكؼ مف عدـ الت فاىـ

إذف فإف  الن ظاـ العائمي كالقرابي يقكماف عمى نسؽ مف القي ـ االجتماعية، التي تحث الفرد عمى العمؿ 

في الجماعة القرابي ة دكف غيره، كالتي تقضي أف يشيع الت عاكف  دائما في خدمة عائمتو طبعا، فعضكيتو

، 3االقتصادم كالتماسؾ االجتماعي بيف أفراد الجماعة القرابية الكاحدة، كأف تسكد بينيـ ركح الجماعة

ز مف مبلمح الكحدة الداخمية كالخارجية ألعضاء الن سؽ العائمي، كيساىـ  كعميو فإف  الن ظاـ القرابي يعز 

ز غرس ركح الجماعة. في  تمتيف قكاـ ركح التعاضد كالتماسؾ معا، مم ا يزكي كي عز 
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إف  العائمة الجزائرية شأنيا شأف العائمة العربي ة، تنشأ عمى العضكية عمى حساب الفردية، كالتماىي 

شخصية قائمة بذاتيا كلذاتيا في الد رجة األكلى، كمف ىنا  عمى حساب االستقبللي ة، كىكي ة أكثر منو

تككف العبلقات ضمف العائبلت العربي ة ببساطة عبلقات بيف أعضاء كأدكار فرضيا تكزيع العمؿ؛ ىذا 

" يارسونز"األخير الذم يككف المسؤكؿ عمى تحديد كتعدد شبكة أدكار الفاعميف، األمر الذم أك ده 

"Pesonsنظاـ اجتماعي يؤدم إلى تعدد األدكار  أف  تقسيـ العمؿ في أم  إلى"  "مف خبلؿ إشارتو

األب، األم،  :ىيأال ك سميات ت  فميا "العديد مف العة المتنك  ، كبالن سبة لشبكة األدكار المتعددة ك 1"كتباينيا

ؤكال ليس ة كالتكحد في اليكية حتى االندماج يصبح اإلنساف مس...، كبمكجب ىذه العضكي  وجةوج، الز  الز  

خصية فحسب، بؿ عف تصرؼ األعضاء اآلخريف كخاصة مسؤكلية الذككر عف عف تصرفاتو الش  

كعميو فإن و بناءا عمى النكع االجتماعي في المجتمع العربي يتحد د مراكز أعضاء العائمة ذكرا ؛ 2"اإلناث

ييـ كتعميميـ بكاسطة ما كأنثى، كىذا الت مييز يبدأ في المراحؿ األكلى مف حياة األفراد مف خبلؿ تدرب

يعرؼ بعممية التنشئة االجتماعية، التي يتعم ـ عف طريقيا األفراد  التقسيـ الن كعي بيف الذككر كاإلناث، 

ن ما  كىناؾ مممح آخر لمتمييز بيف مكانات كأدكار األفراد ال يعتمد فقط عمى عامؿ النكع االجتماعي، كا 

يعتبر كشكؿ مف أشكاؿ تمييز البناء العائمي لؤلفراد، ليخمؽ  ىناؾ عامؿ آخر أال كىك عامؿ الس ف، الذم

ة األدكار مركزي   إضافة إلى دكر الذكر كاألنثى، دكرا آخر أال كىك دكر كبار كصغار الس ف، كعميو فإف  

شبكة تفاعمية بيف سماؿ العبلئقي القائـ عمى سمسمة مة بذات العائمة لو ارتباط كثيؽ بنكعية الرأالمقس  

ليصبح ذك صمة بنكازع الجماعة التي يستبطنيا األفراد في بيئاتيـ التفاعمية نيف ليا، المكك   األعضاء

مكؾ، انطبلقا مف حي ز التكقعات التي ت بنى عمييا سمككيات الفاعميف الثقافية المؤطرة لنمط معيف مف الس  

قية في تبمكرىا يحتكـ بقانكف فاعبلت العبلئكع مف الت  االجتماعييف بأم  كسط اجتماعي، إذ أف  ىذا الن  
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األنكثة...،  مثؿ قي ـ الذككرة،ـ نمطية تؤسس لئلطار العاـ ليذه العبلقات صيركرتيا كتكاجدىا إلى قي  

 العائمة.   لجكىرية ألدكار كبل الجنسيف بـ تتحدد المبلمح العامة كاكانطبلقا مف ىذه القي  

 

 دور الذكـور: (0

عف خصائص العائمة الجزائري ة إلى نظاـ ليس حكرا فقط عمى ىذه  لقد أشرنا سابقا في سياؽ حديثنا

ن ما سمة تتشارؾ فييا كؿ العكائؿ العربية، أال كىك الن ظاـ األبكم كالس مطة الذككرية التي تـ  األخيرة، كا 

ترسيخيا كتجذرىا بنظاـ سمككيات األفراد عف طريؽ عممية التنشئة االجتماعية، تـ انطبلقا منيا حصكؿ 

ذككر عمى تعزيز كاسع لسمطتيـ كتمتعيـ بمراكز متميزة في العائمة، كلربما الس بب الثاني المتعم ؽ ال

بتعزيز الس مطة الذككرية إضافة إلى عممية التنشئة االجتماعية "الد كر الذم يقكمكف بو في اإلعالة 

زيع القك ة كممارسة السمطة كالمخاطرة التي يتحممكنيا جر اء ذلؾ، كارتبط بيذا الد كر نمط معي ف مف تك 

دارة شؤكف العائمة" ، 1داخؿ الت نظيـ العائمي، بحيث احتكر الر جاؿ القدر األكفر مف سمطة اتخاذ القرار كا 

سمطة مجمس الجماعة برئاسة "ؿ سمطة عرفيا المجتمع الجزائرم ىي إف  أك  كلتكضيح ىذه النقطة أكثر ف

زت فيما بعد سمطة األب داخؿ  ،لبطريركية ككؿمطة اشيخ القبيمة التي جس دت ككر ست الس   كعز 

العائمة...كيعتبر األب أحد العناصر الفاعمة، إذ يجد نفسو أماـ كضع يستكجب عميو القياـ بذلؾ الفعؿ 

مطكم ىذا يعر ضو الس مطكم تجاه أبنائو كزكجتو، سكاء عف إرادة أك غير إرادة؛ ألف  عدـ القياـ بالفعؿ الس  

ؿ مف شأنو كمكانتو داخؿ الكسط العائمي الممتد، ألف  عقكبات معنكية قد تقم  الي ، كبالت  النتقادات شديدة

ىذه الجماعة القرابية المتمثمة في األعماـ كأبناء العمكمة كاألخكاؿ كأبنائيـ ترل في ذلؾ نقصا في كرامتو 

 .  2"ا يؤثر سمبا عمى صكرة العائمة ككؿ كعمى شرفياكرجكلتو، مم  
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ة االجتماعية لتحديد مركز القرار لمجماعة العائمية جعمت مف األب ليس فقط رب العائمة، إف  الض ركر 

" إلى أىمية الكظيفة األبكية S . Lebovici" "ليوفيسي"لكف رائدا اجتماعيا، كفي ىذا الس ياؽ يشير " 

في الميداف الذم ينشأ إف  الكظيفة األبكي ة عبارة عف عامؿ ي عَد  كجكده ضركرم بالن سبة لمطفؿ فيقكؿ: ''

فؿ، ذلؾ لتككيف شخصيتو، فكؿ مجتمع ككؿ ميداف اجتماعي يحت ـ عمى األب أدكار ال تتماثؿ  فيو الط 

 . 1''غالبا مع بعضيا

 دور اإلنـاث: (0

لقد كانت المرأة الجزائرية خبلؿ عقكد ماضية حاضرة في كؿ مكاسـ الن ضاؿ، السيما االجتماعي 

ت شييد كالبناء االجتماعي ليكف حضكرىا فعميا، "بالر غـ مف تعدد نطاؽ مسؤكلياتيا منو، كفي كؿ مراحؿ ال

، المتمث مة في المحافظة عمى استمرار بنية العائمة، كقد "عاشت 2إال  أنيا لـ تتخمى عف كظيفتيا األساسية"

اعد االجتماعي ة فصكؿ التأثير الناجـ عف الت غيرات، خاصة في ظؿ العكدة إلى فرضية الم جكء إلى القك 

 .3التي حد دت دكرىا خاصة عند تحمحؿ الض ركريات الحياتية"

ففي ضكء نظاـ تقسيـ العمؿ تجد المرأة نفسيا أماـ دكريف ال ثالث ليما إال  فيما ندر مف الحاالت، 

ػا، تمؾ ىكيتيا المجمعية ، تسعى جاىدة إلى أف 4حتميتيف اجتماعيتيف ىما أف تصبح المرأة زكجة ثـ أم 

      .5"حارسة لمتقاليد" تككف مف خبلؿ دكرييا 

لـ تنسمخ الفتاة عف ما عزم إلييا مف أدكار بذات المجتمع بؿ كانت دائما مسخ رة لتحقيؽ ىذا 

تحاكي أم يا في أدكارىا بكصفيا نمكذجا مرجعيا بالعائمة التقميدية "الفتاة المأرب االجتماعي، فمقد كانت 
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لفتاة تعد لمحياة التقميدية كالزكجيف كاالبف لمحياة العامة، فالحدكد بيف الجنسيف ليا، كاالبف يحاكي كالده، ا

 .1"ىي حدكد اجتماعية؛ ذلؾ أف  اليكية الجنسية ىي اليكية االجتماعية

أم ا عف مكانة كدكر المرأة في العائمة التقميدية فإن يا ال ي عترؼ بيا إال إذا أصبحت أم ا، كتتعزز 

" مكانة سمير عيدها إذا أنجبت الذ ككر؛ ككنيـ اليكية التعبيرية لمعائمة، كيصؼ "مكانتيا أكثر السيم

شباع رغبة جنسي ة، كالمساعدة في  المرأة بقكلو: "أف  المرأة في األقطار العربي ة كسيمة إلنجاب األطفاؿ، كا 

كجية؛ أم باختصار أف  ىكيتيا  كإنساف غير العمؿ، دكف أف تأخذ دكرا إيجابي في تشكيؿ الحياة الز 

مكجكدة... ىذه األمكر تعكد إلى الت طبيع االجتماعي، فقد ك ر س في الفتاة شعكر بأن يا عبء عمى العائمة 

كتأكيد دكنيتيا بالن سبة لمذ ككر... باإلضافة إلى تكريس تسم ط الذكر عمى األنثى حتى عمى األـ في 

، إذ نجد أف  الفتاة 2ة في حجبيا عمى الحياة العامة"العائمة العربي ة، كما يتجم ى التسمط األبكم عمى المرأ

تتبنى الت صرفات كالقي ـ السائدة في المجتمع الن سائي الجزائرم، مع غرس فكرة الت بعي ة كالقصكر، كاعتبار 

ؿ كاألخير عمى المرأة، سكاء أكاف أبا، أخا   دائما أف  الرجؿ ىك الكصي األك 

ألبكم القائـ عمى الييمنة الذككرية في العديد مف المجتمعات كليس فقط أك زكجا، ألن و كفي ظؿ الن ظاـ ا

بالمجتمع الجزائرم يككف لو الس مطة المطمقة كالتفكؽ االجتماعي أكثر منو لممرأة التي ارتبطت بالن ظرة 

ن ما عف إقرار اجتماعي غرزتو الثقافة االجتماعية، كبعض  الدكنية الناتجة ليس عف إقرار ذاتي، كا 

طبيقات الممارساتية المؤسسة ليذه الن ظرة، كفؽ سياقات اجتماعية معي نة ساىمت في إعادة بمكرة الت  

نتاج مسكغات اجتماعية جعمت مف األمر يبدك ككأن و أمر طبيعي، نظرة جسدت مبلمح ركح الخضكع  كا 

المجتمع بيا كاف  مكي تحافظ المرأة أك الفتاة عمى كجكدىا، كتحظى باعتراؼف" كالخنكع األنثكم لمذ كر، 

عمييا أف تحبس طاقاتيا العقمية كتكبت عكاطفيا اإلنسانية، كتكبح غرائزىا الحيكية لتتقمص سمككية 
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نب، كبيف عكر بالذ  بر المغمكس بالش  متذبذبة قائمة عمى تصرفات متجاذبة بيف الطاعة كالتبعية كالص  

فإف  اليكية الكجكدية المعب رة عف الكينكنة  ، كعميو1"الغكاية كالكيد كالثرثرة كالحقد كالحسد كاالنتقاـ

االجتماعية لذاتية المرأة بذات المجتمع ال يمكف أف تككف إال  في ظؿ رضا الجماعة عمييا، كمدل 

محافظتيا عمى بطاقة ىكية كجكدىا أال كىك الش رؼ، فالمحافظة عميو يعد كنكع مف أنكع المحافظة عمى 

مز إثبات صكت االعتراؼ االجتماعي لممرأة ككائف اجتماعي مرح ب ركح االنتماء لمجماعة مف جية، كر 

ال  فإف  نتيجة كقع  بكجكده مف جية أخرل، كىك اعتبار ال يمكف بأم  حاؿ مف األحكاؿ انتياؾ حرمتو، كا 

العكس اعتباره جريمة تمرد ال يحمد عقباىا؛ ألف  األمر ىنا ليس متعمؽ بفرد كاحد أال كىي العائمة بقدر 

مر شديد الكصاؿ مع ثقافة المجتمع المنتجة لسمككيات تعزز فكرة الثكاب كالعقاب في حالة ما األ

نما نحف ىنا نتحدث عف كؿ ما يتعمؽ بمركزية كجكد المرأة  االنتياؾ كالتمرد، ليس فقط مسألة الشرؼ كا 

دكنما التفكير في  كسط الجماعة، فيذه الثقافة تصنع كضعيات معينة ألفرادىا، كما عمييـ إال االلتزاـ بيا

محاكلة الخركج عف سياجيا كقكانينيا؛ ألن و إف كقع العكس فإف  الفتاة تجد ذاتيا بمصيدة االنسبلخ عف 

 العرؼ االجتماعي.    

في الزكاج الذم يعتبر مؤسسة اجتماعية بغاية األىمية  ؿ" بأف  "كاجب المرأة األك  سمير عيدهكيقكؿ "

ال تتكثؽ عراه قبؿ مف أشكاؿ التحالؼ بيف الجماعات االجتماعية، " ، كشكؿ 2تقـك عمييا المجتمعات"

الزكاج قبؿ إنجاب األكالد، كالصبي البكر ىك أثمف ما تممكو العائمة... عالـ أم و الكحيد كدليؿ قيمتيا 

كامرأة، كضمانا لحياتيا بالمستقبؿ، فإذا كاف لمعائمة العديد مف األكالد كخاصة الذككر، فيذا يشر فيا 

ز أكثر عندما تنجب صبيا بكر يرفع 3"كيعطي لؤلـ المكانة الرفيعة ، كمف ىنا يتبي ف بأف  مكانة المرأة ت عز 

قا.     مف شأنيا، كيقك م مف كجكدىا بالعائمة، كيمنحيا تمي زا متفك 
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لقدر إذف إف  الدكر الفاعؿ لممرأة في بناء العبلقة الزكجية مف حيث المبادرة كالبحث كالقبكؿ يككف با

كالفعالية التي يتـ فييا قرار بناء المصمحة العامة لمعائمة ككؿ سكاء بدكرىا كزكجة أك أـ، بالرغـ مف 

لكف ىذا األمر ليس رغبة صغر سنيا؛ ألف  في المجتمع الجزائرم التقميدم كانت الفتاة ت زكج بسف مبكر، "

شابة التي أصبحت امرأة أف تتزكج في إنقاص عمى امرأة جديدة بدكف كضعية محددة، إذ عمى الفتاة ال

، فمع الكضعية الجديدة لممرأة فإنيا قد اكتسبت مكانتيا الرفيعة المتماشية مع احتراـ 1"كيككف ليا أكالد

  منظكمة العادات كالتقاليد التي تمثؿ المبنة األساسية لقكاـ العائمة الجزائرية التقميدية. 

االقتصادية التقميدية تمعب دكرا أكثر انعزاال مف دكر األب، " أم ا األـ التي كانت في البنية المنزلية 

قد أصبحت تمثؿ بالنسبة لمراشد الجزائرم عبلمة االفتخار كاالعتزاز، كقد يصؿ إلى أقصى درجة مف 

التضحية مف أجميا، في المقابؿ ىناؾ األـ الصغيرة التي ىي عضك مف أعضاء عائمة متحضرة، تمتاز 

ف لـ تقـ بأم  كاحد  بكضعية اقتصادية ميمة أكثر حيث تشتغؿ في إدارة ما كتأتي بمكارد مالية لمبيت، كا 

مف الد كريف فإن يا تسي ر الميزانية العائمية، كالمرأة في البنية العائمية كانت ابنة عائمة أك ال تحت سمطة أبييا 

ا أكثر مما ىك فرد مستقؿ، ، فاإلنساف في مثؿ ىذه العائمة التقميدية عضك 2كأم يا، ثـ تحت سمطة زكجيا"

. 3فإف  كؿ تصرؼ أك قرار مستقؿ، خاصة مف قبؿ المرأة يعتبر خركجا عمى كحدة العائمة كتنكر لجميميا

 : 4يمكف حصره في االستجابة لشرطيف اثنيف ىمػافدكر المرأة في العائمة الجزائرية عف ما أ

 : عدـ تشكيش ديناميكية الجماعة التي تعيش فييا.األو ل

 يتمثؿ في نقؿ النظاـ االجتماعي ألبنائيا، كىذا ما يحرص عميو كثيرا.اني: الث

أم ا عف دكر األمكمة فيؤم ف بعمميتيف: تجديد النظاـ االجتماعي، كتجديد الجماعة العائمية، كبصفة 

 عامة فإف  منبع تقييـ المكانة النسكية في العائمة الجزائرية يتمثؿ في إنجازىا ليذا الد كر.   
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ف فبعدما كاف يمثؿ أفراد العائمة الكاحدة نفس المكانة في المجتمع التقميدم، أصبحت اليـك تختمؼ إذ

ة ، فضبل عمى أف  تحديد األدكار 1مكانة أفراد العائمة الكاحدة بظيكر معايير جديدة لتحديد المكان

مف دكف إىمالنا لمدكر كالمكانات المتعمقة بالفاعميف لديو ارتباط كطيد بنظاـ تقسيـ العمؿ بالمجتمع، 

الكبير الذم تمعبو عممية تكزيع األدكار كتحديد المكانات بالنسبة لمحياة االجتماعية كالشخصية لؤلفراد 

إف  مف الكاضح أف  التحديد النسبي لممكانات " في قكلو اآلتي:" يارسونزبالعائمة، األمر الذم كض حو "

بؿ لؤلطفاؿ أيضا، كفي  لنفسي ليس ىاما لمكالديف فقط،يعتبر عامبل ىاما لؤلمف النفسي، كىذا األمف ا

كلكن و تيديد  مقابؿ ذلؾ فإف  عدـ تحديد أدكار النكع ال يشؾ             ِ ؿ خطرا عمى الشخصيات فقط،

 ...... .2ككؿ لمنسؽ االجتماعي

 أنماط العائلة الجزائرية: (081

ة نككية... لضركرة يفرضيا إف  العائمة الجزائرية ىي في تحك ؿ مستمر مف عائمة ممتدة إلى عائم

الكاقع المعاش، كتفرضيا أيضا تطكر الظركؼ المادية كالتكنكلكجية المعقدة التي ال تتبلءـ مع طبيعتيا، 

ننا لسكؼ ال نخكض بإسياب في الحديث عف األشكاؿ  بؿ تتفؽ كتتبلءـ مع طبيعة العائمة النككية، كا 

و قد أشرنا في بداية فصمنا ىذا إلى عنصر أنكاع النكعية لمعكائؿ بالمجتمع الجزائرم المعاصر؛ ألن

 العكائؿ، ككنا قد ركزنا فقط عمى العائمة "الزكاجية "ك"الممتدة" مبرريف دافع اعتمادنا عمى ىذيف الشكميف.

إف  كجكد الشكؿ الممتد بالعائمة الجزائرية المعاصرة ليس معناه بالضركرة الحتمية الرغبة في اإلبقاء 

ن ما األمر مرتبط بحركة التغير كالتحكؿ الذم عمى ىذا الشكؿ كن كع مف أنكاع االعتراؼ االجتماعي بو، كا 

يشيده مجتمعنا، إذ أف  التغير مف عائمة ممتدة إلى عائمة نككية ما ىك إال نتيجة ألسباب كثيرة كمتنكعة 

صادم لكؿ عائمة، أىميا الشريحة االجتماعية كالمنطقة التي تسكف فييا العائمة، الظركؼ كالمستكل االقت
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كأيضا المستكل االقتصادم كالعممي لكؿ عائمة، كأيضا تكفير أك عدـ تكفر المساكف الكافية في 

التنظيـ " األمر مقترف بطبيعة مصطفى يوتفنوشت، باختصار ككما أشار في نفس السياؽ "1المجتمع"

مفيـك جديد في االقتصاد، بالمجتمع الجزائرم التابع لمعديد مف الخصائص أال كىي: التحضر، األجر ك

، كأزمة السكف ىي إحدل األسباب التي قد 2تعميـ التدريس كقاعدة ثقافية جديدة، التبايف االجتماعي...

 .  3...أزمة فرممت بشكؿ معيف انفجار العائمة التقميدية"تبعات عمى العائمة الجزائرية، تكلدت عنيا 

مف الدراسات، كالتي أشارت إلى أف  العائمة بالر غـ مف المؤشرات التي جاءت في العديد لكف 

الجزائرية قد تغي رت بنائيا ككظيفيا تحت ظركؼ التحضر كالتصنيع كغيرىا، "إال  أف  العائمة الجزائرية 

ف استقمت عنيا في السكف،  النككية ال تزاؿ مرتبطة عاطفيا كاقتصاديا كاجتماعيا باألسرة األصمية، كا 

ائمة النككية الجديدة عائمة نككية مستقمة كؿ االستقبلؿ، كما ىك مكجكد كبذلؾ يصعب أف نطمؽ عمى الع

 .4في المجتمعات المتقدمة"

 تطـور العائلة الجزائريــة:(1

مما ال شؾ فيو أف  التحكالت االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي عاشيا كيعيشيا المجتمع 

حة كالعميقة في البناء السكسيكلكجي لممجتمع الجزائرم منذ نصؼ قرف تقريبا قد تركت آثارىا الكاض

الجزائرم بصكرة عامة كمؤسساتو الييكمية كالعائمة كالقرابة، كالزكاج...، فقد تغي رت الميزات التقميدية التي 

كانت تتصؼ بيا العائمة الجزائرية التقميدية، كتركيبتيا ككظائفيا كعبلقاتيا القرابية كنظاـ الزكاج 

لتغير كاف نتيجة حتمية آلثار التمدف كالتصنيع التي اختمطت طبيعتيا كصبغتيا كاستقراره، كىذا ا
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بالظركؼ التاريخية كالثقافية التي كرثتيا العائمة الجزائرية منذ قركف عديدة، كقد تمخض عف ىذا التغير 

التي الذم شيدتو العائمة ظيكر صفات كمزايا دائمة أعطتيا طابعيا الخاص كشخصيتيا كسمعتيا الثابتة 

 .    1جعمتيا تختمؼ عف بقية عائبلت العالـ

 البنية االجتماعية للعائلة الجزائرية قبل المرحلة االستعمارية:(185

لقد تمي ز المجتمع الجزائرم قبؿ مرحمة الغزك الفرنسي بكجكد بنية اجتماعية متمي زة، ذلؾ أف  الجزائر 

د إلى نشاطيف أساسييف ىما: زراعة الحبكب كانت تتصؼ بأن يا بمد زراعي، إذ كاف اقتصادىا يستن

كتربية الماشية، ككانت نسبة ىذيف النشاطيف تتغي ر تبعا لبلتجاه شماال أك جنكبا لمببلد، أم ا في الس يكؿ 

الداخمية المرتفعة فقد كاف النشاطيف متشابكيف، يدعـ الكاحد اآلخر، كعميو فقد اتسـ المجتمع الجزائرم 

الن مك االقتصادم، السيما في قطاع الزراعة، أم ا الكاقع االجتماعي أثناء مرحمة  في ىذه المرحمة بمظاىر

ما قبؿ االحتبلؿ الفرنسي فقد اتسـ بازدكاج نمط الحياة الحضرية كالبدكية، غير أف  الحياة الحضرية 

كنية ليست مدنية بكجو الحضر، بؿ ريفية إلى حد كبير؛ بحيث أف البمد ريفي مع كجكد دائـ لتجمعات س

 .      2مدينية

 العائلة الجزائرية أثناء المرحلة االستعمارية: (180

مثؿ جميع بمداف العالـ الثالث، قد كاف لبلستعمار األثر الحاسـ عمى المجتمع الجزائرم، أكثر مف 

مائة كثبلثيف سنة مف االحتبلؿ كالتدمير، حقبة ليا األثر الكاسع عمى البنية التحتية كالفكقية لممجتمع 

ائرم، كحتى عمى كحداتو القاعدية كخاصة العائمة ككنيا كحدة فاعمة بذاتو مف خبلليا يمكف النفاذ الجز 

 إلى فيـ بنية المجتمع ككؿ في ظؿ عبلقة التكامؿ التداخمية المكجكدة بيف كؿ مف المجتمع كالعائمة.
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مات تماسؾ المجتمع الجزائرم، كذل  :1ؾ بكاسطةلقد حاكؿ االستعمار الفرنسي ضرب كتحطيـ مقك 

 .تفكيؾ لممكية الجماعية التي كانت تقـك كتؤسس عمييا كجكدىا االجتماعي القبمي 

 .استغبلؿ العامؿ الديني الذم كاف يؤسس عميو زعيـ القبيمة حكمو 

  عادة تشكيؿ الرابط الدمكم كالقرابي بإخضاعو لمراقبة السمطة االستعمارية التدخؿ في تشكيؿ كا 

 المدنية. بكاسطة إنشاء نظاـ الحالة

  العامؿ العسكرم، كاستعماؿ القك ة مف مطاردة كتشريد كعزؿ العائبلت عف بعضيا البعض بأم

فقد كانت لمعممية االستعمارية الفرنسية في الجزائر نتائج ال رد ليا عمى البنية االجتماعية حجة كانت، " 

بالس كاف إلى سياسة طرد فعبل  ليذا البمد، أدكات الرغبة في خمؽ مستعمرة استيطانية مف منطقة مأىكلة

راعة، كالشؾ أف  ىذه العممية آلت إلى تغيرات جكىري ة  الش عب المحمي مف أفضؿ األراضي الص الحة لمز 

تتعم ؽ بنظاـ الممكية )عبلقة األفراد بممكية األراضي(، كمؤسساتية )انييار بعض المؤسسات القبمية 

ذا التحكؿ القسرم لكسائؿ اإلنتاج بصكرة محتكمة إلى انتقاؿ كالز كايا بكصفيا جبرية(، كعميو فقد أدل ى

 .2"ما كاف حتى ذلؾ الكقت ممكية ال تقبؿ الت قسيـ

فبيذه الس ياسة االستعمارية قد أنيؾ تكازف العكائؿ، فعمد إلى جمب كتثبيت العنصر األكركبي، إذ 

كتمميكيـ أحدث الكسائؿ، فضي قت بذلؾ  قامت اإلدارة الفرنسي ة بتكزيع األراضي عمى المعم ريف الفرنسييف

محدكدية امتبلؾ األراضي لدل العكائؿ الجزائرية، أم ا المسكف فقد كاف بصكرة جماعي ة بطريقة تقميدية ال 

تكفي لمعيشة الكحدة العائمية، األمر الذم أدل بالر جاؿ البحث عف العمؿ بعيدا عف مقر سكناىـ، يا إم ا 
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سا، ىذه الحركية مس ت بدكرىا العائمة الجزائرية، لكف في الغالب معظـ العكائؿ بالمدف الجزائرية أك بفرن

 . 1البطريركية تكي فت مع البيئة االقتصادية كاالجتماعية المختمفة

ػريف، فقد تـ خبلؿ الفترة الممتدة  أم ا بالن سبة لمس ياسية االستعمارية كاالمتيازات الممنكحة السيما لممعم 

ألؼ ىكتار مف  41ألؼ صفقة أكقعت في حكزة المعم ريف ما يربك عف  05يقارب  عما 5655-5673

األراضي، إلى غير ذلؾ مف القكانيف كاإلجراءات اإلدارية األخرل التي لـ يكف ليا إال  ىدؼ استراتيجي 

 كاحد ىك فصؿ الممكية الجماعية كخاصي ة عف البنية االجتماعية القبمي ة، فكؿ ىذا أدل إلى محاكلة

كح الجماعي ة التضامنية بيا كظيكر العائمة الن ككية؛ أم أف  الفرد  تفتيت البنية العائمية، كمحاكلة قتؿ الر 

الفرد أصبح " " ين زمام"نور الدت أصبح كائف اجتماعي مستقؿ اقتصاديا كاجتماعيا كحتى ثقافيا، كما يقكؿ 

االجتماعي عمى المستكل االجتماعي كالثقافي كائنا مستمبا مف الن احية االقتصادية كمجر دا مف الط ابع 

 . 2"الذم يعيش حالة أنكميا

 العائلة الجزائرية بعد مرحلة االستقـالل: (181

ن ما تختمؼ مف  إف  الت غيرات التي طرأت عمى العائمة الجزائرية ليست عمى مستكل كاتجاه كاحد، كا 

مف حيث أصكليا كتككينيا، إذ  قطر إلى قطر، كمف منطقة إلى أخرل، كمع ىذا فإف  العائمة تتشابو

تستمد ثقافتيا مف الت راث العربي اإلسبلمي، كلذلؾ نجد سمات مشتركة بيف العائمة في الجزائر العاصمة، 

 . 3كفي األكراس كفي اليضاب كفي الص حراء كغيرىا مف مناطؽ القطر الجزائرم
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في ؼ، ك صنيع الكاسع كالمكث  عرؼ المجتمع الجزائرم تحك الت عميقة عمى إثر عممية الت   كعميو فقد

دد غيرات التي مس ت البنية ليما تأثيرات بالغة كعبلقة مباشرة بالت   نشير إلى عامميف كانا ىذا الص 

 :1االجتماعية

و لسياسة الت نمية، أدل ذلؾ الأو   : الد كر الحاسـ كالقيادم الذم لعبتو الد كلة باعتبارىا المحر ؾ كالمكج 

 دم قكم يتضمف فركعا إستراتجي ة عديدة، كتخضع لرقابة الد كلة مباشرة.إلى تككيف قطاع اقتصا

كانت سياسة الت نمية كالمشركع الس ياسي الذم يرتكز إليو نتاجا لتنازالت كتحالفات متكالية بيف  :ثانيا

غيرة"، ك"الطبقات الشعبية".   القكل االجتماعية كاألساسي ة "البرجكازية الكطنية"،"البرجكازية الص 

الت حميبلت ذات الط ابع السكسيكلكجي المتعم قة بالمجتمع الجزائرم، أف  الد يناميكية الكاضحة  كتظير

فيو قد بدأت مع الحصكؿ عمى االستقبلؿ الس ياسي، كتطبيؽ المخططات اإلنمائية المختمفة، كالتي آلت 

ائرم منذ االستقبلؿ عمى امتداد أكثر إلى ىيكمة البنية االجتماعية، كلذا يمكف لمتتبع حركي ة المجتمع الجز 

ؿ مف أربعة عقكد مف الز مف أف يبلحظ االنتقاؿ الن كعي المتمثؿ في عممية التحك 
2 .  

إذف ال تزاؿ العائمة رغـ الت حكالت العميقة التي شيدتيا المجتمعات في العالـ المعاصر ت شكؿ الكحدة 

بأداء كظائؼ عديدة كمتنكعة في آف كاحد، منيا ما  االجتماعية األساسي ة في البناء االجتماعي، كتقـك

ـ  الحفاظ عمى الن كع البشرم مف الن احية  كابط االجتماعية كالحفاظ عمييا، كمف ث تعم ؽ بتأسيس الر 

البيكلكجية كالثقافية، كمنيا ما يخص الس ند العاطفي كاالقتصادم الذم ال غنى عنو لنمك كتطكر أفرادىا 

مجتمع كأعضاء فاعميف، كما تمثؿ مف جية ثانية الكعاء الحافظ لمثقافة بكؿ كمشاركتيـ في حياة ال

ناتيا المادي ة كالبلمادي ة، كتقـك بنقميا مف جيؿ إلى آخر عبر الت اريخ مكفرة بذلؾ فرص الت كاصؿ  مكك 

عي االجتماعي كالثقافي بيف األجياؿ كالمجتمعات، في ظؿ سعييا لتحقيؽ الت ماسؾ كاالستقرار االجتما

كالن جاح في استيعاب الت غيرات العميقة في األدكار كالعبلقات كالكظائؼ مف جية، كالن جاح في أداء 
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كظيفتيا في التنشئة كالر عاية كالتكجيو مع ضماف تعميـ األبناء كتكفير فرص اندماجيـ في الحياة 

 .  1االجتماعية كأعضاء فاعميف

 مظاىر التّغيـر بالعائلة الجزائرية: (2

ىتـ عمماء االجتماع بمكضكع الت غير االجتماعي اىتماما كبيرا، ألن و مف الظكاىر التي الزمت لقد ا

، إذ 2اإلنساني ة منذ فجر التاريخ، كمف البديييات أف يصبح الت غير االجتماعي إحدل الس نف المسم ـ بيا

ف  كؿ شيء في حياتنا كما أككف ؛ 3غيرات في الظكاىر االجتماعيةمفيـك شامؿ، يشتمؿ الت  كغير الت  يعتبر 

نا نميؿ في العادة إلى إسباغ طابع الثبات كالديمكمة، كلك كاـ، كأن  غير المستمر عمى الد  نعمـ عرضة لمت  

ؿ الذم تحديد أم  تغير ميـ يستمـز التعر ؼ عمى التبد  ف محد دة عمى أنفسنا كعمى ما حكلنا، لذالفترات 

تفسيرات أف   حدث أك كضع ما عمى مدل فترة زمنية، كمايطرأ عمى البنية الكامنة كراء ظاىرة أك 

رات جميعيا تتطمب مف الباحث أف يحد د العناصر التي تظؿ ثابتة كمستقرة، باعتبارىا المعيار غيالت  

غير البلحؽ، فإف  ثمة استمرارية كدكاما بيف ما نحف فيو اليـك األساسي الذم ت قاس عمى أساسو درجة الت  

 . 4لبعيد مف جية أخرلمف جية كالماضي ا

إف  الت غير االجتماعي ظاىرة طبيعية تخضع ليا نكاميس الككف كشؤكف الحياة مف خبلؿ التفاعبلت 

، فمف الط بيعي أف يككف الت غير 5كالعبلقات كالتبادالت االجتماعية المستمرة، كالتي تفضي إلى تغير دائـ

ي نظر إلييـ بصفة جماعية إذا تعم ؽ األمر بتغيير جماعي ا َيي ـ طائفة أك تنظيما، أك جماعة أك أفراد 
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كفي اآلتي سكؼ نتعرض لذكر بعض الت غيرات التي تعر ضت ليا العائمة الجزائرية ، 1التمثبلت مثبل

 التقميدية، تغي رات مس ت جميع ما يمس العائمة ككحدة قائمة بذاتيا: 

  ّاألدوار:المكانة و غير على مستوى  الت 

زائرم تغيرات كتحك الت كبيرة مس ت البنى االجتماعية كاالقتصادية، كاف ليما لقد عرؼ المجتمع الج

األثر الكبير في تحديد كتكجيو سمككي ات األفراد كالجماعة، مما نتج عنيا انقبلبات كتغي رات في المكانات 

Statuts Les  كاألدكارles rôles داخؿ المجتمع كفي كؿ المستكيات، خاصة في األنماط القائمة 

لمعبلقات االجتماعية الداخمي ة، كمعايير الس مكؾ... باعتبار العائمة نظاـ أكلي تتداخؿ مع الن ظـ األخرل، 

 كىي تتعرض لمتغيير، كما تتعر ض لو بقية الن ظـ األخرل، كقد تككف ىذه العممية بطيئة 

نو في المجتمع، أك سريعة، كما ىك في المجتمعات الحديثة المعق دة، كالت غير شيء محتكـ البد م

التغيير في  كتتعر ض لو كؿ األنظمة االجتماعية بما فييا العائمة، كيتضمف التغير االجتماعي نفسو

 .2تركيب ككظيفة األشكاؿ المجتمعية

ىناؾ العديد مف العكامؿ المرتبطة بمكجة الت غيرات التي زحفت تدريجيا إلى كياف العائمة فأث رت 

ط بتممص العديد مف الكظائؼ مف قبضة سمطة العائمة إلى قبضة المؤسسات بقكاميا، سكاء التأثر المرتب

االجتماعية األخرل، أك تعر ضيا لحركتي الت صنيع كالت حضر، ىذه الحركي ة التي الزميا تغير عمى 

مستكل العبلقات الد اخمية كالخارجية ليذه البنية الديناميكي ة، كما ترتب عنيا مف ارتفاع أمكاج الز حؼ 

يفي الر    يفي بحثا عف فرص العمؿ أك لمت عمـ، أك اليجرة إلى الخارج، فالن زكح الر 

ينا إلى أف  ىناؾ شيئا بغاية األىمية كالذم ال يجب إىمالو  بغض الن ظر عف األسباب الد افعة ليا، يكج 
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1تؤدم إلى إيجاد حياة جديدة حسب  ظركؼ البيئة الجديدةكىك أف  
Champart de lauweما ، السي

 كأف  الفرد منذ صغره مجي ز بآلية الفضكؿ البحثي عف كؿ ما ىك جديد.

ف مف زكج كزكجة كأبناء غير متزك جيف، تبحث  لقد أصبحت العائمة الجزائرية المعاصرة عائمة تتكك 

عف االستقبلؿ كاإلنفراد بمسكنيا بعدما كانت جماعة منزلية متسمة بشبكة قرابي ة مكس عة كمتنكعة تحكميا 

ـ يسعى لتكحيد الجماعة العائمي ة كآلية ضبط الرصييةث قي ـ عائمية متمثمة في كؿ مف: ''ثبل '' كمقك 

" مصطفى يوتفنوشتحسب " (النيف)'' اليويوةاجتماعية تحافظ عمى مدل قكة الن سؽ العائمي كىكيتو، ''

يـك ىك جزء في ليس إال حساسية شخصية العضك في الجماعة، إف  ىذا المف" " النيف" فإف  مصطمح 

مف عف طريؽ االنضماـ الكامؿ إلى مفيـك "الشرؼ" شرؼ الجماعة، شرؼ تـ اكتسابو، كيتعاظـ مع الز  

 يعني أف ال يككف الشخص "مكضكع سخرية" "النيؼ"ـ، إف  نظاـ القي  

ية ، ىذه الخصائص التي جعمت مف العائمة الجزائرية الت قميد3(النيوة'' )الثقوة، ''2"أك "سبب سخرية" 

جماعة منزلية متمي زة تحمؿ ىكي ة تركيبي ة خاصة تقـك عمى نظاـ بطريركي يتمي ز باألىمية التي تعطي 

 الد كر الكبير لؤلب.  

" الجزائرم قد تحك ؿ مف دكر المسيطر في العائمة إلى اكتساب كضع يتمي ز بعدالة األبلكف دكر "

 . 4رئيس ديمقراطي مدفكع مف األحداث أكبر كَتساِكم أكبر مع أبنائو، كمف رئيس تسمطي إلى

كمف مظاىر الت غير في العبلقة ما بيف الر جؿ كالمرأة زكاؿ الكثير مف الغمكض الذم كاف يمؼ 

كتراجعت أغمب أشكاؿ الكساطة التي العبلقة بينيما في مختمؼ الخصائص الجسمي ة كالعقمي ة كالعاطفي ة، 

كاج، فأصبح االختيار ، كلـ تعد كسيمة ىامة لبلختيار لمز  رؼ اآلخركانت تنقػؿ أخبار كؿ طرؼ إلى الط  
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دات لصيقة كاجي قائـ في شكمو الحديث عمى بركز اإلرادة الذاتية في عممية االختيار انطبلقا مف محد  الز  

ة في ما بمثابة معالـ معياري   دات يمكف اعتبارىا إلى حدٍّ بالفرد بحد ذاتو ال بأفراد المحيط العائمي، محد  

، ىذا األخير 1جازؼ لدل الشبابكفي نفس الكقت ازداد مستكل المَ ، كاجكع مف نمط االختيار لمز  ا الن  ىذ

اقة فكف الط  كف الحيكم مف أركاف البناء االجتماعي كرأس ماؿ المجتمع، كباعتبارىـ يؤل  الذم يمثؿ الر  

كة في المجتمع التي ال تقبؿ الس   مكف قكة ضاغطة عمى المجتمع مف بات... يشك  ككف كالث  الفاعمة كالمحر 

    .     2غيير كفي فحكاه كفي سرعة إنجازهأجؿ أف يغي ر مف منيجو في الت  

غير تطكر دكر البنت داخؿ العائمة، فالمرأة في البنية العائمية التقميدية كانت ابنة كمف مظاىر الت  

البنت في العائمة التقميدية شرؼ كت مثؿ عائمة أك ال تحت سمطة أبييا كأم يا، ثـ تحت سمطة زكجيا، 

أف  المجتمعات العربي ة تمنح األخبلقيات العائمية أك الشرؼ العائمي  Dodd" دودفقد أكضح " العائمة، 

أىمية فائقة، كيدخؿ في إطار ىذه األخبلقيات عددا كبير مف األنماط الس مككية كالمعرفي ة، كىذه 

ن ما تتعم ؽ بالر جاؿ أيضااألخبلقيات ال تتصؿ بالن ساء أك األطفاؿ   .3فقط، كا 

الحقيقة كقبؿ كؿ شيء ابنة العائمة، لكن يا كذلؾ مكاطنة ليا  ىي فيالمرأة في البنية المعاصرة  لكف  

المتحفظة أماـ حقكؽ بدأت تستعمميا، كما أن يا لـ تعد تمؾ المرأة التي ىي البنت أك الزكجة المنعزلة أك 

ة لممرأة فقد أشار إلى" تناقص كظيفة األمكم F.Doltoدولتو ، فحسب جؿ، كقد تعد ؿ دكرىا اآلفالر  

ة، مكازاة مع كظيفتيا كامرأة في المجتمع، إذ أصبحت المرأة مكاطنة، كأخذت أىمية أكبر مف المرأة المسن  

المرأة التي ىي مكر سة مف أجؿ األكالد فقط"أك 
غير التي ، كفي نفس سياؽ الحديث عف مظاىر الت  4

يمثؿ التشغيؿ في المنظكمة االقتصادية الحديثة  -رأة بالعائمة الجزائرية المعاصرة خركجيا لمعمؿمس ت الم
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نمية كالمحافظة عمى نسؽ كاحدا مف أبرز ركائز التكازف االقتصادم كاالجتماعي، كأىـ عكامؿ دفع الت  

ر عكامؿ االستقرار، بما كؿ كاألنظمة، باعتباره أحد أكبا لدل الد  ا اجتماعي  طكر، كيمثؿ أيضا تحدي  الت  

، "فمقد أصبح الفرد في ىذا العصر أكثر قدرة عمى التغي ر -1عكر باألمافيضمنو لؤلفراد كاألسر مف الش  

ساء بأعداد كبيرة إلى سكؽ العمؿ، كمجاالت قاليد... نتيجة دخكؿ الن  فت كطأة كضغط الت  بعد أف خ

حياة العائمية، كامتدت إلى المجتمع كافة، فقد أدل شغيؿ المختمفة، أحدثت جممة تغيرات عميقة في الالت  

ة أماـ الن ساء إلى انخراط أعداد كبيرة منيف  في مجاؿ العمؿ، كقد ارتبط عميمية كالميني  اتساع الفرص الت  

دة لمتكي ؼ داخؿ العائمة منيا في إطار تقسيـ العمؿ المنزلي، تشجيع دكر غيرات آليات متعد  بيذه الت  

المشاركة في تربية األطفاؿ كالعناية بيـ، ظيكر سياسات كممارسات تحف ز عمى أنماط  جاؿ عمىالر  

سبة لممرأة أصبح كاقعا حقيقيا مممكسا، كاالتجاه نحكه أدل إلى إضافة دكر جديد العمؿ، فالعمؿ بالن  

كجة كىك العمؿ خارج المنزؿ كالحصكؿ عمى دخؿ تشارؾ بو في  البعض حيث يبلحظ نفقات العائمة، لمز 

ؽ، فيي مسؤكلة عف بيتيا كأكالدىا كعمييا دكر كبير تجاىيـ، أف  المرأة أصبحت محصكرة في نطاؽ ضي  

 .       2كعمييا أف تقـك بعمميا بجدارة كميارة"

ة لكسب  إف  أىـ دكافع خركج المرأة لمعمؿ ىك الحاجة االقتصادية، كالمقصكد ىك حاجة المرأة الممح 

لبلعتماد عمى دخؿ المرأة، كما لبث أف تغي ر كقم ت قيمة ىذا الد افع تدريجيا  قكتيا أك حاجة العائمة

، إذ 3بازدياد فرص الت عمـ، كباتساع عدد المنشغبلت، ككذلؾ بالت غير الذم حدث في مفيـك دكر المرأة

اندماجا الجانب الر كحي، فالعمؿ بالن سبة ليا ليس الد افع الر ئيسي مف خركج المرأة لمعمؿ ىك " أصبح 

في مجاؿ  مف تطكر كبيرالمرأة الجزائرية  وشيدت ، خاصة ما4"مادي ا فقط بؿ اندماج ركحي في المجتمع

                                                             
 .887، ص 4583، عدد ربيع صيؼ، مجمة الحوار الثقافي، "دكر التكجيو كاإلرشاد الميني في تشغيؿ الشباب"سعد الديف بكطباؿ،  - 1
 .845، 848، ص ص المرجع السايقمصطفى عكفي، - 2
3
، الممتقى الكطني الثاني حكؿ: االتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة أياـ المرأة الراممة والربلقات األسرية، بكطكطف، سميمة محامديةإيماف  - 

 . 54، ص 4583جامعة مرباح كرقمة، :59/85
 .63ص دكف سنة،  ،57، العدد مجمة دراسات اجتماعية، "في األسر الريفية الجزائرية المياجرة كاقع التغيرات االجتماعية"رشيد بكمعالي،  - 4



عميـ مف حة كالت  عميـ كارتفاعيا في سم ـ درجاتو، كيعد  قطاع الص  طكر في مستكل الت  يتناسب مع الت   ،العمؿ

بمغت نسبة  5775-5774-5770يات حسب إحصائفأكبر المجاالت التي استقطبت المرأة الجزائرية؛ 

حي  ظر إلى ، كبالن  %23عميـ ، في حيف بمغت في قطاع الت  %35الن ساء العامبلت في القطاع الص 

الطبيعة الثقافية لممجتمع نجد أف  المرأة في العائمة الجزائرية تغي رت تغي را جذريا، بحيث لـ تتكقؼ إلى ىذا 

 5777جاؿ دكف غيرىـ، فحسب إحصائيات انت حكرا عمى الر  الحد فحسب، بؿ دخمت مجاالت تنفيذية ك

، بينما بمغ عددىف في منصب %27امرأة؛ أم بنسبة  62ساء في منصب محضر قضائي بمغ عدد الن  

امرأة؛ أم  56، كقد بمغ عددىف  في منصب مكثؽ %23امرأة؛ أم بنسبة  55محافظ بيع المزاد العمني 

%32امرأة؛ أم بنسبة  60 ، كفي منصب ترجماف رسمي%06بنسبة 
1
ىذا يعني بأف  المرأة قد اقتحمت  8

معظـ مجاالت العمؿ، كليس فقط تمركزىا بمينة كاحدة، األمر الذم خمؽ مجاؿ أكسع لميبلد طمكح أكبر 

 لممرأة بمجتمعيا، مم ا زاد مف فعالية عطاءاتيا ككس ع مف نطاؽ مسؤكلياتيا، كزاد مف تعق د أدكارىا.  

ىمة المرأة في قك ة العمؿ يحقؽ مف جية تطكير أكضاعيا االجتماعية كتحسيف قدراتيا لذا فإف  مسا

مة  االقتصادية، كمف جية أخرل فيك مؤثر إيجابي في مدل إسياميا في عممية اإلنتاج كفي المحص 

 . 2الن يائية يحقؽ لممرأة مكانتيا كيمبي احتياجاتيا االقتصادية كاالجتماعية كالن فسية

، أة التي تعمؿ تعني المرأة التي تنفذ عمبل في مجاؿ اقتصادم خارج بيتيا كتتمقى مقابمو أجراالمر إف  

عميمي المرتفع باستمرار مف جية أخرل قد غيرات االقتصادية مف جية ككذلؾ المستكل الت  إف  الت  ف لذا

ع الن    .   3جاؿ في سكؽ العمؿساء عمى أف يصبحف منافسات حقيقيات لمر  شج 
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كج المرأة لمعمؿ كاف مف كراءه العديد مف االنعكاسات سكاء مف الن احية المادية )الس مكؾ(، أك لكف خر 

مف الن احية المعنكية أم طريقة الت فكير، حيث أصبحت المرأة تشعر بنكع مف االستقبللي ة االقتصادية 

كالنزكع نحك الحري ة في  الذ اتية، الذم تبعو زيادة في الش عكر بالمسؤكلي ة، كاتساع نطاؽ حؽ االختيار

عمؿ إلى حدكث تغي رات بنيكي ة ككظيفة في مالمرأة لأدل خركج كما اتخاذ القرارات، كاكتسابيا لقيـ جديدة، 

العائمة، كىذه الت غيرات تمتد إلى المجتمع الخارجي، فخركجيا إلى العمؿ قد ترتب عنو نتائج كثيرة تمث مت 

عد اطبلعيا عمى مسؤكلياتيا التي كانت مف قبؿ مف مسؤكليات في اتساع نطاؽ أدكارىا االجتماعية ب

الر جؿ، باإلضافة إلى ذلؾ تأث رت المرأة نفسي ا كاجتماعي ا، فكثيرا ما تجد نفسيا أماـ مطالب كاختيارات في 

عكبة، مف جية ما ىي ترغب في تحقيقو لذاتيا كيصعب عمييا تحقيقو نظرا لكضعيا كزكجة،  غاية الص 

ل لدييا أسرة بحاجة لتكاجدىا كرعايتيا، فتجد المرأة نفسيا أماـ خيار صعب تحاكؿ تحقيؽ كمف جية أخر 

 .1الت كازف بيف كاجباتيا األسري ة كمتطمبات العمؿ الخارجي

مف دكف أف نغفؿ انتباىنا عمى المساىمة الكبيرة لمت عميـ السيما في تغي ر العائمة الجزائرية، كخمؽ نكع 

دل أفرادىا، كنقميا نقمة سريعة إلى كافة األصعدة، باعتبارىا مف أىـ العكامؿ مف الكعي االجتماعي ل

المرس خة لمبدأ الت حديث كقدرتو عمى تغي ر المعتقدات التقميدية كالمكاقؼ كاالتجاىات...، فمقد استفادت 

ارتفعت نسبة كبذلؾ  16-04-1976المرأة الجزائرية مف مبدأ تعميـ الت عميـ كمجانيتو، الذم أقرتو أمرية 

، كتشير %77التحاؽ الفتيات بالمدارس شيئا فشيئا، عمما أف  األمية لدل الن ساء غداة االستقبلؿ قد بمغت 

، كقد ارتفع معدؿ %5281إلى  %6382أف  نسبة األمية عند الن ساء انخفضت مف  5755إحصائيات 

اؼ، كتغطية ذلؾ العجز بإقامة الن ظاـ بناء المؤسسات التربكية، كعممت الد كلة عمى تكفير ذلؾ في األري

 .2الداخمي كالن صؼ داخمي في بعض المؤسسات التربكي ة

                                                             
 . 844 ، ص4583، عدد ربيع صيؼ، مجمة الحوار الثقافي، "ره عمى األسرة كالمجتمععمؿ المرأة األـ كتأثينجية مادكم، " - 1
 .845، ص المرجع السايقالس عيد عكاشرية،  -2



ز مف المكانة االجتماعية لممرأة كاالتجاه  إف  تحسيف المستكل الت عميمي كالكعي االجتماعي عز 

ي إطارىا الحديث، اإليجابي نحك ذاتيا ليدؿ عمى زيادة الكعي لدييا، كمرد ذلؾ إلى التنشئة االجتماعية ف

لى طبيعة العائمة بشكميا الحديث  .1كا 

حقيقة المكقؼ الذم ىي فيو، تخاؼ دائما مف رد فعؿ  التي تدرؾ لكف بالر غـ مف أف  الفتاة المتعم مة

المجتمع عمى سمككيا في حالة رفضيا كالخركج عف طكع دائرة العادات كالتقاليد المتعارؼ عمييا، فيي 

كاج مكي فة منذ صغرىا ب الذم ال يعتبر مجر د رباط بيف  -تأثير الت ربية البيئية كبتأثير المجتمع، فتعتبر الز 

فرديف بؿ يتجاكزه إلى الجمع بيف أسرتيف، كأن و قبؿ كؿ شيء مسألة تفاىـ عائمي قبؿ أف يككف قضية 

مع ليا، فمذلؾ الحياة التي يمكف أف تعيشيا، كتحظى مف خبلليا باحتراـ المجت -، 2بيف فرديف معزكليف

كجة، األمر الذم يجعميا تعيش تناقضا حادا بيف تطمعاتيا  تسعى بكؿ كسيمة لمحصكؿ عمى مكانة الز 

الختيار شريؾ حياتيا، أك طريقة حياتيا التي اكتسبتيا عف طريؽ تعميميا كخبرتيا، كبيف ما يفرضو 

يد عمى أف يككف زكاجيا مكافؽ ، كما أن يا تحرص الحرص الش د3المجتمع عمييا بحكـ عاداتو كتقاليده

كاج يعتبر تعبيرا عف احتراـ كحب ليـ،  عميو مف قبؿ األىؿ كالعائمة؛ ألف  مكافقة ىذا األخير عمى الز 

كاج السيما بالعائمة 4ككجو مف أكجو الط اعة . كالمسألة الكاجب اإلشارة إلييا فيما خص قضية الز 

، كىذا لما لو مف قيمة نفيسة تعب ر عف 5عند البنت سمىالجزائرية التقميدية أن و كاف يعتبر اليدؼ األ

فاعمية رمزية العبلقات االجتماعية كذكبانيا بمجتمع العادات كالتقاليد الخاصة بيكية أم مجتمع مف 

كاج ككحدة مؤسسة ألىـ بنية بذات  المجتمعات، لتصنع منو نسيج عبلئقي قائـ أساسو عمى نظاـ الز 

   . المجتمع أال كىي العائمة
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كمف مظاىر الت غير بالعائمة الجزائرية المعاصرة ما حدث عمى مستكل نمط التنشئة االجتماعية بيا، 

مكب الت مقيف فحسب بؿ أصبحت عممية اكتساب؛ أم كمنو عممية الت عمـ التي لـ تعد ترتكز عمى أس

كذلؾ راجع  Verticale أفقية أكثر منو عبلقة Horizontalأصبحت العممية تتـ كفؽ عبلقة عمكدية 

  . 1خاصة إلى مشاركة كبيرة كنشيطة في إطار شبكة عبلئقية متنك عة كمتعددة

ة الجزائرية، السيما ما تعم ؽ بنقطة إضافة إلى ما قيؿ ىناؾ مبلمح تغير أخرل أصابت جسد العائم

ـَ "منح مكانة متساكية نسبي ا لجميع أفراد العائمة مف حيث حؽ إبداء الر أم  المكانات كاألدكار، فقد َت

كالمناقشة الحر ة، كاستقبلؿ الشخصي ة"
، األمر الذم أصبح كاضحا عمى مستكل العبلقات االجتماعي ة 2

الحديث لمعائمة الجزائرية، حيث أصبحت تميؿ نحك االستقبللي ة كالفردية  الر ابطة بيف األفراد في الن مكذج

كلك بصكرة غير كاضحة معالميا، أم ا عف طبيعة العبلقة بيف الر جؿ كالمرأة بذات الكحدة العائمية الحديثة 

كجة في كثير مف القرارات، كتمي زىا باضطبلعيا بميمات خارج  أصبحت تسكدىا مشاركة أكسع لمز 

نزؿ، كاستقرار عائمتيا عف الجماعة العائمية، كفي إطار العبلقات الجديدة أصبحت المرأة تضطمع الم

، فأصبح اختيارىا لدكرىا جد معق د إلى حدٍّ كبير؛ 3باإلضافة إلى أدكراىا التقميدية بأدكار جديدة تكتسبيا

لط بيعة البيكلكجية التي نتيجة تعر ضيا إلى ضغكط قكل عديدة، فيي مف ناحية تخضع لضغط التقاليد كا

تدفعيا في اتجاه األعماؿ المنزلية كاألمكمة، كمف ناحية أخرل أصبحت تكاجو عدد أكبر مف المتغيرات 

 . 4مقارنة بتمؾ التي كانت تكاجييا في الماضي، كبالتالي أصبح اختيارىا لمد كر جد معق د
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مصطفى ية، كالتي قد أشار إلييا "أم ا عف مظاىر الت غير التي مس ت العائمة الجزائرية التقميد

 :1"، فيمكف أف نكجزىا بالن قاط اآلتيةيوتفنوشنت

كجيف.-  استقبلؿ البنت بالعيش في شقة بعيدا عف أىؿ الز 

 تحك ـ أحسف في تربية األطفاؿ.-

 تكازف أكبر في العبلقات ما بيف العائمتيف.-

لو إلى إطار - حياة خارجة عف البيت بكاسطة العمؿ انفجار إطار الحياة المنزلية لممرأة، كتحك 

 المأجكر.

 في البنية العائمية المعاصرة تأخذ الس مطة بيف األب كاالبف طابع الحكار ال القير.-

كما يجب اإلشارة إليو أن و في ظؿ مكجة الت غير الزاحفة لممجتمع ككؿ ال يجب إىماؿ تأثر ميـ 

في إلعبلـ بكؿ تجمياتيا كأنكاعيا، التي تعتبر أصاب جسد المجتمع السيما في ظؿ ما أفرزتو كسائؿ ا

انعكاس لمعديد مف البنيات المتباينة، كىي منظكمة  كما ىي إال   بنية حاممة لفكر كقي ـ معي نة،حقيقة األمر 

ن   بيف دة، في ظؿ العبلقة التبادلية المكجكدة بينيا ك ما محككمة بشركط متعد  ال تنشأ مف الفراغ، كا 

في حالة تأثير كتأثر عمى  اإلعبلـ كالكسيمة اإلعبلمية ىماأف   لمنطمؽ نبلحظالمجتمع، كمف ىذا ا

"ي عتبر اإلعبلـ بمختمؼ كسائمو الت كنكلكجية ىك سبلح ذك حديف، فإف أ حسف ؛ إذ المجتمع كفاعميو

ب استخدامو كتكجييو كاف ركيزة تطكر...أما إذا اعتمد عمى اإلثارة المجر دة... فبل شؾ أن و يمثؿ تخري

تو، كدرجة مداه تأثيرا قد اختمفت منحنيات تعرجاتو كحد  فكسائؿ اإلعبلـ أضحت تمارس ، 2كانحبلؿ"

كر الكبير كالعظيـ في كاصؿ الحديث الد  )قصير، متكسط، طكيؿ األمد(، فمقد كاف لكسائؿ االتصاؿ كالت  
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أضحى المجتمع  كاصؿ، إذاختصار المسافات بيف أجزاء المجتمع، كفتح القنكات عمى مصرعييا لمت  

 .1د قرية صغيرةمجر  

كي عد  المجتمع الجزائرم مف بيف المجتمعات التي استفادت كثيرا مف الت طكرات الحاصمة في ميداف 

كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ، مف خبلؿ الخدمات المتنك عة التي قد متيا إلى األفراد، بغية تمبية رغباتيـ 

مكاكبة الت طكرات الحاصمة في العالـ في مجاؿ تكنكلكجيا كحاجاتيـ في إطار الت فتح عمى اآلخر، ك 

ذيكع تكنكلكجيا االتصاؿ كخضكعيا لمبدأ التطكر بشكؿ متكاتر كاف لو إذ أف  ، 2اإلعبلـ كاالتصاؿ

ككؿ عناصرىا؛  العائمةغير السكسيك ثقافي الذم مس  سارع في الت  الفضؿ الكبير في إحداث عممية الت  

نة لمن سؽ كجيا العديد مف األدكار التي كانت مناط سابحيث اختزلت ىذه التكنكل قا بالعناصر المكك 

 .العائمي

فخبلؿ العقكد الثبلث الماضية تعر ضت العائمة العربية ليزات عنيفة بنيكية، باعتبارىا جزء ال يتجزأ 

يا، كقد أدت مف المجتمع الكبير، الذم عايش جممة مف التحك الت الجذرية نتيجة آليات العكلمة كتداعيات

تمؾ الت غيرات إلى تفكيؾ بعض األطر التقميدية، نتيجة ىيمنة العديد مف الظكاىر المستحدثة، كساىمت 

في إحداث تحك الت جذرية في اتجاه تغيير األنماط التقميدية، كقد بدأ ىذا الت غير مف خبلؿ تبدؿ طبيعة 

 .    3ؿ العائمة أك خارجياالتكقعات التي تسكد العبلقات الش خصية الحميمية، سكاء داخ

إذ تعتبر الفضائيات أىـ كسيمة االتصاؿ الحديثة التي أث رت في بنية المجتمع الجزائرم، السيما لدل 

الجيؿ الجديد الذم تعر ض الحتبلؿ كاضح مف طرؼ الثقافة الجديدة الكافدة عبر قنكات عديدة، كىي 

ة قد ال تتبلءـ مع الكاقع االجتماعي لمعائمة الجزائرية، ثقافة ترك ج لقيـ كمعايير اجتماعي ة كأنماط حياتي  
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فقد كاف ليا التأثير الكاسع عمى  ،ؽ بتكنيكات االتصاؿكحتى فيما يتعم   كليا القدرة عمى اختراؽ ثقافتيا...،

ة مكز الم غكية الجديدة كلغؽ منيا بالر  ، خاصة ما تعم  فاعؿ االجتماعي بيف أفراد العائمةعامؿ كالت  نمط الت  

عرؼ إلى اآلخر كفيمو، عامؿ بيف األفراد كالجماعات مف أجؿ الت  أسمكب يحدث في الت  " التي تعد -الحكار

عبير عف فكره كمعتقده دكف الي ىك اعتراؼ بكجكد اآلخر كحقو بالمشاركة في طرؼ الحكار كالت  كبالت  

ة كضركرية الستمرار يعد عممية صادق، السيما الحكار األسرم الذم" -1"تشكيو أك ضغط مانع لذلؾ

عبير عف مشاعر أفراد ة بصفة خاصة، كما ىك طريقة لمت  الحياة االجتماعية بصفة عامة كالحياة األسري  

جريح لآلخريف، كقد يشمؿ مكضكعات ليا كال يحتكم عمى الت   بشكؿ متقب ؿ، مبيةاألسرة اإليجابية كالس  

 .2"عبلقة بثقافة األسرة كالعبلقات بيف اآلباء كاألبناء

لقػػد أثػػارت تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ عاصػػفة ىكجػػاء أتػػت عمػػى األخضػػر كاليػػابس، كأصػػر ت عمػػى أسػػناف ك 

طكر الذم حدث بالكاقع االجتمػاعي كػاف تماشػيا مػع غير بكؿ مستكياتو كفي كؿ اتجاىاتو، بحيث أف  الت  الت  

 التػػػػػػػػػي سػػػػػػػػاىمت فػػػػػػػػػي تحريػػػػػػػػؾ الكاقػػػػػػػػػع لمػػػػػػػػا أثػػػػػػػػػاره ىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػف حركػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػرات المتبلحقػػػػػػػػة، مكجػػػػػػػػة الت  

 سؽ الحيكم، حتى كلك كاف ىذا األخير ال يرضي الكثيريف.أك سككف أك انعداـ لتكازف ىذا الن  

كعمى ضكء ىذا كم و قد أصبحت عادات كتقاليد الش عكب تنتقؿ إلى أفراد العائمة الجزائرية...، مما  

راع القيمي بيف الن مط الجديد الكافد كالثقافة األصمية، األمر ال ذم انعكس تأثيره عمى خمؽ نكع مف الص 

 .الش خصية الجزائرية، حتى أصبحت ىذه األخيرة تظير عمييا عبلمات االزدكاج في سمككياتيا كتعبيراتيا

يا مف تغيرات نتيجة محاكلة ة فاعمة بركح المجتمع، فإف  كؿ  ما يمس  كحدة أساسي   العائمة ا كانتكلم  

في مطمع فعرضة ليذا االستيبلؾ كالتأثير الجامح؛ ثقافية جعميا  كسيكة كالس  إلشباع حاجياتيا الفكري  

 منتصؼت ركاجا خبلؿ بدراسة تأثير كسائؿ اإلعبلـ كالقػ ىتـلقرف العشريف في سنكات األربعينيات أ  ا
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القرف الماضي، فمقد أصبحت كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية في عصرنا عمى االىتماـ بالكؿ، لما ليا مف 

ىي األخرل بدكرىا تأثرت العائمة الجزائرية ماعات كالمجتمعات، كعميو فقد في األفراد كالجأثير قكة الت  

بكثير مف األنماط الثقافية االستيبلكية التي ترك ج ليا كسائؿ اإلعبلـ، خاصة في الفئات التي يرتفع فييا 

 خؿ الشيرم لمعائمة، ما أثرت كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة بشكؿ الد  

ر العائمة الجزائرية، غير أف  ىذا التأثير يختمؼ مف قطر آلخر، كمف منطقة أك بآخر في نمط تفكي

 .1ائدة كالمحيط بالعائمةألخرل، كمف الريؼ إلى المدينة، كذلؾ تبعا لنمط الحياة الس  

لكف  بالر غـ مف الت طكر كالت غير الجذرم الذم مس  كياف العائمة الجزائرية، السيما مسألة تقمص 

و أثناء فترات األزمات بكؿ أشكاليا نستحضر كجكد ركح الش كؿ التقميدم، حتى كلك كاف حجميا، إال  أن  

ن ما نتاج ظركؼ اجتماعية منيا: البطالة، أزمة  تكاجد ىذا الش كؿ بالكقت الراىف ليس نتاج بعد ثقافي، كا 

فراد عنيا قصد الس كف...الخ، إال  أف  العائمة ككياف اجتماعي تبقى المؤسسة الضركرية التي يبحث األ

االلتجاء إلييا، كضركرية بمجتمعنا الجزائرم مادامت أن يا "تمثؿ المصدر األساسي لبعض القرارات 

، ك"المرجع األساسي كاألكلي الذم يتحقؽ مف خبللو االندماج الن فسي كاالجتماعي لؤلفراد 2المصيرية"

جتماعي، بحيث أن يا تعطي الد اللة ألفعاؿ ، كالمكاف الذم ينتظـ حكلو كعي األفراد بكيانيـ اال3بالمجتمع"

الفاعميف التي يشارككف بيا حياة المجتمع، بالرغـ مف ما يعتريو مف تغيرات ىي باألساس نتاج انعكاس 

 لمت غير الذم يحدث بالبناء االجتماعي ككؿ.     

اخبل كاعتمادا إذف إف  الت غيرات التي تجرم في عالـ اليـك قد جعمت الثقافات كالمجتمعات أكثر تد

عمى بعض مم ا كاف عميو األمر في الماضي، كفي الكقت الذم تتسارع فيو خطكات الت غيير، فإف  ما 

يحدث في بقعة ما مف العالـ سيؤثر بصكرة مباشرة في بقاع أخرل أينما كانت، ككاف مف جر اء تطكر 
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يعيش في الس احة الخمفية لآلخر األشكاؿ المستجدة لبلتصاؿ كالت كاصؿ االلكتركني، أف أصبح كبل  منا 

 أكثر مم ا كاف عميو في األجياؿ الس ابقة. 

ف  شبكة التر ابط  إف  الن سؽ العالمي الجديد ليس مجر د بنية تنشأ فييا المجتمعات كتنمك كتتغير، كا 

تؤثر  كنقاط الكصؿ االجتماعية كالس ياسية كاالقتصادية التي تتقاطع خطكطيا كتتجاكز الحدكد بيف الد كؿ

، كمف ىنا فالت غير االجتماعي ليس مجر د إضافة 1تأثيرا حاسما عمى البشر الذيف يعيشكف في نطاقيا

ن ما ىي إلى جانب ذلؾ عممية إضافة كتعديؿ كيفي  ميكانيكية أك إقصاء لبعض األنماط كالس مات، كا 

 . 2لمسافات ثقافية مختمفة

العائمة الجزائرية إال  أف  تمسكيا بركابط القرابة لكف  بالر غـ مف الت طكر الشكمي الذم طرأ عمى 

، كىذا لدليؿ عمى أف  العائمة الجزائرية الحديثة لـ تفقد كؿ  قي ـ كمعالـ 3كالت ضامف العائمي ما يزاؿ قائما

العائمة التقميدية، بؿ مازالت محتفظة بالبعض منيا، كلك في حدكد ضي قة كفي مكاقؼ معي نة تصنعيا 

 تجعؿ مف التقميدم حاضر في الشكؿ المعاصر لمعائمة الجزائرية.ظركؼ حتمية، 

( فإف  العائمة الجزائرية ىي مثؿ باقي األسر في العالـ، 6116" )حنيفة صالحي ين شريفكحسب "

حيث عرفت الكثير مف الت غيرات كالتحكالت، فيي لـ تسمـ مف العكلمة كالغزك الثقافي، كأصبحت مسرحا 

أنيا شأف سائر البمداف، خاصة اإلسبلمية منيا، كأصبحت تفتقد لمنظكمة أخبلقية لما يجرم في العالـ ش

كاضحة، كتأثرت مرجعيتيا القيمية بفعؿ العكامؿ الفكرية كالثقافية الدخيمة عمى المجتمع الجزائرم، 

غار عمى  حد كأصبحت العائمة تتميز بغمكض األدكار كتبلشي القيـ، كتذبذب السمككيات عند الكبار كالص 
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، كما يمكف قكلو ىك أف  1سكاء في مجتمع كاف لكقت ما نمكذجا لمت رابط كالتآزر كالت حمي بالقي ـ اإلنسانية

ـ  فييما المزج بيف كؿ مف التقميدم كالمعاصر، ليصنع  ركح العائمة الجزائرية أصبحت متجكلة بمساحتيف ت

ء األزمات عمى األخص، مف خبلؿ مف ىاتيف المساحتيف تكليفة تتداخؿ تفاصيؿ كاقعيتيا أكثر أثنا

 استحضار ركح التضامف بيف أعضاء الجماعة. 

لقد أشرنا سالفا بأف  مفيـك الفقر ليك مفيـك محم ؿ بالعديد مف الد الالت كالمضاميف االجتماعية 

كالفمسفية، تختمؼ باختبلؼ عقيدة تفكير كؿ مجتمع ككؿ فاعؿ اجتماعي، بالر غـ مف كجكد ثقافة مشتركة 

ـ الفاعميف االجتماعييف، كنظرا لميداف دراستنا المتمثؿ في العائمة الجزائرية التي تعد فضاء عاـ يضـ تحك

مختمؼ الشرائح االجتماعية الحاممة لتمثبلت متعددة ناتجة عف ظركؼ اجتماعية، كتحكالت رافقت 

ر المباشر عمى تمثبلت السياسة االقتصادية المنتيجة في الببلد، عممت عمى التأثير سكاء المباشر أك غي

 "144138"تضـ أفراد العائمة الجزائرية حكؿ ظاىرة الفقر، كلتعذر دراسة كؿ أفرادىا ببمدية مستغانـ التي 

، كأم ا عدد األسر عائمة مقيمة بالمنطقة المبعثرة "8558"عائمة مقيمة بالتجمع الحضرم الرئيسي، ك

ا عمى عينة مف األفراد الممثميف ليا، معتقديف بأف  ىذه ، قمنا بإجراء بحثن2"47855ىك" العادية كالجماعية

العينة تعب ر كلك بصكرة نسبية عف العائمة الجزائرية التي عايشت مراحؿ التغير االجتماعي التي عايشيا 

المجتمع الجزائرم، فكاف ليا انعكاس عمى بنية تمثبلت أفراده، إذ أف  عي نة دراستنا قد تضمنت جيميف، 

ة التقميدية كجيؿ العائمة الحديثة، إضافة إلى أن يا تتميز بمجمكعة مف الخصائص السكسيك جيؿ العائم

ثقافية كاالقتصادية لكؿ فاعؿ مف الفاعميف االجتماعييف الذيف تـ استجكابيـ سكاء أكاف رجؿ أك امرأة، 

نى عميو تمثؿ حيث أف  ىذه الخصائص ىي بمثابة قكاعد معيارية أساسية ت شك ؿ حجر األساس الذم ي ب

األفراد حكؿ أية ظاىرة، مم ا يسيـ في أف يككف ىذا التمثؿ كجيا معب را عف األسر التي ينتمكف إلييا، 

خصائص ليا اعتبار كاسع النطاؽ في التأثير عمى ىذه التمثبلت، إلى جانب كجكد متغيرات أخرل 
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ف الخصائص المندمجة فيما بينيا متداخمة فيما بينيا، السيما الخصائص السكسيك ديمغرافية، كغيرىا م

 .-العائمة–بذات المؤسسة االجتماعية القاعدية 

كعميو فإف  الظاىرة االجتماعية ال يمكف التطرؽ ليا بالكصؼ كالتفسير إال  بكصؼ متغيراتيا التي 

تمثؿ عناصر الظاىرة، مؤثرة بشكؿ أك بآخر عمييا، إال  أف  الكصؼ النظرم لمظاىرة ال يمكف أف يككف 

قادرا عمى إعطاء رؤية كاضحة كدقيقة ليا فحسب، بؿ يجب أف يككف الكصؼ مستندا إلى آليات 

حصائية قادرة عمى الكصؼ بدقة، كظاىرتنا المدركسة التي تمثؿ الفقػر ىذه الظاىرة العالمية،  رياضية كا 

ن ما جكانبيا متعمقة بظكاىر اجتماعية  ظاىرة ال تقتصر عناصرىا عمى الجانب االقتصادم المحض، كا 

كصحية كغيرىا مف الظكاىر التي يمكف أف تصيب المجتمع، باإلضافة إلى المؤشرات االجتماعية 

كالديمغرافية، كدراستنا ليذه الظاىرة ستأخذ ىذه المؤشرات مجتمعة كتحاكؿ تحديد التصكر االجتماعي 

 ليا، كفي اآلتي محاكلة كصؼ عينة دراستنا:

 :ديمغرافيالييانات خاصة يالمتغير  :أو ال

ك"النكع  السف""يمكف أف يعب ر عف خصائص العينة ىك متغيرم  بدراستناإف  أكؿ متغير ديمغرافي 

االجتماعي"، فمف خبلؿ ىذيف المتغيريف نستطيع معرفة طبيعة التمثبلت التي  يحمميا أفراد الدراسة 

عائمة الجزائرية التقميدم ي الباختبلؼ نكعيـ االجتماعي كسنيـ، كمعرفة إف كانت ىناؾ فركؽ بيف جيم

 .كالحديث معا

 .الستن والجنس وفقا لمتغيريتوزيع أفراد الرينة *: 02.2الجػدكؿ رقـ *

  السن             

 الجنس
 المجمـوع فأكثور 34 24-33 14-23 04-13 54-03

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 3310 068 618 22 28 11 00 33 3512 58 0213 46 الذكور

 5612 323 20 25 312 15 0212 33 3213 147 3312 103 ناثاإل



 022 350 313 06 615 05 0313 55 3316 026 3013 032 المجمـوع

سػنة  16" مف أفراد العينة اإلناث يتػراكح سػنيف  بػيف % 3312( أف  نسبة " 58.4نبلحظ مف الجدكؿ )

ػػا "%0213سػػنة، فػػي مقابػػؿ " 45إلػػى  يػػي نسػػبة اإلنػػاث البلئػػي تتػػراكح أعمػػارىف  " ف%3213" لفئػػة الػػذككر، أم 

" مػػف أفػػراد العينػػة الػػذككر %00" لمػػذككر، فػػي حػػيف أف  "%3512سػػنة، فػػي مقابػػؿ نسػػبة " 35إلػػى  46مػػف 

ػػػػػػػػػػا  " %0212سػػػػػػػػػػنة، فػػػػػػػػػػي مقابػػػػػػػػػػؿ نسػػػػػػػػػػبة " 45إلػػػػػػػػػػى  36تتػػػػػػػػػػراكح أعمػػػػػػػػػػارىـ مػػػػػػػػػػف   لفئػػػػػػػػػػة اإلنػػػػػػػػػػاث، أم 

" %312سػنة، فػي مقابػؿ نسػبة " 55إلػى  46ريػة " فيي نسبة أفراد العينػة الػذككر المنتمػيف لمفئػة العم28%" 

 لفئة اإلناث.

ناثػػا قػػد تمركػػزت فػػي الفئػػة العمريػػة المحصػػكرة بػػيف   46كعميػػو فػػإف  أعمػػى نسػػبة ألفػػراد العينػػة ذكػػكرا كا 

 سنة. 45إلى  86" المتمركزة في الفئة العمرية مف %3013"، لتمييا نسبة "%3316سنة " 35إلى 

 ".أفراد الرينة وفقا لمتغيري الجنس والمستوى الترميميتوزيع ": "02.2"الجدول رقم 
 المستوى التعليمي         

 الجنس
دون 

 المستوى
 المجمــوع جبمعي ثبوــوي متوســط ابتدائــــــي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 3310 068 3612 80 0218 36 0015 33 016 23 013 20 الذكـــور

 5612 323 5210 028 0010 53 610 05 013 28 313 02 اإلوبث

 022 350 5216 082 0315 022 0212 62 013 00 015 00 المجمــوع

إف  المسػػػتكل التعميمػػػي ألفػػػراد العينػػػة متغيػػػر آخػػػر لػػػو أىميتػػػو القصػػػكل بحيػػػاة أفػػػراد المجتمػػػع؛ ككنػػػو 

ػػػػنيـ مػػػػف التػػػػزكد بالرصػػػػيد المعرفػػػػي الػػػػذم ي نمػػػػي لػػػػدييـ قػػػػدرات التفكيػػػػر كالمكازنػػػػة معػػػػا، كف يػػػػـ بعػػػػض يمك 

مقتضيات الحياة االجتماعية، ليصػبح المسػتكل التعميمػي الػرأس المػاؿ القاعػدم بحيػاة أم فػرد مػف األفػراد، 

المسػتكل التعميمػي الغالػب عنػد  نسػبةأف   (02.2) ػدكؿالجػانطبلقا مف المعطيػات الػكاردة بما يبلحظ كعميو 

ِ نػػة الد راسػػة  "، فػػي مقابػػؿ نسػػبة %46.0فئػػة اإلنػػاث " ىػػك "المسػػتكل الجػػامعي"، السػػيما مػا خػػص  أفػراد عي 

، كبمػػػكغيف  ، ك لفئػػػة الػػػذككر "23.7%" ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف  النسػػػاء لػػػدييف رغبػػػة أكبػػػر فػػػي متابعػػػة دراسػػػتيف 



مستكيات أعمى في مجاؿ الد راسة، إضافة إلى أف  األسر الجزائرية قد عرفت قفزة نكعية في مجػاؿ تشػجيع 

أف يكػكف ىػذا األمػر حكػرا عمػى فئػة الػذككر، بػؿ كحتػى اإلنػاث أصػبح األبناء عمى مكاصمة الد راسة دكنمػا 

ليػػف  النصػػيب األكفػػر كاألكبػػر فػػي ىػػذا المطمػػب، الػػذم أصػػبح عنػػد بعػػض العكائػػؿ كمرتكػػز أساسػػي يبلقػػى 

 التعميمػي " لفئػة الػذككر الحػامميف لممسػتكل%66.5"تمييػا نسػبة بالتشجيع كالتحفيز المادم كالمعنػكم معػا، ل

ػػا نسػػبة " لفئػػة اإلنػػاث، "% 60.0قابػػؿ نسبػػػػة"فػػي م، "ثووانوي" فيػػي ألفػػراد العينػػة الػػذككر الػػذيف  "%60.4أم 

فػراد أل ىػي "% 1.1" نسػبة" لئلناث، فػي حػيف أف  %3.6"، في مقابؿ نسبة "متوسطلدييـ مستكل تعميمي "

ِ نػػػة الد راسػػػة   لفئػػػة الػػػذككر، % 0.1اإلنػػػاث البلئػػػي ال يعػػػرفف ال القػػػراءة كال الكتابػػػة، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة عي 

ألفػراد  % 6.1، فػي مقابػؿ نسػبة "ايتدائيألفراد العينة الذككر الذيف لدييـ مستكل تعميمي " % 6.3كنسبة 

 العينة اإلناث.

ِ نة الد راسة إذف ما يمكف استنتاجو ىك أف  غالبية  ، %42.3لدييـ مستكل تعميمي جامعي أفراد عي 

م، مع العمـ أف  أكبر نسبة مئكية قد تمركزت لدل فئة اإلناث لممستكل التعميمي ثانك  %01.4لتمييا نسبة 

المكاتي لدييف  مستكل تعميمي عاؿ؛ كىذا لدليؿ قاطع عمى تشجيع العائمة الجزائرية لمفتيات عمى التعميـ، 

  خاصة مع ما عرفو ىذا القطاع مف مراحؿ انتقالية نكعية بالمجتمع الجزائرم خبلؿ الحقبة الزمنية األخيرة. 

بالن سبة لممستكيات الت عميمية الخاصة بأفراد عينة الدراسة فقد كانت متنك عة كمتفاكتة في تكزيعيا، ك 

مف أصؿ  فرد 127 منيـ لـ تتح ليـ فرصة إكماؿ دراستيـ؛ أم غالبيتيـ: %45مع العمـ بأف  نسبة 

 . العينة اإلجمالية

 

 

 

 يم؟".*: ىل أفراد العينة قد أكملوا دراست01.2الجدول رقم *



 %النسبة المئكية رارالتكػػ إكماؿ الدراسة

 33 060 ػـنعػػػػ

 58 127 ال

 522 245 المجمــوع

 ثانيا: بيانات خاصة بالحالة الفردية ألفراد عينة الدراسة:

 عمل.توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير ال": 03.2الجدول رقم "

 %النسية المئوية ورارالتكو ىل ترمل؟
 69 318 نروم

 31 143 ال

 522 245 المجمــوع

ِ نة الد راسة مف  (%47)أف   (03.2) يتضح مف الجدكؿ  (%15)، في مقابؿ 1يعممكفأفراد عي 

يدرسكف بمستكيات  يزالكف الذيف المجمكعة مف األفراد تتضمف النسبة حيث أف  ىذه ، ال يعممكفمنيـ 

 .تعميمية مختمفة

 :العملع أفراد العينة وفقـا لمتغيري السن وتوزي": 05.2الجدول رقم "

 العمل                        

 السِـّـن

 المجمــوع ال نعــــم

 % ك % ك % ك

25-16 38 3016 020 5216 032 3013 

35-36 023 2212 00 0210 026 3316 

45-36 62 2213 28 0215 55 0313 

55-46 02 8512 25 0310 05 615 

 313 06 3518 28 6313 22 فما فوق  56

 022 350 30 033 52 302 المجمــوع

                                                             
-  نة الد راسة فراد أل المئكيةالنسب بالنسبة لتكزيع ِ ، كعميو فإف  فردا غير مشتغؿ 521نظرا لكجكد  156ة كضع عمى أساس عين المشتغميفعي 

  في جميع الجداكؿ الخاصة بعمؿ أفراد العينة. 245بدال  156المجمكع الكمي لعينة الد راسة سيككف 



مة بالجدكؿ ) ( نبلحظ بأف  نسبة المشتغميف الذيف يبمغ سنيـ مف 05.2انطبلقا مف البيانات المسج 

أفراد نسبة ف أفي حيف لغير المشتغميف،  %5280، في مقابؿ نسبة % 6786 سنة ىي 13إلى  04

ِ نة   (%5284 ) في مقابؿ نسبة، (% 6782) ىكسنة  23 إلى 14 سنيـ مف غالعامميف الذيف يبمالعي 

ِ نة الد راسة  مف %5487، في حيف أف  ألفراد العينة الذيف ال يعممكف  24 سنيـ مف يتراكحالذيف أفراد عي 

مف  % 3181 ، في حيف أن و مف بيفيفمماالع لغير %0181 في مقابؿ نسبة ،ىـ عامميفسنة  33 إلى

فما فكؽ أجابكا بأن يـ يعممكف بغض النظر عف نكع  34 مفئة العمرية مفالمنتمكف لنة الد راسة أفراد عي  ِ 

ِ نة لمذيف أجابكا بعدـ عمميـ،أم ا نسبة  %2485 القطاع الذم يشتغمكف بو، في مقابؿ نسبة أفراد عي 

مازالكا يـ لككن ىذاال يعممكف، كمرد  %4683سنة فيكجد منيـ  03 إلى 54 الذيف يبمغ سنيـ مفالد راسة 

ألفراد العينة الذيف قد ترككا  %1583سكاء بالمدارس أك بمراكز التككيف الميني، في مقابؿ يدرسكف، 

 .مقاعد الدراسة كانضمكا لعالـ العمؿ

( ىك أف  غالبية أفراد العينة باختبلؼ فئاتيـ العمرية 05.2إذف ما يمكف استنتاجو مف الجدكؿ )

[ ىما الفئتيف المتاف انحصرت فييما 36-35[ ك]36-05أف  الفئتيف العمريتيف ]مع العمـ ب ،%47يعممكف 

 أعمى نسبة. 

 : مكان عمل أفراد عينة الدراسة:"2580"الشكل 
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ِ نة الد راسة مف  %61820( أف  نسبة  58.4يتضح مف الشكؿ) ال يعممكف بمدينتيـ سكاء أفراد عي 

منيـ يعممكف خارج حدكد كالية مستغانـ، السيما  %54876في القطاع الحضرم أك الريفي، في حيف أف  

 بالمدف المجاكرة ككىراف...

 : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري محل اإلقـامــة ومكان العمل:"02.2"الجدول رقم  

 مكان العمل             
 محل اإلقـامة

 المجموع خارج الوالية ةداخل الوالي ال يعمل

 % ك % ك % ك % ك

 0212 033 0316 02 6312 83 3015 30 فالري

 8010 302 00 35 6210 020 3212 020 المدينـة

 053 30 033 المجموع

 

6813 63 0018 350 022 

ِ نة الد راسة القاطنيف بالمنطقة %1584) أف  نبلحظ ( 02.2انطبلقا مف الجدكؿ ) ( مف أفراد عي 

يفية ال يعممكف، في مقابؿ نسبة ) ف يقطنكف بالمنطقة الحضرية كلـ يخكضكا بعد تجربة ( لمذي%1286الر 

ِ نة الد راسة غير العامميف مف كبل المنطقتيف ) (، كلقد %15العمؿ، لتصؿ النسبة اإلجمالية ألفراد عي 

( مف المستجكبيف القاطنيف بالمنطقة الحضرية %3680اختمفت أماكف عمؿ أفراد عينة الدراسة، إذ أف  )

( لمقاطنيف بالمنطقة الريفية، أم ا عف أفراد %3287مستغانـ(، في مقابؿ نسبة )يعممكف داخؿ كاليتيـ )

ِ نة الد راسة القاطنيف بالمنطقة الريفية كالعامميف خارج حدكد الكالية فقد قدرت نسبتيـ ) (، في %5183عي 

 ( لمقاطنيف بالمنطقة الحضرية. %55مقابؿ )

ِ نة الد راسة 02.2إذف ما يمكف استنتاجو انطبلقا مف الجدكؿ )  042( ىك أف  نصؼ أفراد عي 

(، في مقابؿ %3581مستجكب مف كبل المنطقتيف يشتغمكف داخؿ حدكد الكالية؛ أم ما يعادؿ نسبة )

( لمذيف يعممكف خارج نطاؽ الكالية، السيما الكاليات المجاكرة مف مثؿ كىراف....، إضافة %5585نسبة )

ِ نة ا لد راسة العامميف خارج الكالية قد تركزت لدل القاطنيف بالمنطقة إلى أف  أعمى نسبة ألفراد عي 



الريفية؛ كمرد ىذا إلى البحث عف فرص العمؿ خارج محؿ اإلقامة نظرا لغياب المنشآت القاعدية التي 

 تضمف لمفرد دخبل ثابتا يمك نو مف إعالة عائمتو.

ِ نة الد راسة ما يمي ز ك  سنة،  ثبلثة عشرقد كصمت إلى أكثر مف  لتجربة مينية اكتسابيـأفراد عي 

في قطاعات مختمفة مصحكبة بتجارب حياتية نتيجة لمحراؾ الجغرافي ليذه الفئة، التي لـ تشتغؿ طيمة 

عي فيو حراؾ تصكرم، متأثر ىذا األخير امدة خبرتيا بنفس المكاف، فمع كؿ حراؾ جغرافي كحراؾ اجتم

بلقات االجتماعية كالرأسماؿ التعاممي، كحتى طبيعة المنطقة بالعديد مف العكامؿ في مقدمتيا طبيعة الع

أفراد مف  %5786أف  إذ  ؛بحد ذاتو التي تحمؿ قيـ كعادات قد تختمؼ اختبلؼ نسبي عف منطقة أخرل

 .سنة خمسة عشرلدييـ خبرة تجاكزت الدراسة  عينة

 مدة العمل:توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  ": 03.2الجدول رقم "

 

مدة العمؿ المتعمقة بأفراد عينة الدراسة قد تميزت بالتنكع مف مستجكب إلى أف  ( 03.2)يتبي ف مف الجدكؿ 

تدت مف شير بالنسبة لمجدد الذيف التحقكا مؤخرا بقطاع العمؿ كصكال آخر، مع العمـ أف  مدة عمميـ ام

سنة، كعميو فإف   05ى إلمدة عمميـ  كصمتإلى المتمرسيف الذيف لدييـ باع طكيؿ في العمؿ كالذيف 

، أم ا عف الذيف مدة عمميـ مف %4786ىي  (سىوات 06إلى  شير)نسبة الذيف تصؿ مدة عمميـ مف 

الدراسة كصمت عينة أفراد  مف %5786في حيف أف  ، % 0213 فنسبتيـ ىيسنة  84إلى  سنوات 25

 %النسبة المئوية التكــرار عمـلمدة ال

 69.8 222 سنوات 25-شير

 0213 33 سنة 00-سنوات   28

 19.8 53 سنة فما فوق03

 522 156 المجمــوع



 منيـه الفئة فيو بعض األفراد ، مع العمـ أف  بالنسبة ليذسنة فما فوق 51مدة عمميـ حتى الكقت الحالي 

 لـ يبقى ليـ سكل بضع أشير إلحالتيـ عمى التقاعد.

 قطاع عمليم:": توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  04.2الجدول رقم "

 %النسبة المئوية رارالتكــ قطاع العمل

 83 264 قطاع رسمي

 08 54 قطاع غير الحكومي

 522 318 المجمــوع

يشػػػتغمكف بالقطػػػاع الحكػػػكمي الد راسػػػة نػػػة عي  أفػػػراد مػػػف  %61أف  نسػػػبة ( 04.2)يتبػػػي ف مػػػف الجػػػدكؿ 

عممػػكف مػػف األفػػراد المتبقيػػيف ي %55ة ، فػػي حػػيف أف  نسػػب؛ حيػػث يتقاضػػكف راتػػب شػػيرم)القطػػاع الرسػػمي(

؛ حيػػث تختمػػؼ طريقػػة حصػػكليـ عمػػى األجػػر مػػف حيػػث بالقطػػاع غيػػر الحكػػكمي )القطػػاع غيػػر الرسػػمي(

   .المدة الزمنية

 ": توزيع أفراد العينة  وفقـا لمتغير طبيعة عمليم:20.2الجدول رقم "

 %النسبة المئوية التكـرار طبيعة العمـل

 0313 74 مشتغل

 310 03 ل حرعام

 6215 161 أجير دائم

 00 82 أجير غير دائم

 522 318 المجمــوع

سببة بالن  عميػو ، ك الد راسػةنػة عي  أفػراد  تعػددت كتنكعػت طبيعػة عمػؿ قػد وأن ػ (20.2) يتبيّن من الجدول

 تعمػؿ لفئػةىػذه ا، مػع العمػـ أف  %3284 نسببتم  قبدت قبد أجراء دائمبين كبالمشتغلين  الد راسةنة عي   ألفراد

 ، بمػػا فػػييـ فئػػةأجػػراءىػػـ عمػػاؿ غيػػر  الد راسػػةنػػة عي  أفػػراد  مػػف %00بالقطػػاع الرسػػمي، فػػي حػػيف أف  نسػػبة 



نسػبة المشػتغميف  قبدت كالمتمرنيف الذيف منيـ مف يتقاضكف أجر كمػنيـ بػدكف أجػر، فػي حػيف المتعاقديف 

يا إّمبا وهنا طبيعة عمل هؤالء هو ، فيي نسبة أفراد العينة العامميف كعماؿ أحػرار %2285أم ا ، % 0181

 .في المجال الحرفي أو التجاتي

 دخل.توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير ال": 22.2الجدول رقم "

 

أقػػػؿ مػػػف أجػػػر يتقاضػػػكف  الد راسػػػةنػػػة عي  أفػػػراد مػػػف  %5786 أف  نسػػػبة( 22.2)نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ      

ػػا عػػف الػػذيف ت53222 دج فنسػػبتيـ ىػػي  03222دج إلػػى  53222مػػف الشػػيرم دخميػػـ قيمػػة صػػؿ دج، أم 

، مع العمـ أف  فكؽ دج فما03222دخميـ مف  يقدرأفراد العينة  مف % 3587نسبة  ، في حيف أف  0081%

 .1دج 02222 متكسط األجر ألفراد عي نة الد راسة ىك:

 ثالثا: بيانات خاصة بالمسكــن:

المنطقتيف ماء الجغرافي، الذم تراكح ما بيف بالتفاكت مف حيت االنت الد راسةنة عي  أفراد لقد تميز 

القاطنة بالمنطقة الحضرية، مع العمـ أف  يفية كالحضرية معا، إال  أف  الفئة الغالبة بدراستنا ىي الفئة الر  

ه الفئة يقطنكف بمنطقة التجمع الحضرم الرئيسي؛ حيث أف  عدد سكانيا ال يتجاكز حسب غالبية ىذ

ؿ عامؿ النزكح الريفي؛ ألن و يكجد غف" نسمة، مف دكف أف ن52154" 0226إحصاء التعداد السكاني 

مف الكسط الريفي القائـ عمى نمط عبلئقي معيف لظركؼ معينة ارتحمت  نتيجةالعديد مف العكائؿ 

كتضامف آلي إلى الكسط الحضرم الذم تسكده عبلقات اجتماعية جد معقدة كطبيعة التضامف فيو 

                                                             
 *.57أنظر الممحؽ رقـ * - 1

 %النسبة المئوية رارالتكــ فئات الدخل

 0212 63 دج 53222أقـل من  

 03222إلى    53222من  

 دج

71 0013 

 6812 184 دج فما فوق 03222من  

 522 318 عالمجمــو 



عضكم، كىذا كمو لو تأثيره عمى إنتاج رأس ماؿ ثقافي كسمككي معا يختمؼ باختبلؼ البيئتيف أك 

  .الكسطيف

 .محل اإلقـامـة"لعينة وفقـا لمتغير  توزيع أفراد ا : ""22.2"الجدول رقم  

 %النسبة المئوية رارالتكــ محل اإلقاموووة

 0212 03 الريـــــف

 8010 302 المدينــة

 522 245 المجمــوع

 فيمػا يخػص محػؿ إقػامتيـ ىػك أف  غػالبيتيـ يقطنػكف بالمنطقػة الحضػػرية الد راسػةنػة عي  أفػراد مػا يميػز 

 لمقاطنيف بالمنطقة الريفية. %0687في مقابؿ نسبة  ،5585%

 .نسب توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير نوع الحي :"02.2"الشكل رقم 

 

، في "%5185"الد راسة يقطنكف بحي شعبي نة عي  ( أف  معظـ أفراد 02.2ما يبلحظ مف الشكؿ )

 ."%0487"حيف أف  أقميتيـ يقطنكف بحي راؽ
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 ."اد العينة وفقـا لمتغير عدد الغرف باستثناء المطبختوزيع أفر  : ""23.2"م  ـالجدول رق

 %النسبة المئوية رارالتك عدد الغرف

5-2 326 5510 

3-6 035 3018 

7-50 2 018 

51-54 5 280 

55-02 0 210 

 522 245 المجمــوع

قد  أف  التكزيع العددم لمغرؼ الخاصة بمساكف أفراد عي نة الد راسة(23.2)يتضح مف الجدكؿ 

غرفة السيما القاطنيف بمنزؿ تقميدم )حكش(، كبالنسبة لمذيف يتراكح عدد الغرؼ التي  57كصمت حتى 

فقد خصت أفراد العينة الذيف  % 3018، أما نسبة "%4480"[ غرؼ فقد قدرت نسبتيـ 2-0يقطنكىا مف ]

مت لنا عدد ىي النسبة التي مث "%585"غرؼ، في حيف أف   ثمانية إلىخمسة يصؿ عدد غرفيـ مف 

-05[ غرفة ك]04-01غرفة، أما كؿ مف الفئتيف ] اثنتا عشر إلىالغرؼ المنحصر في الفئة مف تسعة 

 ."% 280"[ فقد مثبل نفس النسبة المئكية 61

 .طبيعة المسكن"  وفقـا لمتغير: "توزيع أفراد العينة  "25.2"م  ـالجدول رق

 % النسية المئوية التكرار طييروة المسكن

 0813 005 عمووارة
 3316 026 منوزل فردي

 0518 003 منزل تقميدي )حوش(

 013 25 منووزل في المؤسسووة

 2.2 20 مسكن قزديري

 522 245 المجموووع



*منزل الد راسة يقطنكف نة عي  مف أفراد  %2283( يتبي ف لنا أف  نسبة 25.2انطبلقا مف الجدكؿ )

 الزكجيف بمعزؿ عف األىؿ، سكاء أكانكا أىؿ الزكج  *؛ كىنا نقصد بالمنزؿ الفردم الذم يقطنوفردي

أك الزكجة، فقط الزكجيف كاألبناء غير المتزكجيف، أم ا نسبة أفراد العينة الذيف يقطنكف بعمارة فيي 

القاطنيف بمنزؿ تقميدم )حكش(؛ حيث أف  البعض مف ىؤالء  ألفراد العينة %0485، لتمييا نسبة 0581%

منزؿ )حكش( محصكرة في غرفة نـك كمطبخ، أم ا بقية الغرؼ فيي ألفراد حصة استفادتيـ مف ىذا ال

فرد يقطنكف  240، في حيف أن و يكجد ستة أفراد مف أصؿ العائمة )األىؿ(، أك ألجراء ليسكا مف األىؿ

، أم ا عف أدنى نسبة %581بمنزؿ في مؤسسة، خاصة لمفئة المنتمية لسمؾ التعميـ؛ أم ما يعادؿ نسبة 

، كنبلحظ بأف  دا مف العينة الكميةفرد كاح مثميا، ىذه النسبة %280اطنيف بمسكف قزديرم فكانت لمق

 مقاطنيف بعمارة.ل %0581لتمييا نسبة  %2283النسبة األكبر قد تمركزت لدل القاطنيف بمنزؿ فردم 

 ".توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير ملكية المسكن": "21.2الجدكؿ رقـ "

 %النسبة المئوية اراالتكر  ملكية المسكن

 2012 320 نرووووووم

 0810 82 ال

 522 245 المجمــوع

الد راسػة الػذيف تػـ اسػتجكابيـ ىػـ مػبل ؾ لمسػاكنيـ، نػة عي  ( أف  غالبية أفػراد 21.2يتضح مف الجدكؿ )

صػفة  ىػي ألفػراد العينػة الػذيف% 5585، في حػيف أف  النسػبة المتبقيػة أال كىػي %6087ما تدؿ عميو نسبة 

مككثيـ بمساكنيـ تختمؼ مف فرد إلػى آخػر، كسػيتـ التفصػيؿ بكضػكح أكثػر فػي صػفة الممكيػة فػي الجػدكؿ 

 المكالي.

 ".توزيع أفراد العينة حسب صفة ملكية المسكن": "22.2الجدكؿ رقـ "

 %النسية المئوية ورارالتكو صفة ممكية المسكون



 0213 26 عف طريؽ التكريث

 518 30 فاالشتراؾ مع اآلخري

 0315 022 البناء الذاتػي

 3312 023 الشػراء

 518 30 اإليجار بمقابؿ

 213 0 اإليجار عند األىؿ لكف دكف مقابؿ

 522 245 المجمــوع

الد راسة صفة ممكية مسكنيـ ىي عف طريؽ نة عي  أفراد  مف%22 ( أف  22.2نبلحظ مف الجدكؿ )

المسكف عف طريؽ البناء الذاتي؛ أم أف  أىالي بعض أفراد  الخاصة بتممؾ %0184الشراء، لتمييا نسبة 

الد راسة ىـ الذيف قامكا ببناء منازليـ بذاتيـ، سكاء عف طريؽ شراء قطعة أرض كالبناء عمييا، أك نة عي  

 %5682عف طريؽ التعاكف بيف أفراد العائمة فيما بينيـ بدءا باألب مركرا إلى األبناء، في حيف أف  نسبة 

، بيد أف  صفة تممؾ المسكف عف طريق التوريثاد عينة الد راسة صفة تممؾ مساكنيـ ىي عف مف أفر 

، أم ا عف %485كانت ليما نفس النسبة المئكية  اإليجار يمقايل"ك"" اآلخرينتشارك المنزل مع طريؽ "

المككث ؛ كىنا نقصد اإليجار عند األىؿ لكف دكف مقابؿبأدنى نسبة فقد كانت لصفة التممؾ الخاصة 

 بمنزؿ ىك مف ممؾ األىؿ لكف آلجاؿ معينة ريثما يجدكف الزكجيف مكاف لئلقامة.

قد اتخذكا في صفة تممكيـ  الد راسةنة عي  أفراد أف  غالبية (22.2)كما يمكف استنتاجو مف الجدكؿ 

مى كجكد لمساكنيـ صفة الشراء كالبناء الذاتي؛ الذم تـ عف طريؽ تعاكف أفراد العائمة، ىذا ما يدؿ ع

 .1، السيما ما خص  االستقرار مف حيث اإلقامةالد راسةنة عي  أفراد ركح التضامف المادم بيف 
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 بيانات خاصة بأىل أفراد العينة:: رايرا

 عدد المشتغلين بعائلة عينة الدراسة. توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير: "23.5"الجدكؿ رقـ 

 التكووورار فئات األفراد المشتغمين
% 

 %النسية المئوية
 2-0 365 77.2 

1-3 23 0210 

4-6 00 015 

 100 245 المجمــوع

ال ( أف  األفراد المشتغميف كالذيف يبمغ عددىـ داخؿ العائمة الكاحدة مف 23.2يتضح مف الجدكؿ )

أفراد مشتغميف  خمسةإلى  ثبلثة، أم ا عف الذيف عددىـ مف %5580قد كانت نسبتيـ  فردينإلى  مشتغل

، كالتي مثمت نسبة عدد األفراد المنتميف لفئة %084، لتبقى آخر نسبة أال كىي نسبة %0280فنسبتيـ 

 أفراد داخؿ العائمة الكاحدة ىـ باألصؿ عامميف.  ثمانيةإلى  ستة

 ."المستوى التعليمي للوالدين أفراد العينة وفقـا لمتغيرتوزيع   ": "24.5"الجدكؿ رقـ 

 

المتعم ؽ بمتغير المستكل التعميمي ألكلياء ( 24.2دكؿ )ػبالجعطيات الكاردة يتضح لنا انطبلقا مف الم 

"، في مقابؿ نسبة دون المستوى الترميميمف أم يات المستجكبيف ىف  " %25 الد راسة أف  نسبةنة عي  أفراد 

 سالجن                   
 المستوى التعليمي

 األم األب
 % ك % ك

 30 022 0013 023 دون المستوى التعليمي

 516 32 0316 58 مدرسة قرآنية

 0313 55 0313 55 ابتدائي

 0012 66 0813 22 متوسـط

 0612 83 0615 80 ثانوي

 0213 32 0612 83 جامعــي

 022 350 022 350 المجمــوع



*، متوسطي *الذيف لدييـ مستكل تعميم الد راسةنة عي  أفراد فيي نسبة آباء  %5582لآلباء، أم ا  0081%

قد خص ت كؿ مف أم يات أفراد العينة  %5386لؤلم يات، في حيف أف  نسبة  %5587في مقابؿ نسبة 

في  "،جامري"تعميمي "، ككذلؾ آلباء أفراد العينة الحامميف لمستكل ثانويالبلئي ليف مستكل تعميمي "

فيي  %5281أم ا ، مستكل )جامعي(الد راسة المكاتي ليف  نفس النة عي  أفراد ألميات  %5282 مقابؿ نسبة

 %5384في حيف أف  باء كأميات أفراد العينة، آلكبل مف  "االيتدائيالنسبة التي مثمت المستكل التعميمي "

أفراد فيي النسبة التي عني بيا آباء  %5283 ، أم ا نسبةثانويمف آباء أفراد العينة ليـ مستكل تعميمي 

لؤلم يات؛ كىنا يجب اإلشارة  %483 نسبة مقابؿفي ، مدرسة القرآنيةميـ بالػالذيف تمقكا تعمي الد راسةنة عي  

إلى أف  التعميـ بالحقبة االستعمارية بالنسبة لمعكائؿ الجزائرية لـ يكف متاح بنفس الدرجة لكبل الجنسيف؛ 

مي حيث كاف التعميـ كمكاصمتو مف نصيب الذككر عمى حساب اإلناث البلئي كاف مكانيف الفضاء الداخ

المجسد في ركح البيت كاالىتماـ بشؤكنو كالحرص عمى تحقيؽ االستقرار العاطفي ألفراد العائمة، في 

الد راسة ليـ نفس المستكل التعميمي أال كىك نة عي  مف آباء كأميات أفراد  %5281حيف أف  نسبة 

 ."ايتدائي"

دة إلى حد ما في تحديد الكضع كتعتبر الحالة الفردية لمكالديف مؤشر مف المؤشرات الميمة المساع

السكسيك اقتصادم لمعائمة، مف خبلؿ دكر المعيؿ في تحقيؽ االستقرار االقتصادم )المادم( ألفراد 

عائمتو، عف طريؽ عممو، المساعد في تحقيؽ كتمبية حاجات العائمة أقميا األساسية، كحتى بقاء متغير 

عيؿ الرئيسي أال كىك األب يجعؿ العائمة أقؿ عرضة بقاء الكالديف كبلىما عمى قيد الحياة، السيما الم

لمفقر مقارنة مع العائمة التي تعميا امرأة، أم ا فيما يتعم ؽ بمتغير انفصاؿ الكالديف عدمو فيك كمؤشر داؿ 

عمى التماسؾ العائمي، كدركه في الحفاظ عمى االستقرار المادم لمعائمة، مف خبلؿ فكرة التضامف المادم 

 فرادىا.الداخمي بيف أ

 



 ".الحالة الفردية للوالدين توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير : ""20.2"الجدكؿ رقـ
 الجنس                          

 الحالـة الفردية  
 األم األب

 % ك % ك

 14.2 62 3310 002 مشتغووووول

 78.4 302 16 62 عاطل عن الرمل)ماكثة يالييت(

 016 02 48.9 088 متقاعوووود )ة(

 315 02 215 20 مروووواق

 213 20 013 26 منحوووة

 022 322 022 350 المجمــوع

(، في %5682أف  نسبة أميات أفراد العينة الماكثات بالبيت ىي)( 20.2)نبلحظ مف الجػدكؿ 

الد راسة نة عي  أفراد غير المشتغمة، في حيف أف  نسبة آباء الد راسة نة عي  أفراد ( آلباء %54مقابؿ نسبة )

أم ا عف تكزيع باقي النسب المئكية فيك ( لؤلميات، % 083(، في مقابؿ )%2687المتقاعديف ىي )

 كاآلتػػي:

لؤلميػػػات، كنسػػػبة  %5280الد راسػػػة المشػػػتغميف، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة نػػػة عي  آلبػػػػاء أفػػػراد  %1185 نسػػػبة

ػػا نسػػبة  54% فيػػي لؤلميػػات البلئػػي يتقاضػػيف  %284بالنسػػبة لآلبػػاء العػػاطميف عػػف العمػػؿ )ال يعمػػؿ(، أم 

الد راسػة الػذيف يتقاضػكف نػة عي  التي خص ت آباء أفراد ك  %582أجر مقابؿ إعاقة، لتبقى آخر نسبة أال كىي 

 الد راسة. نة عي  أفراد  ألميات %281منحة مف ال دكلػة، في مقابؿ نسبة 

 

 

 

                                                             
 -  لؤلميات  النسب بالنسبةحالة كفاة، أم ا تكزيع  77نظرا لكجكد  140ة كضع عمى أساس عين نة الد راسةأفراد عي   آلباء المئكيةالنسب بالنسبة لتكزيع

 .حالة كفاة 31، كمرد ىذا لكجكد 226فقد تـ كضعو عمى أساس عينة 



 :خاتموووة الفصل

، بغض النظر عف اختبلؼ كجيات النظر مجتمععامة كحدة مركزية بذات أم  العائمة بصفةف إذف

حكؿ شرعية كجكدىا مف عدمو، كلقد تعددت الرؤل حكؿ ماىية ىذا النسؽ، فمنيـ مف اعتبره كحدة بنائية 

، كمنيـ مف اعتبرىا الجماعة االجتماعية النظامية المسؤكلة عف تكاثر الجماعة يناعي قانك لتنظيـ اجتم

التعريؼ الماىياتي ليذه الكحدة عمى الكظائؼ المتعددة التي تقـك بيا  رك ز في البعض اآلخراإلنسانية، ك 

اصطباغ ىذه الكحدة بالطابع أم ا  مف مثؿ: المحافظة عمى النكع اإلنساني، إنجاب األطفاؿ كرعايتيـ.

 السكسيكلكجي يكمف في جممة الكظائؼ المتعددة التي تقـك بيا سكاء لممجتمع 

بعة لو فيي تا ،عدـ انعزالية ىذه الكحدة عف باقي مؤسسات المجتمع أك ألعضائو، كما يؤكد عميو ىك

كخاضعة لمس ياؽ االجتماعي، لتصبح بذلؾ نظاـ اجتماعي يؤثر كيتأثر في نفس الكقت، لو العديد مف 

األشكاؿ كاألنكاع، لكف بالر غـ مف األشكاط التاريخية التي قطعتيا العائمة إال  أف  العائمة الجزائرية لـ 

مخ عف العائمة العربية بصفة عامة، حيث استمدت منيا العديد مف الخصائص مف دكف أف نغفؿ تنس

مكجة التغيرات التي زحفت إلى بنية العائمة الجزائرية التقميدية فأحدثت بيا العديد مف التحك الت سكاء عمى 

العائمية التي تتمركز مستكل البنية الشكمية أك الكظائؼ، كحتى عمى مستكل نظاـ العبلقات االجتماعية 

صك ر تطبيقاتيا مف خبلؿ مرتكز التفاعبلت الداخمية كالخارجية معا لعناصر العائمة الجزائرية، كفقا 

نتاج رأس ماؿ عبلئقي مشترؾ بيف عناصر ىذه الكحدة  لقكاعد معيارية تعمؿ عمى تنظيـ ىذا النظاـ كا 

ية "الحشمة"، "الكقار"، لتصبح بذلؾ بنية الفاعمة، مع العمـ أف  ىذا النظاـ يخضع لمضغكط األخبلق

العبلقات االجتماعية داخؿ العائمة الجزائرية ما ىي إال  انعكاس لمعبلقات العائمية، أم ا فيما خص  نظاـ 

البنية القرابية فقد تمي ز باالنسجاـ الداخمي بيف كؿ مف البنية االجتماعية كالقرابية كالبنية االقتصادية، مع 

القرابي إلى نظاـ تراتبي مكز ع كفقا لممكانات كاألدكار المستندة عمى مجمكعة القكانيف  خضكع الن ظاـ



االجتماعية غير البعيدة عف قرارات الجماعة االجتماعية التي تسعى جاىدة إلى بناء مشركع عبلئقي قائـ 

 عمى تطكيع الفاعميف االجتماعييف الذائبيف في لحمة الجماعة العائمية.

ص البنية االجتماعية لمعائمة الجزائرية فقد عرفت تطكرا السيما إذا ما تحدثنا عف المراحؿ أم ا فيما يخ

التاريخية التي مر ت بيا كحركتي التصنيع كالتحضر كارتفاع أمكاج الزحؼ الريفي... تغيرات لـ تقتصر 

العبلقة بيف  عمى جانب كاحد بؿ مس ت كؿ مف نظاـ األدكار كالمكانات، ككذلؾ نظاـ العبلقات كطبيعة

اآلباء كاألبناء، العبلقة بيف الزكجيف، أك العبلقة بيف األكبر كاألصغر سنا...، كحتى عمى مستكل 

منظكمة الخيارات كالقرارات الخاصة باألفراد، كالتغير الذم حدث عمى عممية التنشئة االجتماعية، مف 

 مة الجزائرية.دكف أف نغفؿ دكر كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ في التأثير عمى العائ

لكف بالر غـ مف الت طكر كالتغير الجذرم الذم مس  كياف العائمة الجزائرية إال  أف  ركح الشكؿ التقميدم 

يستحضر كجكده السي ما بأكقات األزمات، لتكف بمثابة كياف اجتماعي ضركرم لمد عـ المادم كالمعنكم 

 )العاطفي( معا.

أسر العالـ قد عرفت تغيرات كتحك الت كانت نتاج عكامؿ إذف فالعائمة الجزائرية مثميا مثؿ باقي 

كظركؼ سكاء تاريخية أك تكنكلكجية... لتصبح بذلؾ المسرح الذم حدث بو تغي ر عمى مستكل شبكة 

 األدكار كحتى نظاـ العبلقات الذم بات حاليا ينزاح إلى الفردانية أكثر.

اءىا ىك التعريؼ بعينة الد راسة إضافة كبعد عممية عرض الجداكؿ التي كاف اليدؼ الرئيسي مف كر 

إلى محاكلة كصفيا، كبعد عممية التحميؿ، فقد مكنتنا ىاتيف العمميتيف )العرض كالتحميؿ( مف استنباط 

بعض النتائج التي انطبلقا منيا نقد ـ صكرة عف طبيعة العي نة المدركسة في المنطقة التي أجرينا بيا 

 انـ": الد راسة أال كىي "بمدية مستغ

 



 أوال: بيانات خاصة بالمتغير الديمغرافي:

ذكرا،  535 الذيف يتككنكف مفالد راسة نة عي  أفراد يستنتج مف خبلؿ دراسة البيانات األكلية حكؿ 

 :أف  أنثى  122ك

سنة فما فكؽ،  34سنة ك  54الذيف نحف بصدد دراستيـ سنيـ يتراكح ما بيف  الد راسةنة عي  أفراد  -

الد راسة يتراكح سنيـ الحالية ما بيف نة عي  أف  غالبية أفراد تبايف كتعدد التمثبلت، مع العمـ  ما يكشؼ لنا

 لئلناث. %2681لمذككر، كنسبة  %1487( سنة، كىذا بنسبة 04-13)

لئلناث،  %4685الد راسة يتسمكف بمستكل تعميمي جامعي لكبل الجنسيف: نة عي  كمعظـ أفراد  -

( لمذككر، %0685بنسبة ) ثانويثاني أعمى نسبة في المستكل التعميمي لمذككر، لتمييا  2387%

( لئلناث، نتيجة لبلمتيازات التي منحتيا الدكلة الجزائرية لمجاؿ التعميـ كتشجيعو، خاصة في %0585ك)

 السنكات األخيرة مف خبلؿ إقحاـ المجاؿ التكنكلكجي في ميداف التعميـ.

الد راسة لدراستيـ كاف اندماجيا بعالـ نة عي  كماؿ أفراد كما أف  ذكر السبب الغالب في عدـ إ -

، كسبب حاؿ دكف استطاعة بعض العكائؿ أف تسمح ألبنائيا بإكماؿ مشكارىـ الدراسي، %0485الشغؿ 

نتيجة لمكضع االقتصادم كاالجتماعي معا الذم تعشو، مم ا أدل ببعض العكائؿ إلى إقحاـ أطفاليا سكؽ 

 صمة دراستيـ، قصد مساعدتيـ في تغطية احتياجاتيـ كاحتياجات عائمتيـ.العمؿ كحرمانيـ مف مكا

( يقطنكف بالمنطقة %5585الد راسة فإف غالبيتيـ )نة عي  أم ا فيما تعمؽ باالنتماء الجغرافي ألفراد  -

 ( لمقاطنيف بالمنطقة الريفية.%0687الحضرية، في مقابؿ نسبة  )

مف كبل المنطقتيف يشتغمكف داخؿ حدكد الكالية؛  -بمستجك  042-الد راسة نة عي  نصؼ أفراد  -

 (.%3581أم ما يعادؿ نسبة )

 

 



 ثانيا: بيانات خاصة بالمسكن:

(، في مقابؿ نسبة %5185الد راسة القاطنيف بحي شعبي فنسبتيـ )نة عي  بالنسبة ألفراد  -

 ( لمقاطنيف بحي راؽ.0487%)

يسكنكف بعمارة،  %0581، لتمييا نسبة %2283م غالبية أفراد عي نة الد راسة يقطنكف بمنزؿ فرد -

 يمكثكف بمنزؿ تقميدم )حكش(. 26.7%ك

( 57بالن سبة لعدد الغرؼ الخاصة بأفراد عينة الدراسة فقد تراكحت مف غرفة إلى تسعة عشر ) -

(، لتمييا نسبة %4480[ غرؼ )2-5غرفة، مع العمـ أف  أعمى نسبة كانت في الفئة الخاصة بػ ]

 غرؼ. 6 إلى 3الذيف يمتمككف مف   د( عن1585%)

 (. %6087فردا ىـ مبل ؾ لمساكنيـ ) 160غالبية أفراد عينة الدراسة كالمقدر عددىـ  -

الد راسة، فإف  معظميـ تممككا مساكنيـ نة عي  بالنسبة لطريقة أكصفة تممؾ المسكف مف قبؿ أفراد  -

 (.%0184)ليناء ال اتي ا(، أما ثاني أعمى نسبة فكانت عف طريؽ %22) الشراءريؽ طعف 

 :   بيانات خاصة بأىل أفراد العينة: ثالثا

عدد المشتغميف بيـ يتمركز مف ال فرد مشتغؿ إلى  الد راسةنة عي  مف أفراد أىؿ  %5580نسبة  -

 فرديف.

( %25أما فيما يتعم ؽ بالمستكل التعميمي لمكالديف فإف  غالبيتيـ ىـ دكف المستكل التعميمي ) -

لآلباء، كنسبة  متوسط( لممستكل التعميمي %5582( لآلباء، لتمييا نسبة )%0081ة )لؤلميات، كنسب

 الد راسة.نة عي  الخاص بأميات أفراد  ثانوي( لممستكل التعميمي 5386%)

نة عي  (، في حيف أف  غالبية أميات أفراد %2687الد راسة متقاعديف )نة عي  معظـ آباء أفراد  -

 (. %5682يت )الد راسة ىف  ماكثات بالب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمـة:

بالفقر عمى البعد االقتصادم، فإننا عمى عكسيا سنقـك بيذا  ةنتيجة لكثافة تركيز الدراسات الخاص

الفصؿ بدراسة الفقر لكف في بعده السكسيكلكجي؛ ألن و ليس فقط الظركؼ االقتصادية ىي الكحيدة 

ن ما حتى الظ ركؼ االجتماعية، فمف خبلؿ ىذه الدراسة سنحاكؿ معرفة الكامنة كراء كجكد الفقر، كا 

التمثبلت االجتماعية التي يحمميا األفراد عف ماىية الفقر، خاصة طبيعتو، كارتباطو الذم لو مؤشرات 

نما يتعداه إلى مؤشرات أخرل غير منفصمة عف بعضيا  متعددة ال تنحصر فقط في الدخؿ )المادة(، كا 

ر بمظاىر الحرماف، إضافة إلى معرفة تمثؿ العائمة الجزائرية لمفيـك الفقر البعض، مف مثؿ ارتباط الفق

كالفقير معا، األمر الذم سيمكننا إلى حد ما مف التكصؿ إلى تحديد جياز مفاىيمي عف الفقر، كمعرفة 

 قابمية الكجكد االجتماعي لمفقير في المجتمع، إضافة إلى تحديد أىـ األسباب المؤدية إلى حدكث الفقر،

كالعمؿ عمى تصنيفيا انطبلقا مف تصكرات أفراد عينة الدراسة، لذلؾ فاليدؼ مف إدراج ىذا الفصؿ ىك 

التعرؼ عمى التمثبلت المتباينة التي يحمميا أفراد عينة الدراسة عف ماىية الفقر بصفة عامة، ليس فقط 

 بالتركيز عمى الجانب االقتصاد بؿ الجانب السكسيكلكجي. 

 

 

 

 

 

 



 ائلة الجزائرية لطبيعة الفقر.تمثالت الع (2

إف  طبيعة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية التي أضحى يعشيا الفرد الجزائرم عممت عمى بمكرة 

تمثبلت معينة، متأثرة بيذه الظركؼ حكؿ ظاىرة الفقر، فتدني المستكل المعيشي عند بعض األفراد 

المناطؽ كمتطمبات سكؽ العمؿ، كارتفاع  كية في بعضرة البطالة، كنقص المشاريع التنمكتخبطيـ بدائ

أسعار المكاد األكلية... كميا عممت عمى تحديد ص ك ر تمثمية جديدة لظاىرة الفقر، التي عادة ما كانت 

مع العمـ أن و يكجد مؤشرات أخرل ممتصقة بالجانب المادم؛ مف منطمؽ أف  الفقر لصيؽ بانعداـ الدخؿ، 

أف نتعرؼ عمى تمثبلت أفراد عي نة الد راسة  لطبيعة الفقر، مف  غير مؤشر الدخؿ، كفي اآلتي نحاكؿ

 ( المدع ـ كالمرفؽ بتصريحات بعض المبحكثيف:02.1خبلؿ عرض الجدكؿ )

 ".توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير طبيعة الفقـر: ""02.1"الجدكؿ رقػـ 

 %النسبة المئوية االتكـرار طبيعـة الفقر

 11.7 54 صيولد الفقر مع األشخا

 88.3 407 الفقر نتيجة ظروف متعددة

 100 461 المجمــوع

مف أفراد عي نة الد راسة قد اعتبركا أف  الفقر مػا ىػك  (% 88.3) ( أف  نسبة02.1نبلحظ مف الجدكؿ )

 إال  نتيجػػة لمظػػركؼ المتعػػددة التػػي يعيشػػيا الفػػرد بػػذات المجتمػػع؛ أم أف  غالبيػػة أفػػراد العينػػة تؤيػػد فكػػرة أف  

الفقر ما ىك إال  نتيجػة لمظػركؼ المتعػددة سػكاء أكانػت اجتماعيػة، اقتصػادية، ثقافيػة، سياسػية، تكنكلكجيػة، 

التي ليا األثر الكاسع في ميبلد الفقر بذات المجتمع؛ إذ يصبح الفقر ليس مجرد مسػألة اختيػار، فػإذا كػاف 



المبحػػكثيف قمنػػا  تصػػريحاتمػػف انطبلقػػا ك  ،1بإمكػػاف الفػػرد إخفػػاء ثركتػػو، إال  أن ػػو لػػيس بإمكانػػو إخفػػاء فقػػره

 بتصنيؼ الظركؼ المتعددة التي كانت كراء حدكث الفقر إلى كؿ مف:

أم  ؛ف عمى أف  الفقر ىك قسمة مف عند اهلل: ىنا ركز المبحكثك ظروف مترمقة يالحكمة اإلليية (8

معنى أف كجكد يمكف لمفرد أف يتخمص مف فقره إف كتب لو اهلل سبحانو كتعالى ذلؾ كالعكس صحيح، ب

 الفقر لو عبلقة بالحكمة كالمقدرة اإلليية، ما أكده العديد مف المبحكثيف في تصريحاتيـ اآلتية:

 يصرح أحد المبحكثيف قائبل:

ػػػػػػي َكػػػػػػاَيفن "   َكػػػػػػاَيفن ، ك ـن طَ حَ تن يَػػػػػػ رن بَػػػػػػكن يَ  فن يػػػػػػد فػػػػػػبلح )غنػػػػػػي( كِمػػػػػػزِ ين  الم 

ػػػػػي كراثػػػػػي، كػػػػػؿ  ِمِشػػػػػي، الفقػػػػػر حن فَ رَ تنػػػػػيَ  رن بَػػػػػكن يَ  مػػػػػفن كِ  يػػػػػؿن م  يػػػػػد قَ زِ ين  الم 

ػػػػػػي َكػػػػػػاَيفن ا كاتػػػػػػب لػػػػػػو، َشػػػػػػ اهللكاحػػػػػػد ك  فقيػػػػػػر  يشن ِعػػػػػػكاتػػػػػػب لػػػػػػو ين  الم 

ػػػػػػييبقػػػػػى فقيػػػػػر، ك   ليِ كَ اعة كينػػػػػػعميػػػػػػو الس ػػػػػ بن مَػػػػػقن نن كاتػػػػػب لػػػػػػو تَ  اهلل الم 

مكتػػػػػػػكب مػػػػػػػػف عنػػػػػػػد اهلل، إال عنػػػػػػػػدؾ ...الفقػػػػػػػػر ي غنيلِ كَ غنػػػػػػػي ينػػػػػػػ

ذا كػػػػػػػاف رب  حن فَ رَ تنػػػػػػػتَ  حن فَ رَ تنػػػػػػػكرب كاتػػػػػػب لػػػػػػػؾ تَ  )تصػػػػػػػبح غنػػػػػػػي(، كا 

مػػػػػػػػا  عن يػػػػػػػػؿ قَػػػػػػػػم  قعػػػػػػػػد قِ كتَ  ـن دَ خنػػػػػػػػتَ  يػػػػػػػػرن كاتػػػػػػػػب لػػػػػػػػؾ تبقػػػػػػػػى غِ  ِمِشػػػػػػػػي

سػػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػي متكسػػػػػػػػػػػػط،  54أنثػػػػػػػػػػػػى، )".شن عنػػػػػػػػػػػػمَ طن تَ 

 (.متزكجة

الفػػػرد فػػػي كجػػػكده االجتمػػػاعي يتعػػػرض لمعديػػػد مػػػف  أف  ىػػػك  مػػػا يمكػػػف قراءتػػػو مػػػف تصػػػريح المبحكثػػػة

ب طبيعػة ىػذه المكاقػؼ المكاقؼ التي تساىـ فػي تغييػر أكضػاعو سػكاء لؤلحسػف أك حتػى لؤلسػكأ عمػى حسػ

كطريقة التعامؿ معيا، كىنا األمر لػيس متعمػؽ بشػكؿ خػاص بالعائمػة؛ ألف  فيػو عكامػؿ أخػرل غيػر العائمػة 

يككف ليا التأثير األكبر في تغيير منحنيػات أكضػاع األفػراد، كالسػبب فػي حياكػة أكضػاع جديػدة، مػف مثػؿ 

                                                             
 . 69، ص 4557، دار مكتبة اإلسراء لمطبع كالنشر كالتكزيع: مصر، 54، ط اقتصاديات الجريمةرضا عبد السبلـ،  - 1



أف  غنػى الفػرد لػيس لػو عبلقػة بِمِشػيئة ال الفػرد الكسط االجتماعي، جماعة الرفػاؽ...، كمػا يؤكػد المبحػكث 

كال باقي األفراد اآلخريف المكجكديف بحياتو، كال بالعمؿ المستمر لتحسيف كضػعية الفػرد، حتػى كلػك اضػطر 

ىذا األخير إلى العمؿ ليبل نيارا مع ساعات إضافية، بؿ األمر مرتبط بِمِشيئة الرحماف في تغييػر أكضػاع 

 الفرد. 

دد آخر كيصرح مبحكث   قائبل:في نفس الص 

ػػػػػػي اهلل تعػػػػػػالى َكػػػػػػاَيفن "  كاتػػػػػػب لػػػػػػو الفقػػػػػػر يزيػػػػػػد معػػػػػػو كيمػػػػػػػكت  الم 

 ، أعزب، مستكل جامعي(.سنة 26معو..." )ذكر، 

ما تشير إليو تصريحات المبحكثيف ىك أف  الفقر ظرؼ كجكده أك عدمو مرتبط بالحكمة كالِمِشيئة 

ف أراد ألصقو بو حتى  اإلليية، مف منطمؽ أف  الفقر مكتكب مف عند اهلل تعالى إف شاء أذىبو عف الفرد كا 

الممات، كىذا التصكر يدؿ عمى طبيعة عقيدة تفكير الفرد الجزائرم خاصة، كالقائمة في فحكاىا عمى كؿ 

مف الجانبيف: الديني كاالجتماعي معا، ك أف  بعض الظكاىر مف مثؿ الفقر كجكدىا ليس لو ارتباط 

 باط بالقكل الغيبية. بالفاعميف بقدر ما لو ارت

: تمارس العائمة تأثيرىا المباشر أك غير المباشر عمى فاعمييا، مترجـ ظروف مترمقة يالرائمة (4

ىذا التأثير في سمككيات أك طريقة تفكير مؤسسييا، أك حتى في نمط معيشتيـ، األمر الذم تتجس د 

عمييا، كفي اآلتي تصريح المبحكث كاقعيتو بالنسبة الستمرارية الفقر كظاىرة تتجذر مبلمحيا بعمؽ فا

 الذم يشير إلى الدكر الفاعؿ لمعائمة في استمرار الفقر أك الحد منو في قكلو:

ػػػػػػي"مػػػػػع األسػػػػػػرة  ، شن رن دَ قنػػػػػػمػػػػػػع أسػػػػػرة فقيػػػػػػرة مػػػػػػا يَ  شن ايَ كف عَػػػػػػك ػػػػػين  الم 

حياتػػػػو، إذا كػػػػاف الفػػػػرد  ؿن دَ بَػػػػي غنػػػػي كين لِ كَ ينػػػػ ون ىػػػػك ميمػػػػا يطمػػػػح بَػػػػ

سػػػػػػػػنة، غيػػػػػػػػر  18أنثػػػػػػػػى، ).."يػػػػػػػػد معيػػػػػػػػا فقيػػػػػػػػر.زِ أسػػػػػػػػرتو فقيػػػػػػػػرة ين 

 (.، مستكل جامعي، ال تعمؿمتزكجة



 كمبحكث آخر يصر ح قائػبل:

ػػػػػػي َكػػػػػػاَيفن " ك  ، )أىمػػػػػػو(يوالِ ي عمػػػػػػى حسػػػػػػاب مَّ لِ كَ ينػػػػػػ يػػػػػػؿن لِ بلَ نػػػػػػاس قن  الم 

كنمَػػػػػػػػةن َكرنَشػػػػػػػػون، مػػػػػػػػا يمحػػػػػػػػؽ يكػػػػػػػػك ف عائمػػػػػػػػة " االفقػػػػػػػػر مػػػػػػػػا يمحػػػػػػػػؽ مَ 

، مسػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي سػػػػػػػنة، متزكجػػػػػػػة، ماكثػػػػػػػة بالبيػػػػػػػت 36أنثػػػػػػػى، )

 (.ئيابتدا

ؿ كاألخير عف حدكث الفقر كاستمراريتو أك نبلحظ بأف  المسؤكؿ األك   ةمف خبلؿ تصريح المبحكث

ائو العائمي، ألف  الفرد حتى كلك حاكؿ أف مانعدامو ىي العائمة، مف منطمؽ أف  الفرد جزء ال يتجزأ عف انت

إف كانت عمى سبيؿ الذكر ف كضعو فيك بحاجة إلى الدعـ العائمي بشكميو المادم كالمعنكم، في حس  

حتياجات فكيؼ ليا أف تساىـ في تقديـ المساعدة خاصة المادية االالعائمة فقيرة ال تستطيع أف تمبي أدنى 

 ألفرادىا مف تعميـ، عبلج إلى غير ذلؾ.منيا 

؛ ألنو يكجػد أفػراد خػالفكا الكضػعية الماديػة ىا أك غناىافقر ائما الفرد يتبع عائمتو مف حيث لكف ليس د

غـ مف اختبلفية الظركؼ التي خمقت ىذا التميز كعدـ المطابقة مف حيػث الكضػعية التي تعشيا أسرتو بالر  

 بل:  ػػاالجتماعية كاالقتصادية معا، ما أكده المبحكث في تصريح لو قائ

كا أغنيػػػػػػػػػاء، ل ػػػػػػػػػكَ كا كالديػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػراء كىػػػػػػػػػـ )األكالد( ين كن ػػػػػػػػػك  ين  َكػػػػػػػػػاَيفن " 

ػػػػػػي َكػػػػػػاَيفن ك  دييـ أغنيػػػػػػاء كمػػػػػػف بعػػػػػػد أفمسػػػػػػكا العكػػػػػػس كػػػػػػانكا كالػػػػػػ الم 

فقيػػػػػػػػر يبقػػػػػػػػى فقيػػػػػػػػر طػػػػػػػػكؿ  يػػػػػػػػدن زِ ين  طن رن َشػػػػػػػػ ِمِشػػػػػػػػيكصػػػػػػػػاركا فقػػػػػػػػراء 

سػػػػػػػػػػػػػنة، غيػػػػػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػػػػػة، مسػػػػػػػػػػػػػتكل  29أنثػػػػػػػػػػػػػى، ) حياتػػػػػػػػػػػػػو..."

 (.جامعي، عاممة

 : تصر ح إحدل المبحكثات قائمة:ظروف مترمقة يالوالدين(3



ػػػػػػػػػي َكػػػػػػػػػاَيفن  " سػػػػػػػػػنة،  44أنثػػػػػػػػػى،  )"...كالديػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػراء يتػػػػػػػػػبعيـ الم 

 (.مستكل ثانكممتزكجة، 

تؤكػػد المبحكثػػة مػػف خػػبلؿ تصػػريحيا بػػأف  الفػػرد يحػػذكا حػػذك عائمتػػو كيسػػير كفقػػا لػػنفس مسػػارىا؛ فػػإف 

محصػؿ بػأف  الفقػر مػا ىػك إال  " Lewis "5745" "لويسحيث أشار " كانكا كالديو فقراء فإن و سيظؿ فقيرا؛ 

 .1"فاؿلبيئة اجتماعية ثقافية كاسعة تجرم فييا التنشئة االجتماعية لؤلط

 كيصر ح مبحكث آخر في نفس السياؽ قائبل:

 دةفػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػعية جي ػػػػػػػػػ دن اَحػػػػػػػػػالكَ  كؼن ش ػػػػػػػػػ" نتػػػػػػػػػاج ظػػػػػػػػػركؼ مػػػػػػػػػثبل تن 

ي ػػػػػػػرن األمػػػػػػػر، بَػػػػػػػبَلؾن بَابَػػػػػػػاؾن ينِطػػػػػػػيحن غَ تن أك متكسػػػػػػػطة كمػػػػػػػف بعػػػػػػػد يَ  

، مسػػػػػػػػػتكل جػػػػػػػػػامعي، غيػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػنة،  27)أنثػػػػػػػػػى،مريض"

 عاممة(.

و عبلقة بمرض المعيؿ الذم غالبا ما يككف "األب"، يتبي ف لنا مف تصريح المبحكثة بأف  فقر الفرد ل

الذم يحرص حرصا شديدا عمى تحسيف أكضاع عائمتو مف خبلؿ بذلو أقصى مجيكده لتمبية حاجاتيـ 

األساسية عمى األقؿ، لكف بمرضو خاصة إذا لـ يكف بالعائمة معيبل آخر فإف  العائمة ستتضرر مف 

 الناحيتيف االجتماعية كاالقتصادية معا.

: ىنالؾ بعض الفاعميف الذيف ال ينتمكف ظروف مترمقة يفاعمين آخرين خارج حدود الرائمة(3

ف ليـ الدكر الفاعؿ كالمتسببيف في تغيير المستكل المعيشي لفاعميف آخريف، األمر ك لمدائرة القػرابية كيك

 الذم أكده المبحكث في تصريحو قائبل:

                                                             
 .  384دكف بمد نشر، دكف سنة، ص  طبعة، مركز دراسات الكحدة العربية: ، )تر: فايز الصباغ(، دكفعمم االجتماعأنتكني غدنز،  - 1



ػػػػػي َكػػػػػاَيفن  "  يفن ِشػػػػػػاين نػػػػػد نػػػػػاس عَ الحػػػػػػؽ كيطػػػػػيح ع ِمِشػػػػػييكػػػػػكف  الم 

 36أنثػػػػػػػػػى، )..."ون عَػػػػػػػػػتَ الظػػػػػػػػػركؼ نن  يػػػػػػػػػون مِ عن  ؿن دَ بَػػػػػػػػػتن معيػػػػػػػػػـ تَ  يشن ِعػػػػػػػػػين 

 (.سنة، متزكجة، ماكثة بالبيت، مستكل تعميمي ابتدائي

مف خبلؿ تصريح المبحكثة نبلحظ أف  الفرد عندما يخرج مف عائمتو الفقيرة كيمجأ إلى عائمة أخرل 

ى قد يتغي ر كضعو، مف مثؿ حالة الفتاة عندما تتزكج قد قد يككف كضعيا أحسف مف كضع عائمتو األكل

تنتقؿ إلى عائمة حاليا ال بأس بو مقارنة مع عائمتيا األكلى، أك طفؿ تبنتو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

 عائمة أخرل غنية أك حاليا أحسف مف عائمتو. 

تيا عمػػى رسػػـ التػػي تمػػارس سػطك  الممارسػات: مػف بػػيف ظووروف مترمقووة يوونمط مرووين موون السووموك(5

 معػػػػالـ مبلمػػػػح االتجػػػػاه الكجػػػػكدم لػػػػبعض الظػػػػكاىر سػػػػمككيات مػػػػف صػػػػنع فػػػػاعميف سػػػػكاء بطريقػػػػة عمديػػػػة 

"، الػػذم كثيػػرا مػػا تجػػد بعػػض األفػػراد ينفقػػكف أمػػكاليـ عمػػى التيوو ير" الممارسػػاتأك العكػػس، كمػػف بػػيف ىػػذه 

كؿ مػف حالػة اجتماعيػة أشياء زائػدة عػف حاجػاتيـ كىػذا اإلسػراؼ يػؤدم بنيايػة المطػاؼ بصػاحبو إلػى التحػ

تصػػػريح ار إليػػػو ف فػػػي صػػػكرتو السػػػمبية كليسػػػت اإليجابيػػػة، مػػػا أشػػػك إلػػػى حالػػػة أخػػػرل، كىػػػذا االنتقػػػاؿ يكػػػ

 المبحكث قائبل:

ػػػػػػي َكػػػػػاَيفن  " ي لِ كَ األيػػػػػاـ ينػػػػػػ ون ِبػػػػػػ يحن ِطػػػػػتن  رن ذَ بَػػػػػػين  فن غنػػػػػػي كِمػػػػػ كفن ك ػػػػػين  الم 

 (.مستكل ثانكم ،سنة، متزكجة 44أنثى،  ")فقير

لتصػػػػػريح أف  التبػػػػذير يعػػػػػد  سػػػػببا مػػػػف أسػػػػػباب إفقػػػػار الفػػػػػرد؛ خاصػػػػة إذا كػػػػػاف يتبػػػػي ف لنػػػػا مػػػػػف ىػػػػذا ا

التبػػػػػػػذير ىػػػػػػػك سػػػػػػػبب مػػػػػػػف أسػػػػػػػػباب "... فػػػػػػػي صػػػػػػػكرتو المفرطػػػػػػػة، مػػػػػػػا يصػػػػػػػرح بػػػػػػػو المبحػػػػػػػػكث قػػػػػػػائبل: 

 كيصرح مبحكث آخر في نفس الس ياؽ قائبل: (،سنة، متزكجة، مستكل ثانكم 44أنثى، )"الفقر

 )" ...ايَ يسنػقِ ة، المأكػؿ حتػى ين كَ سنػالكِ  رن ذَ بَ كين ـ اىَ رَ الدن  هن دَ نن عَ  الم ي َكاَيفن  "

 (.سنة، متزكجة، مستكل ثانكم 44أنثى، 



: األمػػػػر الػػػػذم يؤكػػػػد اعتقػػػػاد مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو عممػػػػاء القػػػػرف ظووووروف مترمقووووة يووووالفرد يحوووود  اتووووو(1

التاسػػػػػع عشػػػػػر الػػػػػذيف أقػػػػػركا بػػػػػأف  الفقػػػػػر يقػػػػػع بسػػػػػبب قصػػػػػكر فػػػػػي الشػػػػػخص ذاتػػػػػو، مػػػػػف منطمػػػػػؽ افتقػػػػػار 

، كفػػػػػي اآلتػػػػػي سنكضػػػػػح انطبلقػػػػػا مػػػػػف تصػػػػػريحات بعػػػػػض المبحػػػػػكثيف التػػػػػي تؤكػػػػػد 1طػػػػػيطالفػػػػػرد إلػػػػػى التخ

 بأف  الفقر لو عبلقة ارتباطية بالفرد بحد ذاتو، إذ يصر ح أحد المبحكثيف قائبل:

ػػػػػػػيىػػػػػػػك  َكػػػػػػػاَيفن "  ى قَػػػػػػػمن ش، يَ من دَ خنػػػػػػػالفقػػػػػػػر ركحػػػػػػػو، مػػػػػػػا يَ  يػػػػػػػبن جِ ين  الم 

ا يَػػػػػػػػطن ح  ين حتػػػػػػػى يكرىيػػػػػػػػا  ـن دَ خنػػػػػػػػ، يكػػػػػػػػكف يَ شن من دَ خنػػػػػػػا يَ ة كمَػػػػػػػػمَػػػػػػػدن الخَ 

ػػػػػػػي يصػػػػػػػبر ينَحػػػػػػػاَكزن )يطػػػػػػػرد( الفقػػػػػػػر"، ك كحن ر  كينػػػػػػػ )ذكػػػػػػػر،  َكػػػػػػػاَيفن الم 

 سنة، متزكج، مستكل تعميمي ابتدائي، عامؿ يكمي(. 66

ؿ في جمب الفقر لذاتو، إذ أن و في  يتضح لنا مف ىذا التصريح بأف  الفرد أحيانا ىك المساىـ األك 

حسيف مستكاه المعيشي مف مثؿ تكفر فرصة العمؿ بعض الحاالت تتكفر لمفرد كؿ الظركؼ المبلئمة لت

 كمبحكث آخر يصرح قائبل:لكن و يأبى استغبلؿ الفرصة، 

ػػػػػي" أحيانػػػػػا اإلنسػػػػػاف ىػػػػػك  يغي ػػػػػر مصػػػػػيره، يكلػػػػػد فقيػػػػػر كيتحػػػػػرؾ  الم 

ة، زَ بنػػػػػػيعطيػػػػػػو الخ   م ػػػػػػولِ  عن اَر قَػػػػػػاس، كين لمن ػػػػػػ عن اَر قَػػػػػػين  دن اعَػػػػػػش قَ دن عَػػػػػػقن مػػػػػػا يَ 

الخبػػػػػػػػزة(، تحركػػػػػػػػكا  دىا )أملػػػػػػػػو يتحػػػػػػػػرؾ، كىػػػػػػػػك يػػػػػػػػركح عنػػػػػػػػ الـز

 ، أعزب، مستكل جامعي(.سنة 26)ذكر، ترزقكا"

يتبي ف لنا مف التصريح الذم قد مو المبحكث الػذم يؤكػد فيػو بػأف  الفقػر لػيس قػدر مقسػـك مػف اهلل، كال 

ن مػػا متعمػؽ بصػػكرة مباشػػرة بػػالفرد بحػػد ذاتػو؛ إذ عميػػو أف يكػػكف نشػػط مػػف  ىػك متعمػػؽ بالفػػاعميف اآلخػػريف، كا 

ممية، كلديػو رأس مػاؿ عبلئقػي كاسػع يمك نػو مػف الحصػكؿ عمػى قكتػو، أك كمػا أسػماىا المبحػكث الناحية الع
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"، التػػي القتنائيػػا تحتػػاج أف يكػػكف الفػػرد أكثػػر حركػػة بالكسػػط الػػذم ىػػك فيػػو لكػػي يػػتمكف مػػف تمبيػػة الخبػػزة"

در ىػػػك "، بػػػؿ عميػػػو أف يبػػػاالخبػػػزةحاجاتػػػو كحاجػػػات عائمتػػػو، كال يعتمػػػد عمػػػى النػػػاس فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى " 

شخصيا في الحصكؿ عمييػا، كأف ال يظػؿ دائمػا تػابع لآلخػر ينتظػر مسػاعدتو، كحتػى يػتخمص مػف الفقػر؛ 

، كنقػص االعتمػاد Dépendanceمركػب مػف المكاقػؼ المجس ػدة لمتبعيػة ىذا األخير ما ىك إال  "... ألف   

عتمػػاد الػػدائـ عمػػى اآلخػػر ؛ ىنػػا الفقػػر متصػػؿ بمػػبلح التبعيػػة المسػػتمرة لآلخػػر ممػػا يتبعػػو اال1"عمػػى الػػذات

 كفي نفس الصدد يصرح مبحكث آخر قائػبل:، كالعجز الذاتي في االعتماد الكمي عمى الذات

ػػػػػي...أحيانػػػػػا اإلنسػػػػػاف ىػػػػػك  " يكػػػػػكف لػػػػػو عبلقػػػػػة مػػػػػع المجتمػػػػػع؛  الم 

المجتمػػػػػػع  ؼن رَ عنػػػػػػيَ  وِ يفَػػػػػػإذا مػػػػػا دخػػػػػػؿ فػػػػػػي عبلقػػػػػػة مػػػػػع المجتمػػػػػػع كِ 

، سػػػػػػػػػنة 26، ذكػػػػػػػػػر")ي أنػػػػػػػػػت قميػػػػػػػػػؿ )فقيػػػػػػػػػر(، الـز االنػػػػػػػػػدماجِمػػػػػػػػػبِ 

 (.أعزب، مستكل جامعي

يتبي ف لنا مف تصريح المبحكث أف  أحيانا الفرد بحد ذاتو يككف مسؤكال عف فقره، ألف  عدـ تكاصمو 

مع اآلخريف كغياب شبكة العبلقات االجتماعية، إضافة إلى عدـ مقدرتو كسعيو إلى االندماج مع أفراد 

لرأسماؿ االجتماعي يعر ؼ اآلخر بفقر ىذا الفرد، كيفتح مجتمعو سكؼ يجعمو يتخبط بدائرة الفقر؛ ألف  ا

 مجاؿ لمساعدتو مف خبلؿ عممية التضامف التي تتـ بيف الفاعميف داخؿ المجتمع. 

فيػػي ألفػراد عي نػة الد راسػػة  (11.7%) فػي حػيف أف  النسػبة المتبقيػػة مػف أفػراد عي نػػة البحػث كالمقػدرة بػػ

 عبػػارة عػػف ظػػاىرة تكلػػد باألصػػؿ مػػع األشػػخاص؛ أم أن يػػا تتخػػذ طػػابع الػػذيف اعتبػػركا بػػأف  الفقػػر مػػا ىػػك إال  

 كراثي، كفي اآلتي تصريح أحد المبحكثيف يبيف فيو تأييده ليذا الر أم قائبل:
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مػػػػػػػػػع  يػػػػػػػػػدن زِ يعنػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػر يكلػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع األشػػػػػػػػػخاص كراثػػػػػػػػػي ين "... 

جػػػػػػامعي، ، مسػػػػػػتكل غيػػػػػػر متزكجػػػػػػةسػػػػػػنة،  88أنثػػػػػػى، " )اإلنسػػػػػػاف

 (.ال تعمؿ

( انطبلقا مف نسب تأييد أقمية أفراد عي نة الد راسة  لفكرة أف  02.1و مف الجدكؿ )ما يمكف استقرائ

الفقر يكلد مع األشخاص، ىك أف  ىذا التأييد جاء نتيجة الرتباط الفقر بطريقة الحياة التي يحيا بيا 

التي الفاعمكف االجتماعيكف مما يجعؿ منو ظاىرة لصيقة مباشرة باألشخاص ال بالظركؼ المختمفة 

الذم يعتبر أف  الفقر ىك طريقة أك طراز في الحياة  OSCAR Lewisيعيشكنيا، كىنا نستدؿ برأم 

، كبالتالي فإف  إجابة أفراد عي نة 1تتكارثو األجياؿ المتعاقبة مف خبلؿ التنشئة االجتماعية كالتطبيع الثقافي

ليس " الذم قاؿ بأف  الفقر" Lewis OSCAR" "لويس أوسكار"الد راسة  كانت متطابقة مع ما أشار إليو 

ن ما ىك طريقة في الحياة ، كعندما نتحدث عف طريقة 2"مجرد نقص كحرماف اقتصادم كسكء تنظيـ، كا 

حياة األفراد فإننا ال يجب أف نيمؿ تأثير كؿ مف البيئتيف: االجتماعية كالثقافية معا، في ما يحممكنو 

لما تعم مكه عف طريؽ التنشئة االجتماعية كبيئتيـ األفراد مف أفكار جاءت نياية مخاض كمحصمة 

  . السكسيك ثقافية

 تمثالت العائلة الجزائرية الرتباط الفقر: (2

إف  طبيعػة الفقػػر تتأسػػس كفقػا الرتباطػػو بمؤشػػرات متعػددة، كعميػػو انطبلقػػا مػف تصػػريحات المبحػػكثيف 

دم، كاالتجػػاه الػػذم ربػػط الفقػػر الحظنػػا كجػػكد اتجػػاىيف، االتجػػاه الػػذم ركػػز عمػػى ربػػط الفقػػر بالجانػػب المػػا
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 .95، ص 4559، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 58



بالجانب المعنكم )القناعة، طريقة العيش، المبادرة الفردية...(، كفي اآلتي سنفصؿ أكثر ىػذيف االتجػاىيف 

 انطبلقا مف البيانات التي تـ استقاءىا مف ميداف دراستنا: 

 : ما صر ح بو أحد المبحكثيف في قكلو:طريقة عيش األفراد ( أ

ػػػػػػيإنسػػػػػػاف  َكػػػػػػاَيفن  " ، ون ِبػػػػػػ كرن د  ينػػػػػػ شن فن رَ المػػػػػػاؿ مػػػػػػا عنػػػػػػ اهللأعطػػػػػػاه  الم 

 " حن الَ كَ صنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زاؼن بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شن يرن دِ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ون ي ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَ ا ين مَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.، أعزب، مستكل جامعيسنة 26ذكر،  )

 : ما صرح بو نفس المبحكث في قكلو:القناعة ال اتية ( ب

 ".... الفقر مرتبط بالقناعة الذاتية..."

 س المبحكث قائبل:: ما صر ح بو نفميادرة الفرد في تغيير  اتو ( ت

ركف مػػػػػػػػا بأنفسػػػػػػػػيـ، ىػػػػػػػػػذا ال يغيػػػػػػػػر اهلل مػػػػػػػػا بقػػػػػػػػـك حتػػػػػػػػػى يغي ػػػػػػػػ "

ػػػػػػػياإلنسػػػػػػػاف  شن رن طَػػػػػػػخَ سػػػػػػػبة لمفقيػػػػػػػر لَ بالن   ركحػػػػػػػو  شن نن اكَ عَػػػػػػػمػػػػػػػا ين  الم 

سػػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػػتكل  46")ذكػػػػػػػػػػػػر، منعػػػػػػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػاس يقعػػػػػػػػػػػػد

 جامعي(.

ن ما مرتبط يتبي ف لنا مف تصريح المبحكث أن و ليس دائما الفقر لو عبلقة بالجانب الماد م )الدخؿ(، كا 

بالجانب المعنكم المجس د في مقدرة الفرد عمى التغيير مف ذاتو، كىنا المقدرة ال تتكقؼ فقط عمى المقدرة 

يرنامج األمم المتحدة المادية، ككف أف  الفقر لو عبلقة كذلؾ بمقدرة األفراد، في ىذا السياؽ أكد "

، إذ يعتمد ىذا المفيـك عمى األفكار التي 1"عجز في القدرةعمى أف  "الفقػر" معناه " (5775" )اإلنمائي

"، كفقا ليذا المفيـك حياة الفرد يمكف أف ت رل درةوالق" حكؿ مفيـك "Ameritech" "أمارتاشطرحيا "

األداء، ىذه الكظائؼ تتراكح مف حاالت /كتكليفة متباينة مف األفعاؿ كالكيانات كاألشياء أك التكظيفات
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ف مف تكليفة متنكعة مف ة التغ يةحالأكلية مثؿ: " " إلى حاالت أكثر تعقيدا، كالقدرة الكمية لمفرد تتكك 

 الكظائؼ المتاحة، كلذلؾ فإف  "الفقػر" ال يتعمؽ بانخفاض الد خؿ أك المنفعة 

أك العجز في مقابؿ االحتياجات األساسية لسمع محدكدة، لكف "الفقر" ىنػا يتعم ػؽ بعجز القدرة، كأف تككف 

نما حائزا مف خبلؿ الكظائؼ كالقدرات المناسبة  فقيرا ليس أف تككف حائزا عمى الدخؿ المنخفض فقط، كا 

 أكثر في ىذا المخطط: ، باختصار فإف ربط الفقر بالجانب المعنكم يمكف أف نكجزه بكضكح1لمشخص

 

 

 

إف  ربط الفقر في بعده المعنكم يؤدم بالفرد إلى فقداف ىكيتو ككياف اجتماعي فاعؿ ككإنساف، 

نما يكجد مجتمعات فقيرة نتاج  كنفس األمر ينطبؽ عمى المجتمع، ألف  الفقر ليس فقط حكرا عمى الفرد كا 

كلد عنيا فقداف خصكصيتيا الكجكدية كىكيتيا ظركؼ كعكامؿ متعددة، فحالة الفقر التي تعشيا يت

" الذم عر ؼ الفقر عمى أن و التنمية اإلنسانية الررييةاالجتماعية، ما َمث ػؿ ىذا البعد المعنكم تقرير" 

حرماف مف القدرات البشرية يؤدم إلى تفاقـ البطالة، كعجز الناس عف امتبلؾ ىذه القدرات البلزمة "

؛ بالنسبة 2"، شخصا كاف، أسرة، أك مجتمعا محميااني في كياف اجتماعيالرفاه اإلنس لضماف أحقيات

لمقدرات البشرية ي قصد ىنا الميارات التي يمتمكيا األفراد كعنصر مف العناصر األساسية المميزة لمقدرات 

 البشرية.

ب المادم، فقد مثمكا االتجاه الذم يقـك عمى ربط الفقر بالجانأفراد عي نة الد راسة أم ا البعض مف 

 كفي اآلتي سنقـك بتكضيح تصكراتيـ مف خبلؿ مجمكعة مف الجداكؿ:
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 الت نب الاعنوي ربط الفقر

 مبادرة الفرد في تغيير ذاتو



 *:بالحاجة الماديـة توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير ارتباط الفقـر: "02.1"الجػدكؿ رقـ

 %الىسب  المئوي  التكـــزار يالحاجة المادية الفقور يرتيط

 4585 300 وعــــــم

 3013 032 ال

 522 245 المجمــوع

( ىػػي أف  غالبيػػة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ركػػزكا فػػي إجػػابتيـ عمػػى 02.1إف  المبلحظػػة الغالبػػة بالجػػدكؿ )

اعتبػػار أف  الفقػػر مػػا ىػػك إال ظػػاىرة تػػرتبط ارتباطػػا كبيػػرا بالحاجػػة الماديػػة؛ يقصػػد بيػػا ىنػػا الحاجػػة الماديػػة 

عي نػػػة الد راسػػػة كانػػػت بػػػنعـ؛ أم نسػػػبة مػػػف إجابػػػات أفػػػراد  %4585لمفػػػرد كلػػػيس لممجتمػػػع، حيػػػث أف  نسػػػبة 

 كبيذا الصدد تصريح أحد المبحكثيف المؤيديف لرأم أف  الفقر مرتبط بالجانب المادم:، %32تجاكزت 

ىػػػػػك الحاجػػػػػة كالعػػػػػػكز، خاصػػػػػة الحاجػػػػػة الماديػػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػػف أم  "

غيػػػػػػػػر سػػػػػػػػنة،  29أنثى، جانػػػػػػػػب آخػػػػػػػػر؛ يعنػػػػػػػػي الحاجػػػػػػػػة لممػػػػػػػػاؿ")

 (.، مستكل جامعي، عاممةمتزكجة

 يصر ح مبحكث آخر قائبل: ك   

متػػػػػػزكج، ة، سػػػػػػن 65، ذكػػػػػػر..." ) يػػػػػػبن يكػػػػػػكف فػػػػػػي الجِ الفقػػػػػػر  "...

 (.عامؿ يكمي، مستكل تعميمي ابتدائي

يتضػػح مػػف تصػػريح المبحػػكثيف ضػػركرة اإلشػػارة إلػػى فكػػرة بغايػػة األىميػػة أال كىػػي ارتباطيػػة الجانػػب 

كيػػز عمػػى دخػػؿ الفػػرد، الػػذم إذا مػػا كػػاف المػػادم بمعػػايير الرفاىيػػة كالػػبل رفاىيػػة، كعمػػى كجػػو التحديػػد التر 

ػػا ينجػػر عنػػو  منخفضػا فإن ػػو سػػيؤثر عمػػى قدرتػػو الشػػرائية كبالتػػالي عجػػزه عمػػى تمبيػػة حاجياتػػو الضػػركرية، مم 

مؤشر آخػر مػرتبط بقػدرة الفػرد أال كىػك مسػتكل اإلنفػاؽ االسػتيبلكي، الػذم يكػكف بطريقػة مكازيػة مػع قيمػة 

دخؿ مػػػنخفض فاإلنفػػػاؽ االسػػػتيبلكي سػػػيعرؼ بػػػدكره ىػػػك اآلخػػػر الػػػدخؿ فػػػي طبيعػػػة مسػػػتكاه، فػػػإذا كػػػاف الػػػ



انخفاضا كالعكس صػحيح، ثػـ إف  ارتبػاط الفقػر بمظػاىر الحرمػاف المػادم سػكؼ لػف يكػكف لػو التػأثير عمػى 

مسػػتكل اإلنفػػاؽ االسػػتيبلكي فقػػط بقػػدر مػػا سػػينعكس عمػػى سػػمككيات األفػػراد كاتجاىػػاتيـ، كحتػػى منظكمػػة 

اه أفراد الجماعة أك المجتمع ككؿ، مترجما في النمط الحيػاتي لػو، كيعب ػر أحػد القيـ التي يحممكنيا سكاء تج

 المبحكثيف عف ىذا الرأم في تصريحو قائبل:

الػػػػػػػػدراىـ... الفقػػػػػػػػر مربػػػػػػػػكط  شن ىن دَ ننػػػػػػػػي مػػػػػػػػا عَ ِمػػػػػػػػ" نػػػػػػػػربط الفقػػػػػػػػر بِ 

سػػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػي  54أنثػػػػػػػػػػػػى، ، بالػػػػػػػػػػػػدراىـ" )يػػػػػػػػػػػػبن بالجِ 

 (.متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيت

 بحكث آخر قائبل: كتصريح لم

بالمسػػػػػػػػػػػػتكل المػػػػػػػػػػػػادم كمسػػػػػػػػػػػػتكل االسػػػػػػػػػػػػتيبلؾ  " نػػػػػػػػػػػػربط الفقػػػػػػػػػػػػر

مسػػػػػتكل مػػػػػادم مػػػػػا  ؾن دَ ننػػػػػش عَ كنن ك ػػػػػين مػػػػػا  كفن ش ك ػػػػػرن طَػػػػػخَ الغػػػػػذائي؛ لَ 

مسػػػػػػػتكل معيشػػػػػػػي  ؾن دَ ننػػػػػػػش عَ كنن ك ػػػػػػػؾ الػػػػػػػدراىـ مػػػػػػػا ين دَ ننػػػػػػػش عَ كنن ك ػػػػػػػين 

يف فػػػػػػػػػي زكج )لبلثنػػػػػػػػػيف( أك كاحػػػػػػػػػدة َكػػػػػػػػػايَنن كغػػػػػػػػػذائي، الـز يكػػػػػػػػػكف 

 زب، مستكل جامعي(.، أعسنة 26)ذكر،  فييـ

يتضػػح لنػػا مػػف تصػػريح المبحػػكث بػػأف  الفقػػر يػػرتبط بثنائيػػة المػػاؿ كاالسػػتيبلؾ الغػػذائي، مػػف منطمػػؽ 

الي مػة بػػيف االثنػػيف؛ فػإذا غػػاب المػاؿ فػػبل يسػػتطيع الفػرد أف يحقػػؽ اكتفػاءه الغػػذائي، كبالت ػػكجػكد عبلقػػة مكم  

فػي  عريػؼ اآلتػي الخػاص بػالفقرذم يؤكػده الت  فنحف بصدد الحديث عف ما يعرؼ بالبنيػة التحتيػة، األمػر الػ

؛ أم ىنػاؾ 1:" انخفاض مسػتكل االسػتيبلؾ لؤلسػر كحرمػاف الفقػراء مػف البنيػة التحتيػة األساسػية..."اعتباره

عبلقة بيف كؿ مف تػدني االسػتيبلؾ الغػذائي كالحرمػاف المػادم، كبالتػالي يصػبح بػذلؾ االسػتيبلؾ الغػذائي 
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 الفقػػػػػػػر بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ يعنػػػػػػػي تػػػػػػػدني مسػػػػػػػتكل المعيشػػػػػػػة لمفػػػػػػػرد مظيػػػػػػػر مػػػػػػػف مظػػػػػػػاىر الفقػػػػػػػر، بحيػػػػػػػث أف  

، كفػي 1أك لؤلسرة؛ أم الحرماف المادم، كالذم مف أبرز مظاىره انخفػاض اسػتيبلؾ الغػذاء كم ػا كنكعػا..."

 نفس الس ياؽ يصرح مبحكث آخر قائبل:

عائمػػػػػػػة كاممػػػػػػػة مػػػػػػػا  َكػػػػػػػاَيفن خؿ لػػػػػػػدل األفػػػػػػػراد بالػػػػػػػد   نػػػػػػػربط الفقػػػػػػػر"

عمػػػػػػػى العائمػػػػػػػة، ىنػػػػػػػا الفقػػػػػػػر نربطػػػػػػػو  ـن دَ خنػػػػػػػفػػػػػػػرد كاحػػػػػػػد يَ  شن من دَ خنػػػػػػػتَ 

، مسػػػػػػػػػتكل جػػػػػػػػػامعي، غيػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػنة،  27)أنثى،بالمػػػػػػػػػادة"

 عاممة(.

إذف ما أشار إليو المبحكثيف في تصريحاتيـ المؤكدة عمى ارتباط الفقر بالحرماف المادم يتطابؽ 

ختمؼ باختبلؼ "الفقر يحينما أقر ت بأف  Dibanarayan("0220 )" "دييانارايان" مع ما أكدتو الباحثة 

، فيذا 2"المجتمعات كالثقافات كاألزمنة؛ غير أن و مف المتفؽ عميو أف  الفقر حالة مف الحرماف المادم

يعني أف  المجتمعات بالر غـ مف تباينيا كاختبلفيا في العديد مف المقكمات الكجكدية المعب رة عف المجاؿ 

نمكية إال  أن ػو يكجد مساحة حتى كلك كانت ضيقة اليكياتي ليا، كاختبلؼ عقيدة تفكيرىا كتكجياتيا الت

ن ما تفتحيا عمى اآلخر حتى كلك لـ يكف ىذا التفتح  تشترؾ فييا، انطبلقا مف عدـ انغبلقيا عمى ذاتيا، كا 

يمس جؿ المجتمعات، تفتحا مف شأنو أف يككف ممتقى لمفترؽ طرؽ ببعض القضايا، خاصة ما تعم ؽ 

 كف أف يثقؿ كاىميػا.   منيا باإلنسانية قاطبة كما يم

 الحػػػػديث عػػػػف الحاجػػػػة الماديػػػػة معنػػػػاه الحػػػػديث عػػػػف الحاجػػػػة الممحػػػػة لمفػػػػرد التػػػػي قػػػػد أشػػػػار إلييػػػػا ف

'' فػي سػياؽ تصػنيفو ألنػكاع الحاجػات، كالتػي الحػظ بأن يػا تضػـ أربعػة أنػكاع BARADCHO" ''رادشووي" 

                                                             
1
، بحث مقدـ إلى المؤتمر الرابع لمبحث "ظاىرة الفقر اليطالة: اقتصادية الشكل اجتماعية المضمون"، ىناء زكريا صياـ، صياـأحمد زكريا  - 
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 توفيـــر المال )الدخل(



، فػي حػػيف 1عب ػػر عنيػا، الحاجػة المقارنػػة"أال كىػي: "حاجػة معياريػػة أك قياسػية، الحاجػة الممحػػة، الحاجػة الم

كانػت بػػ "ال"، كفػي اآلتػي مخطػط يبػرز ربػط  أفراد عي نة الد راسػة مف بقية اإلجابات الخاصة ب %1081أف  

 الفقر بالجانب المادم انطبلقا مف تصريحات المبحكثيف:

 

 

 
 

 

 ":انخفـاض مستوى االستيالك الغذائيالفقر ب  ارتباطتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  :""01.1"الجدكؿ رقـ 

يرتيط الفقور يانخفاض مستوى االستيبلك 
 الغ ائي

 %الىسب  المئوي  التكـــزار

 0010 020 وعــــــم

 5587 362 ال

 522 245 المجمــوع

عػدـ ارتبػاط  كانت حكؿأفراد عي نة الد راسة ( ىك أف  غالبية إجابات 01.1ما يتضح لنا مف الجدكؿ )

مػنيـ اعتبػركا أف   %0085، فػي حػيف أف  نسػبة %5587الفقر بانخفاض مستكل االستيبلؾ الغذائي بنسػبة 

؛ إذ أن و مف دكف أف يخفى عمينا مػف مظػاىر الفقػر الػنقص الشػديد فػي كميػة الفقر يرتبط بكثرة بيذا العامؿ

؛ أم نحػػف نتحػػدث عػػف المسػػتكل المعيشػػي الغػػذاء الػػذم يتناكلػػو األفػػراد كنكعيتػػو، إضػػافة إلػػى سػػكء التغذيػػة

لؤلفراد، األمر الذم مف شأنو ظيكر العديد مف األمراض ذات التأثير عمػى قػدرات األفػراد بػذات المجتمػع، 

سػكاء الماديػػة أك العقميػػة منيػا عمػػى حػػد سػكاء، ىنػػا يعب ػػر أحػػد المبحػكثيف عػػف تأييػػده ليػذا الػػرأم مػػف خػػبلؿ 

 تصريحو اآلتي:
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 الت نب الا دي ربط الفقـر

 العمــــــل

 تلبية الحاجات األساسيـة

 تطور المستوى المعيشي



مػػػػػػػػػػا  كفن ة، ك ػػػػػػػػػػمَػػػػػػػػػػدن ة، بالخَ مَػػػػػػػػػػيشػػػػػػػػػػة، بالماكن مػػػػػػػػػػرتبط بتطػػػػػػػػػػكر المع"

سػػػػػػنة، مسػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي  36ذكػػػػػػر،  ")1افمَػػػػػػؾ الزن بَػػػػػػكن رن يَ  شن من دَ خنػػػػػػتَ 

 (.متكسط، أعزب، عامؿ يكمي

يتبي ف مف تصريح المبحكث أف  تحسيف المستكل المعيشي كالمقدرة عمى تأميف الغذاء المساىـ في  

ؽ العمؿ الذم يعد طاقة فاعمة في إمكانية درأ الفقر رفع مستكل االستيبلؾ الغذائي لف يككف إال عف طري

 أك التخفيؼ مف حدتو.

 ".بطريقة حياة األفراد الفقـر  ارتباطتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير   ": "03.1الجدكؿ رقـ "

 

عند الفئة التي استبعدت  %4284( أف  أكبر نسبة إجابة قد مثمت 03.1يتضح لنا مف الجدكؿ )        

ربط كجكد كحدكث الفقػر بالطريقة التي يحيا بيا األفراد في حياتيـ الخاصة كاالجتماعية معا، كتأكيدىـ 

ن ما طريقة الحياة لدييا عبلقة بمدل عمى أف  طريقة حياتيـ ليس ليا التأثير الكبير ف ي ميبلد الفقر؛ كا 

استغبلؿ األفراد لمقدرات كالميارات التي يتكفركف عمييا، كنكع مف أنكاع تغيير حياتيـ، كتحقيؽ التقدـ مف 

فكانت إلجابات أفراد عي نة الد راسة  %1382جية، كتكفر الطمكح لدل األفراد مف جية أخرل، أما نسبة 

 مف بيف المبحكثيف الذيف أي دكا ىذا الرأم ما سكؼ نكرده بالتصريح اآلتػي:بػ"نعـ"، ك 

ػػػػػػػػػػػػي... كالفقػػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػػػده عبلقػػػػػػػػػػػػة بالطريقػػػػػػػػػػػػة "" يعػػػػػػػػػػػػيش بيػػػػػػػػػػػػا  الم 

 .(مستكل ثانكم، متزكجة ،سنة 22أنثى، ")اإلنساف

                                                             
  مصطمح الزماف يقصد بو المبحكث الجكع. - 1

 %الىسب  المئوي  التكـــزار يرتيط الفقور يطريقة حياة األفراد

 3613 053 وعــــــم

 5315 022 ال

 522 245 المجمــوع



بالن سػػػبة لطريقػػػة العػػػيش كالحيػػػاة تختمػػػؼ مػػػف فئػػػة اجتماعيػػػة إلػػػى أخػػػرل، فػػػالفقير لػػػو طريقػػػة حيػػػاة ال 

ية تمامػػػا لطريقػػػة حيػػػاة األغنيػػػاء السػػػيما فػػػي مػػػا تعمػػػؽ بمسػػػألة اإلنفػػػاؽ االسػػػتيبلكي، مػػػا تعب ػػػر عنػػػو مشػػػاب

 المبحكثة في تصريحيا قائمة:

 ِمِشػػػػػػػػييػػػػػػػػؿ م  بػػػػػػػػذير كالقَ ي بالت  ِشػػػػػػػػ ؿن ك ػػػػػػػػ شن ينػػػػػػػػمَ يَ ا ين مَػػػػػػػػ شن ايَ "...العَػػػػػػػػ

 36أنثػػػػػػػػػى، ش الػػػػػػػػػدراىـ" )ىن دَ ننػػػػػػػػػمػػػػػػػػػا عَ  شن رن طَػػػػػػػػػخَ م حاجػػػػػػػػػة لَ اكِ سَػػػػػػػػػ

 (.متزكجة، ماكثة بالبيت ،تدائيسنة، مستكل تعميمي اب

طريقة في الحياة، تعني في نطاقو جماعات مف  ..."يتبي ف لنا مف تصريح المبحكثة أف  الفقر ىك 

، 1"الدنيا، كالتي ليا قيـ  مختمفة تتعارض كمية مع قيـ  كاتجاىات األغنياء د ذات المستكيات المعيشيةاألفرا

يا الفاعمكف، كبالقي ـ التي يحممكنيا بيف أضمع حياتيـ اليكمية ىنا الفقر مرتبط بالطريقة التي يحيا ب

 المختمفة اختبلفا جذريا عف قيـ األغنياء.

ارتباط الفقر بعدم القدرة على المشاركة في  توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير   ": "05.1الجدكؿ رقـ "
 ":تطور المجتمع

يرتيط الفقر يردم القدرة عمى 
 جتمعالمشاركة في تطور الم

 %الىسب  المئوي  التكـــزار

 0516 000 وعــــــم

 5183 332 ال

 522 245 المجمــوع

بالر غـ مف أف  استمرارية الرفاه البشرم مرتبط ارتباطا كثيقا بدرجة تطكر أم مجتمع مف 

الكبير عمى المجتمعات، السيما ما خص جانب التنمية االجتماعية كاالقتصادية التي يككف ليا األثر 

باقي مجاالت المجتمع؛ ألف  التنمية تضـ كؿ الجكانب: االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية، 
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النفسية، كحتى البيكلكجية، كالتداخؿ بيف ىذه الجكانب يؤثر عمى بنية المجتمع، ألف  في إطار الحديث 

فاه البشرم، بؿ ىك أكثر مف مجرد ر  مستكل متدف مف العف الفقر في ظؿ عبلقتو بالتنمية فيك يعني "

، فمف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ تركيزه عمى نقطة بغاية األىمية 1"عدـ كفاية الدخؿ أك التنمية البشرية

أال كىي مسألة "الرفاه البشرم"، ىذا األخير متصؿ في حقيقتو بالعديد مف المؤشرات المعبرة عف حقيقة 

حية كنكعيتيا، إمكانية التحكـ في المكارد المتاحة، كجكده مف ذلؾ: الكصكؿ إلى الخدمات ا لتعميمية كالص 

فاه، كىي مؤشرات متصمة مباشرة بمستكل اإلنفاؽ منيا:  كىناؾ مؤشرات أخرل انطبلقا منيا ي حدد الر 

المأكل، المبلبس، أدكات التنظيؼ المنزلية، االتصاالت، طريقة استيبلؾ الدخؿ، طبيعة الدخؿ )مكسمي، 

أفراد (؛ أم باختصار شديد الكصكؿ إلى مستكل معيشي الئؽ في المجتمع، إال  أف  غالبية إجابة دائـ،...

( أكدت عمى عدـ كجكد ارتباط بيف الفقػر كالمشاركة الفردية في 05.1انطبلقا مف الجدكؿ )عي نة الد راسة 

ن ما التطكر في جؿ المجاالت،  كيككف ليا الدكر الفاعؿ تطكر المجتمع؛ ليس فقط التطكر االقتصادم، كا 

يي نسبة ف %0483، أم ا التي كانت إجاباتيا ببل %5183في االرتقاء بعيش الفرد، مف خبلؿ نسبة 

اإلجابات التي أكدت عمى أف  الفقر يرتبط ارتباط شديد بعدـ مقدرة الفاعميف االجتماعييف عمى المشاركة 

  :قائبل بحكثيف عف ىذا الرأم عند تصريحوالمفيعب ر أحد في تطكر المجتمع الذم ينتمكف إليػو، 

مشػػػػػػاركة الفػػػػػػرد فػػػػػػي تطػػػػػػكر المجتمػػػػػػع  كجػػػػػػو مػػػػػػف أكجػػػػػػو الفقػػػػػػر؛ "

ألف  عػػػػػػدـ مشػػػػػػاركة الفػػػػػػرد فػػػػػػي تطػػػػػػكر المجتمػػػػػػع اإلنسػػػػػػاف الػػػػػػذم 

ػػػػػػػيعػػػػػػػزؿ عػػػػػػػف المجتمػػػػػػػع كيقعػػػػػػػد منعػػػػػػػزؿ ىػػػػػػػك ي   الفقػػػػػػػر  بن َكػػػػػػػرَ ين  الم 

ـن دَ لركحػػػػػو، مَػػػػػ إال  كػػػػػاف  عن يكػػػػػكف عنػػػػػده عبلقػػػػػات مػػػػػع المجتمػػػػػع قَػػػػػ ا

ػػػػػيالمحػػػػػيط فقيػػػػػر  ػػػػػيفيػػػػػو ىمػػػػػا  شِ ايَ م ػػػػػع كعَػػػػػجَ يكػػػػػكف فيػػػػػو من  الم   الم 

                                                             
، دار جرير لمنشر كالتكزيع: األردف، 58، ط قياس مؤشرات ظاىرة الفقر  في الوطن الررييعدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي،  - 1
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 ) "كه كيعيشػػػػػػػػػكا معػػػػػػػػػو، كتكػػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػػاعدة بينػػػػػػػػػو كبيػػػػػػػػػنيـد  سػػػػػػػػػاعن ين 

 (.، أعزب، مستكل جامعيسنة 26ذكر، 

بضعف اإلرادة الفردية في تغيير    الفقـرارتباط  توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير   ": "01.1الجدكؿ رقـ "
 الوضع الشخصي".

 %النسبة المئوية ـرارالتكـ الفقر بضعف اإلرادة الفردية في التغيير    يرتبط

 016 8 وعــــــم

 7683 363 ال

 522 245 المجمــوع

كانػت فػي عػدـ أفػراد عي نػة الد راسػة مف إجابات %7683( أف  نسبة 01.1نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ )

فػي تغييػر الكضػع الشخصػي لمفػرد، فػي حػيف أف  األقميػة  ارتباط الفقر بضعؼ اإلرادة الفرديػة أك الشخصػية

مػف المسػػتجكبيف كانػت إجػػابتيـ بػنعـ، حيػػث أف تغييػر الكضػػع الشخصػي بكػػؿ اتجاىاتػو لػػيس فقػػط  583%

مات اجتماعية، كبما يقد مػو المجتمػع لتحسػيف فاعميػو،  باإلرادة الفردية بقدر ما لو ارتباط شكمي كفعمي بمقك 

ػمة يكجد بعض المبحكثيف ك  الذيف قد ربطكا الفقر بكؿ مف "انخفػاض القػدرة الشػرائية" التػي مػا ىػي إال  محص 

الػػدخؿ...، -لسمسػػمة مػػف األسػػباب كالعكامػػؿ التػػي يكػػكف ليػػا دكرا رياديػػا فػػي كجػػكد الفقػػر مػػف بينيػػا: العمػػؿ

يػع المػكارد كالبعض اآلخر منيـ مف ربطكا الفقر بكؿ مف "البعد عف الكتاب كالسنة" ك" البل مسػاكاة فػي تكز 

 الطبيعية داخؿ المجتمع".

فانطبلقػػػػػا مػػػػػف فكػػػػػرة أف  التصػػػػػكرات تسػػػػػاعد عمػػػػػى معرفػػػػػة الكيفيػػػػػة التػػػػػي ي حػػػػػد د كيبنػػػػػى بيػػػػػا األفػػػػػراد 

، ىػػػػذه األخيػػػػرة التػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي 1ألنفسػػػػيـ كلغيػػػػرىـ مػػػػف النػػػػاس حػػػػدكد كمجػػػػاالت ألفعػػػػاليـ كنشػػػػاطاتيـ

اىرة مػػػػػف الظػػػػػكاىر المتعػػػػػددة، كبمػػػػػا صػػػػػياغة كبمػػػػػكرة نمػػػػػط معػػػػػي ف مػػػػػف األفكػػػػػار حػػػػػكؿ أم  قضػػػػػية أك ظػػػػػ

عػػػػػدـ القػػػػػدرة عمػػػػػى الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى الخػػػػػدمات األساسػػػػػية، كالخػػػػػدمات األساسػػػػػية حػػػػػؽ أف  الفقػػػػػر يعنػػػػػي "
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لظػػػػاىرة أفػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػػة ، فإن نػػػػا فػػػػي الجػػػػداكؿ اآلتيػػػػة سػػػػنكرد كيفيػػػػة تمثػػػػؿ 1..."مػػػػف حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف

 الفقر كمفيـك الفقير معا:

 :فيوم الفقرالعائلة الجزائرية لم  تمثل (2

المجػػػاالت  رتباطػػػو بالعديػػػد مػػػفيعػػػد مفيػػػـك الفقػػػر مػػػف بػػػيف أكثػػػر المفػػػاىيـ تركيبػػػا كتعقيػػػدا، نتيجػػػة ال

، كتشابكو مع مفاىيـ أخرل، األمر الػذم جعػؿ مػف ىػذا المفيػـك متعػدد المضػاميف القاعدية بذات المجتمع

معينػػة إال  كيحمػػؿ تمػػثبل معينػػا  نطبلقػػا مػػف محػػددات كاعتبػػاراتااد، كعميػػو فػػإف  كػػؿ فاعػػؿ اجتمػػاعي كاألبعػػ

، كفي  ، كبعػض تصػريحات المبحػكثيف فيمػا خػص اآلتي سػنقـك بعػرض مجمكعػة الجػداكؿعف ىذا المفيـك

 ماىية الفقر.

 ":حصر الفقر في مفيومو بالحاجات األساسيةتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  ":"02.1الجدكؿ رقـ "

 2السلم              

 مفيوم الفقر

 أوافق 

 أوافق

 ال أوافق محايود

 ك

% 

 ك % ك %

% 

% 

 0210 88 510 28 8312 336 ىو الجووع

 15 69 4.30 20 80.70 372 االفتقار إلى المسكن

 19.30 89 11.50 53 69.20 319 عدم المقدرة في الحصول عمى المميس

ماء العدم المقدرة عمى الحصول عمى 
 شروب

213 46.2 72 15.6 176 38.2 

لمفقر في مضمكنو الذم يرتكػز بالدرجػة األكلػى أفراد عي نة الد راسة ( تمثؿ 02.1ف الجدكؿ )لقد تضم

عمػػى المعنػػى الػػذم يشػػير إلػػى تمركػػز دائػػرة مفيػػـك الفقػػر فػػي مقػػدرة األفػػراد عمػػى تمبيػػة الحاجػػات األساسػػية 

أفػراد مكافقػة  ( ىك أف  نسػبة02.1بغية ضماف عيش الئؽ كمقبكؿ، كعميو ما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ )
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بشدة في نفس الخانة، كنفس الحاؿ بالنسبة لبل أكافؽ كال أكافؽ بشدة؛  لقد تـ إعادة الترميز لتقميص التشتت كعميو فقد تـ دمج نسب أكافؽ كأكافؽ - 2

 نتيجة لتقارب النسب المئكية.



، مػػػا يعب ػػػر عػػػف ىػػػذا الػػػرأم تصػػػريح أحػػػد (%5286) ىػػػي الجووووععمػػػى اعتبػػػار الفقػػػر ىػػػك عي نػػػة الد راسػػػة 

 المبحكثيف قائبل:

ػػػػػػػػػي " سػػػػػػػػػػنة،  36أنثػػػػػػػػػػى،  ")...َكرنَشػػػػػػػػػو ماكنمَػػػػػػػػػػة َعننػػػػػػػػػَدىنشمػػػػػػػػػػا  الم 

 (.  متزكجة، ماكثة بالبيت ،مستكل تعميمي ابتدائي

 قائػػبل: كفي نفس سياؽ الحديث يصرح مبحكث آخر

ذا فن طَ فن ى ما يَ شَ عَ إذا تَ  ..."  ".ما يتعشى رن طَ ر كا 

 .  (متزكجة مستكل تعميمي ثانكم،سنة،  44أنثى،  )

 كتصر ح مبحكثة أخرل في إطار ربط الفقر في معناه بتمبية الحاجات األساسية قائمة:

ػػػػػياإلنسػػػػػاف  " فيػػػػػو فاكيػػػػػة،  بابن مشػػػػػتاؽ دائمػػػػػا أكػػػػػؿ يػػػػػكمي شنػػػػػ الم 

حذائػػػػػػػػو  عن طَػػػػػػػػقَ تن يَ  فن مػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػذاء، مشػػػػػػػػتاؽ ِمػػػػػػػفيػػػػػػػو لحػػػػػػػػـ، فيػػػػػػػػو كا

ػػػػػِجػػػػػين  فن ذاء جديػػػػػد، مشػػػػػتاؽ ِمػػػػػِحػػػػػ ينِجيػػػػػبن  معطػػػػػؼ  ينِجيػػػػػبن تاء ي الش 

ػػػػػػيجديػػػػػػد، مشػػػػػػتاؽ ىػػػػػػك ك   34أنثػػػػػػى،  ")...يػػػػػػؼن كِ  يػػػػػػؼن كِ  يَقنػػػػػػرَاكن  الم 

 (.سنة، مستكل تعميمي جامعي، عاممة، غير متزكجة

اء متػػكازف غنػػي، كىػػك الحاجػػة إلػػى يتضػػح لنػػا مػػف تصػػريح المبحكثػػة بػػأف  الفقػػر ىػػك الحاجػػة إلػػى غػػذ

ػا  أفػراد عي نػة الد راسػة  نسػبةفيػي  (%5785)الممبس )الحذاء كالمعطؼ(، كىك الحاجة كذلؾ إلى التعميـ، أم 

" أوافوق( أف  أعمى نسبة إجابة قد تمركزت في "02.1كيتضح كذلؾ مف الجدكؿ )"، ال أوافق"الذيف أجابكا بػ

؛ ىػذا العتبػار المسػكف )المػأكل( مػا % 6285 الفتقار إلى المأكل بنسػبةعمى اعتبار الفقر ىك الحاجة أك ا

ضػػركرة مػػف الضػػركريات الحياتيػػة االجتماعيػػة التػػي ال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا؛ ككنػػو يقينػػا مػػف حػػر ىػك إال 



الصػػيؼ كقػػر الشػػتاء، كالفاقػػد ليػػذه الضػػركرة معنػػاه ترجمػػة لػػبعض مبلمػػح الفقػػر؛ كيصػػرح فػػي اآلتػػي أحػػد 

 ِشيرا إلى أف  الفقر معناه ىك االفتقار إلى المسكف:المبحكثيف م  

ػػػػػػػػػي "  54أنثػػػػػػػػػى،  ")كال ػػػػػػػػػكَ ى كِ نَ كن اس، الس ػػػػػػػػػالنَّػػػػػػػػػي كِ انِ بَػػػػػػػػػ ِمِشػػػػػػػػػي الم 

 (.  سنة، مستكل تعميمي متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيت

تبيف المبحكثة أف  عدـ البناء أك أف يكػكف الفػرد مقيمػا ببيػت كضػعيتو مزريػة فيػذا معنػاه الفقػر؛ لعػدـ 

مكانيػػة الفػػرد إمػػا بنػػػاء مسػػكف جديػػد أك العمػػؿ عمػػػى تػػرميـ بيتػػو، كفػػي سػػػياؽ الحػػديث عػػف الفقػػر كربطػػػو إ

 بالكضعية المزرية لممسكف يصرح أحد المبحكثيف قائبل:

 65، ذكػػػػػػػػػػر ")يػػػػػػػػػػون مِ عن  يؿن ِسػػػػػػػػػػتن  1ةكلَػػػػػػػػػػالط   ة،رَ من دَ منػػػػػػػػػػ ىنَ كن الس ػػػػػػػػػػ...  "

 (.متزكج ،مستكل تعميمي ابتدائية، سن

نمػا يقطنػكف بكػكخ أك بيػت قصػديرم، مػا يعبػر  كيكجد بعػض األفػراد ال يتػكفركف حتػى عمػى مسػكف كا 

 عنو أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:

ػػػػػػػي َكػػػػػػػاَيفن  ىنَ كن الس ػػػػػػ " سػػػػػػػنة،  54أنثػػػػػػػى،  ")2ةاَكػػػػػػػرَ فػػػػػػي بَ  فن اكَ سَػػػػػػػ الم 

 (.مستكل تعميمي متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيت

نػاه أن ػػو يعػيش حالػػة فقػر؛ ألف  فيػػو جػػب تكضػيحو أف  لػػيس كػؿ فػػرد يقطػف ببيػت قصػػدير معلكػف مػا ي

بعض األشخاص الذيف يمتمككف مسػاكف كلكػف كنػكع مػف أنػكاع التحايػؿ قصػد الحصػكؿ عمػى مسػكف آخػر 

ػػا نسػػبة كرائػػو أك... يقطنػػكف ىػػذا النػػكع مػػف المسػػاك بغػرض بيعػػو أك ف إف صػػح لنػػا تسػػميتيا بيػػذا االسػػـ، أم 

 8%53غير المكافقيف فقد قدرت بػ 
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أك الممبس يعػد حاجػة مػف الحاجػات الضػركرية كاألساسػية لكػؿ فػرد بػاختبلؼ جنسػو كبما أف  الكساء 

مختمػػػؼ سػػػعى بػػػأم شػػكؿ مػػػف األشػػػكاؿ حػػػؽ مػػف الحقػػػكؽ اإلنسػػػانية التػػي ت كدينػػو كعقيػػػدة تفكيػػػره، بػػؿ أن ػػػو

إلػى اقتنائػو؛ فغيابػو يعتبػر مؤشػر مػف مؤشػرات الفقػر، كػكف أف  بعػض الييئات الدكلية كالمنظمات العالميػة 

التػػي تعتبػػر كمطمػػب ممػػح كميػػـ بحيػػاة حثيف كالمفكػػريف قػػد ربطػػكا الفقػػر فػػي معنػػاه بالحاجػػات األساسػػية البػػا

جميع األفراد دكنما استثناء، كعدـ تكفرىا معناه شػكؿ مػف أشػكاؿ العػكز السػيما فػي صػكرتو الماديػة، كمػف 

، حتػػى فيمػػا خػػص  أفػػراد العينػػة فغػػالبيتيـ كػػا ،الحاجووة إلووى المموويسبػػيف ىػػذه الحاجػػات  نكا مػػع ىػػذا المفيػػـك

قػد أجػابكا بػػ"أكافؽ" عمػى أفػراد عي نػة الد راسػة مػف  % 4780نسػبة ( نبلحػظ أف  02.1ا مف الجػدكؿ )ػانطبلقف

، مػا مث ػؿ ىػذا الػرأم تصػريح أحػد عدم المقودرة فوي الحصوول عموى الممويس الفقر في معناه ىك اعتبار أف  

 المبحكثيف في قكلو:

ػػػػػػػي" الفقػػػػػػػر   36أنثػػػػػػػى،  ") ةكَ سنػػػػػػػمػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة الكِ  اَلَحػػػػػػػؽن  ِمِشػػػػػػػي الم 

 (.متزكجة، ماكثة بالبيت ،سنة، مستكل تعميمي ابتدائي

 كيصر ح في نفس الس ياؽ مبحكث آخر قائػبل:

 ".سػب...الفقر في الم   "

 (.سنة، مستكل تعميمي متكسط، أعزب، عامؿ يكمي 35ذكر،  )

 ."ال أوافق" أجابكا بػالذيف قد فراد عي نة الد راسة أل فيي % 5781أم ا نسبة 

إذف عدـ إمكانية تحقيؽ كؿ مف ىاتيف الحػاجتيف األساسػيتيف أال كىمػا: الحاجػة إلػى الغػذاء كالكسػاء 

 يعتبر أف  الفرد يعيش حالة فقر كيعتبر فقير ما يؤكده التعريؼ اآلتي:



يفػػي دخمػػو  ال اإلنسػػاف الػػذم لديػػو كميػػة قميمػػة مػػف المػػاؿ، أك اإلنسػػاف ذك الػػدخؿ المحػػدكد، كالػػذم" 

، فمػف 1"لتكفير احتياجاتو...، كىػك الفػرد الػذم يعجػز عػف إشػباع احتياجاتػو الضػركرية مػف الغػذاء كالكسػػاء

شػباع احتياجاتػو الضػركرية السػيما كػؿ مػف الغػذاء  خبلؿ ىذا التعريؼ يتبي ف لنا أف  مقدرة الفػرد فػي تمبيػة كا 

اكز الدخؿ المحػدكد، فبالنسػبة لمفػرد الػذم لديػو كالكساء ال يمكف تحقيقو إال عف طريؽ تكفر قيمة دخؿ تتج

 دخؿ محدكد أك حتى ما يعرؼ باألجر القاعدم فيعتبر فقير. 

( أىميػػػػػة المػػػػػاء الشػػػػػركب بحيػػػػػاة األفػػػػػراد؛ ككنػػػػػو ضػػػػػركرة مػػػػػف 2581كيكضػػػػػح لنػػػػػا كػػػػػذلؾ الجػػػػػدكؿ )

الضػػػػػػركريات كالحاجػػػػػػػات األساسػػػػػػية التػػػػػػػي ال يمكػػػػػػف العػػػػػػػيش بدكنػػػػػػػو، كعميػػػػػػو يتبػػػػػػػي ف لنػػػػػػا مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ 

كانػػػػػت  % 1680 ، فػػػػػي حػػػػػيف أف  نسػػػػػبة %2480" أوافوووووق( أف  أعمػػػػػى نسػػػػػبة إجابػػػػػة كانػػػػػت فػػػػػي "2581)

ال "فػػػػردا مػػػػف بػػػػيف العينػػػػة الكميػػػػة الػػػػذيف قػػػػد أجػػػػابكا بػػػػػ  554إلجابػػػػة أفػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػػة المقػػػػدر عػػػػددىـ 

 8"أوافق

قػػػد  الد راسػػػة  أفػػػراد عي نػػػة( ىػػػك أف  أعمػػػى نسػػػبة إجابػػػة 2581إذف مػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجو مػػػف الجػػػدكؿ )

 "، مػػػػػػف منطمػػػػػػؽ أف  حالػػػػػػة العػػػػػػكز المػػػػػػادم الػػػػػػذم يمكػػػػػػف أف يتعػػػػػػرض ليػػػػػػا الفػػػػػػرد أوافووووووقتمركػػػػػػزت فػػػػػػي"

أك يعشػػيا بغػػض النظػػر عػػف مػػدة ىػػذه الحالػػة، فإن ػػو سػػيتكلد عنػػو صػػعكبة تمبيػػة الحاجػػات األساسػػية التػػي 

 بتحقيقيا يحقؽ عمى األقؿ الحد األدنى مف العيش المقبكؿ.

عميػػو ىػػك أف  لمفقػػر ثػػبلث مػػداخؿ أساسػػية أال كىػػي: مػػدخؿ الػػدخؿ )محدكديػػة كمػػا يسػػتكجب التأكيػػد 

الػػػدخؿ(، مػػػدخؿ الحاجػػػات األساسػػػية )الحرمػػػاف مػػػف المتطمبػػػات البلزمػػػة لتمبيػػػة الحػػػد األدنػػػى المقبػػػكؿ مػػػف 

(  2581، ففيمػػا خػػص الجػػػدكؿ )2الحاجػػات األساسػػية(، مػػدخؿ القػػػدرات )غيػػاب بعػػض القػػدرات األساسػػػية(

، ىػذا المػدخؿ مػا ىػك إال  تعزيػز لمػا "مودخل الحاجوات األساسوية"المػدخؿ الثػاني، أال كىػك  فإن و ينتمػي إلػى
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، 1في اعتباره الفقػر ىػك "... الجػكع، الفقػر ىػك االفتقػار إلػى المػأكل..." "عدنان عياس حميدان"أشار إليو 

درجػة فػي الجػداكؿ التػي كفي اآلتي التعاريؼ األخرل المتعم قة بالفقر فػي أبعػاده االجتماعيػة كاالقتصػادية م

 سيتـ التعرض ليا بالكصؼ كالت حميؿ:

 

 

 

 ":لمتغير اعتبار الفقـر ىو عدم المقدرة على زيارة الطبيب اتوزيع أفراد العينة وفقـ":"03.1الجدكؿ رقـ "

 (%النسية المئوية ) التكرار الفقر ىو عدم مقدرة زيارة الطييب

 6283 380 أوافق

 815 36 محايـد

 0012 66 ال أوافق

 022 350 المجمووع

نحػػػػػف بيػػػػػذا الصػػػػػدد نقصػػػػػد المقػػػػػدرة الماديػػػػػة ال المعنكيػػػػػة، كبيػػػػػذا فإننػػػػػا فػػػػػي سػػػػػياؽ الحػػػػػديث عػػػػػف 

ؿ الخػػػػػػاص بتعريػػػػػػؼ الفقػػػػػػر، أال كىػػػػػػك " "، كارتباطػػػػػػو بعػػػػػػدـ المقػػػػػػدرة عمػػػػػػى موووووودخل الوووووودخلالمػػػػػػدخؿ األك 

ػػػػػ حي المجس ػػػػػد فػػػػػي تمبيػػػػػة الحاجيػػػػػات األساسػػػػػية؛ السػػػػػيما فػػػػػي سػػػػػياؽ الحػػػػػديث عػػػػػف الفقػػػػػر كالجانػػػػػب الص 

زيػػػػػارة الطبيػػػػػب، انطبلقػػػػػا مػػػػػف التسػػػػػاؤؿ المطػػػػػركح حػػػػػكؿ اعتبػػػػػار الفقػػػػػر ىػػػػػك عػػػػػدـ المقػػػػػدرة عمػػػػػى زيػػػػػارة 

 ( كجدنا أف  تكزيع نسب اإلجابات كاف كاآلتي:03.1الطبيب، فمف خبلؿ الجدكؿ )

                                                             

ات الفقر كالطرائؽ اإلحصائية لقياسو: حالة تطبيقية مقارنة عمى الدكؿ العربية: اليمف، سكريا، اإلطار المنيجي لمحدد"عدناف عباس حميداف،  - 1
   .888، ص 4588، أكتكبر 54، العدد 84، المجمد مجمة النيضة، "مصر، لبناف



، فعنػػػػدما نتحػػػػدث عػػػػف زيػػػػارة "أوافووووقكانػػػػت بػػػػػ"أفػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػػة  إجابػػػػاتمػػػػف  % 80.5 نسػػػػبة

دد يصر ح أحػد المبحكثيف قائبل:الط حة، كفي ىذا الص   بيب فنحف في سياؽ الحديث عف الص 

ىػػػػك شػػػػػيء ضػػػػار، مػػػػثبل عائمػػػػػة عنػػػػدىـ كاحػػػػػد  ،كن د  الفقػػػػر ىػػػػك عَػػػػػ"

و تسػػػػػػػػػػػكء تَػػػػػػػػػػػالن حَ  يػػػػػػػػػػػدن زِ تن  كهن اك  دَ ينػػػػػػػػػػػ ون بَػػػػػػػػػػػ شن من ى  دن ننػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػريض مػػػػػػػػػػػا عَ 

")،...رن َضػػػػػػػػنن يَ  ػػػػػػػػػد كن غيػػػػػػػػػر سػػػػػػػػنة،  44أنثى، الفقػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػك َمػػػػػػػػرنضن عن

 (.كل تعميمي متكسط، متمرنة، مستمتزكجة

يتبػػػػػػيف مػػػػػػف تصػػػػػػريح المبحكثػػػػػػة بػػػػػػأف  مظػػػػػػاىر التػػػػػػأثير السػػػػػػمبي لمفقػػػػػػر تتجمػػػػػػى فػػػػػػي عػػػػػػد ة جكانػػػػػػب 

خاصػػػػػة الجانػػػػػب الصػػػػػحي، ففػػػػػي حالػػػػػة مػػػػػا كانػػػػػت عائمػػػػػة فقيػػػػػرة كتعػػػػػر ض أحػػػػػد أفرادىػػػػػا لممػػػػػرض كلػػػػػيس 

ة لمفػػػػرد لػػػػدييـ مقػػػػدرة ماديػػػػة لمعالجػػػػة المػػػػريض فػػػػإف  ىػػػػذا األمػػػػر سػػػػينجر عنػػػػو ضػػػػرر لػػػػيس فقػػػػط بالنسػػػػب

المعنػػػػي بػػػػؿ كحتػػػػى العائمػػػػة، ممػػػػا يجعػػػػؿ الفقػػػػر بمثابػػػػة عػػػػدك قاتػػػػؿ؛ ألن ػػػػو فػػػػي حالػػػػة مػػػػا كانػػػػت ظػػػػركؼ 

العائمػػػػػػة جيػػػػػػدة فػػػػػػإف  ىػػػػػػذا سيسػػػػػػيـ فػػػػػػي التكفػػػػػػؿ خاصػػػػػػة المػػػػػػادم منػػػػػػو بمتطمبػػػػػػات أفػػػػػػراد العائمػػػػػػة بصػػػػػػفة 

دد يصرح أحد المبحكثيف قائبل:  عامة، كفي ىذا الص 

م، تػػػػػػػػػػدىكر اكِ دَ تنػػػػػػػػػ ون كاء بَػػػػػػػػػالػػػػػػػػػد   شن ين قَػػػػػػػػػمن ي كمػػػػػػػػػا تَ ِضػػػػػػػػػرن مَ "الفقػػػػػػػػػر تَ 

ذاء الكػػػػػػػافي كالبػػػػػػػرد يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى تػػػػػػػدىكر ػالمعيشػػػػػػػة كنقػػػػػػػص الغػػػػػػػ

ػػػػػػ سػػػػػػنة، مسػػػػػػتكل تعميمػػػػػػي جػػػػػػامعي، عاممػػػػػػة،  34أنثػػػػػػى،  )حة"الص 

 .غير متزكجة(

يتبيف مف التصريح بأف  عػدـ مقػدرة الفػرد عمػى الػذىاب إلػى الطبيػب قصػد مػداكاة المػرض يعتبػر فػي 

العديػػػد مػػف المسػػػببات الكامنػػػة كراء تػػدىكر صػػػحة بعػػض األفػػػراد فػػػي  حػػد ذاتػػػو فقػػر؛ مػػػع العمػػػـ أف  ىنالػػؾ

مقدمتيا تدىكر المستكل المعيشي بما فييا نقص أك عدـ كفاية الغذاء خاصة إذا كػاف حجػـ العائمػة كبيػرا، 



ػػػػػػا   تػػػػػػدىكر كضػػػػػػعية المسػػػػػػكف، قمػػػػػػة الممػػػػػػبس، كميػػػػػػا مسػػػػػػببات مسػػػػػػاعدة عمػػػػػػى تػػػػػػدىكر صػػػػػػحة الفػػػػػػرد، أم 

 ."وافقال أ"العينة الذيف أجابكا بػألفراد فيي  (%5587) نسبة 

أفػراد عي نػة الد راسػة ( ىػك أف  غالبيػة 2581كبناء عمى مػا سػبؽ فػإف  مػا يمكػف اسػتنتاجو مػف الجػدكؿ )

 80.5قد كافقكا عمى اعتبار الفقر في مفيكمو ىك عدـ مقػدرة الفػرد عمػى زيػارة الطبيػب فػي حالػة المػرض )

  يمكف أف يحقؽ الفرد فعاليتو االجتماعية.(؛ ألن و بعدـ تكفر الجانب الص حي ال%

 

 :"لمتغير اعتبار الفقـر ىو الحرمان من وظيفة اتوزيع أفراد العينة وفقـ ": "04.1الجدكؿ رقـ "

 (%ة )النسية المئوي التكرار الفقر ىو صروية الحصول عمى وظيفة

 4285 022 أوافق

 0016 63 محايـد

 0312 002 ال أوافق

 022 350 المجمووع

ذك قيمػػة رمزيػػة اجتماعيػػة كاقتصػػادية معػػا، السػػيما العمػػؿ المنػػتج الػػذم ييػػدؼ بالدرجػػة  يعتبػػر العمػػؿ 

األكلػى إلػى تطػكير القػدرات كالمػؤىبلت التػػي يتػكفر عمييػا الفػرد؛ قصػد تحقيػػؽ تكامػؿ قػائـ فػي ركحػو عمػػى 

( 04.1بلقػا مػف الجػدكؿ )التفاعؿ بيف كؿ مف الفرد كمجتمعو، كككجو مف أكجو التقدـ الفعمػي، كعميػو كانط

عمى فكرة اعتبار أف  الفقػر مػا ىػك  "أوافق"قد أجابكا بػ أفراد عي نة الد راسة مف  %4285يتضح لنا أف  نسبة 

في مفيكمو سكل الحرماف مف إمكانية الحصكؿ عمى كظيفة، في ىذا الصدد يصػر ح أحػد المبحػكثيف قػائبل 

 في إطار عبلقػػة الكظيفة بالفقر:

، مػػػػػػػا عمػػػػػػػى كظيفػػػػػػػة تَتنَحصَػػػػػػػؿن  ون عميػػػػػػػؾ بَػػػػػػػ صنػػػػػػػِعيبَة "مػػػػػػػف تكػػػػػػػكف

ا يَػػػػػػػبِ  ينِجػػػػػػػيكنشن المػػػػػػػاؿ،ِ مػػػػػػػفن مَػػػػػػػا تَتنَحصَػػػػػػػمنشن عمػػػػػػػى كظيفػػػػػػػة عنػػػػػػػبلَ 



، مسػػػػػػػػػػتكل غيػػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػنة،  44أنثػػػػػػػػػػى،  )ي الفقػػػػػػػػػػر"ِجػػػػػػػػػػين 

 (.تعميمي متكسط، متمرنة

فػي ظػؿ يتبي ف مف تصريح المبحكثة بأف  لمكظيفة رمزيػة دالػة مػف حيػث إمكانيػة الػتخمص مػف الفقػر، 

 ."ال أوافق"الذيف قد أجابكا بػ أفراد عي نة الد راسة فيي نسبة  %0186ما تكفره الكظيفة مف دخؿ، أم ا 

 سترجاع الحقوق": عدم المقدرة على ار ىو  الفقلمتغير   اتوزيع أفراد العينة وفقـ": "20.1الجدكؿ رقـ "

 (%ة )المئوي النسية رارووالتك استرجاع الحقوق لدى ضياعياالفقر ىو صروية 

 3085 033 أوافق

 0813 22 محايـد

 0212 032 ال أوافق

 022 350 المجمووع

حػػكؿ اعتبػػار أفػػراد عي نػػة الد راسػػة مػػف إجابػات  (% 52.7( أف  نسػػبة )20.1مػا يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

نسػػبة  ، فػػي مقابػؿ"قوأوافوالفقػر ىك"عػدـ المقػػدرة عمػى اسػترجاع الحقػػكؽ الشخصػية عنػػد ضػياعيا" كانػت بػػػ"

 ."ال أوافقلػ:" (%29.93)

ينتمكف إلى المدخؿ  "5281"، ك"2781"، "2681"كما يمكف اإلشارة إليو ىك أن و كؿ مف الجداكؿ رقـ 

 الخاص بمدخؿ القدرة المتعم ؽ بتعريؼ الفقر.

إذف ما يمكف استنتاجو ىك أف  حقػكؽ اإلنسػاف بصػفة عامػة كثيػرة كمتنكعػة، منيػا مػا ىػك حػؽ فػردم 

كياف الفردم، كمنيا ما ىك اجتماعي لصيؽ بالجماعة، كعميو فعنػدما نسػؽ الحػديث إلػى الحقػكؽ لصيؽ بال

فإننا بذلؾ نتحدث عف حقكؽ اإلنساف، ككنيا تحفظ كرامتو، كتعد كمعيار كمقياس لتقدـ أم أم ة مف األمػـ 

كالسياسػية )حريػػة بمػا فييػا الحريػات الشخصػية )الحػػؽ فػي الحيػاة، الحػؽ فػي الحريػػة...(، كالحقػكؽ المدنيػة 



المعتقػػػػد، حريػػػػة الػػػػرأم كالفكػػػػر...(، الحقػػػػكؽ االقتصػػػػادية كالثقافيػػػػة كاالجتماعيػػػػة )حػػػػؽ العمػػػػؿ، الضػػػػماف 

 االجتماعي، حؽ التعمـ، العدالة، المساكاة، الحرية، حسف المعاممة...(.

 

 :م"لى التعليصعوبة الحصول عر ىو  الفقلمتغير اعتبار   اتوزيع أفراد العينة وفقـ ": "22.1الجدكؿ رقـ "

 (%ة )النسية المئوي رالتكرا الحصول عمى الترميم الفقر ىو صروية
 4586 026 أوافق

 815 36 محايـد

 3215 030 ال أوافق

 022 350 المجمووع

عػػف فكػػرة  "أوافووقالػػذيف قػػد أجػػابكا بػػػ "أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ( أف  نسػػبة 22.1يتبػػي ف لنػػا مػػف الجػػدكؿ )

المقدمػة ؛ كػكف أف  التعمػيـ يعػد  " "% 61.8 "" قد حػددت بػػصروية الحصول عمى الترميماعتبار الفقر ىك "

فػػي الفكػػر اإلنسػػاني، الػػذم يتمي ػػز بػػو البشػػر عػػف الحيكانػػات، كاىتػػدل بػػو لتحصػػيؿ معاشػػو كالتعػػاكف عميػػو 

مػف جيػة، ، نظػرا الرتبػاط التعمػيـ بمختمػؼ مسػتكيات الحيػاة االجتماعيػة 1"بأبناء جنسو، كالنظر في معبكده

كالنيػػكض بنيضػػة كتنميػػة أم مجتمػػع مػػف المجتمعػػات، كالحػػد الجػػامع بػػيف الطمػػكح كتحقيقػػو بػػأرض الكاقػػع 

االجتماعي مف جية أخرل؛ ألف  صعكبة حصكؿ الفرد عمى إمكانيػة الػتعمـ داخػؿ مجتمعػو مػف منطمػؽ أف  

نمػا التعميـ قد يفتح لو آفاؽ كيزيد فرصة دخكلو إلى عػالـ الشػغؿ؛ كىنػا نقصػد لػيس  العمػؿ اليػدكم الشػاؽ كا 

الفقػراء يعتبػركف " أف  Schiller" "شويمر"العمؿ الفكرم قد يجعمو عرضػة لمفقػر، كفػي ىػذا الصػدد قػد طػرح 

                                                             
، دار الفكػر لمطباعػة 58، ط رديوان الميتدأ والخير فوي تواريخ الرورب واليريور ومون عاصورىم مون  وي الشوأن األكيوعبد الرحمف بف خمدكف،  - 1

 .455، ص 4554لبناف، -تكزيع: بيركتلكالنشر كا



فػراد أل %  30.6  ، كنسػبة1"كذلؾ ألن يـ ال يممككف كسائؿ الحصكؿ عمى تعميـ جي د كأعماؿ كدخػكؿ جيػدة

  ."ال أوافق"الذيف أجابكا بػ عي نة الد راسة 

 ."لمتغير الفقر ىو صعوبة الحصول على الخدمات الصِّحية توزيع أفراد العينة وفقـا":"22.1الجدكؿ رقـ "

 (%ة )النسية المئوي التكرار الحصول عمى الخدمات الصحيةالفقر ىو صروية 

 45 322 أوافق

 210 30 محايـد

 0312 002 ال أوافق

 022 350 المجمووع

( ىك أف  أعمػى نسػبة إجابػة عػف التسػاؤؿ المتعم ػؽ باعتبػار 22.1لجدكؿ )إف  ما يمكف مبلحظتو مف ا

ووحيةأف  الفقػػػر ىػػك "  "أوافووق"بػػػ أفػػراد عي نػػة الد راسػػة " كػػاف فػػي إجابػػة صووروية الحصووول عمووى الخوودمات الصت

ػػػػػػػػػػػحة سػػػػػػػػػػكاء الن فسػػػػػػػػػػػية % 67  بنسػػػػػػػػػػبة  ؛ إذ أف  ىنػػػػػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػد كطيػػػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الص 

مع كتطكره، ىذا األخير شرط تحققو ي فند إذا كاف أفراد المجتمع معتمػيف؛ ألف  بنػاء أك العضكية كنمك المجت

طارات ال معتمة، قادرة عمى التفكير كالتغيير اإليجػابي، لكػف إف لػـ يتحقػؽ  سرح المجتمع يقـك عمى أفراد كا 

معػػالـ ىػػذا الشػػرط فػػإف  ىػػذا سػػكؼ يػػؤثر عمػػى مشػػركع تقػػد ـ أم مجتمػػع مػػف المجتمعػػات، السػػيما فػػي ظػػؿ 

ػحية فػنحف ىنػا بصػدد  التنافس الغيرم في جميع المجاالت كالقطاعات، كعندما ي ػربط الفقػر بالخػدمات الص 

ػػػا عػػػف  أفػػػراد عي نػػػة الحػػػديث عػػػف الحرمػػػاف االجتمػػػاعي فػػػي شػػػقو الثػػػاني أال كىػػػك الحرمػػػاف غيػػػر المػػػالي، أم 

؛ كػكف أف  الفقػر ال يقػـك قػكاـ % 0187الذيف أبدكا عدـ مكافقتيـ عمى ىذا الرأم فقد قدرت نسػبتيـ الد راسة 

ن مػػا ىنػاؾ خػػدمات أخػػرل تمثػػؿ مجػػاؿ حيػػكم لمػػت خمص  ػػحية، كا  كجػكده االجتمػػاعي فقػػط عمػػى الخػػدمات الصٍّ

مف بعض مظاىر الفقر مف مثؿ: خدمات الت عمػيـ التػي تسػاىـ فػي الت قميػؿ مػف فئػة األمي ػة بػذات المجتمػع، 

                                                             
، ط الفقر الحضري وارتياطو ياليجرة الداخمية... دراسة اجتماعية ليرض األحياء الشريية الداخمية في مدينوة الريواضعزيزة عبد اهلل النعػيـ، - 1
 . 95، ص 4559، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 58



ا الفػػػػػرد داخػػػػؿ مجتمعػػػػػو، كلتكضػػػػػيح الجػػػػدكؿ أكثػػػػػر أنظػػػػػر كغيرىػػػػا مػػػػػف اإلعانػػػػات المجانيػػػػػة التػػػػػي يتمقاىػػػػ

 ".56الممحؽ"

إذف مػف خػبلؿ الجػػداكؿ التػي تػػـ عرضػيا كالتػي احتػػكت عمػى مؤشػػرات عػدة لمفقػر تػػدؿ عمػى انعػػداـ 

مظػػاىر الرفػػاه البشػػرم مػػف خػػبلؿ غيػػاب أك عػػدـ المقػػدرة عمػػى تمبيػػة ضػػركريات الحيػػاة التػػي تضػػمف عيشػػا 

لحرمػػاف المػػادم الػػذم يػػنعكس فػػي إمكانيػػة تحسػػيف الحالػػة المعيشػػية لؤلفػػراد، الئقػػا مقبػػكال، نتيجػػة لمظػػاىر ا

تػنعكس سػماتو بانخفػاض الحاجػات  ..." حيث أف  كضعية الحرماف المادم التي يعاني منيا بعػض األفػراد

عػف  ةاألساسية مف الغذاء، كمما يرتبط بػو مػف تػدني الحالػة الصػحية كالتعميمي ػة، كتػدني المتطمبػات السػكني

 .    1"كاه البلئؽمست

 ":الحاجة المتزايدة لالقتراضر ىو  الفقلمتغير اعتبار   اتوزيع أفراد العينة وفقـ":"21.1الجدكؿ رقـ"

 (%النسية المئوية ) التكرار الفقر ىو الحاجة إلى االقتراض
 4582 023 أوافق

 0313 55 محايـد

 0313 000 ال أوافق

 022 350 المجمووع

" قوأوافووبػػ:"أفػراد عي نػػة الد راسػة ( أف  أكبػػر نسػبة مئكيػة تمركػزت عنػػد إجابػة 21.1يتبػي ف مػف الجػدكؿ )

؛ كىذه اإلجابة تفس ر إلى حػد  مػا % 61.4 "بنسبةالحاجة إلى االقتراض المتكررعف فكرة اعتبار الفقر ىػك"

تجعػػؿ منػػو  تخػػبط الفػػرد فػػي دائػػرة العػػكز بشػػكؿ دائػػـ كمسػػتمر، مػػف خػػبلؿ عمميػػة االقتػػراض المتكػػررة التػػي

غير قادر عمى تحقيؽ اكتفاء اقتصادم، كأف يكػكف تحػت كضػعية التبعيػة االقتصػادية لآلخػر، السػيما فػي 

ػػػيؽ كالحاجػػػة الممحػػػة كػػػالمرض، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة الػػػذيف كانػػػت فػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة أل % 24.3 أكقػػػات الض 

 ."أوافق ال"إجابتيـ
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، يضػـ بػػيف طيػات جكانبػػو مجػاالت عػػد ة، كنػا قػػد إذف فػإف  مفيػػـك الفقػػر لػػو مفيػـك جػػد مركػب كمعقػػد

، "مودخل القودرة"، "مودخل الودخل"بي ناىا سكاء أكانػت اقتصػادية، أك اجتماعيػة، فػي مػداخؿ ثػبلث أال كىػـ: 

، كعميػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػػػتنتاجو مػػػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػػػداكؿ "مووووووووووووووودخل الحاجوووووووووووووووات األساسوووووووووووووووية"ك

ـ اإلجابػػػػات قػػػػد رك ػػػػزت ىػػػػك أف  معظػػػػ( 5181(+)5081(+)5581(+)5281(+)2781(+)2681(+)2581))

عمػػػى حصػػػػر مفيػػػـك الفقػػػػر فػػػي الحاجػػػػات األساسػػػػية، كالمتمثمػػػة فػػػػي كػػػؿ مػػػػف: األكػػػؿ، الشػػػػرب، المػػػػأكل، 

ػػػػحة ؛ أم أف  رأم كالتكجػػػػو التصػػػػكرم ألفػػػػراد العينػػػػة قػػػػد أي ػػػػدكا رأم -ىنػػػػا ال نقصػػػػد الصػػػػحة النفسػػػػية -الص 

ادم، فػي حػيف أف  عمميػة ربػط مفيػـك مجمكعة المفكريف كالباحثيف الذيف حصركا مفيـك الفقر فػي بعػده المػ

والفقر بالخدمات األساسية أال كىمػا:   فقػد كانػت نسػبة اإلجابػة عنيمػا كػاآلتي: الترمويم، كحيةالخدمات الصت

45%  ،4586%     . 

إضافة إلى التعاريؼ التي قد أكردناىا حكؿ مفيـك الفقر بالجداكؿ، يمكف أف نعتبر الفقر ما ىك 

 إال : 

، كحتمية إليية، كىك نتيجة لتراكمات اجتماعية.ابتبلء مف عند  -  اهلل عز كجؿ 

ن ما ىك الفقر الذم يمس  - حالة اجتماعية يعشيا الفرد كالعائمة معا، كىك ليس فقر الحاجات، كا 

نسانية قبؿ أف تككف اجتماعية.  مختمؼ القيـ؛ أم أف  الفقر ظاىرة خمقية كنفسية كا 

فػػػي  BLAKELYك GOLDSMITHد رأم يؤي ػػػمػػػرض سػػػببو األغنيػػػاء، كاعتبػػػار الفقػػػر مػػػرض  -

 .1تفسيره لمفقر الذم اعتبره كمرض

 ضالة يمر بيا الفرد، تككف يا إما مادية أك عقمية. -

 مف أخطر اآلفات االجتماعية. -
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كالػػػػبعض مػػػػف األفػػػػراد مػػػػف اعتبػػػػر الفقػػػػر العػػػػدك األكبػػػػر لممجتمػػػػع، مػػػػا يؤكػػػػد بصػػػػكرة أكضػػػػح فػػػػي 

 تصريح أحد المبحكثيف قائبل:

دك المجتمػػػػػػػػػع؛ ألن ػػػػػػػػػو ييػػػػػػػػػػدـ البيػػػػػػػػػكت، يػػػػػػػػػػدمر ر ىػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػالفقػػػػػػػػػ"

المسػػػػػػػػػتقبؿ، ىػػػػػػػػػك دائمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػاة، ىػػػػػػػػػك ماضػػػػػػػػػي حاضػػػػػػػػػر 

كاحي مسػػػػػػػػتقبؿ، الفقػػػػػػػػر يخمػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع نػػػػػػػػاقص مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ الن ػػػػػػػػ

، غيػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػنة،  44أنثػػػػػػػػػى،  )"ماديػػػػػػػػػا، فكريػػػػػػػػػا، عمميػػػػػػػػػا

 (.مستكل تعميمي متكسط، متمرنة

، مػػػػػا رد عمػػػػػى نفػػػػػكذ بػػػػػالمجتمعلفقػػػػػر بأن ػػػػػو عػػػػػدـ تػػػػػكفر الفػػػػػالػػػػػبعض مػػػػػف المبحػػػػػكثيف قػػػػػد اعتبػػػػػر اك 

 أك ده أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:

ػػػػػػيالفقػػػػػػر ىػػػػػػك "  )ذكػػػػػػر، "فػػػػػػي المجتمػػػػػػع ؼن رن العَػػػػػػ َعننػػػػػػَدىنشمػػػػػػا  الم 

 سنة، مستكل تعميمي ثانكم(. 45

كالػػبعض مػػف المبحػػكثيف مػػا اعتبػػر أف  الفقػػر يعنػػي غيػػاب مظػػاىر التجديػػد فػػي الحيػػاة بصػػفة عامػػة، 

 أك االجتماعية: سكاء أكانت الحياة الخاصة

 ".جديد لحياتؾالفقر معناه ما َجبنتنش ال" 

 (.سنة، مستكل تعميمي جامعي، عاممة، غير متزكجة 34أنثى، )

 :رـفقيشخص اللل العائلة الجزائريةتمثل   (4

يعد  الفرد الفقير فردا مف أفراد ىذا المجتمع، لكف كػؿ فػرد إال  كيحمػؿ بػيف جػكانح كجػكده االجتمػاعي 

نفػػػرد عػػػف اآلخػػػر، كنفػػػس األمػػػر ينطبػػػؽ عمػػػى الفػػػرد الفقيػػػر، خصػػػائص تمثػػػؿ البطاقػػػة خصػػػائص تجعمػػػو ي

فػػو، كلمعرفػػة آراء أفػػراد عينػػة الد راسػػة حػػكؿ الخصػػائص التػػي يعنػػى بيػػا ىػػذا الفػػرد دكنمػػا  اليكياتيػػة التػػي تعر 



عمػى فئػة مػف النػاس غيػر قػادريف سكاه، قمنا بطرح مجمكعػة مػف الخصػائص، كبالنسػبة لفئػة الفقػراء فيػـ " 

إعالة أنفسيـ عمى اإلطػبلؽ أك الكصػكؿ إلػى الحػد األدنػى المتفػؽ عميػو بػدكف مسػاعدة خارجيػة...، بحيػث 

.    كلمحاكلػة معرفػة 1"مف يقؿ مسػتكاه عػف ىػذا الحػد يحػؽ لػو أف يطمػب الحصػكؿ عمػى المسػاعدة العامػة

قير طبعػا اسػػتثمارا رأم أفػراد العينػة فػػي بعػض الخصػػائص قمنػا بتقػػديـ مجمكعػة مػف السػػمات الخاصػة بػػالف

حػػكؿ أفراد عي نػػة الد راسػػة لمػػا أشػػارت إليػػو العديػػد مػػف الد راسػػات سػػنحاكؿ اآلف رصػػد التمػػثبلت الخاصػػة بػػ

"الفقيػػر"، السػػيما مػػع مكجػػة التغيػػرات التػػي مس ػػت بنيػػة المجتمػػع، كزحفػػت إلػػى ذىنيػػات أفػػراده، مػػف خػػبلؿ 

 لؾ تصريحات بعض المبحكثيف:عرض مجمكعة مف الجداكؿ المرفقة باألشكاؿ البيانية ككذ

الفقيـر ىو الشخص الذي يكون عرضة   لمتغير اعتبار اتوزيع أفراد العينة وفقـ ":"23.1الجدكؿ رقـ "
 ":للعنف باستمرار

 (%النسية المئوية ) التكرار الشخص المتعرض للعنف باستمرار
 3210 085 أوافق

 0213 22 محايـد

 2083 025 ال أوافق

 022 350 ـوعـــالمجم

نمط مف أنماط السمكؾ الذم ىك حالة إحباط مصحكبة بعبلمات التكتر، كيحتكم عمى يعد العنؼ" 

إفراط في "، كيعني " نية سيئة إللحاؽ ضرر مادم كمعنكم بالكائف الحي أك بديؿ عف الكائف الحي

( يتبي ف 23.1، كانطبلقا مف الجدكؿ )2"السمكؾ االنفعالي لشخص ما لمسيطرة عمى عبلقاتو مع اآلخريف

عف اعتبار الفقير في معناه ىك  "ال أوافق"بػ أفراد عي نة الد راسة أعمى نسبة إجابة  ىي (%2083أف  )

، كىنا نقصد العنؼ في شكميو المفظي كالمادم، في مقابؿ الشخص ال ي يكون عرضة لمرنف ياستمرار""

                                                             

1
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تفسير ىذا راجع إلى اعتبار الكقاية مف العنؼ ك ؛ "أوافق"( ألفراد عي نة الد راسة الذيف أجابكا بػ1680%)

ألف  مف بيف ما  كحؽ مف حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ، كليس كخاصية ي عنى بيا الشخص الفقير فقط،

ىك عدـ التعرض لمتعذيب بما فيو التعنيؼ، كال حتى  الئحة اإلعبلف العالمي عف حقكؽ اإلنسافأقرتو 

أم أعماؿ ت ييف الكرامة اإلنسانية بما فييا المعامبلت الكحشية العقكبات بمختمؼ أشكاليا كألكانيا، أك 

 البل إنسانية.

 ":الفـاقد لروح المشاركة في الجماعة  الفقيـر ىو لمتغير اعتبار اتوزيع أفراد العينة وفقـ": "25.1الجدكؿ "

 (%النسية المئوية ) التكرار ليس لديو روح المشاركة في الجماعة

 3018 060 أوافق

 0210 22 محايـد

 2680 000 ال أوافق

 022 350 المجمـوع

" عػػف اعتبػػار أوافووق الالػػذيف قػػد أجػػابكا بػػػ "أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ( أف  نسػػبة 25.1يتبػػي ف مػػف الجػػدكؿ )

 %1085، فػػي مقابػػؿ نسػػبة %2680 "الشووخص الوو ي لوويس لووو روح المشوواركة فووي الجماعوووة"الفقيػػر ىػػك 

 عب ر عف ىذا الرأم أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل: ، ما"أوافق"لمذيف قد أجابكا بػ 

ػػػػػػػيالفقيػػػػػػػر ىػػػػػػػك  " سػػػػػػػنة،  36ذكػػػػػػػر،  ") طاِبػػػػػػػكَ رَ  َعننػػػػػػػَدىنشمػػػػػػػا  الم 

 (.  مستكل تعميمي متكسط، أعزب، عامؿ يكمي

كابط الرأسػػماؿ العبلئقػػي كانعزاليػػة الفػػرد عػػف بػػاقي األفػػراد اآلخػػريف، كغيػػاب  ىنػػا يقصػػد المبحػػكث بػػالر 

كاصؿ بكػؿ أنكاعػو معيػـ، كألف  الفػرد الػذم ال يتكاصػؿ مػع الغيػر ال يسػتطيع أف يغيػر مبلمح االتصاؿ كالت

 مف ذاتو كي حسف كضعو، ما يؤكده أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:



ػػػػػي... كاإلنسػػػػػاف  " ركحػػػػػو ىػػػػػذا  رن كَّ طَػػػػػين  ون مجيػػػػػكد بَػػػػػ شن يرن دِ مػػػػػا ينػػػػػ الم 

سػػػػػػػنة، مسػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي متكسػػػػػػػط، متزكجػػػػػػػة،  54أنثػػػػػػػى،  ")فقيػػػػػػر

 (.بالبيت ماكثة

ىنػػا يقصػػد المبحػػكث بػػالتطكير كالتغييػػر عمػػى المسػػتكل المػػادم ككػػذلؾ المسػػتكل المعنػػكم، كانطبلقػػا 

( نسػػػتنتج بػػػأف  غالبيػػػة اإلجابػػػات لػػػـ تخػػػص الفقيػػػر بسػػػمة انعػػػداـ ركح 25.1مػػػف األرقػػػاـ الػػػكاردة بالجػػػدكؿ )

حينمػػا اعتبػػر  Ji ARMANDEL (، ىػػذه النسػػبة تفنػػد مػػا ذىػػب إليػػو %2680المشػػاركة فػػي الجماعػػة )

، فمشػػاركة الفػػاعميف 1"أكلئػػؾ الػػذيف ال يممكػػكف الكسػػائؿ البلزمػػة ليككنػػكا مشػػاركيف فػػاعميف..." الفقػػراء بػػأن يـ

لدليؿ فعاؿ عمى القفزة النكعية لمشخص مف مجرد ككنو كائف بيكلكجي إلى فاعؿ اجتماعي فع ػاؿ كمشػارؾ 

مػػي ليػػا الباحػػث تتخػػذ كجيػػيف المشػػاركة العائميػػة، فػػي المجتمػػع، إضػػافة إلػػى أف  المشػػاركة الفاعمػػة التػػي ير 

كالمشاركة المجتمعية؛ كىذه النسبة تترجـ أف  المشاركة فػي الجماعػة ليسػت حكػرا فقػط كبشػكؿ مطمػؽ عمػى 

الشخص الفقيػر، فقػد نجػد نفػس الحالػة تنطبػؽ عمػى الغنػي، كاألمػر ىنػا يتعمػؽ بثقافػة الفػرد داخػؿ المجتمػع 

تحػدث عػف طبيعػة كػؿ مػف البيئػة االجتماعيػة كالثقافيػة، كمػدل تأثيرىمػا فػي الذم نمى كترعػرع فيػو، كىنػا ن

تنشئة الفػرد، باإلضػافة إلػى المؤسسػة التنشػئكية القاعديػة أال كىػي العائمػة، كمػا تغرسػو فػي أفرادىػا مػف قػيـ 

 اجتماعية تخص كؿ أفراد المجتمع كليس فئة اجتماعية دكنما سكاىا.

 ".وحغائب للطم  شخص الفقيـر ىو لمتغير اعتبار االعينة وفقـتوزيع أفراد   ":21.1الجدكؿ رقـ "

 (%النسية المئوية ) التكرار ليس لديو طموح
 35 055 أوافق

 0215 25 محايـد

 2382 022 ال أوافق
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 022 350 المجمـوع

تبار "عف فكرة اعأوافق الالذيف قد أجابكا بػ" أفراد عي نة الد راسةأف  نسبة  (21.1) ؿيتضح مف الجدك 

، كفي اآلتي تصريح أحد المبحكثيف الذم يبي ف أف  الفقر %2382الفقير شخص غائب لمطمكح ىي 

نما لو عبلقة بالفرد بحد ذاتو، كعمى كجو التخصيص لو  كظاىرة قائمة بذاتيا ليس ليا ارتباط بالطمكح، كا 

 عبلقة بفكره كممارستو:

ر فػػػػػػػػػي كال ينحصػػػػػػػػػ رة،بنػػػػػػػػػمكح كالخِ مػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػالط   ِمِشػػػػػػػػػي" الفقػػػػػػػػػر 

 26اإلنسػػػػػػاف") ذكػػػػػػر،  عن مكؾ تَػػػػػػاألفكػػػػػػار بػػػػػػؿ عمػػػػػػى حسػػػػػػاب الس ػػػػػػ

 جامعي(.تعميمي ، أعزب، مستكل سنة

 كفي نفس الس ياؽ يصرح مبحكث آخر قائبل:

ػػػػي َكػػػػاَيفن ، كحن م ػػػػط   ـن ى  دن ننػػػػالفقػػػػراء عَ  عن قَػػػػ ِمِشػػػػي"   رَّ مَػػػػ شن كنن ك ػػػػمػػػػا ين  الم 

طمػػػػػػكح،  هن دَ ننػػػػػػعَ  شن كنن ك ػػػػػػدة مػػػػػػا ين الش ػػػػػػ عن تَػػػػػػ تن قنػػػػػػكَ  ،يبن ِصػػػػػػت عَ قنػػػػػػكَ بِ 

ػػػػي َبصَػػػػحن   كفن ك ػػػػة ين دَّ َشػػػػ عن مرحمػػػػة إلػػػػى مرحمػػػػة تَػػػػ فن ِمػػػػ رن مَػػػػ كفن ك ػػػػين  الم 

ل كَ قنػػػػػػػػيَ  يػػػػػػػػدن زِ بػػػػػػػػالعكس ين  اؼن زَ بَػػػػػػػػ صنػػػػػػػػِعيبَةعنػػػػػػػػده طمػػػػػػػػكح، مرحمػػػػػػػػة 

غيػػػػػػػر  جػػػػػػػامعي،تعميمػػػػػػػي سػػػػػػػنة، مسػػػػػػػتكل  18أنثػػػػػػػى،  الطمػػػػػػػكح")

 (.ال تعمؿ متزكجة،

طبيعة الظركؼ التػي يمػر بيػا الفػرد، يتبي ف مف تصريح المبحكثة أف  كجكد أك غياب الطمكح مرتبط ب

السػػيما إف كانػػت ظػػركؼ عصػػيبة، إضػػافة إلػػى المراحػػؿ االنتقاليػػة التػػي يمػػر بيػػا الفػػرد تكػػكف كػػدافع قػػكم 

ػػدد  لخمػػؽ مجػػاؿ أقػػكل لكجػػكد الطمػػكح، كىنػػا نسػػتدؿ بالمثػػؿ القائػػؿ بػػأف  األزمػػة تكلػػد اليمػػة، كفػػي نفػػس الص 

 يشير مبحكث آخر في تصريح لو قائبل:



 هن دَ ننػػػػػػػعَ  تنك ػػػػػػػكننشمػػػػػػػف مػػػػػػػا  َبصَػػػػػػػحن طمػػػػػػػكح  اؼن زَ عنػػػػػػػده بَػػػػػػػ يػػػػػػػرالفق "

مػػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػػي  البنيػػػػػػػػة الت   ػػػػػػػػػية كالعمػػػػػػػػػكد حتيػػػػػػػػػة كالمقك   زن َكػػػػػػػػػتَ رن يَ  الم 

 " اؼن زَ ىػػػػػػك عنػػػػػػده طمػػػػػػكح بَػػػػػػ َبصَػػػػػػحن ، ـن ي ػػػػػػقن قَ حَ ين  شن رن دَ قنػػػػػػعميػػػػػػو مػػػػػػا يَ 

 (.غير متزكجةجامعي، تعميمي ، مستكل سنة 26) ذكر، 

؛ ككتعزيز ليذا الرأم يصر ح أحد "أوافق"الذيف أجابكا بػة الد راسة فراد عي نأل%14 في مقابؿ نسبة

 المبحكثيف قائبل:

" اإلنسػػػػػاف غيػػػػػر الطمػػػػػكح نعتبػػػػػره فقيػػػػػر؛ ألنػػػػػو دائمػػػػػا متشػػػػػائـ فػػػػػي 

غيػػػػػػػػر ، ، مسػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػي جػػػػػػػػامعيسػػػػػػػػنة 27الحيػػػػػػػػاة ") أنثػػػػػػػػى، 

 عاممة(. متزكجة،

 الفقػرالذم يشير بأف  ؼ التعرينجد أنيـ يؤكدكف  فبالن سبة ألفراد عي نة الد راسة المؤيديف ليذا الرأم

فالشخص الذم ليس لديو ال مقدرة كال ؛ 1"حالة طبيعية مبلزمة لمخمؿ الشخصي في الطمكح أك القدرة"ىك 

  طمكح يمكف أف يككف عرضة لمفقر.

  الذي ليس لديو شخصال رالفقي لمتغير اعتبار اتوزيع أفراد العينة وفقـ ": "22.1الجدكؿ رقـ "
 :أطفـال"

 (%النسبة المئوية ) التكرار الشخص الذي ليس لديو أطفـال
 0815 20 أوافق

 0210 22 محايـد

 4181 020 ال أوافق

 022 350 المجمـوع

                                                             
 .95، ص 8998ية: فمسطيف، ، دكف طبعة، برنامج دراسات التنمالفقر في فمسطين: دراسة حاالتنادر عزت سعيدة كآخركف،  - 1



" أوافووقال الػػذيف قػػد أجػػابكا بػػػ"أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ىػػي نسػػبة  %4181( أف  22.1يتبػػي ف مػػف الجػػدكؿ )

كمػرد ىػذا ىػك أف  اإلنجػاب أك العقػـ لػيس لديػو "؛ لويس لديوو أطفوال الشخص ال يعف اعتبار الفقير ىػك "

ن مػػا كػؿ أفػراد المجتمػع بػاختبلؼ فئاتػػو كشػرائحو معنيػيف بػاألمر، فػي مقابػػؿ  صػمة فقػط بالشػخص الفقيػر، كا 

"، مػػا ي مثػػؿ ىػػذا الػػرأم تصػػريح أحػػد أوافووق" لمػػذيف كانػػت إجػػابتيـ عػػف التسػػاؤؿ المطػػركح بػػػ %5584نسػػبة 

 قكلو:المبحكثيف في 

ػػػػػػيالفقيػػػػػػر ىػػػػػػك "  ، سػػػػػػنة 44أنثػػػػػػى،  ")ريػػػػػػة...بالذ   شن قن زَ رن مػػػػػػا تَػػػػػػ الم 

 (.متمرنة غير متزكجة،مستكل تعميمي متكسط، 

 كيصر ح مبحكث آخػر قائبل:

 افن بَػػػػػفػػػػػي كضػػػػػعية تن  شن ايَ دائمػػػػػا عَػػػػػ ،" اإلنسػػػػػاف بػػػػػبل أطفػػػػػاؿ فقيػػػػػر

كيحػػػػػػس نفسػػػػػػو فقيػػػػػػر" ) أنثػػػػػػى،  ،كيحػػػػػػس أن ػػػػػػو نػػػػػػاقص ،إىانػػػػػػة ون لَػػػػػػ

 ، عاممة(.غير متزكجة ،تعميمي جامعي سنة، مستكل 27

 يتبػػػػػػػيف لنػػػػػػػا مػػػػػػػف تصػػػػػػػريح المبحكثػػػػػػػة أف  الفقيػػػػػػػر مػػػػػػػاداـ ينتابػػػػػػػو شػػػػػػػعكر الػػػػػػػنقص سػػػػػػػكاء المػػػػػػػادم 

أك المعنػكم فإن ػو تعػزز بػو خاصػية الفقيػر، كتؤكػد المبحكثػة مػف خػبلؿ تصػريحيا بػأف  الشػخص الػذم لػيس 

كف ىذا النقص ي جسػد مػف خػبلؿ رؤيتػو يشعر بالنقص، كم -سكاء بسبب العقـ أك سبب آخر-لديو أطفاؿ 

لآلخػػريف الػػذيف لػػدييـ أطفػػاؿ يسػػاعدكنيـ عمػػى تحمػػؿ عػػبء الحيػػاة كمصػػاعبيا بينمػػا الشػػخص الػػذم لػػيس 

لديو أطفاؿ تجده يكابد كؿ العناء كحده، ككذلؾ شعكر الفػرد بنػكع مػف أنػكاع الحرمػاف المعنػكم كىػك غيػاب 

دد يصر ح أحد المبحكثيف قائبل: الفرحة كالسعادة التي ت جمب خاصة مع األطفاؿ،  كفي ىذا الص 



سرررريادة،  ررررو اقررررر  َعْنررررَدْ  ألفررررال اررررا  َعْنررررَدْ  اررررا  لسلِّررررس "

سػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػي  34أنثػػػػػػػػػى،  ") لسحرارررررررران لساينررررررررو 

 .جامعي، غير متزكجة، عاممة(

يكجد بعض األشخاص كانكا يمتمككف أراضي كممتمكات لكف عند تقدـ السف بيػـ كعػدـ كجػكد معيػؿ 

يػـ )األطفػاؿ( اضػطركا إلػى بيػع ممتمكػاتيـ حتػى كجػدكا أنفسػيـ ينتقمػكف مػف كضػعية متكسػطة الحػاؿ إلػى ل

كضػػعية الفقيػػر الػػذم ال يجػػد أم شػػيء يعيمػػو ال أراضػػي كال أطفػػاؿ، األمػػر الػػذم كضػػحو كأشػػار إليػػو أحػػد 

 المبحكثيف في تصريحو قائبل:

 رن كمَ ش ػػػػػػػػػتن تَ  كؾن ن  اكن عَػػػػػػػػػم ين ارِ رَ عنػػػػػػػػػدؾ الػػػػػػػػػذ   شن كنن ك ػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػا ين  رن بَػػػػػػػػػكن تَ ..."

سػػػػػػػػػػػػػنة، متػػػػػػػػػػػػػزكج، مسػػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػػي  66") ذكػػػػػػػػػػػػػر،  )تفقػػػػػػػػػػػػػر(

 ابتدائي، عامؿ يكمي(.

 كنفس الس ياؽ يصرح مبحكث آخر قائبل:

ػػػػػػػػػػي َكػػػػػػػػػػاَيفن "... ك  م" ارِ رَ مػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػذن  ـن دَ خنػػػػػػػػػػيَ ي كَ انِ يبَ و ِشػػػػػػػػػػيبَ ِصػػػػػػػػػػتن  الم 

 (.مستكل تعميمي ثانكم، متزكجة سنة،22أنثى، )

فيػػو بعػػض األشػػخاص خاصػػة فئػػة الػػذيف لػػيس لديػػو أكالد يعيمػػكنيـ يتبػػي ف مػػف تصػػريح المبحكثػػة أن ػػو 

عنػػدما يكبػػركف السػػيما إف كػػاف ىػػذا الرجػػؿ غيػػر مسػػتقر بعممػػو؛ أم يتخػػذ كضػػعية مينيػػة غيػػر دائمػػة فإن ػػو 

، كفػي اآلتػي تصػريح أحػد المبحػكثيف دائمػا  يضطر إلى العمؿ مع فئة ىـ بسف أطفالو لك كػاف لديػو أطفػاؿ 

 لشخص الفقير قائبل:في سياؽ الحديث عف ا

ػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػؿن م  " القِ  حة، الجػػػػػػػػػازم )األطفػػػػػػػػػاؿ( كالص ػػػػػػػػػ َعننػػػػػػػػػَدىنشمػػػػػػػػػا  الم 

ػػػػػػيىػػػػػػك اإلنسػػػػػػاف  يػػػػػػؿن م  القِ   شن يبَ ِصػػػػػػش مػػػػػػا ين من دَ خنػػػػػػكػػػػػػاف مػػػػػػا يَ  كن لَػػػػػػ الم 



ػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػي  36ـ عميػػػػػػػػػػػو") ذكػػػػػػػػػػػر، دَ خنػػػػػػػػػػػيَ  الم 

 متكسط، أعزب، عامؿ يكمي(.

؛ أم "الجازم"ىك الذم يتمي ز بغياب ما أسماه يتبي ف مف تصريح المبحكث أف  الشخص الفقير 

 األطفاؿ، كبغيابيـ معناه عدـ كجكد معيؿ آخر يسانده السيما إف كاف صحتو ليست عمى ما يراـ. 

" ىك أف  نسبة رفض أفراد العينة كانت بشدة، كىذا 22.1كما يمكف استنتاجو مف الجدكؿ رقـ "

فردا أجابكا ببل أكافؽ مف أصؿ العينة  070حيث يكجد الرفض مثمو غالبية أفراد عي نة الد راسة، 

 فردا(. 245الكمية)

 ":الفـاقد للصحـة شخصال رالفقي لمتغير اعتبار اتوزيع أفراد العينة وفقـ ":"23.1الجدكؿ رقـ "

 (%النسبة المئوية ) التكرار الشخص الفـاقـد للصحة
 2581 002 أوافق

 0318 53 محايـد

 32 022 ال أوافق

 022 350 ووعالمجم

الػػذيف قػػد أجػػابكا بالمكافقػػة عػػف اعتبػػار أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ( أف  نسػػبة 23.1يتبػػي ف لنػػا مػػف الجػػدكؿ )

حة ىػي  ؛ ألن ػو ال يمكػف ألم فػرد أف يرتقػي بكجػكده االجتمػاعي أك %2581الفقير ىك الشخص الفاقد لمص 

ػػػػحة، سػػػػكاء أكانػػػػت ػػػػحة نفسػػػػية أك عضػػػػكية  حتػػػػى االقتصػػػػادم مػػػػف دكف تػػػػكفره عمػػػػى كافػػػػر الص   ىػػػػذه الصٍّ

فيػػا  ػحة العقميػػة مثممػػا عر  : "القػػك ة الجسػػدية، كالقػػك ة بأن يػػا ALFRED Marshall "ألفوورد مارشووال"أك الص 

العقمي ة، كالقك ة المعنكي ة لمفرد"
1. 
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ػػحة رأس مػػاؿ قػػي ـ لتخطػػي عتبػػة العػػكز كالحاجػػة، لكػػف لممحافظػػة عمػػى ىػػذا الػػرأس مػػاؿ   كتعػػد الص 

ػػحة منيػػا: المسػػكف، التعمػػيـ، بنيػػة العمػػؿ، ىنالػػؾ الع ديػػد مػػف المػػدخبلت التػػي تسػػاىـ فػػي رفػػع مسػػتكل الص 

ػػدد يصػػر ح أحػػد المبحػػكثيف فػػي سػػياؽ تأكيػػده عمػػى أف  الفقيػػر ىػػك الشػػخص الفاقػػد  التغذيػػة، كفػػي ىػػذا الص 

 لمصحة سكاء أكاف ىذا الفقداف دائـ أك مؤقت:

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ" اإلنسػػػػػػػػػاف الفاقػػػػػػػػػػد لمص  حة تػػػػػػػػػػاج فػػػػػػػػػػكؽ حة فقيػػػػػػػػػػر؛ ألف  الص 

ػػػػػػػػ حة فقػػػػػػػػر معنػػػػػػػػكم، المعنكيػػػػػػػػات رؤكس األصػػػػػػػػحاء، فقػػػػػػػػداف الص 

ػػػػػػػ فن اإلنسػػػػػػػػاف ِمػػػػػػػ عن تَػػػػػػػ  27حة تػػػػػػػػنقص") أنثػػػػػػػػى، يكػػػػػػػػكف فاقػػػػػػػػد لمص 

 عاممة(. غير متزكجة،سنة، مستكل تعميمي جامعي، 

دد تصريح لمبحكث آخر قائبل:  كفي نفس الص 

ػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػؿن م  "... القِ  سػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػتكل  54أنثػػػػػػػػػػػى،  مػػػػػػػػػػػريض...") الم 

 (.متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيت تعميمي

، مػف منطمػؽ أف  الفقػر ال "أوافقال "( فيي ألفراد عي نة الد راسة الذيف كانت إجػابتيـ%17أم ا نسبة ) 

يػػرتبط بالجانػػب المعنػػكم فقػػط بػػؿ لػػو ارتبػػاط بجكانػػب أخػػرل غيػػر ىػػذا الجانػػب، كفقػػداف الصػػحة لػػيس سػػمة 

دكنمػػا اسػػتثناء، بػػاختبلؼ المكاقػػؼ  بيػػا كػػؿ شػػرائح المجتمػػعلصػػيقة فقػػط بػػالفقير، بػػؿ سػػمة يمكػػف أف ي عنػػى 

  8كالظركؼ معا

 

 

 

 



 ".المنعدم لحرية التعبير شخصال رالفقي لمتغير اعتبار االعينة وفقـ  توزيع أفراد": "24.1رقـ " الجدكؿ

 (%النسبة المئوية ) التكرار الشخص الذي ليس لو حرية التعبير

 3313 063 أوافق

 0210 22 محايـد

 2583 002 ال أوافق

 022 350 المجمػكع

( أف  أعمػػى نسػػبة إجابػػة عػػف التسػػاؤؿ المتعمػػؽ باعتبػػار الفقيػػر ىػػك 24.1يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ )

، فػي مقابػؿ (%2583) "أوافق ال"الشخص الذم ليس لديو حرية التعبير عف آرائو كأفكاره كانت في إجابة 

؛ إذ أف  حريػة الت عبيػػر ىػي حريػة تقػػـك "أوافوق"كانػت إجػابتيـ بػػػ ( ألفػراد عي نػة الد راسػػة الػذيف%1182نسػبة )

عمى حرية كؿ شخص في التعبير عف آرائو دكنما قيد أك مػانع، بغػض النظػر عػف الطريقػة التػي ي قػد ـ بيػا 

رأيػػو، طبعػػػا شػػريطة عػػػدـ تنػػػاقض مػػا يبديػػػو مػػف آراء مػػػع عقيػػػدة العقػػؿ الجمعػػػي كعػػادات المجتمػػػع، ككػػػذا 

 القيـ الخاصة بالمجتمع. منظكمة التقاليد ك 

إذف فإف  عدـ مكافقة أفراد العينة عمى اعتبار الشخص الفقيػر ىػك الغائػب لحريػة التعبيػر دليػؿ  عمػى 

نما صفة يشترؾ فييا أشػخاص مػف مختمػؼ الشػرائح  أف  ىذه الخاصية ليست فقط لصيقة بيذا الشخص، كا 

بيعػة كػؿ مػف البيئػة االجتماعيػة كالثقافيػة معػا اجتماعية كالفئات العمريػة المتباينػة، خاصػية جػاءت كليػدة ط

التػي ترعػرع بيػػا الفػرد، إضػػافة إلػى متغيػرات أخػػرل كػاف ليػػا الػد كر الفاعػؿ فػػي تكػكيف كبنػػاء كبمػكرة مبلمػػح 

 شخصية  الم تصؼ بيذه الس مة.

 

 

 



خزون  الذي ليس لديو م  شخصال ىو رمتغير أّن الفقيل اد العينة وفقـأفراتوزيع   ": "20.1الجدكؿ رقـ"
 الطعام":

 (%النسبة المئوية ) التكرار الشخص الذي ليس لو مخزون الطعام

 3787 085 أوافق

 0013 60 محايـد

 0212 033 ال أوافق

 022 350 المجمـوع

عػػػػف التسػػػػاؤؿ المتعم ػػػػؽ باعتبػػػػػار "أوافوووووق"( أف  نسػػػػبة الػػػػػذيف أجػػػػابكا بػػػػػ: 20.1يتبػػػػي ف مػػػػف الجػػػػدكؿ )

، مػػػا يعب ػػػر عػػػف ىػػػػذا %3787 ىػػػي 1"يوووو مخووووزون طروووام يالييوووتالشوووخص الووو ي لووويس لدالفقيػػػر ىػػػك "

 الرأم أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:

ػػػػػػي" ىػػػػػػك  ة مػػػػػػا تعػػػػػػيش لَػػػػػػكن العَ  كفن ك ػػػػػػتن مخػػػػػػزكف، كِ  َعننػػػػػػَدىنشمػػػػػػا  الم 

متػػػػػػػػزكج،  ،سػػػػػػػػنة ، مسػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػي 66") ذكػػػػػػػػر، افن مَػػػػػػػػفػػػػػػػػي الزن 

 ابتدائي، عامؿ يكمي(. 

انعداـ ما يعرؼ بالعكلة التػي يسػتثمرىا الفػرد خاصػة أثنػاء  يتبي ف مف تصريح المبحكث بأف  الفقر ىك

ػػا نسػػبة  فمببي  %0686أكقػػات الضػػيؽ كالعػػكز، ككجػػكد مخػػزكف مػػف الطعػػاـ معنػػاه الػػتخمص مػػف الجػػكع، أم 

 ."أوافقال "ألفراد العينة الذيف قد أجابكا بػ

(، إذ %3787)" أوافوق( ىػك أف  أعمػى نسػبة إجابػة تمركػزت فػي "20.1إذف ما يستنتج مػف الجػدكؿ )

نجػػػد بػػػأف  مفيػػػـك الفقيػػػر ارتكػػػز عمػػػى جانػػػب الحرمػػػاف المػػػادم، الػػػذم تػػػنعكس سػػػماتو بانخفػػػاض الحاجػػػات 

   األساسية مف الغذاء الذم يدخؿ ضمف االستيبلؾ الشخصي، كضركرة يتشارؾ فييا مع اآلخر.
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ف مػػف كمػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىػػك أف  اعتبػػار الشػػخص الفقيػػر ىػػك الشػػخص الػػذم لػػيس لديػػو مخػػزك 

 الطعاـ بالبيت رأم أي ده بشدة كؿ الفئات العمرية لمعينة الكمية، األمر الذم سنكضحو بالجدكؿ اآلتي:

 : "توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير السن وغياب مخزون الطعام من البيت"."22.1"الجدول رقم  

 مفيوم الفقر           

 نــالس
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

54-03 28 4385 02 0010 33 0012 032 3013
0 04-13 003 4283 05 0018 66 0512 026 3316
8 14-23 33 6016 23 315 02 2187 55 0313
0 24-33 03 62 20 818 00 2081 05 615 

 313 06 0518 23 02 23 3181 2 فمب فوق 34

03 0013 60 3787 085 المجمــوع

3 

0212 350

50 

022 

سػػنة  03إلػػى  54( أف  نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف يتػػراكح سػػن يـ مػػف 22.1تضػػح مػػف الجػػدكؿ)ي

ىػي "الشوخص الو ي لويس لديوو مخوزن مون الط روام"كالذيف أيدكا في إجابتيـ فكرة أف  الشػخص الفقيػر ىػك 

ػػػا نسػػػبة )%0086(، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة )4385%) التػػػي  ( فيػػػي%4283( لمػػػذيف لػػػـ يؤيػػػدكا ىػػػذا الػػػرأم، أم 

سػنة كالػذيف أجػابكا بالمكافقػة عمػى ىػذا  13إلػى  04خصت أفراد عي نػة الد راسػة المنتمػيف لمفئػة العمريػة مػف 

( لمػػذيف أبػػدكا معارضػػتيـ ليػػذا الػػرأم، فػػي حػػيف أف  أفػػراد عي نػػة الد راسػػة %0486الػػر أم، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )

(، في مقابػؿ %3583ذا الرأم قدرت نسبتيـ )سنة ككانكا مؤيديف لي 23إلى  14الذيف تتراكح أعمارىـ مف 

ػا نسػبة )%2187نسبة ) ( فيػي ألفػراد العينػة الػذيف يصػؿ سػنيـ مػف %32( لمذيف أجابكا بعػدـ المكافقػة، أم 

سػػنة كأبػػدكا مػػكافقتيـ عمػػى اعتبػػار الفقيػػر ىػػك الشػػخص الػػذم لػػيس لديػػو مخػػزكف مػػف الطعػػاـ،  33إلػػى  24

( لمػذيف أبػدكا رفضػيـ ليػػذا %2081ت الضػيؽ، فػي مقابػؿ نسػبة )ىػذا المخػزكف الػذم يسػتغمو السػيما بأكقػا

سػنة فمػا فػكؽ  34( فيي ألفراد عي نة الد راسػة الػذيف يبمغػكف مػف العمػر مػف %3181الرأم، أم ا عف نسبة )

 ".ال أوافق( لمذيف أجابكا بػ "%0485، في مقابؿ نسبة )"أوافق"كأجابكا بػ



أف  ىنػػاؾ ترتيػػب تنػػازلي فػػي النسػػب بػػدءا مػػف الفئػػة  (60.1إذف مػػا يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف الجػػدكؿ )

[، كأف  نسبة تأييد فكرة أف  الفقيػر ىػك الشػخص الػذم 33-24[ كصكال إلى الفئة العمرية ]03-54العمرية ]

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة.%0686(، في مقابؿ نسبة )%3787ليس لديو مخزكف الطعاـ بالبيت ىي )

 ".الذي ال يحسن معاملة غيره  شخصال ىو رمتغير أّن الفقيل اد العينة وفقـراأفتوزيع   ":"22.1"الجدكؿ 

 (%النسبة المئوية ) التكرار الشخص الذي ال يحسن معاملة غيره

 3213 032 أوافق

 0313 55 محايـد

 3381 066 ال أوافق

 022 350 المجمـوع

عػف اعتبػار  "ال أوافوق"الذيف قد أجػابكا بػػ فراد عي نة الد راسة( أن و بالنسبة أل22.1يتضح مف الجدكؿ )

، كنمثػؿ ىػذا الػرأم مػف (%3381)قػد قػدرت نسػبتيـ  "الشوخص الو ي ال يحسون مرامموة الغيورالفقيػر ىػك "

 خبلؿ تصريح أحد المبحكثيف في قكلو:

ػػػػػػػػػياإلنسػػػػػػػػاف  " ػػػػػػػػيكالكاحػػػػػػػػػد  و،ركحػػػػػػػػػ دن ابَػػػػػػػػجَ  الم   شن من امَ عَػػػػػػػػػمػػػػػػػػػا ين  الم 

 "افن عَ بن َشػػػػػػػػػػػػػػػػػفقيػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  ِمِشػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  يحن ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػاس من الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، عامػػػػػػػؿ متػػػػػػػزكجمسػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي ابتػػػػػػػدائي، سػػػػػػػنة،  66ذكػػػػػػػر،  )

 (.يكمي

ن ما ىي سمة لمشػخص  يتضح مف تصريح المبحكث بأف  سمة االنعزاؿ ال يختص بيا الشخص الفقير، كا 

غيػػػر الفقيػػػر كػػػذلؾ؛ ألف  الفقيػػػر ىػػػك بحاجػػػة لبلنػػػدماج كتكػػػكيف رأس مػػػاؿ عبلئقػػػي لمتخفيػػػؼ مػػػف حػػػد ة فقػػػػره، 

جػدر مػا ي، ك "ال أوافق"فراد عي نة الد راسة الذيف كانت إجابتيـ بػفمي أل (%1282ر بو، أم ا نسبة )كلتعريؼ اآلخ



اإلشارة إليو ىك أف  بعض المستجكبيف اعتبركا أف  معاممػة الغيػر يػدخؿ فػي إطػار بػاب اآلداب العامػة كالجانػب 

 األخبلقي، كليس لديو صمة ال بالفقر كال بالفقيػر.

، "5781"، "5681"،"5581"، "5481"، "5381"، "5281"نتاجو مػػػػف الجػػػػداكؿ  رقػػػػـ إذف مػػػػا يمكػػػػف اسػػػػت

التػػي تػػػـ عرضػػػيا كصػػػكرة تكضػػػيحي ة عػػػف التمثػػؿ الػػػذم يحممػػػو أفػػػراد عينػػػة الد راسػػػة عػػػف  "0081"، "0281"

ػػفات التػػي  الفقيػػر كمفيػػـك حركػػي لديػػو جػػانبيف الجانػػب الصػػكرم كالجانػػب العممػػي المجس ػػد فػػي بعػػض الص 

ػػيػػف  الشػػيء الػػذم يمإن ػػو كمػػف المتعػػارؼ عميػػو أيحمميػػا، ف مات التػػي ز فػػاعبل اجتماعيػػا عػػف آخػػر ىػػي الس 

ػػ مة يحمميػػا، كقػػد كانػػت نتيجػػة لسػػمككياتو فػػي مكاقػػؼ متعػػددة كانعكػػاس لطريػػؽ تفكيػػره كحياتػػو معػػا، كمحص 

ا مػػف الخصػػائص لمبيئػػة االجتماعيػػة كالثقافيػػة التػػي ترعػػرع بيػػا، ككػػذا لطبيعػػة التنشػػئة االجتماعيػػة، كانطبلقػػ

   ضمتيا الجداكؿ حكؿ مفيـك الفقير. التي

إذف ىػػػػذه بعػػػػض الخصػػػػائص المتعم قػػػػة بػػػػالفرد الفقيػػػػر، كيكجػػػػد أخػػػػرل منيػػػػا قػػػػد تػػػػـ ذكرىػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ 

ػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػتعم ـ   تصػػػػػػػػػريحات المبحػػػػػػػػػكثيف، إذ يصػػػػػػػػػرح أحػػػػػػػػػدىـ بػػػػػػػػػأف  الفقيػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػخص يػػػػػػػػػا إم 

 أك أن و ال ي حبذ الت عمـ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػػػػػػػخص ػ" الفقيػػػػػػػػػػػػػػػػ  .مػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ... " ِمِشػػػػػػػػػػػػػػػػي يالم 

 (.متزكجة ،سنة، مستكل تعميمي ثانكم 22أنثى،  )

 كيصر ح مبحكث آخر في نفس الس ياؽ قائبل:

ػػػػػػػياإلنسػػػػػػػاف  " ػػػػػػػيـ فقيػػػػػػػر، اإلنسػػػػػػػاف م  عَ تن يَػػػػػػػ يشن ِغػػػػػػػبن مػػػػػػػا يَ  الم  مػػػػػػػا  الم 

و ىػػػػػػذا يعتبػػػػػػػر عَػػػػػػػتَ يسػػػػػػتغؿ القػػػػػػػدرات كالميػػػػػػارات نن  اشن فَػػػػػػػش كِ فن رَ عنػػػػػػيَ 

 (.مستكل جامعي، أعزب ،سنة46 ،ذكر ")فقير



يتبيف لنا مف تصريح المبحكث أف  الت عميـ يعتبػر ككسػيمة فعالػة فػي اسػتغبلؿ الفػرد لمميػارات كالقػدرات 

التي يتكفر عمييا، فانعداـ رغبة الفرد في الػتعمـ كغيػاب فرصػة الػتعمـ يعنػي أف  ىػذا الفػرد فقيػر حسػب رأم 

 المبحكث. 

ػػػػػػػا الػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػر مػػػػػػػف المبحػػػػػػػكثيف فقػػػػػػػد اعتبػػػػػػػركا الشػػػػػػػخص الفقيػػػػػػػر ىػػػػػػػك الشػػػػػػػخص الغائػػػػػػػب  أم 

 لمقناعة الذاتية تجاه الكثير مف األمكر، ما عب ر عميو أحد المبحكثيف في تصريحو قائػػبل:

 ." اإلنساف الذم يطمب المزيد دائما ىذا فقير "

 عاممة(.غير متزكجة، سنة، مستكل جامعي،  27) أنثى، 

تحػػدث عنيػػا ىػػي القناعػػة المعم مػػة عمػػى كػػؿ أفػػراد يتبػػي ف لنػػا مػػف تصػػريح المبحكثػػة أف  القناعػػة التػػي ت

المجتمػػع كلػػيس مثػػؿ اآلف؛ ألف  متطمبػػات أفػػراد الحقبػػة الس ػػابقة كانػػت محػػدكدة فػػي ظػػؿ محدكديػػة اإلنتػػاج 

المقد ـ، كحتى طبيعة العيش كانت جد مبس طة، األمر الذم حتـ  عمى الفرد أف يككف قانعا مػداـ كػاف يمبػي 

و، مػػع العمػػـ أف  الشػػيء الػػذم كػػاف مػػف الضػػركريات فػػي السػػابؽ أصػػبح اآلف احتياجاتػػو فػػي إطػػار مػػا ينتجػػ

ضػػمف الكماليػػات، إضػػافة إلػػى أف  تركيبػػة المجتمػػع كانػػت متشػػابية مػػف حيػػث نمػػط حيػػاة أفرادىػػا كنكعيػػة 

متطمبػػاتيـ، كحتػػى منظػػكمتيـ القيميػػة كرأسػػماليـ العػػاداتي كالتقاليػػد، مقارنػػة بػػو بػػالمجتمع اآلنػػي القػػائـ عمػػى 

ات جد معقدة، كحتػى البنيػة المجتمعيػة القيميػة تختمػؼ مػف فػرد آلخػر، خاصػة مػع ظيػكر مػا يعػرؼ متطمب

بالنزعػػػة الفردانيػػػة، كالغيػػػاب النسػػػبي لشػػػكؿ العائمػػػة الممتػػػدة، كظيػػػكر مػػػا ي عػػػرؼ بالعائمػػػة الزكاجيػػػة أك شػػػبو 

طبيعػة الػذىنيات،  الزكاجيػة، كمػا لحػؽ ىػذا التغيػر مػف حيػث الشػكؿ كالبنيػة كالكظيفػة، ممػا تكلػد عنػو تغيػر

 كيصر ح أحد المبحكثيف بأف  الفقير ىك الشخص الذم ليس لو فرصة المشاركة في مسابقات الت كظيؼ:

الفقيػػػػػػػر ىػػػػػػػػك الشػػػػػػػػخص الػػػػػػػذم لػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو حػػػػػػػظ المشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي "

 سنة، مستكل تعميمي ثانكم(.45" )ذكر، المسابقات



 ح مبحكث قائبل:كيصر  

عادة المعنكيػػػػػػػة، عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد الس ػػػػػػػالفقيػػػػػػػر ىػػػػػػػك الفاقػػػػػػػد لمحنػػػػػػػاف، ك "

ي، الفقيػػػػػػػر ِغػػػػػػبَ  هن ا رَ مَػػػػػػالقػػػػػػدرة بػػػػػػو يمبػػػػػػي حاجياتػػػػػػو كِ  َعننػػػػػػَدىنشمػػػػػػا 

ػػػػػػػػيىػػػػػػػػك  سػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػتكل  34الفقػػػػػػػػر اهلل غالػػػػػػػػب عميػػػػػػػػو")أنثى،  الم 

 عاممة(. ،تعميمي جامعي، غير متزكجة

يتبػػػػػيف مػػػػػف تصػػػػػريح المبحكثػػػػػة بػػػػػأف  الشػػػػػخص الفقيػػػػػر ىػػػػػك الفاقػػػػػد لمس ػػػػػعادة، كىنػػػػػا تتحػػػػػدث عػػػػػف 

ه السػػػػػعادة التػػػػػي يتكلػػػػػد عنيػػػػػا راحػػػػػة البػػػػػاؿ، مػػػػػف حيػػػػػث عػػػػػدـ التفكيػػػػػر لمعنكيػػػػػة، ىػػػػػذاالفقػػػػػر مػػػػػف الناحيػػػػػة 

ه السػػػػػعادة، بػػػػػؿ كفػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف األحيػػػػػاف يسػػػػػرقيا سػػػػػرقا مػػػػػف الشػػػػػخص، كمػػػػػا ذفيمػػػػػا يعكػػػػػر صػػػػػفك ىػػػػػ

 تضيؼ المبحكثة بأف  الفقر أمر محتـك عمى الفقير خارج حدكد مقدرتو.

قػػػو الػػػذم يعػػػاني العجػػػز، إمػػػا بسػػػبب "  ىػػػك" غووودنز أنتووووني" إذف باختصػػار فػػػإف  الفػػػرد الفقيػػػر كمػػػا عر 

االفتقػػار إلػػى الميػػػارات أك لضػػعؼ جسػػماني أك أخبلقػػػي فيػػو، أك ليبػػكط ىمتػػػو، أك لتػػدني قدراتػػو، ممػػػا ال 

؛ أم أف الفقػراء حسػب ىػذا التعريػؼ ال يتمركػزكف بزاكيػة كاحػدة، 1"يساعد عمى تحقيؽ النجاح في مجتمعػو

نما بعدة أبعاد تجعميـ يتميزكف بص كرة انفرادية مقارنة بباقي شرائح المجتمع، كىذه األبعػاد ىػي: العجػز، كا 

االفتقػػار إلػػى الميػػارات )البعػػد العقمػػي(، الضػػعؼ الجسػػماني )البعػػد البيكلػػكجي(، الضػػعؼ األخبلقػػي) البعػػد 

قػػات تحػػكؿ دكف المشػػاركة  ػػة )البعػػد المعنػػكم(، كػػؿ ىػػذه تعتبػػر بمثابػػة معك  األخبلقػػي(، كأخيػػرا ىبػػكط اليم 

 عمية لمفاعؿ االجتماعي الفقير لممساىمة في نجاح المجتمع الذم ينتمي إليو.الف

حكؿ أفراد عي نة الد راسة فات التي يتميز بيا الفرد الفقير، فقد تـ استجكاب كالصٍّ نظرا لمخصائص ك 

 األمر الذم سيكضحو الجدكؿ اآلتي: ال، ؿ في لحمة الجماعة االجتماعية أك مدل ذكباف ىذا الفاع

                                                             
، ص 4554عربيػة: دكف بمػد نشػر، ، مركػز دراسػات الكحػدة ال54، )تػر: فػايز الصػباغ(، ط عمم االجتماع: موع مودخبلت عرييوةأنتكني غػدنز،  - 1

384. 



 :"لناسأّن الفقير مقبول أو مرفوض عند ا  أفراد العينة وفقـا لمتغير ىلزيع  تو ":"21.1"دكؿ رقـ الج

 %النسبة المئوية التكرار مكانة الفقير

 3785 086 وعــــــم

 3213 025 ال

 522 245 المجمــوع

كانػت حػكؿ أف    الفػرد ( %3785)أفػراد عي نػة الد راسػة ( أف  غالبيػة إجابػات 21.1يتضح مف الجػدكؿ )

الفقير يرفضو الناس، كمػرد ىػذا الػرفض راجػع إلػى افتقػار ىػذا الفاعػؿ إلػى االمتيػازات االجتماعيػة األخػرل 

ػػنيـ مػػف تحقيػػؽ مسػػتكل عػػيش مقبػػكؿ مػػف جيػػة، كقابػػؿ لتكسػػيع  المكجػػكدة عنػػد بػػاقي الفػػاعميف، كالتػػي تمك 

الماديػة التػي تصػنع لػو مكانػة اجتماعيػة مرمكقػة  الرأس الماؿ العبلئقػي مػف جيػة أخػرل، كحتػى االمتيػازات

داخػػػؿ الجماعػػػة االجتماعيػػػة التػػػي ينتمػػػي إلييػػػا كيتعامػػػؿ معيػػػا، مػػػا مث ػػػؿ ىػػػذا الػػػرأم أحػػػد المبحػػػكثيف فػػػي 

 تصريحو قائبل:

نػػػػػاس كبػػػػػار  َكػػػػػاَيفن المشػػػػػاركة  كػػػػػذلؾفس، ك الفقيػػػػػر ىػػػػػك فقيػػػػػر الػػػػػن   "

، الفقيػػػػػػر ـن ي  تن اعَ مَػػػػػػـ فػػػػػػي جن ي ػػػػػػعَ مَ  عن مَّػػػػػػجَ ين  يػػػػػػؿن م  كاحػػػػػػد قِ  كشن غ ػػػػػػبن مػػػػػػا يَ 

 َعننػػػػػػػػػػَدىنشمػػػػػػػػػا  رن طَػػػػػػػػػػخَ ، لَ شن ين مَ ين قَػػػػػػػػػحتػػػػػػػػػػى كاحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا ين  شن مَّػػػػػػػػػيَ م  

سػػػػػػنة،  36أنثػػػػػى، ") عميػػػػػو س  كن َحػػػػػين راىـ الػػػػػػدن  هن دَ ننػػػػػعَ  كفن راىـ، ك ػػػػػالػػػػػدن 

 (.متزكجة، ماكثة بالبيت ،مستكل تعميمي ابتدائي

 كيصر ح مبحكث آخر قائبل:

راىـ، الفقيػر فػي المػادة الػدن  عن بَ تَ  هَ اس رَ الن   ؾن كَ رن مقبكؿ دَ  ِمِشي الفقير "

 ي"اِلػػػػػػػػػػػػػػػػكَ ، كالفقيػػػػػػػػػػػػػػػػر زَ يشن ِعػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػا ين  عن ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع قَػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.سنة، متزكجة، مستكل تعميمي ثانكم 22أنثى،  )



 :ح مبحكث آخر دائما في سياؽ الحديث عف رفض أك قبكؿ الفقير في المجتمعكيصر  

كا فػػػػػػي م  خن دَ فػػػػػػي رأم اإلنسػػػػػػاف الفقيػػػػػػر مقبػػػػػػكؿ، إنسػػػػػػاف إنسػػػػػػاف، نَػػػػػػ"

يقبػػػػػػػػػؿ  شن ىن رَ عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتكل المجتمػػػػػػػػع مَػػػػػػػػػ َبصَػػػػػػػػػحن رب،  حن الَ كَ صنػػػػػػػػ

، كهن ل  ذَ ؿ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػذؿ، الفقيػػػػػػػر مرفػػػػػػػػكض ينػػػػػػػػاَخػػػػػػػ، دَ اإلنسػػػػػػػاف الفقيػػػػػػػػر

 يشن دِ غَػػػػػػي ىػػػػػػذا مَ ِمػػػػػػليػػػػػػـ بِ  افن بَػػػػػػليػػػػػػـ خاصػػػػػػة فػػػػػػي المدينػػػػػػة تن  افن بَػػػػػػتن 

يمػػػػػػػػبس  يشن دِ غَػػػػػػػػ، مَ ـن ي  يفن ِكػػػػػػػػ ؼن قَػػػػػػػػكن يَ  يشن دِ غَػػػػػػػػيشػػػػػػػػرم كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيء، مَ 

سػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػي  44ى، أنثػػػػػػػػ)"شمن يي  ِطػػػػػػػػعن ، مػػػػػػػػا يَ  ـن ي  يفن ِكػػػػػػػػ

 .(متمرنة غير متزكجة،متكسط، 

مػػا يتضػػػح مػػػف تصػػػريح المبحكثػػػة ىػػػك أف  الفقيػػػر مقبػػكؿ كمرفػػػكض بػػػذات الكقػػػت، مقبػػػكؿ مػػػف ناحيػػػة 

 اعتباره كإنساف كككف أف  الفقر ىك أمر إليي، كمرفكض مف ناحية اعتباره كفاعؿ اجتماعي.

إلػى ىػذا المصػطمح نظػرة نسػبية، بتكزيػع الثػركة كنسػؽ  "...ي نظرذاتو كمف جية أخرل فإف  الفقر بحد 

مػػداـ ىػػذا الشػػخص ال يممػػؾ أم مكانػػة أك ثػػركة معينػػة فسػػتككف النظػػرة ، 1"المكانػػة كالتكقعػػات االجتماعيػػة

الػػذم يكجػد فػػي حالػة ضػػعؼ عمػى عػػاتؽ  "ىػك كألف  الفػرد الفقيػػر بطريقػة دائمػػة أك مؤقتػة دائمػا إليػو سػػالبة،

كسػػائؿ متغيػػرة حسػػب الفتػػرات، كالمجتمعػػات مػػف قػػك ة كتمي ػػز اجتمػػاعي: نقػػكد، محظػػكر كممي ػػز، مػػف خػػبلؿ 

، تأىيؿ تقني، قكة جسدية، قدرات ثقافيػة، حريػة ككرامػة شخصػية فػي مقابػؿ نسػبة ، 2عبلقات، مكانة، عمـك

لمػػػذيف أجػػػابكا بػػػأف  الفػػػرد الفقيػػػر مقبػػػكؿ عنػػػد النػػػاس، كىػػػذا القبػػػكؿ مجسػػػد فػػػي االتصػػػاؿ معػػػو  (2281%)

 معو(، كليس في مجاؿ صنع القرار. )التحاكر 
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 كيتميز "الفقػراء" بصفة عامة بع دة خصائص في مقد متيا:  

 سكء التغذية مف الخصائص المشتركة بيف الفقراء. -

 الكبر النسبي لحجـ األسرة مقارنة بحجـ األسر غير الفقيرة. -

...(، أك ال ماديػة )التعمػيـ، نقص األصكؿ التي يمتمككنيا، سكاء أكانت مادية )األراضػي، المبػاني -

 .  1الميارات...(

أكلئؾ الذيف لدييـ شيكة " أن يـفقد كصؼ فئة الفقراء بػ "George Gilder" "جورج جيمدرأم ا عف 

كعي التي ىي أعمى إلى حد كبير لمعمؿ...، كأف  استعدادىـ لمعمؿ ال يتأثر بمستكيات الرخاء كالدعـ الن  

؛ ىنا نبلحظ أف  شيكة 2"حكف في المطالبة باالنضماـ إلى القكل العاممة...مف األجر المتاح، بؿ إن يـ يم

 العمؿ كاإللحاح في طمبو ىك مف سمات الفئة الفقيرة حسب ما أكرده التعريؼ.

إضػػافة إلػػى مػػا يتمي ػػز بػػو الفقػػراء مػػف خصػػائص تعػػرفيـ عػػف بػػاقي الشػػرائح االجتماعيػػة األخػػرل فػػإف  

َف مصووورمػػػع آلخػػػر، فعمػػػى سػػػبيؿ الػػػذكر ال الحصػػػر فػػػي "لػػػدييـ تسػػػميات عديػػػدة تختمػػػؼ مػػػف مجت " ي َسػػػَمكن

؛ أم الفقػراء التعسػاء الػذيف لػيس ليػـ عمػؿ، Hiabrobro" ىيوايرويرو" "غانوا، كفػي "المدفونين األحياء""

َف "اليرازيووولكفػػػي " " غرينوووو جوريوووب" "روسوووياكىػػػـ المحػػػركميف، كفػػػي " Meziravis" ميزيووورافيس" ي َسػػػَمكن

Grino Juribراء المحتقػركف أك الم كػػرىكف، أم ػا عػف تسػميات الفقػراء فػي الجزائػر كالتػي أشػار ؛ أم الفقػ

 ". القبلليلإلييا بعض المبحكثيف في تصريحاتيـ فيمكف اختصارىا في كؿ مف: "

ػػػا عػػػػف تصػػػػنيؼ الفقػػػػراء فقػػػػد صػػػػن فت  يم"أم  " "الفقػػػػراء" إلػػػػى سػػػػبعة مجمكعػػػػات اجتماعيػػػػة كريمووووة كوووورت

ف، أصػػػحاب المعاشػػػات المسػػػتفيدكف مػػػف التأمينػػػات االجتماعيػػػة، مكظفػػػك العػػػاطمك كاقتصػػػادية أال كىػػػي: " 
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الحككمػػػػة كالقطػػػػاع العػػػػاـ، العمػػػػاؿ الزراعيػػػػكف غيػػػػر المػػػػالككف لؤلراضػػػػي ك أصػػػػحاب األراضػػػػي الزراعيػػػػة، 

العاممكف في القطاع الخاص الرسمي، العاممكف في القطاع غير الرسػمي، المػالككف ألقػؿ مػف ثػبلث أفدنػة 

 .1ية"مف األراضي الزراع

ىنػاؾ أربعػة  2"مديحة أحمد عيادة"كما يجدر اإلشارة إليو أف  لمفقراء مصادر دخكؿ متعددة، فحسب 

 أنكاع محددة بشكؿ رئيسي لنكاحي النشاط التي ت ػكل د دخبل منخفضا كىي كاآلتي:

 القطاع غير الرسمي )نشاط الباعة الجائميف...(. -

 نية أك أقؿ(.القطاع العاـ )العاممكف مف الدرجة الثا -

 عماؿ الزراعة غير المالككف لؤلرض.-

 نظـ اإلعبلنات االجتماعية التي تقـك بتنفيذىا كزارة الشؤكف االجتماعية.  -

باختصار شديد ىذه فقط كمضة خاطفة عف الماىية النسبية لفئة الفقراء، ما تعم ؽ بصفاتيـ كبعض 

 صادر دخكليـ كتصنيفاتيـ.الخصائص التي تمي زىـ عف باقي فئات المجتمع، كحتى م

 :تمثالت العائلة الجزائرية ألسباب الفقــر (3

لقػػػد أثبتػػػت الد راسػػػات أف أسػػػباب الفقػػػر كثيػػػرة كمتعػػػددة، متباينػػػة فػػػي تصػػػنيفاتيا، منيػػػا مػػػا يعػػػكد إلػػػى 

طبيعػة الفػػاعميف االجتمػػاعييف، كمنيػػا مػػا يعػػكد إلػػى أىػػـ كحػػدة بػػذات المجتمػػع أال كىػػي "العائمػػػة"، كمنيػػا مػػا 

 إلػػػى "المجتمػػػع" كبعػػػض النػػػكاحي االجتماعيػػػة، كمنيػػػا مػػػف األسػػػباب مػػػا تعم ػػػؽ بالناحيػػػة االقتصػػػادية،  يعػػػكد

 أك ما تعم ؽ منيا بالن ػكاحي السياسية.
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كفي اآلتي سنذكر بعض األسباب التي أشار إلييا الباحثيف، كالتي كانت كامنة كراء بزكغ ىذه 

" عدة أسباب لمفقر منيا: "البطالة، اإلدماف، غبلء ويعيد الرحمان الريسالظاىرة بالمجتمع، فقد حد د "

المعيشة، انخفاض مستكيات األجكر، كثافة السكاف، اليجرة مف الريؼ إلى المدينة، تراجع معدالت 

العمالة بالخارج، سكء التنظيمي التعميمي، قمة المشركعات التنمكية التي تمتص أعداد كبيرة مف العمالة، 

 .1الميف المطمكبة في سكؽ العمؿ" سكء تكزيع العمالة عمى

، Feagin "5750 2"" فيقنتجريب دراسة " منا لتعدد األسباب المؤدية إلى الفقر، كمحاكلة نظرا  

التعرؼ ، أردنا أىمية العكامؿ الفردية كأسباب لمفقر أكثر مف غيرىا مف األسباب األخرلعف التي كشفت 

 ب المؤدية لحدكث الفقر.راسة حكؿ األسباعمى تمثبلت أفراد عينة الد  

 :"توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير أسباب الفقر االجتماعيـة"": 23.1الجػدكؿ رقـ"

 المجمــوع ال وعـــــم األسيوواب

 % ك

 

 % ك

 

 % ك

 022 350 6282 322 0615 80 اليرود عن مكان الدراسوة 

 022 350 8012 335 0585 006 انتشار الييوت القصديرية

 022 350 6813 053 2085 028 المستوى الترميميتدني 

 022 350 3216 020 4283 082 انتشار اليطالوة

 022 350 8610 335 0312 006 اإلدمان عمى المخدرات

 022 350 7082 305 815 36 انخفاض مشاركة المرأة في الرمل

عدم المساواة في الحصول عمى الخدمات 
 حيةالصت 

25 0218 386 6581 350 022 

قػػد تمركػػػزت فػػي جكانػػػب عػػدة فػػػي  أسوووياب الفقوور االجتماعيوووةنبلحػػػظ أف  ( 23.1)سػػبة لمجػػدكؿ بالن  

مقدمتيا: الت عميـ، العمؿ، اإلقامة، مشاركة المرأة في العمؿ، الجانب الص حي، بعػض الظػكاىر االجتماعيػة 
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قػد تمركػز فػي اإلجابػة المتعم قػة )البطالة، المخدرات(، كعميو فإف  أعمى نسبة مئكية ليذا الن كع مف األسباب 

، مػا أكػده أحػد المبحػكثيف (%4283بانتشار البطالة، كسػبب أكلػي فػي ذيػكع الفقػر بنسػبة مئكيػة قػدرت بػػ: )

 في تصريحو قائبل:

البطالػػػػػػػػػة، عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػكفر عمػػػػػػػػػؿ يكػػػػػػػػػكف فيػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػد فكػػػػػػػػػرم ... "

سػػػػػػػنة، غيػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػة، مسػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػي  88أنثػػػػػػػػى،  ")معنػػػػػػػكم

 (.  جامعي، ال تعمؿ

 (.متزكج، مستكل تعميمي ابتدائية، سن 65، ذكر ")قمة الخدمةث آخر يصر ح قائبل: " كمبحك 

إف  تفسير ىذا الس بب مرتبط بأف  انتشار البطالة سكؼ يؤدم إلى ضيؽ دائرة عممية التنمية بذات 

 عممية التفاعؿ المستمر اليادؼ إلى تحقيؽ رفاىيةالمجتمع، ىذه العممية التي تقكـ باألساس عمى "

، ليصبح بذلؾ كجكد البطالة يعني كجكد عائؽ أماـ سبؿ ىذه العممية، كعامؿ مساعد عمى 1"اإلنساف

، كفي سياؽ الحديث عف البطالة كالفقر،  أشار 2"فقداف المكارد البشرية التي تمثؿ أساس التنمية كغايتيا"

عاـ تخفيضا جادا، بيد أف  أكفأ كسيمة لتقميص التضخـ ىي تخفيض اإلنفاؽ العمماء االقتصاد إلى أف  " 

 .3"التخفيض في اإلنفاؽ العاـ يمكف أف يفضي إلى مستكيات عالية مف البطالة كالفقر

" تدني المستوى الترميموي لؤلفورادأما عف ثاني أعمى نسبة إجابة فقد تمركزت في الس بب المتعم ؽ بػ:"

فػػاه ، ممػا يفس ػر درجػة أىميػػة الكجػكد الت طبيقػي كالفعمػ(%2085بنسػبة ) ي لمت عمػيـ كػػرأس مػاؿ مسػاعد فػي الر 

قنػػػاة الت كصػػػيؿ الجي ػػػدة لمبنػػػاء المعرفػػػي كالعممػػػي البشػػػرم كتنميػػػة المجتمػػػع، انطبلقػػػا مػػػف اعتبػػػار الت عمػػػيـ " 

كازف فيمػا غييػر الػذم يكسػر الت ػصػكرة أخػرل مػف الت  بأن ػو "Parsons ، ككمػا اعتبػره بارسػكنز 4"كالت كنكلػكجي
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عػف طريقػو يػتـ  كالػذم، 1"ركؼ المحيطػة بالفاعػؿ، كيككف لو تأثيره في تغييػر الظ ػمو الفاعؿ كيستخدمويتعم  

ػحية...( مػف  االرتقاء بمستكل العيش لؤلفراد عمى مستكل جميع المجػاالت )االقتصػادية، االجتماعيػة، الص 

بنيػػة جيػػة، كمػػف جيػػة ثانيػػة أصػػبح الت عمػػيـ فػػي الكقػػت الػػر اىف يمثػػؿ المػػرآة العاكسػػة لػػنمط تطػػكر أك تخمػػؼ 

ن مػػػا  العػػػيش ألم مجتمػػػع مػػػف المجتمعػػػات، كلػػػيس مجػػػرد الكعػػػاء الػػػذم يحمػػػؿ معارفنػػػا كيصػػػقؿ ميارتنػػػا، كا 

حيػػاة األمػػـ كالشػعكب، كىػػك مقيػػاس تقػػد ميا كرقييػػا، كىػك فػػي نفػػس الكقػػت جػػكىر أمنيػػا أصػبح الت عمػػيـ ىػػك "

يػػػة، كارتبػػػاط الفقػػػر ، كعميػػػو فينػػػاؾ ارتبػػػاط كثيػػػؽ بػػػيف كػػػؿ مػػػف الفقػػػر كمظػػػاىر الحيػػػاة االجتماع2"القػػػكمي

بػػالت عميـ؛ بحيػػث أف  ذيػػكع الفقػػر فػػي المجتمػػع سػػيؤدم إلػػى ارتفػػاع نسػػبة األميػػة، كػػكف أف  الت عمػػيـ ىػػك األداة 

أنػكاع الكقايػػة الرئيسػي ة لتطػكير الػر أس مػاؿ البشػرم، كزيػادة اإلنتػػاج كاإلنتاجي ػة، كباعتبػار الت عمػيـ كنػكع مػف "

 .3"مف الفقر االقتصادم

ألفراد أم مجتمع مػف المجتمعػات فإن نػا بػذلؾ نتحػدث  "تدني المستوى الترميمي"عف  كعندما نتحدث

عػػف نػػكع معػػيف مػػف أنػػكاع الفقػػر أال كىػػك فقػػر القػػدرات الػػذم يقػػـك فحػػكل محػػكره عمػػى عػػدـ االسػػتفادة مػػف 

 الخػدمات العامػػة بمػا فييػػا الت عمػيـ مػػف جيػػة، كمػف جيػػة أخػرل فػػإف  ىػػذا الن ػكع مػػف الفقػر يتضػػمف باألسػػاس

 العديد مف المؤشرات منيا المعرفة كالقراءة....

ػػػا عػػػف ثالػػػػث أعمػػػى نسػػػػبة إجابػػػة ) ػػػت الس ػػػػبب المتعم ػػػؽ بػػػػػ  (%0585أم  انتشووووار الييوووووت "التػػػػي خص 

كسػػبب اجتمػػاعي ال يقػػؿ أىميػػة فػػي حػػدكث الفقػػر؛ ألف  تػػردم الكضػػع السػػكني لمفػػرد قػػد يػػنجـ  "القصووديرية
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ليػػا األثػػر الفعمػػي عمػػى جانػػب مػػف جكانػػب المجتمػػع، كانتشػػار عنػػو عديػػد مػػف اآلثػػار الجانبيػػة؛ التػػي يكػػكف 

 األمراض كاألكبئة كغيرىا مف المظاىر المتعم قة بالفقر.

كسبب مؤثر في حدكث الفقػر، كػكف  "اإلدمان عمى المخدرات"فقد كانت لسبب  (%0287أم ا نسبة )

فػػي العبلقػػات االجتماعي ػػة مػػرض مػػف األمػػراض االجتماعيػػة الن ػػاتج عػػف خمػػؿ أف  تعػػاطي المخػػدرات يعػػد  "

، فػػػإف  ىػػػذا السػػػبب لديػػػو عبلقػػػة كطيػػػدة بتحديػػػد نمػػػط كنكعيػػػة ممارسػػػات األفػػػراد 1"كنظاميػػػا فػػػي المجتمػػػع

ػمكؾ قػد يػؤثر  بالمجتمع كالطريقة التي يحيكف بيػا؛ حيػث أف  تعػاطي المخػدرات سػينتج عنػو اخػتبلؿ فػي الس 

كػاف يشػتغؿ ليجػد ذاتػو أمػاـ كضػع اقتصػادم جػد عمى الن شاط الحركي المؤدم بػالفرد إلػى فقػداف عممػو إف 

 مزرم في ظؿ العبلقة الثبلثية بيف كؿ مف:

 .روالفق        ةوواليطال      الرمل فقدان      المخدرات عمى اإلدمان

( %5384قػد حضػي بنسػبة ) اليرود عون مكوان الدراسوةفي حيف أف  الس بب االجتمػاعي المتعم ػؽ فػي 

ود راسة، أم ا عف سبب "مف إجابة أفراد عينة ال ، فمقػد "حيةعدم المسواواة فوي الحصوول عموى الخودمات الصت

، أم ا عف أقؿ نسبة إجابة فقد تمركزت في الس بب االجتمػاعي المتعم ػؽ (%5685)كانت نسبة اإلجابة عنو 

 ، كلربمػػا مػػرد عػػدـ إعطػػاء أىميػػة ليػػذا(%584بنسػػبة ) "انخفوواض مشوواركة الموورأة فووي القوووى الراممووة"بػػػ 

كينكنػة المجتمػع الميم شػة كنكاتػو الس بب مف حيث الت أثير في حدكث الفقر راجع إلػى كػكف أف  المػرأة تعػد " 

لػػى مػػدل تجػػذر فكػػرة أف  المكػػاف الرئيسػػي لممػػرأة ىػػك البيػػت، كأف  عمميػػا الكحيػػد 2"المركزيػػة فػػي آف كاحػػد ، كا 

لش ديد عمى تحقيػؽ االسػتقرار العػاطفي الذم يجب أف تتقنو ىك تربية األكالد كتدبر شؤكف بيتيا، كالحرص ا

 ألفراد عائمتيا، كتكجيييا إلى مياديف االستيبلؾ ال اإلنتاج.
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 ":االقتصاديـةتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير أسباب الفقر  ": "25.1الجدكؿ رقـ"

 األسباب االقتصادية
 المجمــوع ال نعـــــ 

 % ك

 

 % ك

 

 % ك

 022 350 32 032 35 000 خسارة مناصب العمـل 

 022 350 3510 058 4186 023 انخفـاض األجـور

 022 350 3785 086 3213 025 ضعف المشاريع التنمويـة

 022 350 3085 033 2581 002 عدم استغالل الثروات الطبيعية بعقـالنية

 022 350 0518 003 5181 332 الء المعيشـةــغ

دم الرئيسػي األكؿ المػؤدم إلػى حػدكث الفقػر انطبلقػا أف  السػبب االقتصػا( 25.1)يتبي ف مف الجدكؿ 

( كمؤشر مػف مؤشػرات انتشػار الفقػر، %5181بنسبة ) "غبلء المريشة"مف إجابات أفراد عينة الد راسة ىك 

 ما َمث ؿ ىذا السبب أحد المبحكثيف في تصريح لػو قائبل:

المسػػػػػػػػتكل المعيشػػػػػػػػي، المسػػػػػػػػتكل المػػػػػػػػادم ىػػػػػػػػك األك ؿ،  شن انن َكػػػػػػػػمَ  "

عيشػػػػػػػة، عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد متطمبػػػػػػات العػػػػػػػيش كالحيػػػػػػػاة مثػػػػػػػؿ غػػػػػػبلء الم

 مسػػػػػػػػػػػػتكل، أعػػػػػػػػػػػػزب ، سػػػػػػػػػػػػنة 46 ،ذكػػػػػػػػػػػػر ")نقػػػػػػػػػػػػص الغػػػػػػػػػػػػذاء...

 (.جامعي تعميمي

؛ الػػػذم قػػػد يػػػنجـ عنػػػو عػػػدـ مقػػػدرة الفػػػاعميف "انخفووواض األجوووور"( المتعم قػػػة بػػػػ%4186لتمييػػػا نسػػػبة )

الكػػريـ؛ الػػذم يعتبػػر االجتمػػاعييف عمػػى تحقيػػؽ الضػػركريات الحياتيػػة التػػي ي ضػػمف مػػف كراء تحقيػػؽ العػػيش 

كمؤشر لمسػتكل المعيشػة الخػاص بػأفراد المجتمػع، كانخفػاض األجػر لػو عبلقػة بفقػر الػد خؿ، مػا عب ػر عػف 

 ىذا الس بب أحد المبحكثيف في تصريحو قائػبل:



 ،ؿن ك ػػػػػأن ا يَ مَ دن قَػػػػػ ز كجن يػػػػػار ك نن  ـن دَ خنػػػػػة قميمػػػػػة )قمػػػػػة الػػػػػدخؿ( ، يَ كمَ الس ػػػػػ "

ة يَػػػػػػػػرن الكَ  هن دَ ننػػػػػػػػ، عَ اكن رَ قنػػػػػػػػم يَ ارِ رَ ،الػػػػػػػػذن ؼن بَزَام ارِ رَ ة قميمػػػػػػػػة، الػػػػػػػػذن صَػػػػػػػػمن الخَ 

 يبن ِصػػػػػبيػػػػػب، مػػػػػا ين لمط   ـن يي  دِ يَػػػػػ ون بَػػػػػ يبن ِصػػػػػا ين كا مَػػػػػض ػػػػػرن مَ )الكػػػػػراء(، يَ 

ة قميمػػػػػػػػػػػة كمَ الس ػػػػػػػػػػػ حن صَػػػػػػػػػػػكا بَ م  دن َخػػػػػػػػػػػليػػػػػػػػػػػـ األدكات، يَ  يشػػػػػػػػػػػرم ون بَػػػػػػػػػػػ

مسػػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػػي متكسػػػػػػػػػػػػػط، سػػػػػػػػػػػػػنة،  54أنثػػػػػػػػػػػػػى،")ةيصَػػػػػػػػػػػػػخِ رن 

 (.متزكجة، ماكثة بالبيت

يممػػؾ النػػاس إال  نقػكد قميمػػة جػػدا،  اليكجػػد عنػدما المبحػػكث ىػك أف  الفقػػػر "  مػا يتبػػي ف لنػػا مػف تصػػريح

 تػػدني مسػػتكل المعيشػػة لمفػػرد؛ كيعنػػي الفقػػر فػػي ىػػذا االتجػػاه بشػػكؿ عػػاـ " 1"كيعػػيش الن ػػاس فػػي فقػػر شػػديد

أك لؤلسػػرة؛ أم الحرمػػاف المػػادم، كالػػذم مػػف أبػػرز مظػػاىره انخفػػاض اسػػتيبلؾ الغػػذاء كم ػػا كنكعػػا، كتػػدني  

ػػال ، كمػػػا يجػػب اإلشػػارة إليػػو كصػػكرة تكضػػيحية ليػػػذا 2"حية كالمسػػتكل التعميمػػي كالكضػػع السػػكنيحالػػة الص 

ففػػي التعريػػؼ السػػيما مػػا تعم ػػػؽ بنقطػػة الحرمػػاف ىػػك أن ػػو يكجػػد العديػػد مػػف األشػػكاؿ المتعػػددة لمحرمػػاف، " 

لحرمػاف مػف فػرص كؽ بشػكؿ عػادؿ نتيجػة االحتكػار، كاالجانب االقتصادم يظير الحرماف مف دخػكؿ الس ػ

العمػػؿ، كنقػػص فػػي تػػكفير التمكيػػؿ كالحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات، كفيػػو حرمػػاف مػػالي كغيػػر مػػالي، كيتمثػػؿ 

ػػحية  كالتدريبيػػػة كالمعيشػػػية كالتعميميػػػة، الحرمػػاف االجتمػػػاعي فػػػي عػػػدـ عدالػػة تكزيػػػع الػػػدخؿ كالخػػػدمات الص 

لحرماف مف بعض حاجات الحيػاة األساسػية ا"الحرماف" بأن و ىك "  "األمم المتحودة ، كقد عر فت "3"المناسبة

ػعمػيـ كالر  مثػؿ الغػػذاء كالمػأكل كالممػػبس كالت   . فينػػا الحرمػاف قػػد ارتػبط ارتباطػػا 4"حية األكليػػة كاألمػفعايػػة الص 
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األساسية التي انطبلقا مف تكفرىا يمكف أف يحيا الفػرد بمسػتكل معيشػي الئػؽ *كثيقا بما يعرؼ "بالحاجات"

كارد معينة لشراء ىذه الحاجات؛ كتحقيؽ الفػرد لعػيش مقبػكؿ يكػكف كفقػا لمسػتكيات كمقبػكؿ في ظؿ تكفر م

 إنفاقو بصفة عامة.

فقػد كانػت نسػبة اإلجابػة  "عدم استغبلل الثروات الطييرية يصورة عقبلنية"أم ا عف الس بب الخاص بػ

الثػػركات التػػي ؛ كػػكف أف  ىنػػاؾ عبلقػػة كطيػػدة بػػيف قيػػاس درجػػة الرفػػاه االقتصػػادم ك (%2581عنػػو بػػنعـ )

يتكفر عمييا أم مجتمع، كبكابة مؤدية إلى تحقيؽ تنمية اجتماعية كاقتصادية تحد إلى حػد مػا مػف مظػاىر 

نػػػدرة المػػػكارد الفقػػػر فػػػي معنػػػاه الشػػػامؿ بأن ػػػو يعنػػػي"  07761" فميوووب عطيووووةإذ يعػػػر ؼ " الفقػػػر بػػػالمجتمع، 

" الػػذم التخمووف" ك"الفقووورف مصػػطمحي ""، كىػػك بيػػذا يػػزامف بػػيكتبديػػدىا، أك تكزيعيػػا عمػػى نحػػك غيػػر عػػادؿ

يعنػػي فػػي جػػكىره تنظػػيـ غيػػر فع ػػاؿ يػػؤدم إلػػى تبديػػد المػػكارد االقتصػػادية كالبشػػرية معػػا، ممػػا يعػػكؽ حركيػػة 

التقدـ بذات المجتمع، كيعرقؿ مسيرتو نحكىا، كيمكف أف يكػكف سػببا فاعػؿ فػي زيػادة معػدالت الفقػر داخػؿ 

سػبب مػف  "خسارة مناصب الرملجابات تمركزت في اعتبػار "مف اإل (%24في حيف أف  نسبة )المجتمع، 

أداة المجتمػػػع فػػػي األسػػػباب المؤديػػػة لحػػػدكث الفقػػػر، كػػػكف أف  العمػػػؿ كمػػػا ينظػػػر إليػػػو االقتصػػػاديكف بأن ػػػو " 

ن ػػو بػػذلؾ أحػػد عكامػػؿ االسػػتقرار كالتػػكازف  ػػمع كالخػػدمات التػػي تفػػي بحاجػػات البشػػرية، كا  الحصػػكؿ عمػػى الس 

فمػػف خػػبلؿ العمػػؿ يسػػتطيع الفػػرد أف يمبػػي الحاجػػات األساسػػية: المأكػػؿ، المػػأكل،  ،2"الحيػػكم فػػي المجتمػػع

المشػػرب، الكسػػاء...، كيحقػػؽ أمنػػو االقتصػػادم كلػػك بصػػكرة نسػػبية، كلكػػف ىػػذا متكقػػؼ عمػػى طريقػػة حيػػاة 

األفػراد كطبيعػػة مفيػكميـ لمعمػػؿ، كاالسػتفادة منػػو لبلرتقػاء فػػي كجػكدىـ االجتمػػاعي المػادم كالمعنػػكم معػػا، 

                                                                                                                                                                                                          

 " الحاجػػػػػة بأنيػػػػػا "رغبػػػػػة لػػػػػدل اإلنسػػػػػاف أك لػػػػػدل المجتمػػػػػع، يمكػػػػػف تحقيقيػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ إحػػػػػداث تغييػػػػػر بنػػػػػائي عيووووود الرزيوووووز مختووووواريحػػػػػد د "-*
كاالستمرار كالبقاء كالتفاعؿ الس كم، كتشػمؿ الحاجػات األساسػية  أك كظيفي مادم أك معنكم، بحيث يؤدم حدكث ىذا التغيير إلى إعادة حالة التكازف

 االستيبلؾ الشخصي كاستخداـ الحاجات العامة... "، كلحاجة ىي "كؿ ما يطمبو اإلنساف، كما ىك ضػركرم لػو مػف رغبػات، أك لتػكفير مػا ىػك مفيػد
ع لمحاجػة: حاجػة معياريػة أك قياسػية، الحاجػة الممحػة، الحاجػة المعب ػر أربعػة أنػكا 8977" يرادشوولتطكيره كنمكه"، كتعني الحاجة العجػز"، كقػد حػد د "

   عنيا ، الحاجة المقارنة.
 .84، ص 4554، دار فرحة لمنشر كالتكزيع: مصر، 58، طالفقر وطرق قياسو: اتجاىات نظرية ومنيجية حديثةنادية جبر عبد اهلل،  - 1
 .88، ص مرجع السايقالعبلء محمد حسكنة،  - 2



" بػػأف  الفقػػر بحاضػػرنا يظيػػر الس ػػبب العػػاـ كالر ئيسػػي، بػػؿ كاعتبػػاره أفضػػؿ األسػػباب، Françoisتبػػر "كيع

ػد كيػنظ ـ اإلشػارات المتفرقػة، كيعطػي معنػى لمنػزكح  كالمفتاح الر ئيسي لمد كاعي الجيكية لمعمؿ، كمػا أن ػو يكح 

تػػي خصػػت الس ػػبب المتعم ػػؽ ( فقػػد مثمػػت أدنػػى الن سػػب، كال%2281أمػػا نسػػبة ). 1نحػػك البحػػث عػػف العمػػؿ

 . "ضرف المشاريع التنموية"بػ

 ":أسباب الفقر الديمغرافيةتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  "": 21.1الجدكؿ رقـ"

 المجمــوع ال وعـــــــم أسياب الفقر الديمغرافية

 % ك

 

 % ك

 

 % ك

 022 350 61 281 39 180 النمك السكاني المتزايػد

 022 350 66.8 308 33.2 153 كبر حجـ العائمػة

 022 350 68.3 315 31.7 146 اليجرة مف الريؼ إلى المدينة

ىػػػك  "النمووو السوووكاني المتزايوودأف  أعمػػى نسػػبة إجابػػػة كانػػت فػػي اعتبػػػار"( 21.1)يتبػػي ف مػػف الجػػػػدكؿ

ي مظيػر مػف مظػاىر الفقػر التػ Mabongunjeالس بب األك ؿ في حدكث الفقر، إذ ي عد  ىذا العامؿ حسب 

ؿ فييا أكثر في خضـ ىذا الفصؿ يادة الس كانية كما أشرنا سمفا تعتبر مف القػكل المضػادة سكؼ نفص  ، فالز 

عائقػػا أمػػاـ الت نميػػة مػػف جيػػة، كمػػف جيػػة أخػػرل فػػإف  االنفجػػار السػػكاني يعػػد  كعامػػؿ لمنمػػك فػػي المجتمػػع، 

مػف المجتمعػات، ىػذا فػي حالػة  اجتماعي ضد الت قدـ، كالمضػي قػدما بعجمػة التطػكر المسػتمر ألم  مجتمػع

إذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ تػػكازف فعمػػي قػػائـ بػػيف كػػؿ مػػف النمػػك السػػكاني كالنمػػك االقتصػػادم لممجتمػػع، كفقػػا لكضػػع 

يػادة الس ػكانية، خاصػة كأف  "  القػرنيف الماضػييف خبلليمػا فقػط كمػع نيضػة إستراتجية تتماشى كمتطمبػات الز 

العػػالـ فػػي االرتفػػاع مػػف حػػكالي بميػػكف نسػػمة فقػػط فػػي عػػاـ  الحيػػاة االقتصػػادية الحديثػػة أخػػذ تعػػداد سػػكاف

                                                             
1 -François de Bernard, la pauvreté durable : suivi de le gouvernement de la pauvreté, le félin. KIRON, édition 

du félin : Paris, 2002, p78. 

 



 أحػد "كير حجم أفوراد الرائموة"، في حيف أف  ثاني نسبة كانت العتبػار 1"بميكف نسمة اليـك 481إلى  5602

( متمركػزة فػي اعتبػار اليجػرة %1585، أم ا أقؿ نسبة فقػد قػدرت بػػ )(%1180األسباب المؤدية إلى الفقر )

االرتحػاؿ عػف مكػاف اإلقامػة األصػمي كالبيئػة ، الذم يقـك عمى " "النزوح الريفي"لمدينة، أكمف الر يؼ إلى ا

نػػكاع الحػػراؾ بػػيف ، ككنػػكع مػػف "أ2"المحميػػة إلػػى مكػػاف آخػػر لبلرتػػزاؽ ككسػػب كسػػائؿ العػػيش أك لسػػبب آخػػر

يفػػي  كسػػبب مػػف أسػػباب الفقػػر؛ كػػكف أف  الن ػػزكح 3"كحػػدة جغرافيػػة كأخػػرل متضػػمنا التغيػػر لمحػػؿ اإلقامػػة الر 

يػػنجـ عنػػو عديػػد مػػف المظػػاىر المعب ػػرة عػػف الفقػػر فػػي مقػػد متيا: زيػػادة البطالػػة، انخفػػاض األجػػكر كالػػد خؿ، 

ارتفػػػاع تكػػػاليؼ العػػػيش...الخ، خاصػػػة إذا كػػػاف ىػػػذا الن ػػػزكح غيػػػر مراقػػػب كمػػػنظـ فإن ػػػو سػػػكؼ يػػػؤدم إلػػػى 

يفػػي كمظيػػر مػػف مظػػاى ر الحػػراؾ الجغرافػػي الػػذم ال يقػػـك الت ضػخـ الحضػػرم، باإلضػػافة إلػػى أف  الن ػػزكح الر 

ن ما يتعداه إلى عممي ة نقؿ بعض القي ـ المتعم قة بطريقة العػيش كمػا تقػـك  فقط عمى فكرة االنتقاؿ الجسدم؛ كا 

عميػو مػػف ثقافػػة معينػػة منتجػة لػػرأس مػػاؿ تعػػاممي قػد يسػػاىـ فػػي خمػػؽ سػمككيات ال تتماشػػى كطبيعػػة الحيػػاة 

 .4األحياف مف تناقضات متباينة كاضحة المعالـاالجتماعية كما تحممو في كثير مف 

 -االجتماعيووووةمنيػػػػا:  5كمػػػا يجػػػػدر اإلشػػػػارة إليػػػػو أن ػػػػو إضػػػػافة إلػػػػى أسػػػػباب الفقػػػػر التػػػي قمنػػػػا بػػػػذكرىا

 ، يكجػػػد أسػػػباب أخػػػرل يمكػػػف حصػػػرىا فػػػي جكانػػػب متباينػػػة ليػػػا الػػػدكر الفاعػػػؿ الديمغرافيوووة -االقتصوووادية

المتػرجـ  "الجانب الديني"المجتمع، مجسدة في كؿ مف:  أك حتى الجانبي في حدكث الفقر كترسخيا بعمؽ

 ."عدم األمر يالمرروف والنيي عن المنكر"، إضافة إلى "ترك الزكاة"في كؿ مف: 

                                                             
 .38، ص 4585، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع: عماف، 58، ط االنفجار السكانيأحمد سامي الدعبكسي،  - 1
2
، ص 4585، دكف طبعػػة، الشػركة العربيػػة المتحػدة لمتسػػكيؽ كالتكريػدات: القػػاىرة، المجتمووع الريفووي والحضوري واليوودويركف، إدريػس غػػراـ كآخػ - 

457. 
  .844، ص 4583، جكاف 56، العدد مجمة عموم اإلنسان والمجتمع، "اليجرة الريفية في الجزائر الظاىرة القديمة الجديدة"رشيد زكزك،  - 3
4
 ".56كثر أنظر لسالحق رقم "ستوضيح لسجدول أ - 

ت عمييا فيما تعم ؽ بأسباب الفقر، فإن يا جد كثيرة كمتنك عة، لكف تركيزنا عمى ىذه األسباب دكنما سكاه جاء مف منطمؽ أىـ األسباب التي رك ز  - 5
 .الد راسات التي تـ اإلطبلع عمييا، كليس مف باب الصدفة



،  كأسػباب أخػرل 1كىناؾ أسباب تـ تحديػدىا انطبلقػا مػف المقػاببلت التػي تػـ إجراءىػا مػع المبحػكثيف

 ا منيا:يمكف إضافتيا إلى األسباب التي تـ اإلشارة إليي

 الت طكر التكنكلكجي الس ريع. -

 تسارع كتيافت الناس نحك تحقيؽ الكماليات. -

 انتياؾ حقكؽ اإلنساف. -

 اتساع اليكة بيف الطبقتيف الفقيرة كالغنية. -

 :2" فيمكف إيجازىا في اآلتػيميشيل تشوسودوفيسكي" حسب "الفقر الرالميأما عف أسباب "

غير.البطالة العالمية كانييار اإلنفاؽ اال-  ستيبلكي، تراكـ الثكرة العالمية، كتدمير رأس الماؿ الص 

 :3عمى المستوى الكمي عمى مستوى "الوطن الرريي"االقتصادية أسياب الفقر : 58الشكؿ 
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2
 .384 -359، ص 4584، )تر: محمد مستجير مصطفى(، الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة، عولمة الفقرسكدكفيسكي، ميشيؿ تشك  - 

يـ،  - 3 يـ(، ط دراسات في الفقر والرولمة: مصر والدول الررييةكريمة كر  ، المجمس األعمى لمثقافة: القاىرة، 844، العدد 58، )تر: سمير كر 
 .488 ، ص4555

 انخفـاض معدل البطالة

انخفـاض  
 إنتاجية العمالة

نقص إمكانية الحصول  
 على األصول واالئتمان

 الفقـر

عدم كفـاية صافي التحويالت إلى  
 الفقراء

 عدم المساواة في توزيع الدخل

عدم المساواة في توزيع   ارتفـاع معدل عبء اإلعالة
 األصول

انخفـاض معدل مشاركة  
 القوى العاملة

مشاركة المرأة في  انخفـاض  
 القوى العاملة

 ارتفـاع معدل النمو السكاني

انخفـاض معدل النمو الّسوي  
لنصيب الفرد من الناتج القومي  

 اإلجمالي

المساواة في    عدم
الحصول على  

 الخدمات التعليمية

عدم المساواة في الحصول  
 على الخدمات الصحية

 العواال الخ رتٌة:

- عبء الدٌن الخ رتً.-مدهور شروط المت رة.-

 ً والدولًانقص المع ون اإلقلٌ- الحروب.
ئمة  سياسات غير مال

 لالقتصاد الكلي



تى إضافة إلى ىذه األسباب يكجد أسباب خارجية ليا تأثير ليس فقط عمى اقتصاد المجتمع بؿ كح

 عمى بنيتو التحتية كالفكقية معا، كمف ىذه األسباب ما سكؼ نذكره في اآلتي: 

 :1األسياب الخارجية لمفقر"  54الشكؿ رقـ "

 :األسياب الخارجية         

 

 

 

 

" االحػػتبلالت العسػػكرية األجنبيػػة كمػػا حصػػؿ فػػي العػػراؽ، فمسػػطيف، األسووياب الخارجيووةكمػػف أبػػرز "

قصػػاء أعػداد أخػػرل مػف أعمػػاليـ، الصػكماؿ؛ ح يػػث أدل االحػتبلؿ إلػػى تيمػيش أعػػداد كبيػرة مػػف السػكاف كا 

كما قامت قك ات االحتبلؿ بتدمير البني ة الت حتية ال تي تمثؿ أساس في الت نمية
2. 

 Laurine"" لووورين سووتون" ك" KIEVIEN Smith" "كيفووين سووميثكانطبلقػػا مػػف دراسػػة " 

STONE" تكصػبل إلػى حقيقػة مؤداىػا أف  أسػباب الفقػر كالغنػى يمكػػف 9191ـ فػي بحثيمػا المنشػكر عػا ،

 :3تصنيفيا تحت أربعة عكامؿ

 : الس مات الفردية لمفقير كالغني.الرامل األول

 : يعكد إلى الثقافة السائدة. الرامل الثاني

                                                             
 .86، ص المرجع السايقدناف داكد العذارم، ىدل زكير الدعمي، ع - 1
2
 .468 -465ص ص  ،المرجع السايقحميد ياسر الياسرم، - 

مجمة اآلداب والرموم ، "أسبابيا كسبؿ عبلجيا :ظاىرة الفقر دراسة سكسيكلكجية نقدية في طبيعة الظاىرة"عبيد بف عمي عطياف آؿ مظؼ، - 3
 .110ق، ص  1425امعة عبد المالؾ بف عبد العزيز، ، ج13، المجمد اإلنسانية

عدم توافر دعم من جانب المنظمات  
 اإلقـليمية

 عولمة أسواق السلع والخدمات

تنفيذ برامج التصحيح الييكلي الممول  
لمنظمات الدوليةمن قبل ا  

 روبـالح عبء الدين

 تدىور نسب التبادل التجاري

انعدام وعدم مالئمة الدعم الذي تقدِّمو  
 المنظمات الدولية لبراج مكافحة الفقر



 : يعكد إلى البناء االجتماعي.الرامل الثالث

 : يعكد إلى الحظ كالقدر.الرامل الرايع

حالػػة كاقعيػػة "إذا أردنػػا الحػػديث عػػف األسػػباب المؤديػػة لمفقػػر بصػػفة عامػػة نجػػد أن يػػا عبػػارة عػػف إذف 

البلمسػػاكاة يػػر المترابطػػة مثػػؿ: تفشػػي البطالػػة، كليسػػت كحػػدة تصػػكيرية، كيمثػػؿ مجمكعػػة مػػف المشػػكبلت غ

 .1"فاىية، اليجرة، تفاكت الخدمات في البيئة الحضريةفي الر  

اعميف معنييف دكنما سكاىـ في حدكث أم ظاىرة مف الظكاىر السػيما ىناؾ جكانب كعكامؿ كثيرة كف

 ظػػػػػػاىرة الفقػػػػػػر، كمػػػػػػف أجػػػػػػؿ ىػػػػػػذا قمنػػػػػػا بطػػػػػػرح تسػػػػػػاؤؿ عػػػػػػف مػػػػػػف ىػػػػػػك المتسػػػػػػبب فػػػػػػي حػػػػػػدكث الفقػػػػػػر 

أك المسػؤكؿ عػػف كجػػكده، مركػػزيف عمػػى كػػؿ مػػف المجتمػػع كالعائمػػة نظػػرا لعبلقػػة االرتبػػاط المكجػػكدة بينيمػػا، 

 اشر أك غير مباشر في التأثير عمى سمككيات األفراد:كجماعة الرفاؽ المساىمة بشكؿ مب

 ":المتسبب في حدوث الفقرتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  ": "47.3الجدكؿ رقـ "
 %النسبة المئوية التكـــرار المتسبب في حدوث الفقر

 0613 008 العبئلــــ 

 012 03 األصدقبء

 5586 330 المجتموووع

 522 245 المجمــوع

نجػد أف  أكبػر تكػرار كنسػبة مئكيػة كانػت فػي الخيػار المتعم ػؽ فػي اعتبػار  (22.1)مف خبلؿ الجػدكؿ 

" "ىػػػذا الكيػػػاف الجمػػػاعي مػػػف البشػػػر، بيػػػنيـ شػػػبكة مػػػف التفػػػاعبلت كالعبلقػػػات الدائمػػػة كالمسػػػتقرة المجتموووع"

مػػػاف كالمكػػػاف" ؿ فػػػي ، ىػػػك المتسػػػبب ك 2نسػػػبيا، كتسػػػمح باسػػػتمرار ىػػػذا الكيػػػاف كببقائػػػو فػػػي الز  المسػػػؤكؿ األك 
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ِ نة الد راسة بنسػبة  ، كفػي سػياؽ الحػديث عػف اعتبػار (%5586)حدكث الفقر؛ حيث قدرت إجابة أفراد عي 

 المجتمع كمتسبب أك ؿ في حدكث الفقر يعب ر أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:

 شن ييَ ِطػػػػػػػػعن الفػػػػػػػػرد مػػػػػػػػا يَ  يػػػػػػػػدن زِ فػػػػػػػػي بعػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػاف المجتمػػػػػػػػع ين  "

، غيػػػػػػر متزكجػػػػػػةسػػػػػػنة،  47أنثػػػػػػى،  ")وتفػػػػػػاؤؿ لكػػػػػػي يحس ػػػػػػف حالتػػػػػػ

 (.مستكل جامعي، عاممة

ػغط ال ػذم يمارسػو  يتبي ف مف تصريح المبحكثة أف  مسؤكلي ة المجتمػع فػي حػدكث الفقػر تكمػف فػي الض 

أحيانػا عمػى أفػػراده مػف خػػبلؿ عػدـ إتاحػػة ليػـ فرصػػة لتحسػيف أكضػػاعيـ، لربمػا ىنػػا األمػر لػػو عبلقػة مػػثبل 

قمة فرص العمؿ، أزمة الس كف...، كحتى مف ناحيػة القكاعػد االجتماعيػة التػي عمى سبيؿ الذ كر ال الحصر 

ػػف بعػػض الفػػاعميف مػػف االنػػدماج بمجػػتمعيـ،  يفرضػػيا عمػػى فاعميػػو، فكثيػػرا مػػا تتخػػذ صػػبغة قيريػػة ال تمك 

ػػػكابط االجتماعي ػػة ال تػػػي تمػػـز األفػػػراد عمػػػى  باعتبػػار ىػػػذا األخيػػر الكػػػؿ المركػػػب الػػذم ينػػػتج العديػػد مػػػف الض 

لتزاـ بيا، في إطػار صػك ر القيػر التػي تمارسػيا عمػى األفػراد، لكػف إف زاغػت تطبيقػات األفػراد كالخضػكع اال

ليذه الض كابط فإن و يؤدم إلى حدكث خمػؿ ي تػرجـ فػي شػكؿ ظػكاىر متعػد دة؛ ليحتػؿ فػي المرتبػة الثانيػة مػف 

ِ نػػػة الد راسػػػة عمػػػى اعتبػػػار العائمػػػة ىػػػي المتسػػػبب الثػػػ  اني فػػػي كقػػػكع الفقػػػر بنسػػػبة)حيػػػث إجابػػػة أفػػػراد عي 

ػا أشػار إليػو "(0382% " فػي سػياؽ العبلقػة الكطيػدة المكجػكدة بػيف كػػؿ مصوطفى يوتفنوشونت، كانطبلقػا مم 

مػػف العائمػػة كالمجتمػػع؛ فػػبل يمكػػف أف نفيػػـ المجتمػػع إال  بفيػػـ بنيػػة النسػػؽ العػػائمي ككنػػو المرتكػػز القاعػػدم 

مف خػبلؿ طبيعػة األفػراد ال ػذيف تمػدىـ العائمػة لممجتمػع،  الذم إم ا يساىـ في تطكر المجتمع أك في تخم فو،

انطبلقا مف طبيعة الت نشئة االجتماعيػة التػي تقػد ميا ألفرادىػا، لكػف لػيس دائمػا العائمػة مسػؤكلة عػف حػدكث 

ن مػػػا قيػػػر الظػػػركؼ خاصػػػة االقتصػػػادية، السػػػيما إف كػػػاف الكالػػػديف يعانيػػػاف حالػػػة مػػػف الحرمػػػاف  الفقػػػر، كا 

إلػػػى أف تجعػػػؿ مػػػف الفقػػػر امتػػػدادم؛ أم يطػػػؿ أبنائيػػػا  -خاصػػػة الكالػػػديف–يجبػػػر العائمػػػة المػػػادم، فيػػػذا مػػػا 

دد يصر ح أحد المبحكثيف قائػػبل:  باعتبارىـ أعضاء منصيريف بيا، كفي ىذا الص 



 رن دَ قَػػػػػػتن ، أحيانػػػػػػا الكالػػػػػػديف تَ بَػػػػػػزَاؼن ي ِشػػػػػػمِ  حن صَػػػػػػمسػػػػػػؤكلة بَ  " العائمػػػػػػة

 ـن كىَ م ػػػػػكن ، إذا كَ ـن كىَ ر  قَػػػػػىػػػػػـ كين كا أكالدم ػػػػػكن كَ ين  ون ش بَػػػػػمن ى  دن ننػػػػػعمػػػػػييـ مػػػػػا عَ 

ذا قَػػػػػػشن من كىَ ر  قَػػػػػػمػػػػػػا ين   ،سػػػػػػنة 46 ،ذكػػػػػػر". )قميػػػػػػؿ ـن كىَ م ػػػػػػكن كَ ين  ـن ى  كن رَ ، كا 

 (.مستكل جامعي، أعزب

فانطبلقػػا مػػف تصػػريح المبحػػكث يتبػػي ف لنػػا بػػأف  العائمػػة بمثابػػة الس ػػند العػػاطفي كمصػػدر مػػف مصػػادر 

ؿ، كبالتػالي تصػبح ىػذه الكحػدة االجتماعيػة كسػند الد عـ المادم، خاصة إف كاف كضعيا االقتصػادم مقبػك 

عػػػاطفي كمػػػادم بػػػػذات الكقػػػت، لكػػػػف إف كػػػاف كضػػػعيا االقتصػػػػادم كاالجتمػػػاعي متػػػػدني سػػػينعكس عمػػػػى 

المستكل المعيشي ألفرادىا مف حيػث عػدـ مقػدرة خاصػة الكالػديف عمػى تمبيػة الحاجػات األساسػية ألفرادىػا: 

ػػا عػػف أقػػؿ نسػػبة فقػػد ك ىػػـ المتسػػببيف فػػي الفقػػر بنسػػبة)  األصوودقاءانػػت حػػكؿ اعتبػػار التعمػػيـ، األكؿ....أم 

فػػي حػػيف صػػر ح بعػػض المبحػػكثيف بػػأف  حػػدكث الفقػػر لػػيس ال المجتمػػع كال العائمػػة كال األصػػدقاء ، (086%

ن    :ؿ كاألخير في تكاجدهما الفرد ىك المسؤكؿ األك  ليـ دخؿ في حدكثو، كا 

 ـن ي  عن تَ مػػػػػػػػة ننػػػػػػػػالعائ ؾن كَ رن األفػػػػػػػراد ىػػػػػػػػـ المتسػػػػػػػػببيف فػػػػػػػػي الفقػػػػػػػر، َضػػػػػػػػ"

 كشن يب  ِصػػػػػػػا ين مَػػػػػػػ فن ِمػػػػػػػ كشن غ ػػػػػػػبن ا مػػػػػػػا يَ مَػػػػػػػى   حن صَػػػػػػػكا بَ م  دن َخػػػػػػػَأ ـن ي  كلن ق ػػػػػػػتن 

ػػػػػػػيكا، الفػػػػػػػرد ىػػػػػػػك ى ػػػػػػػرن كَ الخدمػػػػػػػة يَ   66ذكػػػػػػػر، ") الفقػػػػػػػر يػػػػػػػبن جِ ين  الم 

 (.سنة، متزكج، مستكل تعميمي ابتدائي

 ياؽ قائبل:ح مبحكث آخر دائما في نفس الس  كيصر  

ػػػػػي"  شن من دَ خنػػػػػا يَ مَػػػػػ، ادن عَػػػػػعػػػػػب كالقن الم   يػػػػػرن ا غِ ييَػػػػػطِ عَ  شن من دَ خنػػػػػمػػػػػا يَ  الم 

كا يب  ِصػػػػػػػػا ين كا مَػػػػػػػم ػػػػػػػػطن حَ تن األكالد يَ  كؾن ذ  كيكلػػػػػػػػد ىَػػػػػػػ جن َك زَ تنػػػػػػػيَ كِ  ؾن كَ رن َضػػػػػػػ

األك ؿ مػػػػػػا  ـن اى  ابَػػػػػػة، بَ يَحػػػػػػمِ ة من كَ سنػػػػػػكا كَ يب  ِصػػػػػػكبل )األكػػػػػػؿ(، مػػػػػػا ين امَػػػػػػ



 شن من دَ المسػػػػػػتقبؿ، الفػػػػػػرد ىػػػػػػك المسػػػػػػؤكؿ مػػػػػػا خنػػػػػػ شن ارن دَ كمَػػػػػػ شن من دَ خنػػػػػيَ 

ي سػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػتكل تعمميػػػػػػػػػ 54أنثػػػػػػػػى، ")شن زن فَػػػػػػػػمػػػػػػػػػا قن  اشن رَ مػػػػػػػػا جنػػػػػػػػ

 (.متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيت

 نماط الفقــر:( تمثالت أفراد العائلة الجزائرية أل1

تشير أدبيات الت نمية البشرية كاالقتصادية إلى العديد مف األشكاؿ كاألنكاع المتعم قػة بػالفقر، باختبلفػو 

جماعػػػة مػػػف الن ػػػاس أك اقتصػػػاد كمػػػي بػػػآخر، فينػػػاؾ مػػف مكػػػاف إلػػػى آخػػػر، يمكػػػف تحديػػػده بمقارنػػػة ظػػركؼ 

تصػػنيفات عديػػدة حسػػب كػػؿ باحػػث، تصػػنيفات تختمػػؼ مػػف مجتمػػع آلخػػر، كمػػف فتػػرة زمني ػػة ألخراىػػا، كمػػا 

تختمػػؼ بػػاختبلؼ دكرة الحيػػاة نفسػػيا، كمػػرد إدراجنػػا ليػػذا العنصػػر ببحثنػػا مػػرده إلػػى محاكلػػة التعػػرؼ عمػػى 

ػػا يسػػاعد فػػي إمكانيػػة التعمػػؽ أكثػػر فػػي أسػػباب األنمػاط األكثػػر ظيػػكرا فػػي تمػػثبلت أفػػراد  عينػػة الدراسػػة، مم 

 ذيكع بعض ىذه األنماط، كعميو سنكرد بعض أنماط الفقر في اآلتي:

الفقووور " فإن ػػػو ي قػػر بكجػػكد ثػػػبلث معػػاني لمفقػػػر: حسوووين عيووود الحميووود أحموود رشووووانحسػػب الباحػػث "

الفقوور المطمووق، الفقوور لمفقػر أال كىػػي:  كثيػػرة أنػػكاع، تحمػػؿ األخبلقووياالجتموواعي، الحاجووة والروووز، الفقوور 

 الكمي )الشامل(، الفقر النسيي، الفقر الييئي. 

"يشػػير إلػػى مكقػػؼ يعػػيش الن ػػاس فيػػو لمجػػرد الكجػػكد كعػػدـ إشػػباع الحاجػػات  :الفقــر المطلـــق( 1.2

ت؛ ألف  األساسي ة لحياة اإلنسػاف، كال تػي ت عػرؼ باحتياجػات الكفػاؼ، تكػكف الكجبػة الت اليػة مجػرد حيػاة أك مػك 

، كىػك 1"اآلثار الت راكمية لسكء الت غذية كالمجاعة تصيب المجتمع بالضعؼ، كىكذا يأخذ الفقػر مكانػة مطمقػة

الحالػػة ال تػػي ال يسػػتطيع فييػػا ، كىػػك" 2"خػػط الفقػػر ال ػػذم يسػػمح لممػػرء بالحػػدكد الػػد نيا البل زمػػة لمعػػيش البلئػػؽ"
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ػػمع الغذائيػػة، اإلنسػػاف فػػي ظػػؿ دخمػػو الكصػػكؿ إلػػى إشػػباع الحاجػػات األسا سػػية أك اإلنفػػاؽ عمػػى مجمػػكع الس 

ػػمع غيػػر الغذائيػػة الض ػػركرية كالمتمث مػػة فػػي )الغػػذاء، ػػحة، النقػػؿ(، كعمػػى  كالس  المسػػكف، الممػػبس، الت عمػػيـ، الص 

حالػة مػػف الحرمػاف الش ػديد مػػف ، كىػك "1"أسػاس ذلػؾ فػػإف  كػؿ فػرد يقػػؿ دخمػو أك إنفاقػو عػػف ذلػؾ يعتبػر فقيػػرا

مػػات ا " أكضػػاع الحيػػاة الفقوور المطمووق"، كيصػػؼ "لحيػػاة االقتصػػادي ة كاالجتماعي ػػة كالثقافي ػػة البلئقػػةأبسػػط مقك 

 :2ألفراد أك أسر معيشية معينة دكف أم مقارنة بينيما كبيف اآلخريف كفيو نكعيف

يحصؿ عندما ال تتكفر  لمفرد أك لؤلسر حاجات الكفػاؼ الطبيعيػة : الفقر المطلق األولي(1.2.2

المعركفة باالحتياجػات األساسػية )الغػذاء، الممػبس، ميػاه الش ػرب  -م المستكل المعيشي األدنىأ -اإلنسانية

حة، الت عميـ(.  النقية، إصحاح البيئة، الص 

 كيعنػػػػػػي العػػػػػػزؿ مػػػػػػف المشػػػػػػاركة فػػػػػػي الحيػػػػػػاة االجتماعي ػػػػػػة، : الفقـــــــر المطلــــــق الثــــــانوي( 1.2.2

، كداخػؿ ىػذا 3المتعارؼ عميو في مجتمع معػيف أك عدـ تحصيؿ الحد األدنى لممستكل االجتماعي كالثقافي

الفقووور ، كيسػػػمى بػػػػخط الفقػػػر األعمػػػى، كيطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ مسوووتوى أعموووى لمفقووور"المفيػػػـك يكجػػػد مسػػػتكييف "

أمػػريكييف كحػػد أعمػػى، كدكالر كاحػػد  دوالريوون، كىػػك الػػذم تقػػد ره المنظمػػات الدكلي ػػة مػػا بػػيف المطمووق الرووادي

كيسػمى باسػـ  خوط الفقور األدنووى"ز ىذا المستكل أك الخط غنيا، أمػا "أمريكي كحد أدنى، كيعتبر مف يتجاك 

، كىك الحالة التي يقؿ فييا دخؿ الفرد عػف كاحػد دكالر أمريكػي يكميػا، بمعنػى أن ػو لػيس لديػو الفقر المدقع""

ػمع األخػرل: كالم بػاس،  الد خؿ البلـز لمحصكؿ عمػى احتياجاتػو مػف الغػذاء فقػط، ناىيػؾ عػف حاجاتػو مػف الس 

حة كالت عميـ"  .  4كالص 
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فتو  :الفقـر الكلـي )العام( (1.2 حة المعتم ة، نقص الد خكؿ،  األمم المتحدةعر  بأن و يشمؿ الص 

قصكر في الت عميـ، الخدمات األساسي ة األخرل، ككجكد المساكف غير المناسبة كالبيئات التي تفتقر إلى 

 . 1األمف كالخدمات االجتماعي ة

مسػػتكل فقػػر الفػػرد بالنسػػبة إلػػى اآلخػػريف، سػػكاء عمػػى أن ػػو "التووايري"  فػػويعرٍّ  :الفقـــر النسبـــي (1.1

ال يعنػػي عػػدـ قػػدرة الش ػػخص عمػػى تػػأميف الحاجػػات ، كالفقػػر الن سػػبي " 2داخػػؿ األسػػرة أك داخػػؿ البمػػد الكاحػػد

 .3"األساسي ة، كلكف يعني أف  دخمو قميبل إذا ما قكرف بغيره داخؿ مجتمعو

ىك فكؽ مستكل خط الفقر، حيث تعيش األسر في بيكت مختمفة  يعب ر عم ا: "الفقـر البيئـي (1.3

ـ ليـ خدمات محمي ة مثؿ:  مواقف الستيارات، المدارس، المستشفيات، وسائل الن قل الرامة غير تقد 

 . 4"، كىـ يعيشكف حياة سيئة كفي بيئات فقيرةالمناسية أو دون المستوى

ػػػر معيػػار الفقػػر الر سػػمي الفقـــر الرســمي (3.5 دخػػؿ المػػاؿ، كيتجاىػػؿ الكضػػع فػػي االعتبػػار : "يفس 

ػػحية...، ففػػي عػػاـ  كػػاف خػػط الفقػػر الر سػػمي  5775جكانػػب الفقػػر األخػػرل: كالمػػدارس الفقيػػرة، الر عايػػة الص 

ػػػا  542054 ف مػػف أربعػػة أفػػراد، يعػػػيش األفػػراد فػػي مسػػتكيات مختمفػػة بصػػرؼ الن ظػػر عم  لؤلسػػرة التػػي تتكػػك 

 .  5يكسبكنو"

ير إلػػى عػػدـ المسػػاكاة االجتماعيػػة، كيشػػير إلػػى المركػػز ال ػػذم يحتمػػو يشػػ: " الفقـــر االجتمــاعي (3.6

ال يعنػػي عػػدـ المسػػاكاة االقتصػػادي ة الناتجػػة ، ك" 6"الش ػػخص الفقيػػر فػػي ظػػؿ الظ ػػركؼ الس ػػائدة فػػي المجتمػػع

ن مػػا يشػػمؿ أيضػػا عػػدـ المسػػاكاة االجتماعي ػػة،  عػػف نقػػص الػػد خؿ كالممتمكػػات، كانخفػػاض مسػػتكل المعيشػػة، كا 

                                                             
 .45، ص المرجع السايقحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف،  - 1
، ط الفقر الحضري وارتياطو ياليجرة الداخمية... دراسة اجتماعية ليرض األحياء الشريية الداخمية في مدينة الرياضعزيزة عبد اهلل النعيـ، - 2
 .855، ص ،4559بيركت، ، مركز دراسات الكحدة العربية: 58

 .874، ص المرجع السايقالطيب لحيمح، محمد جصاص،  - 3
4
 .47، ص المرجع السايقحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف،  - 

 . 84، ص المرجع السايقنادية جبر عبد اهلل،  - 5
 .38، ص المرجع السايقعبد الرحماف العيسكم،  - 6



" نػػكعيف ىوودى زويوور الوودعمي" ك"عوودنان داود الروو ري، كيضػػيؼ كػػؿ مػػف "1"بػػالن قص كاالسػػتغبلؿ كالش ػػعكر

ػػػا ألسػػػباب فقووور التمكوووين"، ك"فقووور الت كووووين: "2آخػػػريف أال كىمػػػا م  "؛ أم أف  الفػػػرد إمػػػا يفتقػػػر لػػػنقص فيػػػو، كا 

سػػػات مكضػػػكعي ة خارجػػػة عػػػف إرادتػػػو، كتتمثػػػؿ ىػػػذه األسػػػباب بعػػػدـ تػػػكفر فػػػرص اإلشػػػباع الكافيػػػة مػػػف مؤس

  .المجتمع

 ": نما ج فقر التكوين والتمكين الفقور.03الشكل رقم "

 

    

 

 

3.7)  

 

 

: ىػك انعػداـ الفػرص كالخيػارات ذات األىميػة األساسػية لمت نميػة البشػرية، كىػك الفقـر البشـري (3.8

قـ القياسي البشرم لمحرماف في مجاؿ ال ت نمية البشري ة األساسػي ة فػي نفػس ذك طابع متعدد األبعاد، يقيس الر 

، مررفوة القوراءة والكتايوة، والمسوتوى المريشوي البلئوقاألبعاد التي يتناكليا دليؿ التنمية البشرية أال كىػي: 

الحرمػػاف مػػف حيػػاة  مؤشووريعػػد مؤشػػر الفقػػر البشػػرم مؤشػػرا مجمعػػا لػػثبلث مؤشػػرات أساسػػي ة لمحرمػػاف: ك"

المؤشوور األفػػراد الػذيف يتكقػع أال  يعيشػكف حتػى سػف األربعػيف، كطكيمػة بصػحة جيػدة، كىػك يتمثػؿ فػي نسػبة 

يقػػيس درجػػة الحرمػػاف مػػػف  المؤشوور الثالووثىػػك مؤشػػر تعميمػػي معرفػػي يتمثػػؿ فػػي نسػػػبة األمي ػػة، كالثوواني 
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 نماذج فقر التكوين

التمييز على أساس النوع  
 االجتماعي

التمييز على أساس االنتماء  
 اإلثني أو الديني

التمييز على أساس العوق  
 والمرض

التمييز على  
 أساس الفقر

 نماذج فقر التمكين )المؤسسي(

دة  االفتقـار إلى المساع
 والتكافـل واألمان

الفقر الصحي )المؤسسات الصحية   فقر المأوى
 العالجية والوقـائية...(

الفقر المعرفي:  
المؤسسات التعليمية  

والثقـافية

فقر المشاركة في حياة   الفقر االقتصادي
 المجتمع



مسػػػتكل معيشػػػي الئػػػؽ، كىػػػك يتكػػػك ف مػػػف مؤشػػػر مركػػػب مػػػف نسػػػبة الس ػػػكاف الػػػذيف ال يحصػػػمكف عمػػػى ميػػػاه 

في نسبة ناقصي الكزف مػف األطفػاؿ دكف سػف الخامسػة، كتعب ػر ىػذه  مأمكنة، كمؤشر غذائي صحي يتمثؿ

  .1الن سبة عف درجة القصكر في القدرة عمى تأميف الغذاء الجي د، كما يرتبط بو مف حالة صحي ة جي دة"

: عدـ قدرة الفرد الحصكؿ عمى الحد األدنى لتحقيؽ حاجياتو األساسي ة مف مأكل فقـر الدّخل (3.9

ن ػكع يمكننػا الت عػرؼ عمػى مسػتكل ساء...، كما يجب اإلشارة إليو ىك أن و مف خبلؿ ىػذا الكمشرب كغذاء كك

 معيشة األفراد داخؿ أم مجتمع مف المجتمعات. 

: إف  القدرات تتضمف جكانب كثيرة كمتعددة يصعب قياس الكثير منيا، كمف فقر القدرات (3.85

مف المعرفػػة كالقػػدرة عمػػى القػػراءة، باإلضػػافة أىميػػا الحيػػاة اآلمنػػة الخاليػػة مػػف العمػػؿ كاألمػػراض، كمػػا تتضػػ

حية كالمياه النقي ػة، كالغػذاء الكػافي، كعميػو  لمستكل الئؽ مف المعيشة، كفرص الحصكؿ عمى الخدمات الص 

" بأن ػو االفتقػار إلػى الكسػائؿ البلزمػة لتمبيػة االحتياجػات االجتماعي ػة كالماديػة، لػيس فقػط فقر القدراتي عر ؼ "

ن مػػا أيضػػا بسػػبب العكائػػؽ االجتماعي ػػة كاالقتصػػادي ة، كيعنػػي "بسػػبب الظػػركؼ الش   " فقوور القوودراتخصػػية، كا 

ػػحة، كذلػػؾ إمػػا لعػػدـ كفايتيػػا لتغطيػػة كػػؿ  "عػػدـ إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف الخػػدمات العامػػة مثػػؿ: الت عمػػيـ كالص 

 فػي حػيف تضػيؼ، 2ريف"احتياجات الفقراء، أك أف  الد كلة ال تقـك بدكرىا في أداء الخدمات العامة لغير القػاد

 :  3أنكاع أخرل لمفقر نكجزىا في اآلتي" "ناىد إيراىيم فضل اهلل يمل

: يصػػنؼ ىػػذا الن ػػكع فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف أنػػكاع الفقػػر تبعػػا ألسػػمكب ر االقتصــاديـالفقــ (3.88

اإلنفػاؽ الن قػدم الضػركرم  قياسو، كالذم ي قصد بو عدـ تحصػيؿ الفػرد أك األسػرة الحػد األدنػى مػف الػد خؿ أك

لتمبيػة الحاجػػات األساسػية، كيػػدخؿ فػي الفقػػر االقتصػػادم الفقػر الغػػذائي، كي قصػد بػػو عػدـ تحصػػيؿ الفػػرد أك 

األسرة الحد األدنػى مػف الت غذيػة المطمكبػة لحيػاة صػحية نشػطة، كَيننػت ج ىػذا الفقػر مػف فقػداف المػكارد المادي ػة 
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ة تمػػثبلت أفػػراد العينػػة ليػػذا الن ػػكع نحاكؿ معرفػػ( سػػ48.3)الضػػركرية لتػػأميف ىػػذا الحػػد، كمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ 

 مف أنكاع الفقر: 

 االقتصادي":  الفقرنمط  أفراد العينة وفقـا لمتغير   توزيع" :"48.3"الجدكؿ رقـ 

 (%النسبة المئكية ) التكرار يكون الفقر أثناء األزمات االقتصادية
 3215 030 بشدة  أوافق

 2785 002 أوافق

 812 35 محايـد

 813 33 ال أوافق

 316 00 بشدة  ال أوافق

 022 350 المجمووع

ِ نػة الد راسػة حػكؿ أف  كجػكد الفقػر %2785أف  )( 23.1)يتضح مػف الجػدكؿ  ( مػف إجابػات أفػراد عي 

( لؤلفػراد ال ػذيف %1284ال يككف إال أثناء كقكع األزمات االقتصادية بأم مجتمػع كانػت بػػ)أكافؽ(، كنسػبة )

ِ نػػة الد راسػػة بالمكافقػػة عمػػى ىػػذا الػػرأم؛ ألف  %6281)أجػػابكا بػػػ: أكافػػؽ بشػػدة؛ أم نسػػبة  ( إلجابػػة أفػػراد عي 

 تظير أزمات أخرل ترمي بظبلؿ تأثيراتيا عمى الفرد مف مثؿ:بكجكد أزمة اقتصادية داخؿ أم مجتمع قد 

 عدـ االستفادة مف المكارد التي تساعد عمى رفع المستكل االقتصادم لممجتمع.-

 طبيعية المكجكدة في المجتمع )البتركؿ،...(.عدـ استغبلؿ المكارد ال-

 عدـ االىتماـ بإنشاء أنشطة جديدة داخؿ المجتمع، مما يزيد كيحس ف مف دخؿ المجتمع كأفراده.-

عػػدـ االىتمػػاـ بتكػػكيف عبلقػػات جي ػػدة مػػع العػػالـ الخػػارجي لممجتمػػع لتبػػادؿ األنشػػطة التجاريػػة بػػيف -

سػػػػباب االقتصػػػػادية فػػػي كػػػػؿ بػػػرامج الت صػػػػحيح الييكمػػػػي، المجتمعػػػات بعضػػػػيا الػػػبعض، كتتمثػػػػؿ كػػػذلؾ األ

ػػمع  االعتمػػاد عمػػى المػػكاد األكليػػة فػػي الصػػادرات، الت ضػػخـ الػػذم يعػػر ؼ بأن ػػو "االرتفػػاع العػػاـ فػػي أسػػعار الس 



كجػػػػدنا أف  ( 2081كمػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل فبالنسػػػػبة لمجػػػػدكؿ )، مػػػػف جيػػػػة 1كالخػػػػدمات، كالمديكنيػػػػة الخارجيػػػػة"

د راسة قد ربطكا الفقر بالحاجة المادية؛ ألف  الفػرد إف كػاف لػو اكتفػاء اقتصػادم ( مف أفراد عينة ال4585%)

فإن و يستطيع أف يمبػي حاجاتػو األساسػي ة، كأف يعػيش عيشػة مقبكلػة تبعػده عػف الكقػكع بمصػيدة الفقػر، كفػي 

ئرة، أال حالة كقكع العكس فإف  الفرد سيككف أسير الفقر، بغػض الن ظػر عػف مػدة بقائػو تحػت كطػأة ىػذه الػدا

( %284( فيػي نسػػبة اإلجابػة بػػبل أكافػؽ، فػػي مقابػػؿ )%582كىػي دائػػرة العػكز كالحاجػػة الماديػة،أم ا نسػػبة )

لمػػػذيف لػػػـ يككنػػػكا مػػػكافقيف بشػػػدة عمػػػى ىػػػذا الن ػػػكع مػػػف أنػػػكاع الفقػػػر أال كىػػػك الفقػػػر االقتصػػػادم؛ أم نسػػػبة 

ِ نػة الد راسػة5587%) و فػإف  أعمػى نسػبة إجابػة قػد تمركػزت فػي ، كعميػ( لعدـ المكافقػة اإلجماليػة ألفػراد عي 

 (.%6281المكافقة عمى نمط الفقر االقتصادم )

ِ نػػة الد راسػػة أف  الػػن مط الغالػػب عنػػدىـ ىػػك نسػػيمكػػف أف مػػا إذف  الفقوور تنتجو مػػف إجابػػات أفػػراد عي 

لن ظػر الذم ال يقتصر فقط عمى المجتمع بؿ كحتى األفراد، األمر الذم مف شأنو تأكيػد كجيػة ا االقتصادي

الخاصػػة بمجمكعػػة البػػاحثيف ال ػػذيف رك ػػزكا فػػي تعػػريفيـ لمفقػػر عمػػى الجانػػب االقتصػػادم، كىنػػا نقصػػد عػػدـ 

" ال ػذم ربػط الفقػر جوون سوكوتتكفر األفراد عمى المكارد البل زمة لتحقيػؽ الحاجػات األساسػي ة، مثممػا أكػده "

ة، مػف خػبلؿ مسػتكيات اإلنفػاؽ الفعميػة بال ذيف ال يممككف المكارد ال تي تساعد عمى تحقيػؽ ضػركريات الحيػا

كنسػػػبة  ،2ةفػػػي شػػػقييا: الن فقػػػات البلزمػػػة لشػػػراء الحاجػػػات األساسػػػي ة، كتكمفػػػة المشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة اليكمي ػػػ

عػػف اعتبػػار الفقػػر مػػا ىػػك إال  كنػػكع مػػف أنػػكاع الحرمػػاف االقتصػػادم بالد رجػػة  مببا هببي إالّ داللببة (6281%)

تجػػاه البنػػائي فػػي اعتبػػارىـ الفقػػر لػػيس نتيجػػة لشخصػػية األفػػراد أك األكلػػى، ىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو أصػػحاب اال

ن مػا الفقػر مػا ىػك إال  نتيجػة لمفػرص االقتصػادي ة المتاحػة لؤلفػراد، كمػا يجػدر  لقصكر الػر أس مػاؿ البشػرم، كا 
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اإلشػػارة إليػػو ىػػك أف  ىػػذه الن سػػػبة فػػي اإلجابػػة عػػف ىػػػذا الػػن مط مػػف أنمػػاط الفقػػػر لديػػو عبلقػػة كطيػػدة بفقػػػر 

 مكيف كليس بفقر الت ككيف.  الت  

: ال يرتكػػز عمػى أسػس مكضػكعي ة كاضػػحة لقيػاس خػط الفقػػر، الفقــر الــذاتي أو الوىمــي (3.84

كذلؾ ألن و يعتمد عمى تصكر األفراد أك األسر في مجتمع أك قطػر معػيف مػف تقػدير لمحػد األدنػى لمسػتكل 

بػاختبلؼ المجتمعػات كاألفػراد كبتغيػػر  ال ػذم يمكػف قبكلػو اجتماعي ػا، كمػف ىنػا فػإف  ىػػذا الت صػكر قػد يختمػؼ

مػػاف كالمكػػاف، كىػػذا يعتمػػػد عمػػى ثقافػػة ككعػػػي الفػػرد كطمكحاتػػو، باإلضػػػافة لمػػد خؿ كالمنصػػرفات كىػػػذه  ،الز 

األشػػياء أيضػػا تنطػػكم عمػػى عػػدـ الت سػػاكم فيمػػا بػػيف األفػػراد بشػػأنيا، كعػػدـ اإلنفػػاؽ حكليػػا حتػػى فيمػػا بػػيف 

 .  1ةالمجمكعة الث قافية االجتماعية الكاحد

شػػػػػػػػػباع حاجػػػػػػػػػاتيـ : فقـــــــــر الحاجيــــــــــات (1.21 كيعنػػػػػػػػي عػػػػػػػػػدـ مقػػػػػػػػػدرة األفػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػؽ كا 

 الضركرية لتحقيؽ مستكل معيشي مقبكؿ.

إضػػافة إلػػى األنػػكاع التػػي قمنػػا بػػذكرىا فػػإف  ىنػػاؾ تصػػنيفات متنك عػػة قائمػػة بحسػػب الظػػركؼ التػػي 

ػػة بػػالفقر كفقػػا لمبيئػػة يعيشػػيا األفػػراد، كفػػي اآلتػػي سػػنعرض انطبلقػػا مػػف الجػػداكؿ عي نػػة مػػف األنمػػ اط الخاص 

 " :الفقر الحضريك" "الفقر الريفيالجغرافي ة في كؿ مف "

: ىك فقػر أىؿ الريؼ، كلو أىمية خاصة في الػد كؿ الن اميػة، حيػث يشػكؿ عمػؿ الفقر الريفي (3.84

شػخص؛ أم نسػػبة  مميوون 722أىػؿ الريػؼ )زراعػي، رعػي(أىـ دعامػػات االقتصػاد القػكمي، كيعػيش نحػػك 

يفيػػة، حيػػث يػػؤثر  580الفقػػراء المػػدقعيف فػػي العػػالـ البػػالغ عػػدىـ ( مػػف 53%) مميػػار نسػػمة فػػي المنػػاطؽ الر 
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يػؼ الس ػكاد األعظػـ مػف  ىذا الن كع مف الفقر عمى حياة مػا يزيػد عمػى خمػس سػكاف العػالـ، كيشػك ؿ فقػراء الر 

   :1الفقراء في البمداف النامية

 الفقر الريفـي":لمتغير نمط    توزيع أفراد العينة وفقـا" :"24.1"الجدكؿ رقـ 

 (%النسية المئوية ) رالتكرا يكون الفقر أكثر في الريف
 05 002 بشدة  أوافق

 1284 030 أوافق

 0010 60 محايـد

 00 28 ال أوافق

 0013 60 ال أوافق بشدة

 022 350 المجمووع

فػػػي تأكيػػػد أف  الفقػػػر لدراسػػػة تمركػػػزت أف  غالبيػػػة إجابػػػات أفػػػراد عينػػػة ا( 24.1)نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ 

يفيػة أكثػر؛ يػؼ  الفقور الريفويىػذا الن ػكع الػذم يطمػؽ عميػو اسػـ  تنتشر جيكبو بالمناطؽ الر  الخػاص بأىػؿ الر 

ِ نػػػة %3484(؛ أم بمجمػػػكع )أوافوووق يشووودة( )%04(، لتمييػػػا نسػػػبة )أوافوووق) (%1284ىػػػي ) ( ألفػػػراد عي 

 الرأم تصريح أحد المبحكثيف قائبل:الد راسة الذيف أي دكا ىذا الرأم، ككتعزيز لتأييد ىذا 

يػػػػػػػػػػػػؼالفقػػػػػػػػػػػػر أكثريػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي  " ة مَػػػػػػػػػػػػدن ، الخَ ةن مَػػػػػػػػػػػػدن الخَ  شن نن َكػػػػػػػػػػػػمَ  الر 

سػػػػػػػنة، مسػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي متكسػػػػػػط، متزكجػػػػػػػة،  54أنثػػػػػػى، ".)قميمػػػػػػة

 (.ماكثة بالبيت

يفيػػػػػة مػػػػػرده إلػػػػػى قم ػػػػػة فػػػػػرص  يتبػػػػػيف مػػػػػف تصػػػػػريح المبحكثػػػػػة أف سػػػػػبب تكاجػػػػػد الفقػػػػػر بالمنطقػػػػػة الر 

 اؽ يصرح مبحكث آخر قائبل:كفي نفس الس يالعمؿ، 

ناقصػػػػػيف،  حن الَ كَ صنػػػػػ بَػػػػػزَاؼن  فن ايَ يػػػػػؼ َكػػػػػفػػػػػي الر   بَػػػػػزَاؼن الفقػػػػػر  فن ايَ "َكػػػػػ

ػػػػػػػياإلنسػػػػػػػاف   شن كنن ك ػػػػػػػيػػػػػػػؼ إلػػػػػػػى المدينػػػػػػػة مػػػػػػػا ين ينتقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الر   الم 
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فػػػػػػي  بَػػػػػػزَاؼن  فن ايَ َكػػػػػػ ةن مَػػػػػػدن الخَ  déplacer ون بَػػػػػػ شن ىن دَ ننػػػػػػقػػػػػػؿ، مػػػػػػا عَ الن  

قطػػػػػػػع، البطالػػػػػػػة من بَػػػػػػػزَاؼن يػػػػػػػؼ يكػػػػػػػكف اإلنسػػػػػػػاف المدينػػػػػػػة، فػػػػػػػي الر  

 ...كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،قم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريع الت نم

 ، أعزب، مستكل جامعي(.سنة26") ذكر،

مػػا يمكػػف إيضػػاحو مػػف تصػػريح المبحػػكث ىػػك أف  كثػػرة تكاجػػد الفقػػر بػػالر يؼ إضػػافة إلػػى قم ػػة فػػرص 

يفيػة كالحضػري ة لتصػبح ا لمنطقػػة العمػؿ، فإن ػو كػذلؾ راجػع إلػى انعػداـ الن قػؿ الػر ابط بػيف كػؿ مػف المنطقػة الر 

شػبو معزكلػػة تمامػػا، إضػػافة إلػػى قم ػة المشػػاريع االقتصػػادية الت نمكيػػة بػػالر يؼ مقارنػة بػػو مػػع المدينػػة، بػػالر غـ 

كيصػػر ح مبحػػكث مػػف كجػػكد سمسػػمة مػػف المحػػاكالت لمن يػػكض بػػالر يؼ الجزائػػرم السػػيما بالس ػػنكات األخيػػرة، 

 آخر قائبل:

ػػػػػػي؛ بَزَاؼن يػػػػػػؼ(ا )الر  رَ لػػػػػػي بَػػػػػػ افن بَػػػػػػتن  " ش أكالدىػػػػػػـ كمػػػػػػا اكن رَّ مػػػػػػا قنػػػػػػ الم 

 ")ى فػػػػػػػي الفقػػػػػػػر يقعػػػػػػػدبَػػػػػػػرَ تن متػػػػػػػو كِ ش عائرن طَػػػػػػػخَ لَ  ؛عمػػػػػػػييـ كشن ب ػػػػػػػعن تَ 

متزكجػػػػػػػة، ماكثػػػػػػػة  ،سػػػػػػػنة، مسػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي ابتػػػػػػػدائي 36أنثػػػػػػػى، 

 (.بالبيت

يػؼ مػرتبط بالد رجػة األكلػى بعػدـ اىتمػاـ  يتضح مػف تصػريح المبحكثػة بػأف  كجػكد الفقػر بكثػرة فػي الر 

يفيػة، كمػا أشػارت إليػو المبحكثػة ضػمف األىؿ بتعميـ أبنائيـ  كمحاكلػة الت قميػؿ مػف نسػب األميػة بالمنطقػة الر 

تصريحيا بصكرة غير مباشرة ىك أف  التعميـ يساىـ إلى حد ما في إمكانية تخميص العائمة مف فقرىا، عػف 

ياجػػػاتيـ طريػػػؽ التعمػػػيـ يػػػتمكف الكلػػػد أك البنػػػت مػػػف إيجػػػاد فرصػػػة لمعمػػػؿ التػػػي تػػػؤم ف ليػػػـ دخػػػبل يمبػػػي احت

 كاحتياجات عكائميـ األساسي ة.

 كيصر ح مبحكث آخػر قائبل:



ش المػػػػػػػاء، الضػػػػػػػكء مػػػػػػػازالكا نن تطػػػػػػػكر، مََكػػػػػػػ شن نن يػػػػػػػؼ مََكػػػػػػػفػػػػػػػي الر   "

سػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػتكل  35ذكػػػػػػػػػػر،  ")مرِ كنػػػػػػػػػػبَ  عن عائشػػػػػػػػػػيف العيشػػػػػػػػػػة تَػػػػػػػػػػ

 (.تعميمي متكسط، أعزب، عامؿ يكمي

يػػػػؼ بكثػػػػرة راجػػػػع إلػػػػى بعػػػػض ىنػػػػا نبلحػػػػظ أف  المبحػػػػكث سػػػػبب تأكيػػػػده عمػػػػى كجػػػػكد الفقػػػػر فػػػػي الر  

الخصػػائص التػػي يتميػػز بيػػا ىػػذا األخيػػر، منيػػا: غيػػاب المرافػػؽ العامػػة، كعػػدـ كجػػكد مبلمػػح الت طػػكر مػػف 

يػؼ الجزائػرم  خاصػة مػف  يفية عمى الضكء كالماء؛ بمعنػى أف  الر  بينيا صعكبة حصكؿ بعض المناطؽ الر 

ػػػا لكاقعػػػة بالمجتمعػػػات بصػػػفة عامػػػة. منظػػػكر مػػػا صػػػر ح بػػػو المبحػػػكث لػػػـ يجػػػارم بعػػػد مبلمػػػح التطػػػكر ا أم 

ِ نػػػة الد راسػػػة الػػػذيف لػػػـ يكافقػػػكا فػػػي إجابػػػاتيـ عمػػػى أف  الفقػػػر ينتشػػػر أكثػػػر  (%05نسػػػبة) فيػػػي ألفػػػراد عي 

يفيػػة، ك) ( %1081عمػػى ىػػذا الػػرأم؛ أم بمجمػػكع ) يشوودة يوافقووونمثمػػت الػػذيف لػػـ  (%5581بالمنػػاطؽ الر 

ِ نة الد راسة الذيف لـ يؤيدكا  أم. ىذا الر   ألفراد عي 

(؛ كتفسػػير ىػػذا مػػرده إلػػى ضػػعؼ %3484) "أوافووق"إذف إف  أعمػػى نسػػب اإلجابػػة قػػد تمركػػزت فػػي 

يفية، كتمركزىا بصكرة أكبػر فػي المنػاطؽ الحضػري ة، فضػبل عػف عػدـ تػكفر  المشاريع التنمكية بالمناطؽ الر 

مػات ليػا يػؼ، مقك  مػات الحيػاة الحديثػة بصػكرة شػاممة بكػؿ أنحػاء الر  الفضػؿ الكاسػع فػي تمبيػة الحاجػات  مقك 

راعيػػة منيػػا بطريقػػة حديثػػة قائمػػة عمػػى  األساسػػي ة لؤلفػػراد، باإلضػػافة إلػػى عػػدـ اسػػتثمار المػػكارد السػػي ما الز 

راعػػي كاسػػتغبلؿ المػػكارد  االسػػتثمار المعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ الت جييػػزات الحديثػػة، قصػػد الن يػػكض بالقطػػاع الز 

ي اآلكنػػة األخيػػرة تحفيػػزات كاسػػعة مػػف قبػػؿ الد كلػػة الجزائريػػة لمن يػػكض بيػػذا الحيكاني ػػة، بػػالر غـ مػػف كجػػكد فػػ

القطػػاع، مػػف خػػبلؿ القػػركض الم صػػغ رة الممنكحػػة لقػػاطني األريػػاؼ لتحقيػػؽ تنميػػة ريفي ػػة تحػػد مػػف مظػػاىر 

 الفقر كلك بصكرة نسبي ة، كتقمؿ مف نسب البطالة.



فػػي كػػؿ مػػف " "الفقوور الحضووري"ىػػك كع مػػف أنػػكاع الفقػػر أال ك ىػػذا الن ػػ كجػػدي: الفقوور الحضوووري (3.85

ػػػ ة كاألحيػػػاء الفقيػػػرة، كحػػػكؿ معسػػػكرات غيرة، كغالبػػػا فػػػي كسػػػط األحيػػػاء الغني ػػػالعكاصػػػـ كالمػػػدف الكبيػػػرة كالص 

 :1"بالمدف كاألحياء الغنية كالفقيرة معا النازحيف، كيشمؿ كؿ مؤشرا كخصائص الفقر

 حضـري":لفقر الانمط  توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير  " :"10.1"الجدكؿ رقـ 

 (%النسية المئوية ) التكرار يكون الفقر أكثر في الحضر
 0613 80 بشدة  أوافق

 14 055 أوافق

 0312 53 محايـد

 0310 028 ال أوافق

 0016 63 بشدة  ال أوافق

 022 350 المجمووع

ِ نػػػة الد راسػػػة كػػػانكا ( 10.1)يتبػػػي ف مػػػف الجػػػدكؿ   أف  عمػػػى ( %3582) مووووافقينأف  غالبيػػػة أفػػػراد عي 

كنسػػػػبة ، "أوافووووق"( لمػػػػذيف قػػػػد أجػػػػابكا بػػػػػ %14تنتشػػػػر جيكبػػػػو أكثػػػػر فػػػػي الكسػػػػط الحضػػػػرم منيػػػػا: ) الفقػػػػر

، مػػػا يعب ػػػر عػػػف ىػػػذا الػػػرأم تصػػػريحات بعػػػض كععمػػػى ىػػػذا الن ػػػ"يشووودة أوافوووق"لمػػػذيف أجػػػابكا بػػػػ  (5382%)

 المبحكثيف حكؿ مسألة الفقر الحضرم في اآلتي:

 ـن دَ خنػػػػػػػػراء، الضػػػػػػػػكء، يَ ب الِكػػػػػػػػفػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػة بسػػػػػػػػب بَػػػػػػػػزَاؼن الفقػػػػػػػػر  "

ركحػػػػػػو عمػػػػػػى الكػػػػػػراء  ـن سَػػػػػػقن يَ  رن ادَ ي قَػػػػػػِشػػػػػػو )بطنػػػػػػو( كمِ َشػػػػػػرن عمػػػػػػى كَ 

 ،مسػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػي ابتػػػػػػػػػػػػدائية، سػػػػػػػػػػػػن 65، ذكػػػػػػػػػػػػر ")كالضػػػػػػػػػػػػكء

 متزكج(.
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يتبي ف مف تصػريح المبحػكث أف  تمركػز الفقػر بالحضػر راجػع إلػى عػدة أسػباب فػي مقػد متيا: الكػراء، 

كرة بكػػؿ أنكاعيػػا كالمرتبطػػة بالمسػػكف بصػػفة عامػػة تجعػػؿ الفػػرد دائمػػا يفكػػر تسػػديد الفػػكاتير؛ أم تسػػديد الفػػات

فييػػا كفػػي كيفيػػو سػػد رمقػػو، خاصػػة إذا كػػاف الر اتػػب قميػػؿ ال يسػػتطيع تحقيػػؽ تػػكازف بػػيف تسػػديد مبػػالغ ىػػذه 

 كمف المبحكثيف المؤي ديف لنفس الر أم تصريح المبحكث اآلتي:الفكاتير كتمبية حاجات عائمتو، 

ػػػػػفػػػػػي المدينػػػػػة قم ػػػػػ اؼن بَػػػػػزَ " يكػػػػػكف  ى، نَ كن يؽ فػػػػػي الس ػػػػػة العمػػػػػؿ كالض 

كا فػػػػػػػػي األرض م  دن َخػػػػػػػػيَ  ـن ي  يبِ ِصػػػػػػػػقميػػػػػػػػؿ تن  حن صَػػػػػػػػيػػػػػػػػؼ فيػػػػػػػػو بَ أم ػػػػػػػػا الر  

أنثػػػػػى،  ")ون عَػػػػػتَ نن  كتن الق ػػػػػ يػػػػػبن جِ يجتيػػػػػدكا الـز ين  كشن د  عنػػػػػقَ مػػػػػا يَ  ـن ِيػػػػػالم  

 (.متزكجة مستكل تعميمي ثانكم،سنة،  44

ر الفقر في الكسط الحضرم أال كىػي: قم ػة العمػؿ النػاتج ي ظير لنا ىذا الت صريح بعض أسباب انتشا

عف اكتظاظ المدف بالس كاف نتيجة لمعديد مف العكامؿ في مقدمتيا النزكح الريفي، أزمة الس ػكف الحػادة التػي 

أصػػػبحت بمثابػػػة ىػػػاجس اجتمػػػاعي قاتػػػؿ عنػػػد الكثيػػػريف لمػػػا يػػػنجـ عنػػػو مػػػف مشػػػاكؿ متعػػػددة، كمػػػا ت بػػػرز 

ريحيا مقارنتيا بيف كؿ مف الر يؼ كالحضر، السيما ما تعم ؽ بمسػألة العمػؿ، فقػد المبحكثة انطبلقا مف تص

يػؼ مػف خػبلؿ تػكفر عنصػر األرض التػي تعػد  أشارت المبحكثة إلى أف  فرص العمػؿ مكجػكدة أكثػر فػي الر 

رث جكىرم لعمؿ الفبلحيف، كمخزف قكم القتناء قكتيـ.   مصدر كا 

ِ نة (%1285في مقابؿ نسبة) الد راسة الذيف أبدكا مف خبلؿ إجابتيـ عدـ مكافقتيـ عمى  ألفراد عي 

ِ نة الد راسة الذم %0180ىذا الن مط مف أنماط الفقر، حيث كاف تكزيع ىذه الن سبة كاآلتي: ) ( ألفراد عي 

 .لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة بشدة (%5583، ك)"ال أوافق"أجابكا بػ 

( %3582تبػار الفقػر ينتشػر بصػكرة أكبػر فػي الكسػط الحضػرم )تفسير نزكع أفػراد العي نػة إلػى اع إف  

يفية، في ظؿ الحػراؾ الجغرافػي كاالجتمػاعي معػا،  مرده إلى اكتظاظ المدف بالس كاف أكثر منو بالمناطؽ الر 



السػػيما مػػع ظيػػكر العمػػؿ المػػأجكر فػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص معػػا، األمػػر الػػذم نجػػـ عنػػو اليجػػرة مػػف 

ة بحثا عف فرص العمؿ، كمكاصمة الت عمػيـ، لكػف بػالر غـ مػف طبيعػة المشػاريع االقتصػادية الر يؼ إلى المدين

يفػي كتػػدفؽ الس ػػكاف عمػى المنػػاطؽ الحضػػري ة،  التنمكيػة المعركفػػة بيػػا المنػاطؽ الحضػػرية، إال  أف  النػػزكح الر 

الػذم خمػؽ نػكع مػػف السػيما المػدف الكبػرل جعػػؿ مػف ىػذه المنػاطؽ بكابػػة مفتكحػة السػتقباؿ الس ػكاف، األمػػر 

أنػػكاع عػػدـ الت كافػػؽ بػػيف فعاليػػة المشػػاريع التنمكيػػة كالن مػػك االقتصػػادم، الػػذم مػػف شػػأنو الت خفيػػؼ مػػف كطػػأة 

كحد ة استفحاؿ الفقر بكثرة في المناطؽ الحضري ة، التي أصبحت تعيش نكعا مف الض غط الناتج عػف نسػبة 

 الت دفؽ الس كاني غير المنظـ كالمراقب معا.   

منيػػػػػػة  كىنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف البػػػػػػاحثيف ال ػػػػػػذيف ذىبػػػػػػكا فػػػػػػي تصػػػػػػنيفيـ ألنػػػػػػكاع الفقػػػػػػػر تبعػػػػػػا لمدتػػػػػػو الز 

، كفػػػػػي اآلتػػػػػي سػػػػػنتعرؼ عمػػػػػى مػػػػػدل مكافقػػػػػة أفػػػػػراد عي نػػػػػة الد راسػػػػػة عمػػػػػى دائوووووم، كمؤقوووووتكفتػػػػػرة بقائػػػػػو: 

 (:12.1ىذيف الن كعيف أك ال مف خبلؿ الجدكؿ )

 ر نمط الفقر المؤقت"." توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغي :"12.1"الجدكؿ رقـ 

 (%النسبة المئوية ) التكرار يكون الفقر بصورة مؤقتة

 0012 66 بشدة  أوافق

 22 023 أوافق

 0313 022 محايـد

 0013 68 ال أوافق

 213 32 ال أوافق بشدة

 022 350 المجمػكع

ِ نػػة الد راسػػة الػػذيف كافقػػكا عمػػى فكػػر ( 12.1)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ  ة أف  الفقػػر يتخػػذ أف  نسػػبة أفػػراد عي 

 ،"أوافووووق"لمػػػػذ يف أجػػػػابكا بػػػػػ (%22، كتكزيػػػػع ىػػػػذه الن سػػػػبة كػػػػاف كػػػػاآلتي: )(%3387سػػػػحنة مؤقتػػػػة ىػػػػي: )

   ح أحد المبحكثيف قائبل:، كيصر  "يشدة "أوافقلمذيف أجابكا بػ  (%5587ك) 



ػػػػػيىػػػػػك  دائمػػػػػا فقيػػػػػر، اهلل شن دن عَػػػػػقن الفقػػػػػر مؤقػػػػػت اإلنسػػػػػاف مػػػػػا يَ  "  الم 

تعميمػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتكل  سػػػػػػػػػػنة، 47أنثػػػػػػػػػػى،")دؿاألمػػػػػػػػػػكر تتبػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػؾن نِ غن يَ 

 .(عاممة، غير متزكجة، جامعي

مػػػا يمكػػػف استخبلصػػػو مػػػف تصػػػريح المبحكثػػػة ىػػػك أف  اتخػػػاذ الفقػػػر سػػػحنة مؤقتػػػة لػػػو ارتبػػػاط كطيػػػد 

 بالمقدرة اإلليية، فاهلل تعالى ىك الغاني لكحده.

 كتصرح مبحكثة أخرل مؤكدة عمى عدـ ديمكمة الفقر قائمة:

 ".عن بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ ي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كين ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مِ  "

 (.مستكل تعميمي متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيتسنة، 54أنثى،)

ػػا الػػبعض اآلخػػر مػػف المبحػػكثيف المسػػتجكبيف يؤكػػدكف عمػػى عػػدـ ديمكمػػة الفقػػر مػػف خػػبلؿ عامػػؿ  أم 

ف لػػـ يعمػػؿ يتػػكه فػػي دائرتػػو، مػػا يؤكػػده تصػػريح أحػػد  العمػػؿ، فػػإذا عمػػؿ الفػػرد تخمػػص مػػف قبضػػة الفقػػر، كا 

 المبحكثيف قائبل:

 ".ةمَػػػػدن الخَ  يبن ِصػػػػغػػػػدا تن  حن صَػػػػش بَ كن دَ ننػػػػالفقػػػػر مؤقػػػػت اليػػػػـك مػػػػا عَ  "

 (.سنة، مستكل تعميمي متكسط، أعزب 35ذكر،  )

ِ نػػة الد راسػػةإلجابببا   (%0285فػػي مقابػػؿ نسػػبة ) أف  تكزيػػع ىػػذه ، حيػػث بعببدا المواف ببة أفػػراد عي 

ِ نػة الد راسػة (%5082)الن سبة كاف عمى الن حػك اآلتػي:  أجػابكا بعػدـ المكافقػة عمػى ىػذا الن ػكع  مػف أفػراد عي 

ػػػا ) ِ نػػػة الد راسػػػة لػػػـ يؤيػػػدكا بشػػػدة الشػػػكؿ المؤقػػػت لمفقػػػر بػػػذات  (%681مػػػف أنػػػكاع الفقػػػر، أم  مػػػف أفػػػراد عي 

المجتمػػع، كيكجػػد بعػػض المبحػػكثيف أشػػاركا إلػػى أف  كتيػػرة الفقػػر بػػالمجتمع يمكػػف أف تتخػػذ كجيػػيف: الكجػػو 

 ب ر عنو أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:المؤقت كالدائـ في نفس الكقت، ما يع

ي نفػػػػػس الكقػػػػػت عمػػػػػى حسػػػػػاب العمػػػػػؿ، ػت فػػػػػػـ كمؤقػػػػػػر دائػػػػػػالفقػػػػػ "

ذا حنػػػػػػد العمػػػػػػة اليػػػػػقم ػػػػػ  سن بَ ؿ، إذا كػػػػػاف يعمػػػػػؿ الفػػػػػرد يػػػػػركح الفقػػػػػر كا 



 ".ينتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 (.متزكجة مستكل تعميمي ثانكم،سنة،  44أنثى، )

ِ نػػة الد راأف  ىػػك مػػا يمكػػف اسػػتنتاجو  سػػحنة مؤقتػػة ال  زكا عمػػى اعتبػػار الفقػػػر ذمقػػد رك ػػ سػػةأفػػراد عي 

كىػػػك مجػػػرد حالػػػة عػػػابرة كلػػػيس كضػػػعية دائمػػػة ليػػػا معاييرىػػػا المتحكمػػػة بػػػاألفراد طيمػػػة (، %3387دائمػػػة) 

ركؼ كاألسػباب التػي أكجػدتيا، كىػذا مػا يؤكػد لنػا أف  حياتيـ، إذ أف  ىذه الحالة سرعاف ما تػزكؿ بػزكاؿ الظ ػ

ر كليد ظركؼ مؤقتة يعشيا األفراد، السيما الظركؼ االقتصادية، مػف خػبلؿ البحػث صك الفقر كفقا ليذا الت  

مػػػات تخم صػػػيـ مػػػف ىػػػذه الحالػػػة العرضػػػية المؤقتػػػة عػػػف طريػػػؽ اتسػػػاع دائػػػرة العمػػػؿ  عػػف دعػػػائـ تعزيػػػز مقك 

مػات أخػرل تعػز  ر عبكر مف حالة الفقر إلى حالة كمؤشر حيكم كجس ز ال فقر، طبعا إلى جانب كجػكد مقك 

، كمػا تكصػمنا منػي كطبيعػة العمػؿ معػا، كمؤشػرات اجتماعيػة أخػرلدعـ العمؿ، كفقا لكػؿ مػف العامػؿ الز  كت

إليو انطبلقا مف إجابة أفراد العي نة كجدنا أن و ينطبػؽ مػع مػا ذىػب إليػو بعػض المفكػريف فػي أف  الفقػر يتسػـ 

 بككنو دائما أك مكسميا.

كع الػدائـ ىػذا الن ػ، خاصػة الفقػر تبعػا لمػػدة بقائػػو لفقردائما في سياؽ الحديث عػف األنػكاع المتعمقػة بػا

التعػػرؼ  سػنحاكؿ (12.1)مػف الفقػر الػػذم يػبلـز سػكاء الفػػرد أك المجتمػع طيمػة السػػنة، فمػف خػبلؿ الجػػدكؿ 

 عمى تمثؿ أفراد العينة ليذا النكع:

 الدائم":  الفقرنمط  أفراد العينة وفقـا لمتغير   توزيع" :"12.1"الجدكؿ رقـ 

 قر بصكرة دائمةيككف الف

 

 (%النسبة المئكية ) التكرار
 0018 63 بشدة  أوافق

 0285 000 أوافق

 0610 005 محايـد

 0382 008 ال أوافق



 0318 53 ال أوافق بشدة

 022 350 المجمووع

ِ نػػة الد راسػػة كانػػت إجػػابتيـ  (%5585أف  نسػػبة ) (12.1) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ أوافووق "مػػف أفػػراد عي 

؛ أم أف  نسػبة اإلجابػة "أوافوق"لمذيف أجػابكا بػػ  (%0285الفقر تنتشر جيكبو بشكؿ دائـ، ك) عمى أف   "يشدة

 (%5185، كنسػػػبة )"أوافووق ال"لمػػػذيف قػػد أجػػابكا بػػػ (%0382، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )(%1386بالمكافقػػة ىػػي )

نسػبة اإلجابػة بعػدـ بػأف  الفقػػر ذك كجػو دائػـ بحيػاة األفػراد كالمجتمػع معػا؛ أم أف   "يوافقووا يشودة لوم"لم ػذيف 

 .(%1785المكافقة ىي )

ِ نػػة الد راسػػة ( ىػػك أف  12.1كمػػا يمكػػف مبلحظتػػو كػػذلؾ مػػف الجػػدكؿ ) أعمػػى نسػػبة إجابػػة أفػػراد عي 

، كىػذا الرتباطػو بظػركؼ الحيػاة (%1785" )ال أوافوقعمى أف  الفقر يكػكف بصػكرة دائمػة قػد تمركػزت فػي "

، لكػػف مػػف دكف أف نغفػػؿ عمػػى مبلحظػػة فػػراد داخػػؿ المجتمػػعاالجتماعيػػة، كطريقػػة الحيػػاة التػػي يعيشػػيا األ

ميمػػة كىػػي أف  الفػػارؽ بػػيف اإلجػػابتيف )أكافػػؽ( ك)ال أكافػػؽ( لػػيس متباينػػا؛ ألف  بعػػض المبحػػكثيف لػػـ يعتبػػر 

ن ما يتخذ الكجييف معا، ما يتبي ف في تصريح أحد المبحكثيف قائبل:   الفقر ال دائـ كال مؤقت كا 

فييػػػػػا الفقػػػػػر مػػػػػف  ؿن قَػػػػػين  يفن نِ يقػػػػػكل الفقػػػػػر، كسنػػػػػ فن ػيػػػػػنِ سن  ِػيشػػػػػ فن ايَ " َكػػػػػ

قميمػػػػػة الفقػػػػػر  ةن مَػػػػػدن الخَ  كفن ك ػػػػػتن ل، كِ كَ قنػػػػػيَ  هن ا اآلف الفقػػػػػر رَ مَػػػػػكلػػػػػة، كِ الد  

ر ػالفقػػػػػػ ة بَػػػػػػزَاؼن مَػػػػػػدن ة، إذا كانػػػػػػت الخَ مَػػػػػػدن ط بالخَ ػ، الفقػػػػػػر يرتبػػػػػػيػػػػػػدن زِ ين 

ذا كانػػػػػت قميمػػػػػة ين كحن ر  ػينػػػػػ ة ة يقػػػػػكل كمػػػػػر  رَّ مَػػػػػ ،الفقػػػػػر ي )يػػػػػأتي(ِجػػػػػ، كا 

، متػػػػػػػػػػػػػزكج، مسػػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػنة 66ذكػػػػػػػػػػػػػر،  .)يػػػػػػػػػػػػػنقص"

 ابتدائي(.



يؤكد المبحكث في خضـ تصريحو عمى مسألة ارتباط الفقر بالعمػؿ، فكم مػا كػاف ىػذا األخيػر متػكفر 

بكثرة كم ما اختفى كذىب الفقػر، ككممػا نقػص العمػؿ كم مػا زاد انتشػار ىػذه الظػاىرة، األمػر الػذم يجعػؿ مػف 

 ، فالمسألة متعم قة بالعمؿ.الفقر مؤقتا كدائما في نفس الكقت

 فقور االسوتيراد، الفقور القودري أنػكاع الفقػر تبعػا لمعنػاه: قػامكا بتصػنيؼ مف الباحثيف قدبعض ال أم ا

أك مػا يعػرؼ بػالعزؿ االجتمػاعي، كمػف الجػداكؿ اآلتيػة سػػنبرز تمثػؿ أفػراد العينػة ليػذه األنػكاع انطبلقػا مػػف 

 نتائج كؿ جدكؿ:

 القدري":  الفقرنمط  أفراد العينة وفقـا لمتغير   توزيع" :"11.1"الجدكؿ رقـ 

 (%النسبة المئوية ) التكرار الفقر قدر مقسوم من اهلل تعالى  

 2487 005 بشدة  أوافق

 1083 062 أوافـق

 02 35 محايـد

 518 30 ال أوافق

 312 02 بشـدة  ال أوافق

 022 350 المجمووع

ِ نػة الد راسػة اعتبػركا أف  الفقػر مػا ىػك أف  ( 11.1)يتجمى مف تكزيع الن سب بالجدكؿ  غالبية أفػراد عي 

 إال  قػػدر مقسػػـك مػػف عنػػد اهلل سػػبحانو كتعػػالى؛ أم أن ػػو حتميػػة إلييػػة، ال عبلقػػة لػػو بالفػػاعميف االجتمػػاعييف 

ن مػػا مػرده إلػى القػك ة اإلليي ػة بنسػبة ) )أكافػؽ بشػػدة(،  (%2487أك حتػى بطبيعػة الظػركؼ التػي كجػدكا بيػا، كا 

 لم ػػػػػػػػػػذيف كػػػػػػػػػػانكا مػػػػػػػػػػكافقيف عمػػػػػػػػػػى أف  الفقػػػػػػػػػػر قبػػػػػػػػػػؿ أف يكػػػػػػػػػػكف ظػػػػػػػػػػاىرة اجتماعيػػػػػػػػػػة  (%1083)كنسػػػػػػػػػػبة 

أك اقتصادية فيك ظاىرة قدرية؛ أم أف  المتسبب كالمسؤكؿ األك ؿ كاألخير في حدكث ىػذه الظػاىرة ىػك اهلل 

مـ سػػبحانو كتعػػالى، كتفسػػير األمػػر راجػػع بالد رجػػة األكلػػى إلػػى طبيعػػة المجتمػػع الجزائػػرم ككنػػو مجتمػػع مسػػ

كعربػػي، تتجمػػى تجمي ػػات ىػػذا االنتمػػاء فػػي ذىنيػػات كممارسػػات فاعميػػو تجػػاه بعػػض القضػػايا الحياتي ػػة التػػي 



ِ نة الد راسة ال ذيف لػـ يككنػكا مػكافقيف عمػى فكػرة أف  الفقػر %485نسبة )تكاجييـ، أم ا  ( فيي نسبة أفراد عي 

ألفػراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػـ يككنػكا  (%187ما ىك إال  قدر مقسـك مف عنػد اهلل تعػالى، فػي مقابػؿ نسػبة )

ن مػا ىنػػا الفقػر لديػو صػمة كطيػػدة بالعديػد مػف الجكانػب أىم يػػا الظػركؼ االجتماعيػة، كىػػذه  مػكافقيف بشػدة، كا 

   (.2581عبلقة بالجدكؿ )الن سب لدييا 

تتكافػؽ  ()أكافػؽ بشػدة+أكافؽ(، فيػذه النتيجػة%5782كعميػو فػإف  أعمػى نسػبة إجابػة كانػت فػي أكافػؽ )

 ، خاصة فيما تعم ؽ بفعالية العكامؿ القدرية في تفسير الفقػر.Feagin (5750)1مع الد راسة ال تي أجراىا 

إذف مػا يمكػف اسػتنتاجو ىػك أن ػو بػالر غـ مػف اعتبػػار الفقػر كظػاىرة اجتماعيػة إال  أن ػو كمػف منطمػؽ مػػا 

اعي كديني؛ حيث يظيراف بكجػو غيػر ( أن و يكجد تداخؿ نسبي بيف ما ىك اجتم11.1كشؼ عنو الجدكؿ )

 متمفصؿ عف بعضيما البعض السيما عمى مستكل دائرة الت صكرات كالممارسات معا. 

" في تعريفو ألحد أنماط الفقر أال كىك فقػر Pierre Mesterobel 5774" "ييير مسترويل"كيشير 

ر ، حيػث ينظػ Déprivation socialeالحرمػاف االجتمػاعي االستبعاد أك العزؿ االجتماعي بأن و يعني " 

منوى عطيوة "، كنفػس المنحػى تتبعػو الباحثػة 2"عممية منظمة لمتيمػيش كالعػزؿلمحرماف في المقاـ األك ؿ أن و 

ذم يعنػػػي ضػػػػياع الحقػػػكؽ التػػػي تمنػػػػع يػػػرتبط باإلقصػػػػاء االجتمػػػاعي ال ػػػ" إذ أقػػػػرت أف  الفقػػػر "حوووزام خميووول

ركة كيػػرتبط باإلنصػػاؼ الػػػذم ي عنػػى بتكزيػػع الث ػػػبالكامػػػؿ فػػي مجػػتمعيـ كتنميتػػػو،  ةاألشػػخاص مػػف المشػػارك

عدـ المشاركة في اتخػاذ القػرارات الخاصػة بػالمجتمع المحمػي ، كيعني كذلؾ "3"كافضمف مجمكعة مف الس  

؛ يتضح لنا مػف خػبلؿ ىػذه التعػاريؼ أن يػا تركػز عمػى  التعريػؼ 4"ةة كالثقافي  ة كاالجتماعي  كفي الحياة المدني  

ه شػػكؿ مػف أشػػكاؿ اإلقصػػاء كالعػػزؿ االجتمػػاعي القػائـ عمػػى ضػػياع حقػػكؽ األفػػراد بيكيػة الفقػػر عمػػى اعتبػػار 
                                                             

 .85، صمقدمة الرامةأنظر  - 1
 .88، ص المرجع السايق، نادية جبر عبد اهلل -2

3
، 4585كف طبعة، المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية، ، دشيكة األمان االجتماعي وتحسين نوعية حياة الفقراءمنى عطية خزاـ خميؿ، - 

 .439ص 
 .35، ص المرجع السايقناىد إبراىيـ فضؿ اهلل بمؿ،  - 4



، فيصػبح بػذلؾ الشػخص يعػيش حالػة مػف الت يمػيش مما يمنعيـ مف المشاركة في تنميػة مجػتمعيـ كتطػكيره

( محػاكليف مػف خبللػو تبيػاف تمػثبلت أفػراد العي نػة عػف نمػط فقػر 13.1كالعزؿ، كفي اآلتي سػنكرد الجػدكؿ )

 بعاد:االست

 االستبعاد ":  قرفنمط  أفراد العينة وفقـا لمتغير   توزيع" :"13.1"الجدكؿ رقـ 

 (%النسبة المئوية ) التكرار يكون الفقر أثناء العزل االجتماعي
 0018 63 بشدة  أوافق

 0312 002 أوافق

 0215 26 محايـد

 0813 005 ال أوافق

 0516 85 ال أوافق بشدة

 022 350 المجمووع

ِ نػة الد راسػة مػف (%5585 )إلػى أف  ( 13.1)الجػدكؿ يشير  أف   أجػابكا بػأكافؽ بشػدة عمػى أفػراد عي 

  بػػػالمجتمع عنػػػدما يعػػػزؿ األفػػػراد عػػػف مجػػػتمعيـ، كىنػػػا نعنػػػي العزلػػػة االجتماعيػػػة االفقػػػر يكػػػكف أكثػػػر انتشػػػار 

ياسػػية كالس   اديةاسػػتبعاد بعػػض النػػاس مػػف التيػػار العػػاـ لؤلنشػػطة االقتصػػ" ف  أل؛ أك االسػػتبعاد االجتمػػاعي

كالثقافيػػة كالمدنيػػة مػػف شػػأنو أف يحجػػـ قػػدرات النػػاس فػػي الحصػػكؿ عمػػى العمػػؿ أك عمػػى مػػكارد اقتصػػادية 

ألفػراد  (%0187كنسػبة )، 1"متنامية، األمػر الػذم مػف شػأنو أف يػؤدم إلػى االنػزكاء كاالسػتبعاد االجتمػاعي

ِ نة الد راسة الذيف قد أجابكا بأكافؽ بشدة عمى  ىػذا ؛ سػتبعادفقػر االن مط مػف أنػكاع الفقػر أال كىػك الػ ىذاعي 

ؿ ىػػك  النػػكع النػػاتج عػػف تفاشػػي ظػػاىرة اإلقصػػاء االجتمػػاعي، الػػذم ي تػػرجـ كاِقَعػػينف فػػي كجيػػيف، الكجػػو األك 

ضػػياع الحقػػكؽ الناتجػػة عػػف منػػع األشػػخاص مػػف المشػػاركة فػػي تنميػػة مجتمعػػو، كالن يػػكض بػػو مػػف خػػبلؿ 

ػػا الكجػػو الثػػاني فقػػائـ عمػػى فكػػرة العدالػػة فػػي تكزيػػع  اسػػتغبلؿ المػػؤىبلت كالقػػدرات التػػي يتػػكفركف عمييػػا، أم 
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الثػػركات الطبيعيػػة التػػي يتػػكفر عمييػػا المجتمػػع، كاسػػتبعاد األفػػراد عػػف مجػػتمعيـ يمػػس حتػػى فاعميػػة الكجػػكد 

االجتماعي، كمدل إثباتػو بالن سػبة لمفػرد مػف خػبلؿ انسػبلخو عػف المشػاركة فػي القػرارات الخاصػة بمجتمعػو 

ء ككػػػؿ أك المحمػػػي، كحتػػػى فػػػي مجػػػاؿ الحيػػػاة االجتماعي ػػػة بكػػػؿ تجمياتيػػػا: االجتماعيػػػة، االقتصػػػادية، سػػػكا

ػػدد فإننػػا نتحػػدث عػػف البعػػد الخػػاص بفقػػر عػػدـ القػػكة؛ حيػػث يشػػير ىػػذا البعػػد  الثقافيػػة...الخ، كفػػي ىػػذا الص 

ػػالحرمػػاف مػػف فػػرص التأىيػػؿ كالتػػدريب التعميمػػي كالالخػػاص بػػأنكاع فقػػر االسػػتبعاد إلػػى"  حي معرفػػي كالص 

إجابػػة أفػػراد فيػػي نسػػبة  (%0581) ، أمػػا نسػػبة1"المشػػاركة فػػي صػػنع القػػرارات كالغػػذائي،... كالحرمػػاف مػػف

ِ نة الد راسة  ( %5483فػي مقابػؿ نسػبة ) ء العػزؿ االجتمػاعي،يكافقكا عمى أف  الفقر يكػكف أثنػاالذيف لـ عي 

كجػكدم لمفقػر بػالعزؿ االجتمػاعي لمفػرد، بػؿ كػكف لمذيف كانكا غيػر مػكافقيف بشػدة عمػى فكػرة ربػط الجانػب ال

لػػػو عبلقػػػة بالحرمػػػاف المػػػادم كالمعنػػػكم معػػػا الػػػذم يعشػػػو الفػػػرد، كالػػػذم يػػػنجـ عنػػػو العػػػزؿ اإلرادم لػػػو عػػػف 

 مجتمعو كليس المجتمع ىك الذم يقـك بعزلو، ما ي عب ر عنو أحد المبحكثيف في تصريحو قائبل:

مػػػػف خػػػػػبلؿ عػػػػػدـ ممكػػػػف يكػػػػػكف محػػػػػرـك كعنػػػػده عبلقػػػػػة كعقػػػػػدة  " 

سػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػتكل  47أنثػػػػػػػػػى،  ")مشػػػػػػػػػاركتو فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػػع

 (.  عاممةغير متزكجة، جامعي، تعميمي 

ىنا المبحكثة تقصد بالحرماف بشكميو المادم كالمعنكم معا، الذم يتكلد عنو عقدة يعيشيا الفرد تكػف 

 كسبب في عدـ مشاركتو في تحقيؽ تنمية مجتمعو.

ِ نػػػة ا   لد راسػػػة لػػػـ يؤيػػػدكا ىػػػذا الػػػن مط مػػػف أنمػػػاط الفقػػػر أال كىػػػك فقػػػر االسػػػتبعاد إذف غالبيػػػة أفػػػراد عي 

 األفػػرادلػػو صػػمة بػػالعزؿ االجتمػػاعي الػػذم يعيشػػو لػػيس ذيػػكع كانتشػػار الفقػػر  أم أف   أك العػػزؿ االجتمػػاعي؛

 .(%2186داخؿ المجتمع )
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 الخاتمـــة:

 معي نػا عػف الفقػر سػكاء فيمػا ىناؾ ظركؼ ككاقع يعشو الفرد الجزائرم صنع فػي منظكمػة أفكػاره تمػثبل

كا بػػأف  الفقػػر مػػا ىػػك إال  نتػػاج ظػػركؼ معي نػػة راسػػة أقػػر  عي نػػة الد  أفػػراد خػػص  طبيعتػػو أك معنػػاه، إذ أف  غالبيػػة 

ا تعم ػػػؽ بالفاعػػػؿ مػػػيػػػا مػػػا تعم ػػػؽ بمؤسسػػػات المجتمػػػع، كمنيػػػا نكمتعػػػددة منيػػػا مػػػا تعم ػػػؽ بالحكمػػػة اإللييػػػة، كم

ن مػا كػذلؾ االجتماعي مف خبلؿ سمككياتو، في رتباطػو، الذه الظركؼ رسمت معالـ ليس فقط لطبيعػة الفقػر كا 

المػادم،  بمنيػا مػف قامػت بػربط الفقػر بالجانػ األولوى راسػة يكجػد مجمػكعتيف:فحسب تمثبلت أفراد عي نػة الد  

 فقػد ربطػت الفقػر بالجانػب المعنػكم، كفػي ظػؿ ىػذيف التػكجييف حػددت الماىيػة االرتباطيػة لمفقػر ثانيتيواأم ا 

 كظاىرة كمفيـك معا. 

ػػػػا عػػػػػف تمػػػػثبلت أفػػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػػػة لمفقػػػػػر فقػػػػد عرفػػػػػت تمػػػػثبلتيـ تنك عػػػػػا، فمػػػػنيـ مػػػػػف حصػػػػػر  أم 

معنػػػػى الفقػػػػر فػػػػي الحاجػػػػات األساسػػػػية، كمػػػػنيـ مػػػػف حصػػػػره فػػػػي مؤشػػػػرات الرفػػػػاه البشػػػػرم، كمػػػػنيـ مػػػػف 

مركػػػػػػب ربطػػػػػػو بجانػػػػػػب المعػػػػػػامبلت، فكػػػػػػؿ ىػػػػػػذه التمػػػػػػثبلت تؤكػػػػػػد عمػػػػػػى أف  الفقػػػػػػر كمفيػػػػػػـك فيػػػػػػك جػػػػػػد 

 كمعقد قائـ عمى مداخؿ ثبلثة: مدخؿ الدخؿ، مدخؿ القدرة، مدخؿ الحاجات األساسية.

ػػػػػػػػمات التػػػػػػػػي  ػػػػػػػػا عػػػػػػػػف تمػػػػػػػػثبلت الشػػػػػػػػخص الفقيػػػػػػػػر فقػػػػػػػػد اختمفػػػػػػػػت بػػػػػػػػاختبلؼ الخصػػػػػػػػائص كالس  أم 

ػػػػػمة لمبيئػػػػػة االجتماعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة التػػػػػي ترعػػػػػرع  يحمميػػػػػا ىػػػػػذا الفاعػػػػػؿ، تمػػػػػثبلت تبمػػػػػكرت كاقعيتيػػػػػا كمحص 

ذلؾ طبيعػػػػػػة التنشػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػة، إذ أف  غالبيػػػػػػة المبحػػػػػػكثيف أكػػػػػػدكا عمػػػػػػى أف  الفقيػػػػػػر بيػػػػػػا األفػػػػػػراد، ككػػػػػػ

ىػػػػك شػػػػخص مرفػػػػكض بػػػػالمجتمع نتيجػػػػة الفتقػػػػاره لػػػػبعض االمتيػػػػازات االجتماعيػػػػة التػػػػي تخمػػػػؽ لػػػػو نػػػػكع 

 مف أنكاع القبكؿ االجتماعي.

ػػػػا مػػػػا تعم ػػػػؽ بتمػػػػثبلت أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػكؿ أسػػػػباب الفقػػػػر فقػػػػد رك ػػػػزت أكثػػػػر ع مػػػػى "غػػػػبلء أم 

المعيشػػػػػة"، "انخفػػػػػاض األجػػػػػكر"، ك"انتشػػػػػار البطالػػػػػة"، األمػػػػػر الػػػػػذم نػػػػػتج عنػػػػػو ضػػػػػعؼ القػػػػػدرة الشػػػػػرائية 



لمفػػػػػرد، إضػػػػػافة إلػػػػػى "تػػػػػدني المسػػػػػتكل التعميمػػػػػي" الػػػػػذم يمكػػػػػف أف ينػػػػػتج عنػػػػػو صػػػػػعكبة الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى 

 كظيفػػػػػة، نتيجػػػػػة الرتبػػػػػاط التعمػػػػػيـ بإمكانيػػػػػة الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى كظيفػػػػػة جيػػػػػدة، كمػػػػػف األسػػػػػباب التػػػػػي رك ػػػػػز

عمييػػػػػا المبحػػػػػكثيف "النمػػػػػك السػػػػػكاني المتزايػػػػػد" كدكره فػػػػػي ظيػػػػػكر الفقػػػػػر، خاصػػػػػة إذا مػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف ىنػػػػػاؾ 

 تكافؽ بيف النمك االقتصادم كالسكاني معا.

ذا مػػػػػا تحػػػػػدثنا عػػػػػف تمػػػػػثبلت المبحػػػػػكثيف ألنمػػػػػاط الفقػػػػػر، فإننػػػػػا نبلحػػػػػظ تركيػػػػػز غػػػػػالبيتيـ عمػػػػػى  كا 

 ف  الفقر ىك حتمية إليية.نمط "الفقر االقتصادم" ك"الفقر القدرم"، مف منطمؽ أ

كمػػػػا يمكػػػػف اسػػػػتنتاجو بنػػػػاءا عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ ىػػػػك أف  البنيػػػػة التمثميػػػػة لمفقػػػػر ليػػػػي بنيػػػػة قائمػػػػة عمػػػػى 

ػػػػا يجعػػػػؿ مػػػػف الفقػػػػر ظػػػػاىرة محم مػػػػة بالعديػػػػد مػػػػف المعػػػػاني المختمفػػػػة بػػػػاختبلؼ  تػػػػداخؿ عػػػػدة جكانػػػػب، مم 

 الظركؼ كالعكامؿ التي أنتجتيا، كمفيـك حركي قابؿ لمتغيير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مقدمة:

األمر الذم جعؿ مف بحسب الظركؼ كالعكامؿ المتعددة، يختمؼ مفيـك الفقر مف فاعؿ إلى آخر، 

، أك منيا ما كاف سكسيكلكجييقـك عمى قاعدة تمثبلت قد تأثرت بالعديد مف المؤثرات المفيـك الذم  الفقر

إلناث لمفقر، أك اقتصادم في ظر كتمثؿ الذككر كاختمؼ كجية ن؛ حيث تديمغرافي مثؿ النكع االجتماعي

كالدخؿ، كعميو انطبلقا مف الجداكؿ التي سيتـ عرضيا بيذا الفصؿ سنحاكؿ محؿ اإلقامة،  ،العمؿ مؤشر

 بحثنا:اإلجابة عف فرضيات 

 تمثل الفقر ومدى تأثره بالخصائص السوسيو ديمغرافية. (1

 ثل الفقر:الفرضية األولى: يؤثر النوع االجتماعي في تم  

 : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري الجنس واعتبار الفقر ىو غياب األخالق:«2.3»الجدول رقم  

 مفيوم الفقر                

 نوع االجتماعيال
 المجمــوع ال أوافق محايد موافـق  

 % ك % ك % ك % ك

 34.1 157 55.5 87 15.9 25 28.6 45 ذكــورال

 65.9 304 51 155 10.9 33 38.1 116 ناثاإل

 022 350 52.5 242 12.6 58 34.9 161 المجمــوع

( أف  نسبة أفراد عي نة الد راسة اإلناث المكاتي قد أجبف بالمكافقة عمى أف  2582يتضح مف الجدكؿ )

(، كالتصريح اآلتي يكضح إمكانية أف يككف الفقر مرتبط في %1685الفقر يعني غياب األخبلؽ ىي )

 الجانب األخبلقي:معناه ب

 ".ىك نقص في حاجة ممكف في األخبلؽ "

 (.، عاممةجامعيغير متزكجة، مستكل سنة، 49أنثى، )

 كفي تصريح لمبحكث آخر:



ػػػػػػػي َكػػػػػػػاَيفن الفقػػػػػػػر فػػػػػػػي األخػػػػػػػبلؽ،  " فقيػػػػػػػر فػػػػػػػي األخػػػػػػػبلؽ مػػػػػػػا  الم 

" ... ـن مَّ عَ تن يَػػػػػػػ ون مػػػػػػػا الـز لَػػػػػػش يتصػػػػػػرؼ، أخػػػػػػػبلؽ نػػػػػػاقص كدائفن رَ عنػػػػػػيَ 

، مسػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي متكسػػػػػػػط، متزكجػػػػػػػةغيػػػػػػػر سػػػػػػػنة،  44أنثػػػػػػػى، )

 (.متمرنة

يتضػػػػػح مػػػػػػف تصػػػػػػريح المبحكثػػػػػػة، أف الفقػػػػػػر األخبلقػػػػػػي تتمظيػػػػػر صػػػػػػك ره فػػػػػػي سػػػػػػكء الت صػػػػػػرؼ مػػػػػػع 
 الغير، كتصر ح مبحكثة أخرل قائمة:

 ...". ربية،الفقر في األخبلؽ كفي الت  "... 

 (.، مستكل جامعي، عاممةغير متزكجةسنة،  47،أنثى)

نبلحػػػظ أن يػػا تتحػػدث عػػف أحػػد أنػػػكاع الفقػػر أال كىػػك الفقػػر األخبلقػػػي؛ مػػف خػػبلؿ تصػػريح المبحكثػػة 

كالقائـ باألساس عمى انعداـ بعض المبلمح األخبلقية عند بعض األفراد، كىذا االنعداـ لػـ ينشػأ مػف العػدـ 

نما ىنالؾ مجمكعة الظركؼ التػي كػاف ليػا الػدكر األساسػي فػي حػدكثيا فػي مقػدمتيا الكسػط االجتمػاعي  كا 

فػػاؽ مػف تػػأثير قػػد يكػكف فػػي شػػكمو الػذم ترعػػ رع بػو الفاعػػؿ االجتمػػاعي، إضػافة إلػػى مػػا تمارسػو جماعػػة الر 

 االنحرافي عمى بعض األفراد.

كما يجدر اإلشارة إليو ىك أف  الفرد الذم يعاني مف الفقر األخبلقػي يفقػد فرصػة التكظيػؼ، حيػث أف  

ليس فقط لمخبرة المينية كالمؤىػؿ العممػي  أم مؤسسة سكاء أكانت خدماتية أك اقتصادية فيي بحاجة ماسة

لمفػػرد، بقػػدر مػػا تحتػػاج إلػػى سػػمعة الفػػرد مػػف خػػبلؿ مػػا يتميػػز بػػو مػػف سػػمات تمثػػؿ فػػي حقيقتيػػا رأس مػػاؿ 

عميػػػػؽ فػػػػي مجػػػػاؿ إمكانيػػػػة الحصػػػػكؿ عمػػػػى فرصػػػػة الحصػػػػكؿ عمػػػػى كظيفػػػػة كاالسػػػػتمرار فييػػػػا، مػػػػا أكدتػػػػو 

 تصريحات أحد المبحكثيف قائبل:



، ألف  المؤسسػػػػػػػػػة ـن دَ خنػػػػػػػػػيَ  شن رن دَ قنػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػا يَ فقيػػػػػػػػػر األخػػػػػػػػػبل حن صَػػػػػػػػػبَ  "

ػػػػػػي م كعمػػػػػػى أخبلقػػػػػػػو يخػػػػػػرج، مػػػػػػػا ارِ ا ىػػػػػػك قَػػػػػػػغَػػػػػػػبن ليػػػػػػا لَ  ؿن خَ دن يَػػػػػػػ الم 

، مسػػػػػػػػتكل غيػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػةسػػػػػػػػنة،  44أنثػػػػػػػػى، " ) أمػػػػػػػػكاؿ شن يرن دِ ينػػػػػػػػ

 (.تعميمي متكسط، متمرنة

 يعنػي غيػاب ( فيػي ألفػراد عي نػة الد راسػة البلئػي أجػبف بعػدـ المكافقػة عمػى أف  الفقػر %35أم ا نسػبة )

ػدد  أك انعدـ األخبلؽ؛ أم ربػط الفقػر بجانػب المعػامبلت كتأكيػد فكػرة ربطػو بالبعػد المعنػكم، كفػي ىػذا الص 

 تصرح إحدل المبحكثات قائمة:

ػػػػػػػػػيإنسػػػػػػػػػاف  َكػػػػػػػػػاَيفن ال "  و فػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػبلؽ كىػػػػػػػػػك يبَ ِصػػػػػػػػػتن  الم 

 ا..."كىَػػػػػػػػػم  من عَ تن األخػػػػػػػػػبلؽ مبػػػػػػػػػادئ نَ  ،عبلقػػػػػػػػػة شن نن َكػػػػػػػػػ، ال مَ ـن طَػػػػػػػػػحَ من 

سػػػػػػػنة، مسػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػي جػػػػػػػامعي، عاممػػػػػػػة، غيػػػػػػػر  34 ) أنثػػػػػػػى،

 متزكجة(.

ػػا نسػػبة ) ( فيػػي إلجابػػات الػػذككر مػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة بالمكافقػػة عمػػى ىػػذا الػػرأم، فػػي %0684أم 

( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة؛ كبالنسبة ليذه الفئػة التػي أبػدت عػدـ تأييػدىا ليػذا الػرأم %3383مقابؿ نسبة )

الفقر بحد ذاتو ال يػرتبط بالجانػب األخبلقػي بقػدر مػا يػرتبط أكثػر بطريقػة تفكيػر األفػراد  فمرد ىذا لككف أف  

ك مػػدل عقبلنيػػتيـ فػػي مػػكازنتيـ لؤلمػػكر التػػي تصػػادفو، كحتػػى طريقػػة التعامػػؿ مػػع مختمػػؼ الظػػركؼ التػػي 

 تصادفيـ بالحياة االجتماعية، األمر الذم أكده أحد المبحكثيف في تصريحو اآلتي قائبل:

ػػػػػػػػػحة ال بػػػػػػػػػاألخبلؽ، مػػػػػػػػػرتبط بالعقػػػػػػػػػؿ  هن .َمػػػػػػػػػرَ .. " مػػػػػػػػػرتبط ال بالص 

ػػػػػي َكػػػػػاَيفن كطريقػػػػػة تفكيػػػػػره،  ـن مَػػػػػخَ كالػػػػػذكاء، عمػػػػػى حسػػػػػاب مػػػػػا ين   الم 



 ،سػػػػػػنة 46 ،ذكػػػػػػر")يفكػػػػػػر شن فن رَ عنػػػػػػعنػػػػػػده الفقػػػػػػر فػػػػػػي تفكيػػػػػػره مػػػػػػا يَ 

 (.مستكل جامعي، أعزب

تمػاعي بمفيػـك الفقػػر المتعم ػؽ بعبلقػػة كػؿ مػف النػػكع االج (2.3مػػف الجػدكؿ ) إذف مػا يمكػف اسػتنتاجو

( التػي كانػػت أكبػر مػػف %3083القػائـ عمػى اعتبػػاره ىػك غيػػاب األخػبلؽ أف  نسػػبة عػدـ تأييػػد ىػذا المعنػػى )

( مم ا يدؿ عمى أف  أفراد عي نة الد راسة انطبلقا مف تمثبلتيـ لمفيـك الفقػر عمػى أن ػو %1287) نسبة المكافقة

تعػػداه إلػػى جكانػػب أخػػرل منيػػا الماديػػة، إذ أف  غيػػاب ال يقتصػػر ربطػػو فقػػط عمػػى جانػػب المعػػامبلت، بػػؿ ي

األخػػػبلؽ لػػػيس بالضػػػركرة رمزيػػػة دالػػػة عمػػػى كجػػػكد الفقػػػر، كػػػكف أف  ىػػػذا المؤشػػػر لػػػو عبلقػػػة شػػػديدة السػػػبؾ 

ػػا يفسػػر بػػأف  الفقػػر لػػو مؤشػػرات أخػػرل غيػػر ىػذا المؤشػػر مػػف مثػػؿ المؤشػػر المعنػػكم  بالجانػب اإلنسػػاني؛ مم 

إضػافة إلػػى أف  نسػب عػدـ المكافقػػة لػـ تكػف بالتفػػاكت الكبيػر لكػبل الجنسػػيف  المتعمػؽ بطريقػة تفكيػػر األفػراد؛

 (.%3383(، بالر غـ مف أف  أعمى نسبة قد تمركزت لدل فئة الذككر)2283%)

( كنا قد طرحنا تساؤؿ عمى أفراد عي نة الد راسة 2582ككتعزيز لما أشرنا إليو مف خبلؿ الجدكؿ )

(، كلتكضيح 2582غياب األخبلؽ، ككانت اإلجابات مؤيدة لنتائج الجدكؿ )متعم ؽ بأف  مفيـك الفقر يعني 

أكثر كمف باب دعـ ما أشرنا إليو في اآلتي سنقـك بذكر نتائج إجابة أفراد عي نة الد راسة الكمية عف ىذا 

 التساؤؿ:

 :"لمتغير اعتبار الفقر ىو انعدام األخالق توزيع أفراد العينة وفقـا : ""2082"الجدكؿ رقـ 

 

عػف حصػر  «ال أوافوق»قػد أجػابكا بػػ  أفراد عي نة الد راسةمف  (% 52.5( أف  )2082يتبي ف لنا مف الجدكؿ )

 (%النسية المئويوة ) التكرار ىو انعدام األخالقالفقر  

 34.9 161 أوافق

 0015 62 محايد

 ال أوافق

 

242 52.5 

 100 461 المجموع



؛ كػػكف أف  الفقػػر لػيس لػػو صػػمة بمجػػاؿ المعػػامبلت العبلئقيػػة «خووبلقانروودام األ»مفيػـك الفقػػر فػػي ككنػػو ىػػك 

كالجانب الحسي، بؿ لديػو عبلقػة بالجانػب المػادم، كىػذا مػا تػـ إيضػاحو كالتكصػؿ إليػو كنتيجػة مػف خػبلؿ 

ػت إجابػة أفػراد  %  34.9، أم ا نسبة1التي خصت نمط الفقر االقتصادم )المادم( %2785نسبة  فقد خص 

X كجػدنا أف   4كبعػد حسػاب كػا ،«أوافوق»التي كانػت بػػ عي نة الد راسة   

2
T (7827ن<  X  

2
C (28072كمنػو ن ،

ال تكجػػد عبلقػػة مػػا بػػيف متغيػػر النػػكع االجتمػػاعي كاعتبػػار الفقػػر ىػػك غيػػاب األخػػبلؽ، كبالتػػالي فإننػػا نقبػػؿ 

 أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة ذات ارتباط متكسط. ، H0الفرضية الصفرية 

 الفقر ىو الجوع"."توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري النوع االجتماعي و : "2182"الجدول رقم  

 مفيوم الفقر                

 نوع االجتماعيال
 المجمــوع ال أوافق محايد موافـق  

 % ك % ك % ك % ك

 3310 068 00 33 213 03 5285 000 ذكــورال

 5612 323 0210 66 312 06 55 033 ناثاإل

 022 350 5785 22 510 02 5286 336 المجمــوع

( مػف أفػراد عي نػة الد راسػة اإلنػاث أجػبف بالمكافقػة %55) أف   ( يتضػح لنػا2182انطبلقا مف الجدكؿ )

ػا %5685، فػي مقابػؿ )«ىو الجوع»كتأييد فكرة اعتبار الفقر في مفيكمػو  ( لبلئػي أجػبف بعػدـ المكافقػة، أم 

( لمػذيف لػـ %05ابات الػذككر مػف أفػراد عي نػة الد راسػة بالمكافقػة، فػي مقابػؿ نسػبة )( فيي إلج%52نسبة )

 يؤيدكا ىذا الرأم.

كما يمكف استنتاجو انطبلقا مف الجدكؿ المذككر أعبله ىك أف  غالبية أفراد عي نة الد راسة قد أيدكا 

دد يصر ح أحد ا%5286) «ىو الجوع»فكرة اعتبار الفقر   لمبحكثيف قائبل:(، كفي ىذا الص 

الفقػػػػػػر مػػػػػػا  ...ؾن بَ ضنػػػػػػقَ اف يَ مَػػػػػػة، كالزن مَػػػػػػحن ة الكَ يَػػػػػػيرِ زِ الفقػػػػػػر ىػػػػػػك المِ " 

ىػػػػػػػذا ىػػػػػػػك الفقػػػػػػػر ال مأكػػػػػػػؿ، ىػػػػػػػا ، ارة فػػػػػػػي الػػػػػػػد  اَجػػػػػػػحَ  شن يبن ِصػػػػػػػتن 
                                                             

 .356ص، 53الفصؿ م، أنظر الجدكؿ المتعم ؽ بنمط الفقر االقتصاد - 1



متػػػػػػػػػػػػػزكج، مسػػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػنة،  65 ،ذكػػػػػػػػػػػػػر". )افن مَػػػػػػػػػػػػػالزن 

 (.عامؿ يكمي، ابتدائي

 كما صرح بو مبحكث آخر في قكلو:

سػنة، مسػتكل تعميمػي متكسػط، 35ذكر، ) ..."افن مَ الفقر ىك الزن  "...

 (.أعزب، عامؿ يكمي

 كفي نفس الس ياؽ يصر ح مبحكث آخر قائبل:

ػػػػػػيالفقػػػػػػر ىػػػػػػك "...  ا كَ دن كغَػػػػػػ َكػػػػػػاَيفن األكػػػػػػؿ، اليػػػػػػـك  َعننػػػػػػَدىنشمػػػػػػا  الم 

 سنة، مستكل تعميمي ثانكم(.89")ذكر، ...شن نن ما كَ 

يػػػنجـ عنػػػو صػػػعكبة مقػػػدرة الفػػػاعميف تػػػكفير إذ يعػػػد الفقػػػر مظيػػػر مػػػف مظػػػاىر الحرمػػػاف المػػػادم الػػػذم 

الحاجات األساسية منيا: األكؿ كضركرة حيكية لمبقاء البيكلكجي؛ إذ نجد أف  بعض المبحكثيف قػد حصػركا 

الفقر في عدـ المقدرة عمى تمبية احتياجات العائمة الضػركرية السػيما الحاجػات األساسػية: األكػؿ، الشػرب، 

 ي قكلو:الممبس...، ما صرح بو المبحكث ف

 َكػػػػػػاَيفن ...الفقػػػػػػر عمػػػػػػى حسػػػػػػاب المسػػػػػػتكل المعيشػػػػػػي لكػػػػػػؿ فػػػػػػرد، " 

ػػػػػػػي مػػػػػػػا ينك ػػػػػػػك   متطمبػػػػػػػات العػػػػػػػيش: الَخدنمَػػػػػػػة، المَّبنسَػػػػػػػة،عنػػػػػػػده  شن نن الم 

 (.مستكل جامعي، أعزب سنة،46 ،ذكر")ة...مَ اكن المَ 

ىنػا المبحػػكث رك ػػز فػػي تصػػريحو عمػى حصػػر الفقػػر فػػي طبيعػػة المسػتكل المعيشػػي الػػذم يقػػاس بمػػدل 

ة األفػػراد عمػػى تػػكفير متطمبػػات العػػيش مػػف بينيػػا العمػػؿ كػػأداة فاعمػػة كميمػػة لتحقيػػؽ بػػاقي متطمبػػات مقػػدر 



كالمبحػكث اآلخػر فػي  ،1"اإلنسػاف بالبقػاء بثلمتعػددة فػي تشػأسمكب ظاىرم يجد جذكتو االعيش، " كككنو "

 تصريحو قائبل:

 ون بَػػػػػػػ كتن الق ػػػػػػػ شن يبن ِصػػػػػػػمػػػػػػػا ين  ارن غَ م صنػػػػػػػارِ رن كف عنػػػػػػػده الػػػػػػػذن ك ػػػػػػػ... ين " 

ػػػػػػييػػػػػػأكمكا،  ػػػػػػيجػػػػػػؿ الفقر خاصػػػػػػة الر  ِبػػػػػػ سن َحػػػػػػين  الم  ه دَ ننػػػػػػكف عَ ك ػػػػػػين  الم 

 حن الَ كَ كا صنػػػػػػغ ػػػػػػبن يَ  ارن غَ م صنػػػػػػارِ رَ ، عنػػػػػػده ذن ـن دَ خنػػػػػػيَ  شن كنن ك ػػػػػػأسػػػػػػرة كمػػػػػػا ين 

 "، كفي قكلػػػػػو:اؼن زَ بَ 

الفقػػػػػػر ىػػػػػػك عػػػػػػدـ القػػػػػػدرة عمػػػػػػى تمبيػػػػػػة الحاجػػػػػػات الضػػػػػػركرية  "...

... كَاِفػػػػػػي مػػػػػػا َعننػػػػػػَدىنش بَػػػػػػون  شن كنن ك ػػػػػػين ا الماديػػػػػػة مػػػػػػ أنثػػػػػػى، )"ينِعػػػػػػيشن

 (.غير متزكجة، مستكل جامعي، ال تعمؿسنة،  88

مرجم "في مف خبلؿ ىذا التصريح يتبيف لنا تطابقو مع التعريؼ الخاص بالفقر الذم أشير إليو 

حالة مف العكز، كغالبا ما يرتبط بالمستكل االقتصادم لؤلفراد، " بأن و: "... المصطمحات االجتماعية

، فعندما ال يتكفر لمفرد أم مقدرة اقتصادية 2"مستكل عمى إشباع احتياجاتيـ المختمفةكمدل قدرة ىذا ال

خؿ، العمؿ... فإن و يعجز عف تمبية حاجات عائمتو الضركرية كىذا ما أكدتو نفس المبحكثة مف مثؿ الد  

".كَاِفي ما  شن كنن ك  ين  االمادية م في قكليا: "...  َعننَدىنش بَون ينِعيشن

 آخر قائبل: مبحكثكقد صرح 

 ".الفقر ىك صعكبة التكفؿ باحتياجات األطفاؿ" 

 (.سنة، مستكل تعميمي متكسط، أعزب، عامؿ يكمي35)ذكر، 
                                                             

، ص 4558الفجػػػر لمنشػػػر كالتكزيػػػػع: دكف بمػػػد نشػػػػر،  ، دار58، طاإلسوووتراتيجية ال اتيووووة لتمويوووول التنميوووة االقتصوووواديةالطيػػػب داكدم،  - 1
67. 
لجػػػػػامعي الحػػػػػديث: ، المكتػػػػػب ا، دكف طبعػػػػػةشووووويكة األموووووان االجتمووووواعي وتحسوووووين نوعيوووووة حيووووواة الفقوووووراءمنػػػػػى عطيػػػػػة خػػػػػزاـ خميػػػػػؿ،  -2

 .486، ص 4585 اإلسكندرية،



الذم ينجر عنو عدـ العمؿ، انطبلقا مما صر حت بو المبحكثة نجد أف  الفقر ينحصر في ثنائية 

ف كاف المعيؿ أال كىك عدـ تمبية احتياجات األسرة األب ال يشتغؿ فإن و سيعيش حالة  األساسي ة، خاصة كا 

 .غبف اجتماعي كاقتصادم معا ناتجا عف عدـ مقدرتو عمى تمبية ما تطمبو زكجتو كأكالده معا

إذف مف منطمؽ ىذه التصريحات نجد أف  الفقر لديو صمة كطيدة بمقدرة الفاعميف عمى تمبية 

ركرية سيجعؿ األفراد يتخبطكف بدائرة الحاجات األساسية منيا المأكؿ؛ ألف  عدـ تكفر ىذه الحاجات الض

عدـ القدرة عمى حينما عر ؼ الفقر بكصفو " 5772" عاـ الينوك الدولياألمر الذم أكده "الفقر الدائـ، 

تحقيؽ الحد األدنى مف مستكل المعيشة، كيتكك ف مستكل المعيشة مف شقيف: النفقات البلزمة لشراء الحد 

ية، الصحة...(، كالشؽ الثاني ينحصر في تكمفة المشاركة في األدنى مف الحاجات الضركرية )التغذ

. فبالنسبة ليذا التعريؼ فإف  مضمكنو اقتصادم يعتمد في تعريفو لمفقر ىك 1الحياة اليكمية لممجتمع"

"، ىذا األخير يعد مكرد مف المكارد األساسية لمعيش الكريـ، إضافة الدخػؿاآلخر عمى مؤشرات كؿ مف: "

في مقابؿ نسبة "، أفراد العائمةعػدد "، "النسبي ك الفقػر المطمؽ"، "اجات األساسيةالحإلى مؤشر " 

( لمذيف رفضكا ىذا الرأم كىي نسبة جد ضعيفة، أم ا نسبة تأييد ىذا الرأم قد كانت أكثر عند 5785%)

ىنالؾ  إناثا مقارنة بو عند الذككر، كىذا يدؿ عمى أف   122مف أصؿ  012( ما يمثميا %55فئة اإلناث )

 تباينا نسبيا بيف الجنسيف في تمثميما ليذا الرأم.

 

 

 

                                                             

 .57، ص 4554، دار فرحة لمنشر كالتكزيع: مصر، 58، طالفقر وطرق قياسو: اتجاىات نظرية ومنيجية حديثةنادية جبر عبد اهلل،  - 1



: "توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري النوع االجتماعي و الفقر ىو عدم مقدرة الفرد على  «2282»الجدول رقم  
 اقتناء الماء الشروب":

 مفيوم الفقر           

  نوع االجتماعيال
 المجمــوع ال أوافق محايد موافـق  

 % ك % ك % ك % ك

 3310 068 3210 53 0612 06 22 52 ذكــــورال

 5612 323 3810 003 0616 38 2582 033 ناثاإل

 022 350 1680 085 0615 80 2480 003 المجمــوع

عمى  «أوافق»قد أجبف بػ  اإلناث أفراد عي نة الد راسة( مف %2582) ( إلى أف  2282يشير الجدكؿ )

، في مقابؿ «عدم مقدرة الفرد في الحصول عمى الماء الشروب» وفي معناه إال  أن   اعتبار الفقر ما ىك

 ال كور فيي إلجابات أفراد عي نة الد راسة( %2285نسبة ) أم ا، ال كورأفراد العينة فئة ( ل%22نسبة )

 .إلناثالفئة ( %1585نسبة )في مقابؿ الذيف لـ يؤيدكا ىذا التعريؼ، 

مػػػف أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الكميػػػة أجػػػابكا  (%2480)أف  ىػػػك مػػػف الجػػػدكؿ  مبلحظتػػػو كػػػذلؾمػػػا يمكػػػف 

بالمكافقة عمى فكرة اعتبار الفقر ىك عدـ المقػدرة فػي الحصػكؿ عمػى المػاء الشػركب؛ كػكف أف  ىػذا األخيػر 

يعد معطى أكلي كحاجة أساسية البد منيا، يحتاج ليػا الكػؿ دكنمػا اسػتثناء كغيابيػا أك تػأخر كصػكليا يعػد  

( لمذيف لـ يؤيدكا ىذا الرأم، كأف  فئة اإلنػاث ىػف  البلئػي %1680ممح مف مبلمح الفقر، في مقابؿ نسبة )م

(؛ ألن و يكجد العديد مف الػد كؿ %22( مقارنة مع فئة الذككر )%2582تمركزت عند إجابتيف  أعمى نسبة )

ـ يمنػع مػف كجػكد بعػض السػكاف كمف بينيـ الجزائر التي تسعى لتزكيد سكانيا بالماء الشركب، لكف ىػذا لػ

َمػة العامػة، فعمػى سػبيؿ الػذكر"  مػف المػكاطنيف العػرب ال  %54يكجػد نسػبة غير المسػتفيديف مػف ىػذه الَخدن

، إضػافة إلػى أف  انعػداـ االسػتفادة مػف المػاء النظيػؼ يسػاىـ فػي 1"يحصمكف عمى مياه الشرب النقية اآلمنة

                                                             
، المنظمػة ، جامعػة الػدكؿ العربيػة"ودور المنظمة الرريي لمتنمية الزراعيوةالفقر الريفي في الوطن الرريي "، عبد القادر، صبلح راندفايز حتر  - 1

، العربية   .85، ص 4559لمتنمية الزراعية: الخرطـك



يعتبر الماء مصػدرا حيكيػا فػي مف جية، كمف جية أخرل "تكسيع مساحة نطاؽ دائرة الفقر بذات المجتمع 

األمف الغذائي كمدخبل محفزا لمبمداف النامية في العمػؿ عمػى مقاكمػة الفقػر كالجػكع، كحفػظ الصػحة البشػرية 

 .1"كتقميص كفيات األطفاؿ

Xكجدنا أف   4إذف بعد حساب كا  

2
T (7827)<  X 

2
C (28351كمنو ال تكجد عبلقة ما بيف متغير ن ،

النكع االجتماعي كاعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى الماء الشركب، كبالت الي فإننا نقبؿ الفرضية 

   أم ا عف شدة العبلقة فيي عبلقة ذات ارتباط ضعيؼ. ، H0الصفرية 

كنا قد أشرنا إلى أن و يكجد بعض الباحثيف الذيف قد حصػركا مفيػـك الفقػر فػي مقػدرة الفػرد عمػى تمبيػة 

ألساسػية التػي بتكفرىػا يسػتطيع الفاعػؿ أف يحقػؽ مسػتكل معيشػي مقبػكؿ كيتماشػى مػع المسػتكل الحاجات ا

الشائع بالمجتمع عامة، لكف فيو فئة أخػرل مػف الػذيف اىتمػكا بمسػألة الفقػر قػد حصػرت مفيكمػو فػي مقػدرة 

ىػػذا  الفاعػػؿ فػػي الحصػػكؿ عمػػى الخػػدمات العامػػة المتاحػػة لػػو داخػػؿ مجتمعػػو؛ إذ أن ػػو فػػي حالػػة لػػـ يسػػتفد

الفاعػؿ مػف ىػذه الخػدمات فػػيمكف أف نشػير إلػى أن ػو يعػيش حالػػة فقػر، كحتػى المنظمػات العالميػة كالييئػػات 

الد كلية قد اىتمت بيذه المسألة السيما الخدمات الصحية ككذا خدمات التعميـ كأكدت عمييما، مف مثؿ مػا 

عػػدـ المقػػدرة عمػػى الحصػػكؿ قػػر يعنػػي "أشػػار إليػػو مكتػػب العمػػؿ الػػدكلي التػػابع لييئػػة األمػػـ المتحػػدة بػػأف  الف

، كفػػػي اآلتػػػي 2..."الخػػػدمات الصػػػحية كالتعمػػػيـ كالمكاصػػػبلت عمػػػى الخػػػدمات العامػػػة األساسػػػية مػػػف مثػػػؿ:

سػػنعرض نتػػائج الجػػدكؿ الػػذم ي بػػي ف العبلقػػة مػػا بػػيف متغيػػر الجػػنس كالػػرأم القائػػؿ بػػأف  الفقػػر ىػػك صػػعكبة 

 الجنسيف ليذا الرأم: الحصكؿ عمى خدمات التعميـ، كنستقرء تمثبلت كبل

 
 

                                                             
، العدد 88، المجمد مجمة القادسية لمرموم اإلنسانية، "مؤشرات الفقر في الكطف العربي: دراسة في الجغرافية السياسية"حميد ياسر الياسرم،  - 1
 .468، ص 4558، 54

 .59، ص المرجع السايق، عبد القادر، صبلح راندفايز حتر  - 2



 توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري النوع االجتماعي و الفقر ىو صعوبة الحصول على التعليم: :«2382»الجدول رقم  

 مفيوم الفقر           

  نوع االجتماعيال
 المجمــوع ال أوافق محايد موافـق  

 % ك % ك % ك % ك

 3310 068 37 58 7.6 12 55.4 87 ذكــــورال

 5612 323 27.3 83 7.6 23 65.1 198 ناثاإل

 022 350 30.6 141 7.6 35 61.8 285 المجمــوع

( أف  نسبة أفراد عي نة الد راسة الذككر الػذيف قػد أجػابكا بالمكافقػة عمػى فكػرة 2382نبلحظ مف الجدكؿ )

( لمػػذيف %15ة )(، فػػي مقابػػؿ نسػػب%3382ىػػي ) «الفقوور ىووو صووروية الحصووول عمووى الترموويم »اعتبػػار 

أجػابكا بعػػدـ المكافقػة عمػػى ىػذا الػػرأم الػػذم يحممػو الفقػػر، أم ػا عػػف نسػػبة أفػراد عي نػػة الد راسػة اإلنػػاث البلئػػي 

 ( لم كاتي أجبف بعدـ المكافقة.  %0581(، في مقابؿ نسبة)%4385أيديف ىذا الر أم فيي )

 لفئػة % 3186 ، فػي مقابػؿ 22.4%انـ نسبة األمية اإلجمالية لفئة الذككر بكاليػة مسػتغمع العمـ أف  

 (:312610أم ا فيما يخص نسب األمية ببمدية مستغانـ فسنكضحيا بالجدكؿ ) اإلناث.

 سنة فما فوق حسب النوع االجتماعي. 03نسية األمية واأللفيائية لميالغين 

 نسبة األمية            
 النوع االجتماعي

 %النسبة المئكيػة 

 212 ال كووور

 22.4 ثاإلنا

 .O.N.Sت اأخوذ ان لسديولن لسولنس سإلحصائيا المصدر:

، مقارنػػة بػو مػػع %0013نسػبة األميػة لػػدل فئػة اإلنػاث  ( ىػك ارتفػػاع312610)مػا يتضػح مػػف الجػدكؿ

 .0222، مع العمـ أف  ىذه الن سب حسب التعداد السكاني لسنة %212فئة الذككر 



مى نسبة مئكية قد تمركزت لػدل فئػة الػذيف أجػابكا ( ىك أف  أع2382ما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ )

(، كىػػذا يفسػػر أف  التعمػػيـ يعػػد مؤشػػر مػػف %1284(، مقارنػػة مػػع نسػػبة عػػدـ المكافقػػة )%4586بالمكافقػػة )

المؤشػػرات الميمػػة لػػذيكع الفقػػر بػػذات أم مجتمػػع مػػف المجتمعػػات، السػػيما أىميػػة التعمػػيـ عنػػد فئػػة اإلنػػاث 

م قػػد تبلشػػى نسػػبيا مػػع كجػػكده بػػبعض األقطػػار العربيػػة، فيمػػا يخػػص فػػرص بػػالر غـ مػػف أف  التمييػػز الجنػػدر 

االسػػتفادة مػػف التعمػػيـ أصػػبحت قائمػػة عمػػى قػػدـ المسػػاكاة بػػيف كػػبل الجنسػػيف، لكػػف ىػػذا ال يمنػػع مػػف كجػػكد 

عطػاء أكلكيػة إكمػاؿ الدراسػة لمػذككر  بعض الفركؽ النسبية فػي بعػض المنػاطؽ بمجتمعنػا بػيف الجنسػيف، كا 

اث، مػػرد ىػػذا الرتباطػػو بجممػػة الظػػركؼ فػػي مقػػدمتيا الكضػػعية االقتصػػادية التػػي تعشػػيا عمػػى حسػػاب اإلنػػ

بعػػػض العكائػػػؿ؛ حيػػػث تضػػػطر الكثيػػػر مػػػف األسػػػر إلػػػى إيقػػػاؼ مشػػػكار أبنػػػائيـ الد راسػػػي كانضػػػماميـ لعػػػالـ 

الشػػغؿ، إضػػافة إلػػى مسػػألة رمزيػػة المعيػػؿ أال كىػػـ الػػذككر، ممػػا يعػػزز عنػػد بعػػض العكائػػؿ فكػػرة االىتمػػاـ 

 عميـ الذككر لبلندماج بعالـ الشغؿ عمى حساب اإلناث.بت

( ىك أف  نسبة اإلجابة بالمكافقة عند اإلناث كانت أكبر منو 2382ما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ )

عند الذككر؛ مرد ىذا إلى فكرة التمييز الجندرم المكجكدة ببعض المناطؽ السيما بمسألة تعزيز مبدأ 

 لتعميـ لفئة اإلناث.    االستحقاؽ الكامؿ في مجاؿ ا

إذف ما يمكف اسػتنتاجو ىػك كجػكد تػأثير نسػبي مػا بػيف كػؿ مػف النػكع االجتمػاعي كاعتبػار الفقػر فػي 

 X كجػػدنا بػػأف   4أحػد معانيػػو ىػػك صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى التعمػػيـ؛ ألن ػػو بعػػد حسػػاب كػػا
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كاعتبار الفقر ىك صػعكبة الحصػكؿ عمػى  (، كمنو ال تكجد عبلقة ما بيف متغير النكع االجتماعي48212)

أم ػا عػف شػدة العبلقػة بػيف المتغيػريف فيػي عبلقػة ذات  ، H0التعميـ، كبالتالي فإننػا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية 

 ارتباط متكسط.



 يضػػػػـ الفقػػػػر العديػػػػد مػػػػف الجكانػػػػب المتعػػػػددة التػػػػي تحتػػػػكم عمػػػػى عديػػػػد األبعػػػػاد سػػػػكاء الماديػػػػة منيػػػػا 

ك االجتماعيػة أك أبعػاد أخػرل زادت مػف حػدة تعقيػد كتركيػب ىػذه الظػاىرة، كمػف أك المعنكية، االقتصػادية أ

ىذه األبعاد االجتماعية مدل تمتػع الفػرد بحقكقػو كفاعػؿ اجتمػاعي ككإنسػاف، كالجػدكؿ اآلتػي ي بػي ف العبلقػة 

مػػا بػػيف متغيػػر الجػػنس كالػػرأم القائػػؿ بػػأف  الفقػػر ىػػك صػػعكبة اسػػترجاع الحقػػكؽ عنػػد ضػػياعيا، كالػػذم مػػف 

ف كاف اختبلفا بي نا بيف تمثبلتيما:    خبللو سنحاكؿ معرفة آراء كبل الجنسيف حكؿ ىذا المتغير، كا 

 "توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري النوع االجتماعي والفقر ىو صعوبة استرجاع الحقوق ":: «2482»الجدول رقم  

 مفيوم الفقر             

 نوع االجتماعيال
 المجمــوع فقال أوا محايد أوافق  

 % ك % ك % ك % ك

 3310 068 0213 35 0810 08 3183 23 رو ذكــال

 5612 323 3213 20 0813 63 3081 062 ناثاإل

0787 516 0813 22 3085 033 المجمــوع
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 ( مػف أفػراد عي نػة الد راسػة الػذككر%3183)( أف  2482انطبلقا مف البيانات الػكاردة بالجػدكؿ )نبلحظ 

، فػػي مقابػػؿ  «صووروية اسووترجاع الحقوووق عنوود ضووياعيا«قػػد أجػػابكا بػػأكافؽ عمػػى فكػػرة اعتبػػار الفقػػر ىػػك

( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة، في حيف قدرت نسػبة اإلجابػة بالمكافقػة ألفػراد عي نػة الد راسػة اإلنػاث 0781%)

 أم.( لبلئي لـ يكافقف عمى  ىذا الر %1281(، في مقابؿ )%3081عف ىذا الرأم )

الكميػػػة؛ أم الد راسػػػة نػػػة عي  أفػػػراد ( مػػػف %3085إذف انطبلقػػػا مػػػف الجػػػدكؿ المػػػذككر أعػػػبله نجػػػد أف  )

غػالبيتيـ أي ػػػدكا مفيػػـك الفقػػر الم جسػد فػػي صػػعكبة اسػػترجاع الحقػػكؽ عنػد ضػػياعيا؛ ألف  حػػدكث ىػػذا األمػػر 

حقكؽ ليس فقػط فػي شػكميا ف الفرد مف أف يعيش المستكل المعيشي الغالب بمجتمعو؛ ألف  السكؼ لف يمك  

نمػا حتػى فػي شػكميا المعنػكم، ممػا يؤكػد أف  الفقػر خاصػة النسػبي منػو  قػدرة الفػرد ال يعنػي فقػط" "المادم كا 

عمى الحصكؿ عمى االحتياجات الضركرية، كلكف عجػزه عػف المحافظػة عمػى مسػتكل العػيش الػذم يعيشػو 



ػػا فيمػا خػػص نسػبة مكافقػػة كػػبل %0787) مقارنػػة بػػو مػع نسػػبة غيػر المؤيػػديف. 1"غالبيػة أفػػراد المجتمػع (، أم 

(؛ ألف  كػػؿ فاعػػؿ بصػفة عامػػة كلػػيس فقػػط الفاعػػؿ %580الجنسػيف فإن يػػا لػػـ تكػػف جػػد متفاكتػة فقػػط بفػػارؽ )

الفقير إال  كيمتمؾ مجمكعة مف الحقكؽ التي بالحفاظ عمى تكفرىا معناه الحفاظ عمػى اليكيػة الكجكديػة ليػذا 

بكػػؿ مسػػتكياتيا كأنكاعيػػا تمشػػي بػػالتكازم مػػع منظكمػػة أخػػرل أال كىػػي  الفاعػػؿ، كػػكف أف  منظكمػػة الحقػػكؽ

 إمكانية الحفاظ عمى ىذه الحقكؽ كالمقدرة عمى استرجاعيا.   لكاجبات، كىنا في إطار حديثنا عفمنظكمة ا

إذف ىنالػػؾ تػػأثير ضػػعيؼ مػػا بػػيف كػػؿ مػػف النػػكع االجتمػػاعي كىػػذا الػػرأم؛ ألف  فكػػرة الحػػؽ بحػػد ذاتػػو 

عػػي، شخصػػي، أك مػػدني، أك حتػػى الحػػؽ فػػي بعػػده اإلنسػػاني المتمثػػؿ فػػي إمكانيػػة العػػيش سػػكاء أكػػاف طبي

بكرامػػػة داخػػػؿ أم مجتمػػػع مػػػف المجتمعػػػات يعتبػػػر كمطمػػػب إنسػػػاني كاجتمػػػاعي معػػػا، يخػػػص كػػػؿ الشػػػرائح 

االجتماعيػػة دكنمػػا تصػػنيؼ اجتمػػاعي أك تراتبيػػة طبقيػػة، إضػػافة إلػػى أف  الحفػػاظ عمػػى الحقػػكؽ المشػػركعة 

 Xكجػدنا بػأف   4كااعيا يعد إلى حد ما جزء مف اليكية االجتماعية ألم فاعؿ، كبعد حساب باختبلؼ أنك 
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C (28512 ،كمنو ال تكجد عبلقة ما بيف متغير النكع االجتماعي كاعتبار الفقر ىك صػعكبة ن

ػػػا عػػف شػػدة  ،H0اسػػترجاع الحقػػكؽ عنػػد ضػػياعيا، كبالتػػػالي فإننػػا نقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية  العبلقػػة بػػػيف أم 

 .المتغيريف فيي عبلقة ذات ارتباط ضعيؼ

( ىػك أف  عػدـ المقػدرة عمػى تحقيػؽ 2382(، ك)2282(، )2182إذف ما يمكف استنتاجو مف الجػداكؿ )

نكع مف أنكاع االكتفاء الغذائي، كالحصكؿ عمى الخدمات التعميمية كالقدر الكافي مف الماء الشػركب يعنػي 

الكضػػػع الػػػذم يعمػػػؿ جميػػػع الن ػػػاس عمػػػى  م؛ أم أف  الفقػػػر ىنػػػا يشػػػير إلػػػى "أننػػػا نعػػػيش حالػػػة الفقػػػر البشػػػر 

ك عػدـ القػدرة عػؿ الػذىاب إلػى الفقػر ىػ ...اليػركب منػو، الفقػر ىػك الجػكع، الفقػر ىػك االفتقػار إلػى المػأكل،

                                                             

مجموة اآلداب والرمووم ، "ظػاىرة الفقػر دراسػة سكسػيكلكجية نقديػة فػي طبيعػة الظػاىرة، أسػبابيا كسػبؿ عبلجيػا"عبيػد بػف عمػي عطيػاف آؿ مظػؼ، - 1
 .101ق، ص  1425، جامعة عبد المالؾ بف عبد العزيز، 13، المجمد اإلنسانية



، إضافة إلى أف  التأكيد عمػى فكػرة ارتبػاط الفقػر فػي مفيكمػو بالحاجػات األساسػية 1"ة كمعرفة القراءةالمدرس

يؤكد ما ذىػب إليػو العديػد مػف البػاحثيف االجتمػاعييف كحتػى المفكػريف عمػى اخػتبلؼ مشػارب تخصصػاتيـ 

 فػػػػػػػػي سػػػػػػػػياؽ اعتبػػػػػػػػار الفقػػػػػػػػر فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدـ مقػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى تمبيػػػػػػػػة الحاجػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػية سػػػػػػػػكاء لػػػػػػػػو 

الحػػد عجػػز الفػػرد عػػف إشػػباع "" فػػي تعريفيػػا لمفقػػر بأن ػػو فوزيووة عيوود السووتار" أك لعائمتػػو، مػػا أكدتػػو الباحثػػة 

" جوون سووكوتإليػػو " ، كحتػػى التعريػؼ الػذم أشػار2"األدنػى مػف مطالػب الحيػاة، يحفػػظ لػو كرامتػو اإلنسػانية

 .3"ز عمى أكلئؾ الذيف يمتمككف أقؿ المكاردرك  ػمفيـك ي  في اعتباره "

دائما في سياؽ الحديث عف بعض الجكانب االجتماعيػة التػي يتضػمنيا الفقػر، ىػذا الجانػب الػذم لػو 

يدة مع الجانب االقتصادم، أال كىي الكظيفة التي بتكفرىا يستطيع الفرد أف يحقؽ اكتفاء ذاتػي؛ عبلقة كط

سػػكاء عمػػى المسػػتكل الغػػذائي )االكتفػػاء الغػػذائي( الػػذم يػػتـ عػػف طريػػؽ المسػػتكل االقتصػػادم المجسػػد فػػي 

د لبلقتػػػراض الػػػدخؿ بجانػػػب مػػػكارد أخػػػرل مكممػػػة لػػػو؛ إذ أف  قمػػػة ىػػػذا المػػػكرد أك انعدامػػػو سػػػكؼ يػػػدفع الفػػػر 

المتكرر كمف ثـ التخبط في دائرة الفقر النسػبي نتيجػة لقمػة الػدخؿ، كعػدـ الػتمكف حتػى مػف تمبيػة الحاجػات 

األساسػػية مػػف المأكػػؿ كالمػػأكل...، فبالكظيفػػة يتػػأتى الػػدخؿ الػػذم يعػػد أحػػد المػػكارد المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ 

ر كمػػف مجتمػػع آلخػػر، كتحقيػػؽ كضػػع اجتمػػاعي الئػػؽ مػػع مراعػػاة اخػػتبلؼ مسػػتكيات العػػيش مػػف فػػرد آلخػػ

االكتفػػاء الػػذاتي كحتػػى االكتفػػاء المػػادم فػػي صػػكرتو الن سػػبية، فينػػا الػػدخؿ لػػو عبلقػػة بػػالفقر مػػا يؤكػػده ىػػذا 

افتقػػار اإلنسػػاف إلػػى الدخػػػؿ المناسػػب أك المػػكارد الكافيػة لكػػي يعػػيش فػػي كضػػع اجتمػػاعي الئقػػا " التعريػؼ: 

ىػػذه المسػتكيات تختمػػؼ مػػف مكػػاف إلػى آخػػر، كمػػف كقػػت  طبقػا لمسػػتكيات المعيشػػة فػي مجتمعػػو، عممػػا أف  
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فيؿ أف  صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة أك غياب فرصة العمؿ لمػدة طكيمػة يعتبػر مممػح ، كعميو 1"إلى آخر

مف مبلمح الفقر، األمر الذم سيكضحو الجدكؿ اآلتي الذم سنحاكؿ انطبلقا منو أف نبي ف العبلقة مػا بػيف 

 ر الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة. كؿ مف متغير الجنس كاعتبا

 و الفقر ىو صعوبة الحصول على وظيفة. النوع االجتماعيتوزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري  : «2582»الجدول رقم  

 مفيوم الفقر                

  نوع االجتماعيال

 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 34.1 068 27.4 43 0210 05 4. 62 98 الذكــور

 5612 323 22 67 0010 38 65.8 200 اإلناث

 022 350 23.9 110 0016 63 6. 64 298 المجمــوع

عووودم »( أف  نسػػػب اإلجابػػة عمػػػى فكػػرة أف  الفقػػػر فػػي أحػػػد معانيػػػو ىػػػك 2582المبلحػػظ مػػػف الجػػدكؿ )

كراءىػا الفػػرد دخػبل ثابتػػا ؛ كىنػا نقصػػد الكظيفػة التػػي يضػمف مػػف «مقودرة الفوورد فووي الحصوول عمووى وظيفووة

لػػػو إلػػػى تحمػػػػؿ مسػػػؤكلياتو كمسػػػػؤكلية عائمتػػػو، مػػػػف خػػػبلؿ عػػػدـ إيجػػػػاد صػػػعكبة فػػػػي تػػػكفير الحاجػػػػات  يخك 

األساسػػية التػػي تضػػمف لػػو عيشػػا الئقػػا كمقبػػكال فػػي ذات الكقػػت، لػػـ تعػػرؼ تباينػػا كبيػػرا بػػيف كػػبل الجنسػػيف، 

سػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة اإلنػػاث البلئػػي أبػػديف سػػكاء مػػف ناحيػػة اإلجابػػة بالمكافقػػة أك عػػدميا، كعميػػو فػػإف  ن

ػػا)22%(، فػػي مقابػػؿ)65.8%بإجابػػاتيـ تأييػػدىف  ليػػذه الفكػػرة ىػػي ) ( فيػػي 62.4%( لغيػػر المؤيػػدات، أم 

إلجابات أفراد عي نة الد راسة الذككر بالمكافقة، حيث صر ح أحد المبحكثيف فػي إطػار حصػره لمفقػر فػي عػدـ 

 التكظيؼ قائبل: إمكانية الحصكؿ عمى فرصة

سنة، مستكل تعميمي متكسط،  35ذكر، ")الَخدنمَةر في ػػػالفق" 

 (.أعزب، عامؿ يكمي

                                                             
، دار جريػػر لمنشػػر كالتكزيػػع: األردف، 58، ط قيوواس مؤشوورات ظوواىرة الفقوور  فووي الوووطن الرريووي ،عػػدناف داكد العػػذارم، ىػػدل زكيػػر الػػدعمي - 1

 .44ص، 4585



ما نستنتجو مف تصريح المبحكث ىك أف  الشخص الذم ال يعمػؿ بغػض النظػر عػف طبيعػة العمػؿ 

لعمػػؿ سػػكاء أكػػاف عمػػؿ حرفػػي، أك يػػدكم، أك فكػػرم، فػػإف  ىػػذا يعتبػػر فقػػرا؛ أم ىنالػػؾ عبلقػػة كطيػػدة بػػيف ا

كالفقر، فعندما ال يككف الفرد يعمؿ فإف  ىذا سيكلد لو غياب الدخؿ الذم يمكنو مف تمبية حاجاتو كحاجػات 

أسرتو معا، كىنا رك ز المبحكث عمى جانب العمػؿ كػكف أف  بالعائمػة الجزائريػة بصػفة عامػة الشػخص الػذم 

رجػؿ ىػك المسػؤكؿ األك ؿ عػف تمبيػة يمعب دكر المعيؿ ككاسب الرزؽ ىك الرجؿ كليسػت المػرأة؛ كػكف أن ػو ال

حاجػػات عائمتػػو، كفػػي حالػػة عػػدـ مقػػدرة الرجػػؿ عمػػى العمػػؿ فػػإف  ىػػذا سػػيتكلد عنػػو شػػعكر بنػػكع مػػف أنػػكاع 

كفػي سػياؽ "، سػيد الرجػاؿ خػداميـالنقص السيما مف حيث المكانػة االجتماعيػة، حتػى أنػو فيػو مثػؿ يقػكؿ "

مػػا ىػػي إال  " البحػػث عػػف العمػػؿ مػػة، فقػػد كانػػت رحمػػة تأكيػػد نقطػػة دائػػرة عمػػؿ الرجػػاؿ الجزائػػرييف بصػػفة عا

تعبيرا عف رمزية اجتماعية دالة عػف ىكيػة حمايػة شػرؼ الرجػؿ، فقػد كػاف العمػؿ فػي المجتمػع التقميػدم ذك 

 .1"لمنفعة كتحقيؽ اإلنتاجيةاكظيفة اجتماعية، كلتزكيد 

ن مػػػا فػػػي مسػػػألة أخػػػرل    ال تقػػػؿ أىميػػػة مجسػػػدة كمػػػا أف  األمػػػر ال يتعم ػػػؽ فقػػػط بصػػػعكبة التكظيػػػؼ كا 

مبلمحيا في عػدـ المحافظػة أك فػي كػره الكظيفػة بحػد ذاتيػا، أك عػدـ تحمػؿ تبعػات الكظيفػة، مػا صػر ح بػو 

 أحد المبحكثيف:

ػػػػػػي َكػػػػػػاَيفن ، ك كحن ر  ا كينػػػػػػيَػػػػػػطن حَ ا ين يَػػػػػػىن رَ كن حتػػػػػػى يَ  ـن دَ خنػػػػػػيكػػػػػػكف يَ "...   الم 

متػػػػػػػػػػزكج، سػػػػػػػػػنة،  65، ذكػػػػػػػػػر")الفقػػػػػػػػػػر)يطػػػػػػػػػرد(  زن اكَ َحػػػػػػػػػين  رن بَ صنػػػػػػػػػيَ 

 (.عامؿ يكمي، عميمي ابتدائيمستكل ت

                                                             
1
-P.BOURDIEU, Abdelmalek SAYAD, le déracinement : la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, 

les éditions de Minuit : Paris, 1964, p163.  



فينا كانطبلقا مم ا صر ح بو المبحكث نجد أف  الفرد الذم ال يحػافظ عمػى كظيفتػو يمكػف أف يجػد ذاتػو 

بتيػار الفقػر، كمػف خػػبلؿ مػا صػر ح بػػو المبحػكث فػإف  ىنالػؾ دكافػػع تػؤدم بػالفرد العامػػؿ إلػى تػرؾ الكظيفػػة، 

 ما يؤكده نفس المبحكث في تصريحو: خاصة ما تعم ؽ بطريقة معاممة رب العمؿ لعماؿ، 

ػػػػػػ الَخدنمَػػػػػػة... " ػػػػػػي يػػػػػػؾن مِ عن  سن حَ دَ ة ينػػػػػػيطارَ بالس  ىػػػػػػذا  هن دَ ننػػػػػػعَ  ـن دَ خنػػػػػػتَ  الم 

متػػػػػػػػػزكج، مسػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػي ة، سػػػػػػػػػن 65، ذكػػػػػػػػػر")ىػػػػػػػػػك الفقػػػػػػػػػر...

 (.عامؿ يكمي، ابتدائي

در ما انطبلقا مف رأم المبحكث فإننا نجد أف  الفقر ال يرتبط فقط بصعكبة الحصكؿ عمى كظيفة بق

يتعداه إلى ظركؼ العمؿ بحد ذاتيا، فإف كاف الفاعؿ يتعرض أثناء أدائو لعممو إلى ضغكط منيا عمى 

سبيؿ الحصر اإلىانة المينية كسكء المعاممة مف قبؿ رئيسو الذم دائما ي شعر ع م الو بأف لو فضؿ كبير 

ككجو مف أكجو ىضـ حؽ الشخص عمييـ، كلكاله لما استطاعكا أف يقتاتكا قكت يكمو، كاألمر ىنا يعتبر 

في حفظ كرامتو؛ ألف  كؿ فرد لو الحؽ في العمؿ كفي تكفر البيئة المبلئمة ألداء عممو؛ سكاء أكانت 

البيئة طبيعية أك اجتماعية، السيما جانب العبلقات االجتماعية كطريقة التكاصؿ كالتعامؿ بيف األفراد 

 ه األفقي كالعمكدم معا.  داخؿ إطار عمميـ، كىنا نقصد العبلقات في منحا

( فيي ألفراد عي نة الد راسة الذككر الذيف قد أجابكا بعدـ المكافقة عمى اعتبار 27.4%أم ا نسبة )

الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة؛ مف منطمؽ أن و في إمكانية مع مركر الزمف أف يحصؿ الفرد 

مؿ مجيكده في تحصيؿ كظيفة، مف دكف عمى فرصة لمعمؿ خاصة إذا سعى ىذا الفرد لمبحث عنيا كع

أف نيمؿ أف  إمكانية الظفر بمنصب يمكف أف يتأتى إف كاف الفرد لو مستكل تعميمي معيف، ما صر ح بو 

 ".... ـن دَ خن يَ  بن عَ تن ا كيَ رَ ػقن يَ  الم ي...أحد المبحكثيف قائبل: " 

 (.سنة، متزكجة، ماكثة بالبيت، مستكل تعميمي ابتدائي 36أنثى، )



إلشارة أف  نسبة إجابػة أفػراد عي نػة الد راسػة الكميػة بالمكافقػة عمػى اعتبػار أحػد مؤشػرات الفقػر ىػي مع ا

( لغير المكافقيف عمى ىػذا المؤشػر، إضػافة إلػى أن ػو ال يكجػد فػرؽ 23.9%(، في مقابؿ)64.6%الكظيفة )

ائج الجػدكؿ أن ػو ال كبير مف حيث تمثؿ كبل الجنسػيف لمفقػر مػف خػبلؿ ربطػو بيػذا المؤشػر، كمػا تكشػؼ نتػ

 Xكجػػدنا بػػأف   4كػػاكجػكد لفػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف المتغيػػريف، كبعػػد حسػػاب 

2
T (7827ن< X 

2
C (28072 ،)

كمنػػو ال تكجػػد عبلقػػة مػػا بػػيف متغيػػر النػػكع االجتمػػاعي كاعتبػػار الفقػػر ىػػك صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى كظيفػػة، 

ػػا عػػف شػػدة الع ، H0الي فإننػػا نقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية كبالت ػػ بلقػػة بػػيف المتغيػػريف فيػػي عبلقػػة ذات ارتبػػاط أم 

 ضعيؼ.

I)  تمثل الفقر:في    ثر المستوى التعليميالفرضية الثانية: يؤ 

يعػػػػد  المسػػػػتكل التعميمػػػػي متغيػػػػر مػػػػف المتغيػػػػرات التػػػػي ال تقػػػػؿ أىميػػػػة عػػػػف العديػػػػد مػػػػف المتغيػػػػرات 

مػثبلت األفػراد حػكؿ الديمغرافية، حيث أن نا مػف خبللػو نسػتطيع الكشػؼ عػف التنػكع المكجػكد عمػى مسػتكل ت

ظػاىرة الفقػر، كظػاىرة جػد مركبػة فػي أبعادىػا كدالالتيػا المتشػعبة كالمرتبطػة بجكانػب جػد مختمفػة، انطبلقػػا 

مػػػف تبػػػايف مسػػػتكياتيـ التعميميػػػة؛ ىػػػذه األخيػػػرة المعب ػػػرة عػػػف اختبلفيػػػة مكتسػػػباتيـ كحتػػػى طريقػػػة تمػػػثبلتيـ 

تمػثبلت الفقػر لػدل أفػراد عي نػة الد راسػة السػيما مػا لمظاىرة بحد ذاتيا، كعميو ىػؿ يكجػد تبػايف عمػى مسػتكل 

خػػػص مفيػػػـك الفقػػػر القػػػائـ عمػػػى الحاجػػػات األساسػػػية مػػػف مثػػػؿ األكػػػؿ، الممػػػبس، المػػػاء الشػػػركب، إمكانيػػػة 

 الحصكؿ عمى العبلج مف جية، كمف جية أخرل مفيـك الفقر في بعده االجتماعي. 

 

 

 

 
 



 الفقر ىو الجوع".  ي المستوى التعليمي وا لمتغير : "توزيع أفراد العينة وفقـ«2682 »الجدول رقم  

 الفقر  مفيوم             

 لتعليميالمستوى ا
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 0152 00 2585 26 / / 6213 28 دون المستوى

 0132 00 0210 20 / / 6586 22 ابتدائــــــي

0212 62 05 22 25 23 56 32 متوســط
6 

0315 022 0010 03 210 02 5218 85 ثانــوي
3 

5216 082 0812 62 613 06 5485 003 جامعي
3 

 022 350 5785 22 510 02 5286 336 المجمــوع

مف أفراد عي نة الد راسة دكف المستكل التعميمػي أك ػدكا عمػى أف  ( %3681( أف  )2682الجدكؿ ) ي ظير

أم ػا عي نػة الد راسػة الػذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة، ألفػراد  (%2585)بػؿ ، فػي مقا«ىو الجووع»الفقر في معناه 

بالمكافقػػة عمػػى ىػػذا  «ايتوودائي»تعميمػػي المسػػتكل كم الذإجابػػة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة نسػػبة فيػػي ( 6586%)

 فػػػي حػػػيف ق ػػػدرت نسػػػبة مكافقػػػة أفػػػراد عي نػػػة، المكافقػػػة عدـ( لمػػػذيف قػػػد أجػػػابكا بػػػػ%5680فػػػي مقابػػػؿ )الػػػرأم، 

، ( لمػذيف أجابػػكا بعػدـ المكافقػة%54) ، فػي مقابػػؿ(%56)«متوسوط»الد راسة الػذيف لػدييـ مسػتكل تعميمػي 

بػأكافؽ عمػى أف  الفقػر فػي  «ثانوي»ذكم المستكل التعميمي  فيي إلجابة أفراد عي نة الد راسة (%4785أم ا )

 أحد معانيو ىك "الجكع"، ما يؤكده أحد المبحكثيف في تصريحو:

 شن من ك  أن ـ مػػػػػػػا يَػػػػػػػاىَ رَ الػػػػػػػدن  َعننػػػػػػػَدىنشمػػػػػػػا  َكػػػػػػػاَيفن فقػػػػػػػر ىػػػػػػػك الجػػػػػػػكع، ال" 

 سنة، مستكل تعميمي ثانكم(.89")ذكر، حتى يمكت

يتبي ف مف تصريح المبحكث بأف  الفقر فػي معنػاه ىػك الجػكع، النػاتج عػف عػدـ تػكفر المػاؿ لتمبيػة ىػذه 

 الحاجة الضركرية، التي بانعداميا يككف الفرد عرضة لميبلؾ.



ػا بالنسػبة ألفػراد عي نػة الد راسػة (%0585)ؿفي مقاب ألفراد عي نة الد راسة الذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة، أم 

(، فػي مقابػؿ نسػبة %5485فقػد قػدرت نسػبتيـ )ىػذا الػرأم  كايػدكالػذيف أ "جوامريالحامميف لمستكل تعميمػي"

 .  ( لمذيف لـ يؤيدكا ىذا الرأم5587%)

اإلجابة قػد تمركػزت فػي أكافػؽ عمػى  نسبأعمى ىك أف  ( 2682)مف الجدكؿ ما يمكف استنتاجو إذف 

أف  الفقػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػك الجػػػػػػػػػكع عنػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػراد عي نػػػػػػػػػة الد راسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذيف لػػػػػػػػػدييـ المسػػػػػػػػػتكيات التعميميػػػػػػػػػة اآلتيػػػػػػػػػة: 

المئكيػػة بيػػػذه  نسػػبال مػػع العمػػـ بػػأف  ، (%5286) «جــامعي»، (%56) «متوســط»، (%6586)«ابتــدائي»

تنازليا، مما يؤكد عمى أن ػو كممػا انخفػض المسػتكل التعميمػي كممػا زاد  قد اتخذت شكبلالمستكيات التعميمية 

 X كجػػػدنا أف   4كػػػاعػػػد حسػػػاب ، كبتأكيػػػد فكػػػرة أف  الفقػػػر ىػػػك الجػػػكع
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C (568347) كمنػػػو ال ،

تكجػػػد عبلقػػػة مػػػا بػػػيف متغيػػػر المسػػػتكل التعميمػػػي كاعتبػػػار الفقػػػر ىػػػك الجػػػكع، كبالتػػػالي فإننػػػا نقبػػػؿ الفرضػػػية 

 أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة ضعيفة. ، H0 الصفرية

يعػػػد  المػػػػاء حاجػػػػة مػػػػف الحاجػػػػات األساسػػػػية، كأحػػػد مصػػػػادر البقػػػػاء البيكلػػػػكجي، كحػػػػؽ مػػػػف الحقػػػػكؽ 

اإلنسانية لمعيش، كنظرا ألىميػة ىػذا المػكرد الطبيعػي كالطاقػة الحيكيػة لئلنسػاف؛ فػإف  عػدـ تػكفره معنػاه أن نػا 

( يتضػح لنػا تمػثبلت أفػراد عي نػة الد راسػة 2682ت الفقر، كعميو انطبلقا مػف الجػدكؿ )أماـ مؤشر مف مؤشرا

العتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى الماء الشركب تختمػؼ بػاختبلؼ المسػتكيات التعميميػة لكػؿ فاعػؿ 

أجػػابكا  «متوسووط»أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف لػػدييـ مسػػتكل تعميمػػي مػػف  (%30)قػػد تػػـ اسػػتجكابو، إذ أف  

لمػػذيف أجػػابكا  (%16)بالمكافقػة عمػػى اعتبػػار الفقػر ىػػك صػػعكبة الحصػػكؿ عمػى المػػاء الشػػركب، فػي مقابػػؿ 

 :بعدـ المكافقة

 

 



 "توزيع أفرد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي الفقر ىو صعوبة الحصول على الماء الشروب". :«2782»الجدول رقم  
 مفيوم الفقر           

 لتعليميالمستوى ا
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 015 00 2585 26 213 20 32 06 دون المستوى

 013 00 3513 23 3513 23 0810 23 ابتدائــــــي

 0212 62 32 02 02 26 30 26 متوســط

 0315 022 3612 32 0813 02 3512 51 ثانــوي

 5216 082 1785 022 0613 33 3616 127 جامعي

 022 350 1680 085 0615 80 2480 213 المجمــوع

يتضػػح لنػػا تمػػثبلت أفػػراد العينػػة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة العتبػػار الفقػػر ىػػك ( 2782انطبلقػػا مػػف الجػػدكؿ )

أف   صعكبة الحصكؿ عمى الماء الشركب تختمػؼ بػاختبلؼ المسػتكل التعميمػي لكػؿ فاعػؿ تػـ اسػتجكابو، إذ

الػرأم، فػي مقابػؿ  بالمكافقة عمى ىذاأجابكا يحسنكف ال القراء كال الكتابة  الذيف ال  ينةأفراد الع مف (32%)

مػػف أفػػراد العينػػة ذكم المسػػتكل التعميمػػي ( %0580)فػػي حػػيف أف  ، لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة( 2585%)

ػػا  (%1482)أجػػابكا بػػأكافؽ، فػػي مقابػػؿ  «ايتوودائي» عػػف الػػذيف لػػدييـ لمػػذيف أجػػابكا مػػنيـ بعػػدـ المكافقػػة، أم 

مف أفراد العينة الذيف أجابكا بالمكافقة عمػى ربػط معنػى الفقػر بانعػداـ ىػذه الطاقػة  «ثانوي»مستكل تعميمي 

مػذيف أجػابكا ( ل%1386) فػي مقابػؿ ،(%2486) الحيكية كأحد مصادر البقػاء البيكلػكجي فقػد قػدرت نسػبتيـ

قػد أجػابكا أفػراد العينػة مػف  "جوامريل تعميمػي"مف الػذيف لػدييـ مسػتك  (%2383)بعدـ المكافقة، في حيف أف  

نسػػػبة "، فػػػي مقابػػػؿ صػػػعكبة الحصػػػكؿ عمػػػى المػػػاء الشػػػركببػػػأكافؽ عمػػػى اعتبػػػار الفقػػػر فػػػي معنػػػاه ىػػػك "

 .  مذيف أظيرت إجاباتيـ عدـ مكافقتيـ عمى ىذا الرأم( ل1785%)

رأم ( ىػػػػك أف  أعمػػػػى نسػػػػب اإلجابػػػػة قػػػػد أي ػػػػدت ىػػػػذا الػػػػ2782كمػػػػا يمكػػػػف مبلحظتػػػػو مػػػػف الجػػػػدكؿ )

 فراد عي نة الد راسة الكمية الذيف لـ يؤيدكا ىذا الرأم.( أل%1680)، في مقابؿ (2480%)



ف  تكزيػػػػع النسػػػػب قػػػػد اتخػػػػذ شػػػػكبل تنازليػػػػا بػػػػدءا مػػػػف المسػػػػتكل التعميمػػػػي ( بػػػػأ2782ي ظيػػػػر الجػػػػدكؿ )

، فػي حػيف أف  أدنػى نسػبة إجابػة قػد تمركػزت فػي «جوامري»كصػكال إلػى أعمػى مسػتكل تعميمػي  «متوسط»

 .«ايتدائي»إجابات أفراد العينة الذيف لدييـ مستكل تعميمي 

( ىك أن و كممػا ارتفػع المسػتكل التعميمػي كممػا قػؿ  2782استنتاجو انطبلقا مف الجدكؿ ) إذف ما يمكف

تأكيد أفراد عي نة الد راسة عمػى فكػرة أف  الفقػر فػي معنػاه ىػك صػعكبة الحصػكؿ عمػى المػاء الشػركب، ككممػا 

 كجػػػػػػػدنا بػػػػػػػػأف   4كػػػػػػػػاالتعميمػػػػػػػػي متكسػػػػػػػط كممػػػػػػػػا زاد تأكيػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػرأم، كبعػػػػػػػػد حسػػػػػػػاب كػػػػػػػاف المسػػػػػػػتكل 

X 

2
T(04812ن< X2

C (518654 كمنو ال تكجد عبلقة ما بيف متغير المستكل التعميمي كاعتبػار الفقػر ىػك ،)

أم ػا عػػف شػدة العبلقػػة  ، H0صػعكبة الحصػكؿ عمػػى المػاء الشػػركب، كبالتػالي فإننػػا نقبػؿ الفرضػية الصػػفرية 

 .ذات ارتباط ضعيؼالمتغيريف فيي عبلقة بيف 

عػػدـ تكفرىػػا أك صػػعكبة الحصػػكؿ عمييػػا بكجػػكد  ، كربػػطفػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف الحاجػػات األساسػػية

كحاجػة مػف الحاجػات األكليػة ال الثانكيػة التػي ال يمكػف االسػتغناء عنيػا  الحاجة إلى الممػبس الفقر، خاصة

الػػة مػػا بػػيف كػػؿ مػػف المسػػتكل التعميمػػي كتمثػػؿ أفػػراد أك تأجيػػؿ الحصػػكؿ عمييػػا، كعميػػو ىػػؿ ىنػػاؾ عبلقػػة د

( الػذم بػي ف 2782عي نة الد راسة لمدل ربط ىذه الحاجة األكلية بمعنػى الفقػر، مػا سػكؼ نكضػحو بالجػدكؿ )

كجكد تفاكت نسبي بيف تمثبلت أفراد العينة كفقا لمستكياتيا التعميميػة العتبػار الفقػر ىػك صػعكبة الحصػكؿ 

نظر عف جدة الثكب أك قدمو الميػـ كسػاء يقػي مػف حػر الصػيؼ كقػر  الشػتاء، كفػي عمى الممبس، بغض ال

 اآلتي تفصيبل لمنسب المئكية إلجابات أفراد عي نة الد راسة كؿ حسب مستكاه التعميمي: 

 

 

 



 س".ة الحصول على الملبصعوب "توزيع أفرد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي والفقر ىو: «5282»الجدكؿ رقـ 

 مفيوم الفقر           

 لتعليميالمستوى ا
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق  

 % ك % ك % ك % ك

 015 00 03 23 / / 53 22 دون المستوى

 013 00 0210 20 210 20 5085 22 ابتدائـــي

 0212 62 02 22 00 25 82 36 متوســط

 0315 022 0012 03 0210 00 58 83 ثانــوي

 5216 082 0587 50 215 03 5216 023 جامعي

 022 350 5781 22 0016 63 4780 302 المجمــوع

دون المسوووتوى »الػػػذيف ىػػػـ  مػػػف أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة( %53( أف  )5282يتبػػػي ف لنػػػا مػػػف الجػػػدكؿ )

، فػػي مقابػػؿ «صووروية الحصووول عمووى مموويس»أف  الفقػػر فػػي معنػػاه ىػػك  بػػأكافؽ عمػػىقػػد أجػػابكا  «الترميمووي

كم ذإلجابػات أفػراد عي نػة الد راسػة  (%5085)كنسػبة ، لمذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة عمػى ىػذا الػرأم (%25)

 قػدرتفػي حػيف لمػذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة، ( %5680)بالمكافقة، في مقابؿ  «ايتدائي»تعميمي المستكل ال

مػػذيف ( ل%56فػي مقابػػؿ ) ،(%52)" بػػأكافؽ متوسوطإجابػػة أفػراد العينػػة الػذيف لػػدييـ مسػتكل تعميمػػي" نسػبة

ػا  نسػبة اإلجابػة بالمكافقػة عمػى ىػذا الػرأم ألفػراد عي نػة الد راسػة  ( فيػي%45)أجابكا منيـ بعػدـ المكافقػة، أم 

 كنسػبة، ى ىذا الػرأممع المكافقةعدـ ب ( لمذيف أجابكا%5086)، في مقابؿ«ثانوي» التعميميمستكل ال كم ذ

فػػي مقابػػؿ  كالمؤيػػديف ليػػذا الػػرأم، «جووامري»لػػدييـ مسػػتكل تعميمػػي  الػػذيف عي نػػة الد راسػػةفػػراد أل(4783%)

 .مذيف أجابكا بعدـ المكافقة ليذا الرأم( ل0587%)

لمػرأم الػذيف أبػدكا تأييػدىـ  أفػراد عي نػة الد راسػةف  أعمى نسػبة إجابػة قػد تمركػزت عنػد كما ي بلحظ ىك أ

لغيػػػػر  (%5781(، فػػػي مقابػػػػؿ )%4780) «صووووروية الحصووووول عمووووى المموووويس »أف  الفقػػػر ىػػػػك القائػػػؿ بػػػػ



الػػذيف ىػػـ دكف المسػػتكل  أفػػراد عي نػػة الد راسػػة، مػػع العمػػـ أف  أعمػػى نسػػبة إجابػػة قػػد تمركػػزت عنػػد المؤيػػديف

 التعميمي.

 Xكجػػػػػػدنا بػػػػػػأف   4إذف بعػػػػػػد حسػػػػػػاب كػػػػػػا

2
T (04812)>  X 

2
C (128702  كمنػػػػػػو فػػػػػػإف ،)F  دالػػػػػػة

يف متغيػػػػػر المسػػػػػتكل التعميمػػػػػي كاعتبػػػػػار إحصػػػػػائيا مػػػػػع كجػػػػػكد فػػػػػكارؽ، كىػػػػػذا يؤكػػػػػد كجػػػػػكد عبلقػػػػػة مػػػػػا بػػػػػ

 H0الفقػػػػػػر ىػػػػػػك صػػػػػػعكبة الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى المػػػػػػاء الممػػػػػػبس، كبالتػػػػػػالي فإننػػػػػػا نػػػػػػرفض الفرضػػػػػػية الصػػػػػػفرية 

ػػػػػا عػػػػػف طبيعػػػػػة العبلقػػػػػة بػػػػػيف المتغيػػػػػريف فيػػػػػي عبلقػػػػػة طرديػػػػػة، بحيػػػػػث  ،H1كنقبػػػػػؿ الفرضػػػػػية البديمػػػػػة  أم 

 ر ىك صعكبة الحصكؿ عمى ممبس.كمما المستكل التعميمي ارتفاعا كم ما زاد تأكيد فكرة أف  الفق

 الحصول على العالج":  صعوبةالفقر ىو  و توزيع أفرد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي  : "«5582 »الجدكؿ رقـ 

 مفيوم الفقر               

 لتعليميالمستوى ا
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 015 00 03 23 0518 20 6213 28 دون المستوى

 013 00 5680 20 2102 20 8018 22 ابتدائــــــي

 0212 62 02 26 00 25 56 32 متوســط

 0315 022 0516 02 813 22 8510 23 ثانــوي

 5216 082 218 08 513 02 6187 033 جامعي

 022 350 5587 66 815 36 6283 380 المجمــوع

جتمع مف المجتمعات ال يمكػف أف تكػكف إال  إذا كػاف فاعمييػا إف  الرمزية األنطكلكجية الفاعمة ألم م

بمختمؼ فئاتيـ العمرية كمستكياتيـ التعميمية كاالجتماعية كحتى االقتصادية ال معتمػيف؛ سػكاء مػف الناحيػة 

ووووحة»العقميػػػػة، أك النفسػػػػية، أك الفيزيكلكجيػػػػة، كانعػػػػداـ ىػػػػذا المطمػػػػب  كالحػػػػؽ االجتمػػػػاعي كاإلنسػػػػاني  «الصت

ذلػؾ بعػض المفكػريف الميتمػيف  مػف بعػض مبلمػح الفقػر، كمػا أكػد  عناه أف  ىذا المجتمع يعػانيلمفاعميف م

أف  ىػػك  (5582بمسػػألة الفقػػر كقضػػية إنسػػانية عالميػػة كظػػاىرة اجتماعيػػة معػػا، كعميػػو مػػا يكشػػفو الجػػدكؿ )



قائؿ بػأف  الفقػر أبدكا مكافقتيـ لمرأم ال قد «جامري»أفراد العينة الذيف لدييـ مستكل تعميمي  ( مف6187%)

؛ ألف  إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى ىػػذا األخيػػر مػػرتبط «عوودم مقوودرة الفوورد فووي الحصووول عمووى الرووبلج»ىػػك 

ػػف صػاحبو مػف الظفػر بحاجػة العػبلج خاصػة الػبل مجػاني  بمداخؿ أساسية، السيما مدخؿ الدخؿ الػذم ي مك 

مػف مثػؿ بعػض األدكيػة بػالرغـ  منو، كأحيانا حتى العبلج المجاني ال يككف لمفرد الحظ فػي الحصػكؿ عميػو

مف تكفرىا حتى كلك بكمية قميمة لكف ال تكزع عمى كؿ األفراد، فالشخص الذم ال يتكفر عمػى دخػؿ سػيجد 

 صعكبة في تحقيؽ ىذه الحاجة، ما أكدتو المبحكثة في تصريحيا قائمة:

كاحػد يكػكف  ،حاجػة فػي كقػت ضػيؽ )ينقصػو( ون اَصػخَ  دن اَحػكَ  كفن ك  ين  "

م اكِ دَ ينػكِ  ون عَػتَ كجػة نن كال الز   ،ن يػوكِ دَ ين  ون بَػ اشن قَ من ار ما يَ في الد  مرض  هن دَ نن عَ 

 (.جامعيسنة، غير متزكجة، مستكل  88أنثى، ")وػػػركح

يتبػي ف مػف تصػريح المبحكثػػة بػأف  الفقػر معنػػاه الحاجػة إلػى المػػاؿ لتسػديد نفقػات عػػبلج األب كأكالده  

لشػخص مػريض كال يسػتطيع إعالػة أفػراد أسػرتو، السػيما كزكجتو، ىذا نتيجة يا إما عدـ عممو أك إف كػاف ا

إف كػػاف األب ىػػك المعيػػؿ الكحيػػد فػػإف أردم طػػريح الفػػراش فػػإف  المتضػػرر ىػػـ كػػؿ أفػػراد العائمػػة، لػػذلؾ فيػػو 

بعض المبحكثيف مف حصركا مفيـك الفقر في غياب المعيػؿ، الػذم لػو المسػاىمة األكبػر فػي إعالػة عائمتػو 

ة العػػيش، كتمبيػػة حاجػػاتيـ األساسػػية كتقػػديـ ليػػـ الػػدعـ المػػادم، كتحقيػػؽ فػػي إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى لقمػػ

 مساحة أكسع مف االستقرار المادم حتى كلك في صك ره النسبية، ما أكدتو مبحكثة أخرل في تصريحيا:

ي كنِ ك ػػػػػػػتن  ـن دَ خنػػػػػػػيَ  اؾن ابَػػػػػػػبَ  كفن ك ػػػػػػػين مػػػػػػػريض، كِ  يحن ِطػػػػػػػين  اؾن ابَػػػػػػػبَ  ؾن بلَ بَػػػػػػػ "...

ػػػػػػػػي شن مََكػػػػػػػانن  يحن ِطػػػػػػػػكِ  حن صَػػػػػػػة بَ ايَػػػػػػػغَ  الفقػػػػػػػػر ىػػػػػػػك عػػػػػػػػدـ  ...ؾن ينَػػػػػػػعِ ين  الم 

، غيػػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػنة،  47أنثػػػػػػػػػػى، ".) ؾن يمَػػػػػػػػػػعِ إيجػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػخص ي  
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 ىنػػػا تقصػػػد المبحكثػػػة المسػػػاعدة الماديػػػة مػػػف قبػػػؿ أشػػػخاص ىػػػـ مػػػف أفػػػراد العائمػػػة بالد رجػػػة األكلػػػى، 

ضامف اآللي كانػت كاردة بصػكرة كاضػحة أك ليـ عبلقة بالدائرة القرابية مف منطمؽ صمة الدـ؛ ألف  فكرة الت

بػػػالمجتمع الجزائػػػرم التقميػػػدم؛ حيػػػث كانػػػت القرابػػػة تمػػػارس سػػػطكتيا فػػػي جميػػػع أمػػػكر الحيػػػاة االجتماعيػػػة 

الخاصة باألفراد المنتميف لمشبكة القرابية، إذ أف  الفرد كاف ذائب في لحمة جماعتو، ككؿ ما يصػيبو ككأن ػو 

كقػػػت اآلنػػػي ىػػػك بػػػركز النزعػػػة الفردانيػػػة عمػػػى مسػػػتكل الجانػػػب أصػػػاب الجماعػػػة، لكػػػف مػػػا نبلحظػػػو فػػػي ال

 العبلئقي، كحتى صك ر التضامف قم ت لـ تعد مثؿ السابؽ خاصة بالكسط الحضرم.

الذيف  عي نة الد راسة( لغير المكافقيف عمى ىذا الرأم، أم ا بالنسبة ألفراد %785في مقابؿ نسبة ) 

في مقابؿ نسبة ، (%56س الرأم فقد قدرت نسبتيـ )كالمؤيديف لنف «متوسط»ليـ مستكل تعميمي 

كقد  "ثانوي"الذيف ليـ مستكل تعميمي  عي نة الد راسة( ألفراد %5480( لغير المؤيديف، كنسبة )52%)

الذيف  أفراد عي نة الد راسة، أم ا عف غير المكافقيف( ل%5483أكدكا مكافقتيـ ليذا الرأم، في مقابؿ نسبة )

(، في مقابؿ نسبة %5085فقد قد رت نسبتيـ ) «أوافق»كقد أجابكا بػ  «ايتدائي»ي ليـ مستكل تعميم

ىـ الذيف  عي نة الد راسةنسبة اإلجابة بالمكافقة الخاصة بأفراد  ف  أفي حيف ( لغير المكافقيف، 5680%)

بتيـ عدـ ( لمذيف قد أكدكا في إجا%03(، في مقابؿ نسبة )%3681فقد قدرت بػ ) دكف المستكل التعميمي

 تأييدىـ ليذا الرأم. 

قػػد تمركػػزت لػػدل فئػػة المسػػتكل (ىػػك أف  أعمػػى نسػػبة 5582مػػف الجػػدكؿ )كػػذلؾ مػػا يمكػػف مبلحظتػػو 

اعتبػار  أف  نسػبة مكافقػة أفػراد عينػة الد راسػة الكميػة عمػى، مع العمػـ التعميمي الجامعي الذيف أي دكا ىذا الرأم

(؛ حيػث مثمػػت ىػذه النسػػبة رأم %6283ىػي ) «لرووبلجعوودم مقوودرة الفورد فووي الحصوول عمووى ا»الفقػر ىػك 

؛ كمػػف جيػػة 1"عايػػة الصػػحية أىػػـ المجػػاالت الكاعػػدة لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة الفقػػرالر  ؛ ىػػذا يؤكػػد بػػأف  " األغمبيػػة

ن مػػا  أخػرل أف  االىتمػاـ بتقػديـ كتطػكير الخػػدمات الصػحية لػيس فقػط يعػكد باإليجابيػػة فقػط عمػى الصػحة، كا 
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الحيػاة، كلكػف تحقيػؽ ىػذه الرعايػة يجػب أف يكػكف بػكتيرة مسػتمرة، تبلزمػا مػع  األمر متعمؽ ببػاقي مجػاالت

تحقيػؽ مسػػتكل معيشػػي مقبػػكؿ، ألف  بتػػكفر ىػػذا األخيػػر يمكػػف لمفػػرد أف يضػػمف الصػػحة لػػو كألفػػراد عائمتػػو، 

ػحية،   نسػبة مقارنػة مػعفيناؾ عبلقػة تداخميػة تبلزميػة بػيف كػؿ مػف المسػتكل المعيشػي البلئػؽ كالر عايػة الص 

 ألفراد عي نة الد راسة الذيف لـ يؤيدكا ىذا الرأم. (5587%)

تكل التعميمػػػي المسػػػكػػػؿ مػػػف عبلقػػػة دالػػػة بػػػيف  كجػػػكد( 5582مػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجو مػػػف الجػػػدكؿ)إذف  

مفيػـك الفقػر فػي ىػذا الػرأم، ككممػا انخفػض المسػتكل التعميمػي أك انعػدـ كممػا زاد البعػد المرتفع كبيف تمثؿ 

 Xكجػػدنا بػػأف   4حسػػاب كػػا بعػػدعػػف ىػػذا التمثػػؿ، 
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C (558452 كمنػػو ال تكجػػد عبلقػػة مػػا ،)

بػػيف متغيػػػر المسػػػتكل التعميمػػػي كاعتبػػػار الفقػػػر ىػػػك عػػػدـ المقػػػدرة عمػػػى زيػػػارة الطبيػػػب، كبالتػػػالي فإننػػػا نقبػػػؿ 

 أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة عكسية ضعيفة. ، H0الفرضية الصفرية 

 توزيع أفرد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي والفقر ىو عدم القدرة على استرجاع الحقوق".":«5082 »الجدول رقم  

 مفيوم الفقر               

 لتعليميالمستوى ا
 أوافق

 

 

 المجمــوع ال أوافق محايد

 % ك % ك % ك % ك

 015 00 06 23 0518 20 3681 28 دون المستوى

 013 00 1482 23 0810 23 3513 23 ابتدائـــــي

 0212 62 02 22 02 26 50 35 متوســط

 0315 022 3213 33 0010 03 3215 63 ثانــوي

 5216 082 1587 22 0512 38 6013 033 جامعي

 022 350 0787 032 0813 22 3085 033 المجمــوع

أفػػػراد عي نػػػة  مػػػف( %3681)نسػػػبة أف  إلػػػى  ( انطبلقػػػا مػػػف األرقػػػاـ الػػػكاردة بػػػو5082يشػػػير الجػػػدكؿ )

عودم مقودرة األفوراد عموى اسوترجاع حقووقيم » يعنػيالفقػر  أف  فكرة  أيدكاقد تعميمي المستكل دكف ال الد راسة

، سكاء أكانت ىذه الحقػكؽ شخصػية أك مدنيػة الميػـ أف تكػكف «سواء الشخصية أو المدنية عند ضياعيا

( %03فػػي مقابػػؿ )عػػد المجتمػػع بصػػفة عامػػة، ليػػا شػػرعية كال تتنػػافى مػػع مػػا يرتضػػيو العقػػؿ الجمعػػي كقكا



مػػف إجابػات أفػراد عي نػػة الد راسػة ذكم المسػػتكل ( %1482)، كنسػبة ىػػذا الػرأمى مػمػذيف أجػابكا بػػبل أكافػؽ عل

عمػػى ىػذا الػػرأم، فػي مقابػػؿ نفػػس النسػبة لمػػذيف أجػابكا بعػػدـ المكافقػػة؛  بالمكافقػة كانػػت «ايتوودائي»التعميمػي 

ن مػا نقصػد ىنػا الجانػب الفيزيقػي-تطاعة الماديػةككف أف  عدـ المقػدرة كاالسػ كالمعنكيػة عمػى  -لػيس المػادة كا 

اسػػترجاع الحقػػكؽ لػػيس فقػػط خػػاص بالشػػخص الفقيػػر كدائمػػا مممػػح مػػف مبلمػػح الفقػػر، بػػؿ ىػػذا يػػدخؿ فػػي 

ػػا  إطػػار فعاليػػة الكجػػكد االجتمػػاعي لمفاعػػؿ بحػػد ذاتػػو، كأف  األمػػر مػػرتبط بطبيعػػة شخصػػية ىػػذا الفاعػػؿ، أم 

ػت إجابػػات أفػػراد عي نػػة الد راسػة ذكم المسػػتكل التعميمػػي ف (50%) بػػأكافؽ  «متوسووط»يػي النسػػبة التػػي خص 

كانػت إلجابػة أفػراد  (%2684)في حيف أف  ( لمذيف عارضكا ىذا الرأم، %56في مقابؿ )عمى ىذا الرأم، 

ذا الػػرأم، فػػي مقابػػؿ كقػػد أجػػابكا بالمكافقػػة كتأييػػد ىػػ «ثووانوي»لػػذيف لػػدييـ مسػػتكل تعميمػػي عي نػػة الد راسػػة ا

ػػا )لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة،  (1281%) يـ ديالػػذيف لػػ إجابػػة أفػػراد عي نػػة الد راسػػةنسػػبة فيػػي  (%3581أم 

بػأكافؽ عمػى ىػذا الػرأم؛ حيػث أف  األمػر مػرتبط ارتباطػا كثيقػا بطبيعػة الشػخص  «جامري»مستكل تعميمي 

 في حد ذاتو، كبيذا الصدد يصر ح المبحكث قائبل:

الفقػػػػػػر ىػػػػػػك عنػػػػػػدما يتغاضػػػػػػى اإلنسػػػػػػاف عػػػػػػف حقػػػػػػو الضػػػػػػائع، ... "

، غيػػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػنة،  47أنثػػػػػػػػػػى، ")...يكاجػػػػػػػػػػو شن رن دَ قنػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػا يَ 

 (.مستكل جامعي، عاممة

فالمبحكثة ىنا تشير إلى أف  الفقر لو ارتباط بطبيعة الشخصية الخاصة بكؿ فرد، ففيو شخصيات 

، ما تؤكده نفس المبحكثة في تصريح آخر تخاؼ مف فكرة المكاجية مع اآلخر السترداد حقيا الضائع

 ليا:

 "....الفقر ليس مادم بؿ معنكم يتبي ف في شخصيتو "



فينػػػا نبلحػػػظ أف  الفػػػرد بحػػػد ذاتػػػو قػػػد يتسػػػبب أحيانػػػا فػػػي ضػػػياع حقػػػو مػػػف خػػػبلؿ عػػػدـ مقدرتػػػو عمػػػى 

مكاجيػػػة اآلخػػػر، كىػػػذا لػػػو عبلقػػػة بطبيعػػػة شخصػػػيتو، فينالػػػؾ بعػػػض األشػػػخاص يتغاضػػػكف عػػػف حقػػػكقيـ 

( لمػػػذيف أجػػػابكا بعػػػدـ %1587)عة، بػػػالرغـ مػػػف مشػػػركعية اسػػػترداده فػػػي حػػػاالت كثيػػػرة، فػػػي مقابػػػؿ الضػػػائ

 المكافقة عمى ىذا الرأم.

( ىك أف  أعمى نسبة إجابة قد تمركزت بفئة أفراد 5082كما يمكف مبلحظتو كذلؾ مف الجدكؿ )

مف عينة  (%3085)افة إلى بأكافؽ، باإلض (%50) «متوسط»عي نة الد راسة الذيف ليـ مستكل تعميمي 

الد راسة الكمية قد أي دكا فكرة أف  الفقر يعني عدـ مقدرة الفرد عمى استرجاع حقكقو عند ضياعيا، ما مثؿ 

مستجكب؛ فعدـ مقدرة الفرد في استرجاع حقكقو ليس معناه أف  ىذا  245فردا مف أصؿ  021ىذه الن سبة 

ألخيرة ليس ليا صمة بالفقر، كبيذا الصدد يصر ح المبحكث:" الفرد يعيش حالة "الحقرة"، كما أف  ىذه ا

 (.سنة، مستكل تعميمي متكسط، متزكجة، ماكثة بالبيت 54أنثى، ")ةرَ ػػقن الفقر ليس ىك الح  

( ىك أف  كتيرة تكزيع النسب المئكية لـ تتخػذ ال شػكبل 5082ما يمكف مبلحظتو كذلؾ مف الجدكؿ )ك 

ن ما ات ، حيث أف  أعمى نسب اإلجابة بالمكافقة قػد يذهخذت منحى غير مستقر في كجتصاعديا كال تنازليا كا 

، «دون المسووتوى الترميمووي»ك «جووامري»، «متوسووط»تمركػزت فػػي كػػؿ مػػف المسػػتكيات التعميميػػة اآلتيػػة: 

ليػػذا الػػرأم، كىػػذا يػػدؿ  أفػػراد عي نػػة الد راسػػة كمػػا تؤكػػده نتػػائج الجػػدكؿ ىػػك التفػػاكت المكجػػكد فػػي نسػػب تمثػػؿ

Xكجػدنا بػػأف   4بعػػد حسػاب كػػؿ مػف كػػاك جػػكد تػأثير نسػػبي لممسػتكل التعميمػػي عمػى ىػػذا المتغيػر، عمػى ك 
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C (508157 كمنػػو ال تكجػػد عبلقػػة مػػا بػػيف متغيػػر المسػػتكل التعميمػػي كاعتبػػار الفقػػر ىػػك ،)

م ػا عػف شػدة أ ، H0عدـ المقدرة في استرجاع الحقػكؽ عنػد ضػياعو، كبالتػالي فإننػا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية 

 العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة طردية ضعيفة.



 ظفػػػػر بيػػػػالكبمػػػػا أف  العمػػػػؿ أك إمكانيػػػػة الحصػػػػكؿ عمػػػػى كظيفػػػػة ىػػػػك حػػػػؽ مػػػػف الحقػػػػكؽ الكاجػػػػب ا

، فإننػػػػػػا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ كػػػػػػؿ شػػػػػػخص بػػػػػػالغ كقػػػػػػادر فػػػػػػي نفػػػػػػس الكقػػػػػػت؛ ىنػػػػػػا القػػػػػػدرة العقميػػػػػػة كالجسػػػػػػمية معػػػػػػا

ف  سػػػػػنحاكؿ مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػدكؿ اآلتػػػػػػي أف نكضػػػػػػح العبلقػػػػػة مػػػػػػا بػػػػػػيف كػػػػػؿ مػػػػػػف المسػػػػػػتكل التعميمػػػػػػي كا 

 كاف الفقر في معناه متصؿ بإمكانية الحصكؿ عمى كظيفة:

  فقر ىو صعوبة الحصول على وظيفة.: توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي وال«5182»الجدول رقم  

 الفقر  مفيوم                         

 لتعليميالمستوى ا

 المجمــوع أوافق ال محايد وافق أ

 % ك % ك % ك % ك

 0152 00 213 20 213 20 6182 02 دون المستوى

 013 00 785 20 0210 20 5085 22 ابتدائــــــي

 0212 62 02 02 25 23 52 38 متوســط

 0315 022 0087 06 0615 08 5016 58 ثانــوي

 5216 082 0480 83 0218 32 5310 085 جامعي

 022 350 0312 002 0016 63 5315 022 المجمــوع

الػػػذيف  «دون المسوووتوى الترميموووي»( أف  نسػػػبة أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة 5182راءل لنػػػا مػػػف الجػػػدكؿ )يتػػػ

(، فػػي مقابػػؿ نسػػبة %6182ىػػي ) «صووروية الحصووول عمووى وظيفووة»أجػػابكا بالمكافقػػة عمػػى أف  الفقػػػر ىػػك 

ػػا بالنسػبة لنسػػبة أفػراد عي  681%)  «االيتوودائي»نػػة الد راسػة الحػػامميف لممسػتكل التعميمػػي ( لغيػر المػكافقيف، أم 

( لمػذيف كانػت إجػابتيـ بعػدـ %785(، فػي مقابػؿ نسػبة )%5085كأبدكا تأييػدىـ ليػذا المعنػى فقػد قػدركا بػػ )

كأكػػػػدكا تأييػػػػدىـ  «متوسووووط»( ألفػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػة الػػػػذيف ليػػػػـ مسػػػػتكل تعميمػػػػي %52المكافقػػػة، كنسػػػػبة )

ػػا عػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ذكم %02الػػرأم، فػػي مقابػػؿ نسػػبة ) كمػػكافقتيـ عمػػى ىػػذا ( لمغيػػر المػػكافقيف، أم 

(، مقارنػػة مػػع %4583الػػذيف أبػػدكا تأييػػدىـ ليػػذه الفكػػرة فقػػد قػػدرت نسػػبتيـ ) «ثووانوي »التعميمػػي  مسػػتكلال

المكافقػة فقػد كانػت مف أفػراد عي نػة الد راسػة ب «الجامريين»(، أم ا نسبة إجابة %0087نسبة غير المكافقيف )

ف مف مجمكعة أفراد سكاء عائمػة ممتػدة أك الزكاجيػة، كلكػف 4185%) (؛ خاصة إذا كانت ىناؾ عائمة تتكك 



ال تجد بيا سكل مشتغؿ كاحد فينا ميما اشتغؿ إال  أن و لف يفي كؿ متطمبػات أفػراد عائمتػو كحتػى متطمباتػو 

 كثيف في قكلو:الخاصة، خاصة إف كاف دخمو محدكد، ما أكده أحد المبح

عمػػػػػػػػى  ـن دَ خنػػػػػػػػفػػػػػػػػرد كاحػػػػػػػػد يَ  شن من دَ خنػػػػػػػعائمػػػػػػػػة كاممػػػػػػػػة مػػػػػػػػا تَ  َكػػػػػػػاَيفن  "

غيػػػػػػػػر سػػػػػػػنة،  47أنثػػػػػػػى، ")، ىنػػػػػػػا الفقػػػػػػػر نربطػػػػػػػػو بالمػػػػػػػادةالعائمػػػػػػػة

 (.، مستكل جامعي، عاممةمتزكجة

( لمػذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة؛ بسػبب أف  الفػرد لػف يظػؿ طيمػة حياتػو بػدكف %0480في مقابػؿ نسػبة )

ف تحقػػػؽ لػػػو ذلػػػؾ فػػػإف  عممػػػو سػػػيمكنو مػػػف عمػػػؿ البػػػد كأف تتػػػ اح لػػػو فرصػػػة العمػػػؿ فػػػي يػػػـك مػػػف األيػػػاـ، كا 

 الحصكؿ عمى كمية معينة مف الماؿ حتى كلك كاف قميبل، األمر الذم أكده أحد المبحكثيف في تصريحو:

...ألف  اإلنسػػػػػػػػػاف مَدَامَػػػػػػػػػػون يَعنمَػػػػػػػػػؿن يَكنسَػػػػػػػػػػبن مػػػػػػػػػاؿ يَقنػػػػػػػػػػَدرن ينغَي ػػػػػػػػػػرن "

 ".ى كلػػػػػك كػػػػػػاف المػػػػػاؿ قميػػػػػػؿ...حت ػػػػػػ ،ركحػػػػػو، ِمِشػػػػػي تغييػػػػػػر كبيػػػػػر

ميمػػػػػػي متكسػػػػػػط، متزكجػػػػػػة، ماكثػػػػػػة سػػػػػػنة، مسػػػػػػتكل تع 54أنثػػػػػػى، )

 (.بالبيت

"ىك أف  نسبة مكافقة عي نة الد راسة الكمية باختبلؼ مستكياتيا 5182ما يمكف استنتاجو مف الجػدكؿ"

رنة مع (، مقا%4284التعميمية عمى اعتبار الفقر في مفيكمو ىك صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة ىي )

(، إضافة إلى أف  تكزيع النسب المئكية الخاصة بإجابات أفراد العينة لـ %0187نسبة غير المكافقيف)

تعرؼ انتظاـ ال تصاعدم كال تنازلي، كما يتضح مف الجدكؿ ىك أن و كمما كاف المستكل التعميمي 

، «الكظيفة»البشرم أال كىي منخفضا كمما زاد تأكيد لفكرة ارتباط الفقر في مفيكمو بأحد مؤشرات الرفاه 

كما يؤكد الجدكؿ عمى كجكد نكع مف التأثير المتكسط بيف انخفاض المستكل التعميمي كبيف ىذا التمثؿ، 

 X كجدنا بأف   4مع التأكيد عمى كجكد فركؽ نسبية بيف كؿ المستكيات، كبعد حساب كا

2
T (04812)<  X 



2
C (528150كمنو ال يكجد عبلقة ما بيف متغير ا ،) لمستكل التعميمي كاعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ

أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة  ،H0عمى كظيفة، كبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية 

  .ذات ارتباط ضعيؼ

 المسكن.  : توزيع أفراد وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي و اعتبار الفقر ىو صعوبة الحصول على«5282 »الجدول  رقم  

 الفقر  مفيوم                    

 لتعليميالمستوى ا

 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق  

 % ك % ك % ك % ك

 0152 00 06 23 / / 86 22 دون المستوى

 013 00 0813 23 / / 8018 22 ابتدائــــــي

 متوســط
32 54 20 20 00 00 62 0212 

 ثانــوي
23 6480 25 616 22 213 02

2 

0315 

 جامعي
003 5787 03 318 33 0613 08

2 

5216 

35 06 47 313 02 6285 380 المجمــوع

0 

022 

( مػػف أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الػػذيف ليػػػـ مسػػػتكل تعميمػػػي %5787( أف  )5282يتبػػي ف لنػػػا مػػػف الجػػػػدكؿ )

ة وصرويووو»ىػػػك  قػػػد أبػػدكا مػػػف خػػبلؿ إجػػػابتيـ مػػكافقتيـ عمػػػى فكػػرة اعتبػػػار أف  الفقػػر فػػػي معنػػاه «يوجامروو»

ػا )%5382، فػي مقابػؿ)«الحصول عمى مسكن ( فيػي %6480( لمػذيف أبػدكا عػدـ مػكافقتيـ ليػذا الػرأم، أم 

كالػػذيف أيػدكا ىػذا الػػرأم بالمكافقػة؛ حيػث أف  ىػػذه  «ويوثانو»ألفػراد عي نػة الد راسػة الػػذيف ليػـ مسػتكل تعميمػػي 

( لمػذيف أجػابكا بعػدـ %681ة الكميػة، فػي مقابػؿ )النسبة كانت أعمى نسب اإلجابة بالمكافقة لدل أفراد العينػ

قػػد أجػػابكا  «طومتوسوو»( مػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف ليػػـ مسػػتكل تعميمػػي %54المكافقػػة، فػػي حػػيف أف  )

( لمػذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة، أم ػا عػف نسػبة أفػراد عي نػة الد راسػة %00بأكافؽ عمى ىػذا الػرأم، فػي مقابػؿ )

(، فػػي مقابػػؿ %5085كقػػد أكػػدكا فػػي إجػػابتيـ تأييػػد ىػػذا الػػرأم فيػػي) «ايتوودائي»عميمػػي الػػذم ليػػـ مسػػتكل ت



دون المسووتوى »( إلجابػػات أفػػراد عي نػػة الد راسػػة %53( لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ تأييػػد ىػػذا الػػرأم، ك)0581%)

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة.%03بالمكافقة عمى ىذا الرأم، في مقابؿ ) «الترميمي

إف  النتػػائج تؤكػػد عمػػى أن ػػو كممػػا كػػاف أفػػراد العينػػة ليػػـ مسػػتكل تعميمػػي عػػاؿ كم مػػا زادت بشػػكؿ عػػاـ فػػ

 Xكجػػػدنا بػػأف   4مػػكافقتيـ عمػػػى ىػػذا الػػػرأم، كبعػػد حسػػػاب كػػا

2
T(04812)< X  

2
C (058513 كمنػػػو ال يكجػػػد ،)

ننػػا عبلقػة مػا بػيف متغيػػر المسػتكل التعميمػي كاعتبػار الفقػػر ىػك صػعكبة الحصػكؿ عمػػى مسػكف، كبالتػالي فإ

 .ذات ارتباط ضعيؼأم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة  ، H0نقبؿ الفرضية الصفرية 

كمنػػػػػػػو فػػػػػػػبل يكجػػػػػػػد عبلقػػػػػػػة مػػػػػػػا بػػػػػػػيف متغيػػػػػػػر المسػػػػػػػتكل التعميمػػػػػػػي كربػػػػػػػط الفقػػػػػػػر فػػػػػػػي مفيكمػػػػػػػو 

 .بالحاجات األساسية

ارسػػة حقػػكؽ التعمػػيـ مكانػػا مركزيػػا فػػي مجػػاؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف، كيعتبػػر أمػػرا أساسػػيا لضػػماف مميشػػغؿ 

، كفػي الجػدكؿ 1اإلنساف األخرل، كما يعزز التعميـ الحريات كالقدرات الفرديػة، كيعػكد بفكائػد إنمائيػة كميمػة

اآلتي سكؼ نكضح العبلقة المكجكدة ما بيف كؿ مف المستكل التعميمي كاعتبار الفقر فػي أحػد معانيػو ىػك 

 صعكبة الحصكؿ عمى الت عميـ: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
-http://www.unesco.org/new/ar/esucation/themes/leading-the-international-agenda/right-to 

education/ visite le : 29.11.2015/9:301 



يع أفراد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي واعتبار الفقر ىو صعوبة الحصول  توز : "5382" جدول رقم
 على التعليم:

 الفقر  مفيوم                    

 لتعليمي المستوى ا
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق  

 % ك % ك % ك % ك

 0152 00 3681 28 213 20 1182 23 دون المستوى

 013 00 6316 25 0210 20 0813 23 ابتدائــــــي

 متوســط
02 02 00 00 02 62 62 0212 

 ثانــوي
32 1287 06 0312 65 6013 022 0315 

 جامعي
025 16 02 0213 033 6015 082 5216 

 022 350 3083 030 0015 62 1287 050 المجمــوع

الػذيف قػد  الترميموي لمسوتوىدون ا أفػراد عي نػة الد راسػة( أف  نسبة 5382يتبي ف لنا مف خبلؿ الجدكؿ )

(، في مقابػؿ نسػبة %1182ىي ) «الفقر ىو صروية الحصول عمى الترميم»أجابكا بالمكافقة عمى اعتبار 

( لمػػذيف قػػد أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة عمػػى ىػػذا المعنػػى الػػذم خػػص بػػو الفقػػر، فػػي حػػيف قػػدرت نسػػبة 3681%)

إجابػػاتيـ مػػكافقتيـ ليػػذا الػػرأم ىػػػي فػػي كأبػػدكا  «يايتووودائ»الػػذيف ليػػـ مسػػتكل تعميمػػي  أفػػراد عي نػػة الد راسػػة

ػا نسػبة %3283(، في مقابؿ نسبة )0581%) الػذيف لػدييـ مسػتكل  أفػراد عي نػة الد راسػة( لغير المؤيػديف، أم 

مػػػػا يؤكػػػػده رأم أحػػػػد المبحػػػػكثيف فػػػػي (، %02فيػػػػي ) كأجػػػػابكا بالمكافقػػػػة عمػػػػى الػػػػرأم «متوسووووط»تعميمػػػػي 

 تصريحو:

ػػػػػػي "  ؼن ظَػػػػػػكَ تن يَ ككِ  ؼن ظَػػػػػػكَ تن عمػػػػػػيـ يَ ه فضػػػػػػكؿ فػػػػػػي الت  كعنػػػػػػد حن مَػػػػػػطن يَ  الم 

مػػػػػػف  ؾن َجػػػػػػرن خَ عمػػػػػػيـ ين ي حاجاتػػػػػػو، كالت  ِبػػػػػػمَ ين  شن بَػػػػػػ اؿن مَػػػػػػ هن دَ ننػػػػػػعَ  كفن ك ػػػػػػين 

مػػػػػف أنػػػػػكاع كثيػػػػػرة مػػػػػف  جن ر  خنػػػػػالفػػػػػرد يَ  ـن م  عَ تن يَػػػػػ فن فقػػػػػر األخػػػػػبلؽ، كِمػػػػػ

المػػػػػػػػاؿ، العمػػػػػػػػـ، األخػػػػػػػػبلؽ، ثقافػػػػػػػػة... كػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػرن ي غِ ِشػػػػػػػػالفقػػػػػػػػر مِ 

، ـن دَ خنػػػػػػا كيَ رَ قنػػػػػػالمػػػػػػاؿ يَ  يػػػػػػبن جِ ين  ون بَػػػػػػ شن رن طَػػػػػػخَ شػػػػػػيء عمػػػػػػى العمػػػػػػـ، لَ 



 44أنثػػػػػػى، ) "ويبَػػػػػجِ ين ا كن َكػػػػػػىَ  دن اعَػػػػػقَ  يػػػػػػرن و غِ يبَػػػػػجِ ي ين ِغػػػػػػبَ  فن ِمػػػػػ اؿن المَػػػػػ

 .(، مستكل تعميمي متكسط، متمرنةغير متزكجةسنة، 

يتبػػػي ف مػػػػف تصػػػػريح المبحكثػػػة أف  التعمػػػػيـ يعػػػػد طاقػػػة حيكيػػػػة إلمكانيػػػػة التكظيػػػؼ، فإمكانيػػػػة تحسػػػػيف 

رد، بحيػػث تشػػير المبحكثػػة إلػػى أف  سػػعي الفػػرد لمػػتعم ـ سيسػػاعده لمػػتخمص مػػف أنػػكاع المسػػتكل المعيشػػي لمفػػ

كثيػػرة لمفقػػر لػػيس فقػػط الفقػػر المػػادم؛ كػػكف أف  الفقػػر لػػيس فقػػط فقػػر المػػاؿ بػػؿ ىػػك فقػػر العمػػـ كفقػػر الثقافػػة، 

ليػػا كركػػزت المبحكثػػة عمػػى أف  كػػؿ شػػيء بحيػػاة الفػػرد يتكقػػؼ عمػػى العمػػـ، فيػػك البكابػػة التػػي تفػػتح مػػف خبل

إمكانية تحقيؽ العديد مف األشياء، كالقنػاة الرئيسػية لتحسػيف المسػتكل المعيشػي لمفػرد، كمػا يمكػف اسػتنتاجو 

مػػػف ىػػػذا التصػػػريح ىػػػك كجػػػكد عبلقػػػة كطيػػػدة بػػػيف العمػػػـ كالحصػػػكؿ عمػػػى المػػػاؿ، فػػػي ظػػػؿ ثنائيػػػة الػػػتعمـ 

أحػػد المبحػػكثيف الػػذيف ( لممجيبػػيف بعػػدـ المكافقػػة، كفػػي اآلتػػي تصػػريح %36كالتكظيػػؼ، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )

 لدييـ مستكل تعميمي جامعي كلـ ي ؤيدكا فكرة أف  الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى التعميـ:

 ؿن ي الك ػػػػػػانِ َجػػػػػػعمػػػػػػيـ مَ الت   رَ اينػػػػػػة إذا كانػػػػػػت دَ ػكلػػػػػػالد   ابن سَػػػػػػى حن مَػػػػػػعن  "

ػػػػػػياك، رَ قنػػػػػػيَ   حن صَػػػػػػفقػػػػػػػر فػػػػػػي المعمكمػػػػػػات بَ  هن دَ ننػػػػػػعَ  ـن م  عَ تن شػػػػػػي مَػػػػػػمِ  الم 

" ثقافػػػػػػػة َعننػػػػػػػَدىنشمػػػػػػػا  حن صَػػػػػػػتعمػػػػػػػيـ بَ  هن دَ ننػػػػػػػي فقيػػػػػػػر، قػػػػػػػادر عَ ِشػػػػػػػمِ 

سرررررنة، اسرررررتوا تيليارررررس جررررراايس، عاالرررررة، غيرررررر  34أنثرررررى، )

 (.ات وجة

يتبػػػي ف مػػػف تصػػػريح المبحكثػػػة بػػػأف  إمكانيػػػة الحصػػػكؿ عمػػػى التعمػػػيـ لػػػو ارتبػػػاط كثيػػػؽ بسياسػػػة الدكلػػػة 

ػ نيـ مػف اتسػاع نطػاؽ الخاصة بمدل تشػجيعيا لمتعمػيـ، فيػذه السياسػة تسػاعد الفقػراء عمػى الػتعمـ الػذم يمك 

فرصػة التكظيػػؼ الػػذم يضػػمف تػػأميف دخػؿ يمبػػي حاجػػات الفػػرد األساسػػية عمػى األقػػؿ، كمػػا تؤكػػد المبحكثػػة 

ن مػػا لػو عبلقػػة نسػبية بجانػػب االفتقػػار  عمػى أف  صػػعكبة الحصػكؿ عمػػى التعمػيـ لػػيس معنػاه الفقػػر المػادم، كا 



ر اغبيف فػػي الت عمػػػيـ بػػالر غـ مػػػف تػػػكفر إلػػى المعمكمػػػات كالثقافػػة، حتػػػى أن ػػػو يكجػػد بعػػػض األشػػخاص غيػػػر الػػػ

ػػا  ػا يػػدؿ عمػى أف  ال كجػػكد لعبلقػة مػػا بػػيف الفقػر كصػػعكبة الحصػكؿ عمػػى التعمػيـ، أم  نسػػبة فرصػة الػػت عمـ مم 

بتأييػد ىػذا المعنػى الػذم يشػير  «ثانوي»الذيف ليـ مستكل تعميمي  أفراد عي نة الد راسة( إلجابات 1287%)

ػا بالنسػبة ألفػراد ( لمػذيف لػـ يؤ %3581لػو الفقػر، فػي مقابػؿ نسػبة ) عي نػػة يػػدكا فػي إجابػاتيـ ىػذا المػدلكؿ، أم 

فقػػد قػػدرت نسػػبتيـ  تأييػػدىـ كمػػكافقتيـ عمػػى ىػػذا الػػرأمالػػذيف أكػػدكا مػػف خػػبلؿ إجابػػاتيـ  الجووامريين الد راسػػة

 بيف بعدـ المكافقة.يغير المؤيديف كالمجم( ل%3584في مقابؿ نسبة )، (16%)

( ىػػػك أف  نسػػبة اإلجابػػػة اإلجماليػػػة ألفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة قػػػد 5382مػػػف الجػػػدكؿ )مػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجو 

(، %3083تمركػػزت فػػػي اإلجابػػة بعػػػدـ المكافقػػة عمػػػى اعتبػػار الفقػػػر ىػػك صػػػعكبة الحصػػكؿ عمػػػى الت عمػػػيـ )

يكجػػد تػػأثير بػػيف المسػػتكل  (، األمػػر الػػذم مػػف شػػأنو أف يفسػػر بأن ػػو ال%1287مقارنػػة مػػع نسػػبة المكافقػػة )

 عميمي كىذا المتغير.     الت  

 :تمثل الفقر ومدى تأثره بالمتغير االقتصادي( 2

 : في تمثل الفقـر  العمل ثرالفرضية الثالثة: يؤ 

I) طبيعة العمل وعالقتو بالمستوى التعليمي: 

إف  الكضػعية المينيػة لمفاعػؿ االجتمػاعي كمسػػتكاه التعميمػي قػد يػؤثراف فػػي تمثمػو لمفقػر كظػاىرة لػػدييا 

ر متمفصمة عف بعضيا البعض، كاآلف سنحاكؿ معرفة طبيعة العبلقة ما بػيف كػؿ مػف طبيعػة مؤشرات غي

 العمؿ كالمستكل التعميمي ألفراد العينة مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي:

 

 

 

 



 : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري طبيعة العمل والمستوى التعليمي:«21.3»الجدول رقم  

 طبيعة العمل       
 

 م التعليمي

 أجير دائم عامل حـر مشتغل ال يعمــل
 أجير غير

 دائـم
 المجموع ـرنمتم

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 2.6 00 / / 681 20 213 20 0518 20 213 20 6213 28 دون المستوى

 2.4 00 / / / / 6316 25 210 20 0210 20 0210 20 ابتدائي

 10.8 62 20 20 02 02 00 25 3 20 3 20 62 02 متوسط

 23.7 022 012 20 0615 08 0010 03 315 26 0012 03 36 32 ثانوي

 60.5 082 012 26 0010 33 3312 006 010 23 0210 65 0210 65 جامعي

 022 350 018 22 0313 50 1287 050 012 03 5485 83 15 033 المجموع

 غيػػػر «المسوووتوى الترميمووويدون »أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة أف  نسػػػبة  «21.3»يتبػػػي ف لنػػػا مػػػف الجػػػدكؿ 

نسبة المسػتقميف فػي عمميػـ؛  أم ا عف(، %681نسبة المشتغميف ) في حيف قدرت(، %3681ىي ) العامميف

أفػراد عي نػة ( لؤلجػراء الػدائميف، أم ػا عػف %681(، كنسػبة )%5485) فقػد قػدرت أم العامميف كعمػاؿ أحػرار

المينية كضػعية األجػراء غيػر الػدائميف فقػد قػدرت  دكف المستكل التعميمي كالمتخذيف في كضعيتيـ الد راسة

، مع العمـ أف  نسبة أفراد عي نة الد راسػة دكف المسػتكل التعميمػي كالػذيف يتخػذكف مختمػؼ (%681) ػنسبتيـ ب

 .مستجكبا 50(؛ حيث مثميا %084الكضعيات المينية كحتى فئة غير العامميف ىي )

فقػد قػد ر نسػبة غيػر العػامميف  «ايتودائي»ف لدييـ مسػتكل تعميمػي أم ا عف فئة أفراد عي نة الد راسة الذي

(، فػػػػي مقابػػػػؿ نفػػػػس النسػػػػبة لممشػػػػتغميف مػػػنيـ، فػػػػي حػػػػيف قػػػػد رت نسػػػػبة العػػػػامميف األحػػػػرار %5680مػػػنيـ )

 ( لممتخذيف في كضعيتيـ المينية كضعية األجير الدائـ.%3283(، كنسبة )785%)

غير العامميف فقد قدرت  «متوسط»الذيف ليـ مستكل تعميمي  أم ا فيما يخص فئة أفراد عي نة الد راسة

( لممشػػتغميف، كنفػػس النسػػبة لمعػػامميف كعمػػاؿ أحػػرار، فػػي حػػيف %22(، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )%36نسػػبتيـ )



( لمعػػامميف كػػأجراء غيػػر %02(، كنسػػبة )%50قػػدرت نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة العػػامميف كػػأجراء دائمػػيف )

 في عمميـ. ي نسبة أفراد عي نة الد راسة الذيف ليـ صفة المتمرف( في%20دائميف، أم ا )

ػػا عػػف نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػػة الػػذيف ليػػـ مسػػتكل تعميمػػي  لكػػنيـ غيػػر عػػامميف فيػػػي  «ثوووانوي»أم 

( لمػػذيف صػػفة عمميػـ عمػػاؿ أحػػرار، فػػي %284( لممشػتغميف، كنسػػبة )%5587(، فػي مقابػػؿ نسػػبة )23%)

( لمعػػامميف كػػأجراء غيػػر دائمػػيف، %5384(، كنسػػبة )%0585كػػأجراء دائمػيف ) حػيف قػػدرت نسػػبة العػػاممكف

( فيي ألفراد عي نة الد راسة الذيف ليـ مسػتكل تعميمػي ثػانكم كيتخػذكف صػفة المتمػرف فػي %586أم ا نسبة )

 كضعيتيـ المينية.

(، فػي %0285نسػبتيـ ) غيػر العػامميف فقػد قػدرت «الجوامريين»أم ا بالن سبة لفئة أفػراد عي نػة الد راسػة 

ػػػػا نسػػػػبة العػػػػامميف األحػػػػرار مػػػػنيـ فقػػػػد قػػػػدرت ) (، كنسػػػػبة %585مقابػػػػؿ نفػػػػس النسػػػػبة لممشػػػػتغميف مػػػػنيـ، أم 

(، %5080( لمعػػامميف كػػأجراء دائمػػيف، فػػي حػػيف قػػدرت نسػػبة المعػػامميف كػػأجراء غيػػر دائمػػيف )2286%)

 ( لمذيف لدييـ صفة المتمرف في عمميـ.%586كنسبة )

( ىك أف  فئة أفػراد عي نػة الد راسػة غيػر العػامميف دكف المسػتكل 21.3مف الجدكؿ ) ما يمكف مبلحظتو

التعميمػي ىػي الفئػة التػي مث مػػت أعمػى نسػبة، لتمييػا فئػة أفػػراد عي نػة الد راسػة ذكم المسػتكل التعميمػي ابتػػدائي 

تعميمػػػػي جػػػػامعي  (، ككػػػػذلؾ أفػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػػة الػػػػذيف ليػػػػـ مسػػػػتكل%3283العػػػػامميف كػػػػأجراء دائمػػػػيف )

(، مع العمـ أف  نسػبة %0285(، إضافة إلى فئة المشتغميف الذيف لدييـ مستكل تعميمي جامعي )2286%)

( ىػػي ألفػػراد عي نػػة الد راسػػة المتخػػذيف فػػي كضػػعيتيـ المينيػػة كضػػعية األجيػػر الػػدائـ، لتمييػػا نسػػبة 1287%)

 ( ألفراد عي نة الد راسة الكمية غير العاممة.15%)



( أف  نسػػػبة أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الػػػذيف لػػػدييـ مسػػػتكل 21.3مػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجو مػػػف الجػػػدكؿ )إذف  

تعميمػي أعمػػى ىػـ الفئػػة األكثػر اشػػتغاال، فػي مقابػػؿ فئػة الػػذيف ىػـ دكف المسػػتكل التعميمػي؛ إذ أف  غػػالبيتيـ 

 ( يشتغمكف كعماؿ مستقميف.5485%)

II) :طبيعة العمل وعالقتو بتمثل الفقر 

  رد أك النظػػاـ االجتمػػػاعيػكاقػػػع االجتمػػاعي ممػػػيء بالتناقضػػات الناتجػػة سػػػكاء عػػف الفػػػأصػػبح اللقػػد 

رات كػػاف ليػػا الت التػػي زحفػػت إلػػى بنيػػة المجتمػػع الجزائػػرم، تغي ػػ، السػػي ما مػػع مكجػػة التحػػك  أك كبلىمػػا معػػا

بيػػػا د مػػف المسػػائؿ خاصػػة مسػػألة الفقػػر التػػي تشػػع بت درك ػأثرىػػا الكاسػػع عمػػى ذىنيػػات األفػػراد حػػكؿ العديػػ

كعمػػى سػػكؽ العمػػؿ مػػف خػػبلؿ ، مػػف جيػػة كتعػػددت مجػػاالت تركيباتيػػا )اجتماعيػػة، اقتصػػادية، سياسػػية...(

مػف خػبلؿ الجػػدكؿ اآلتػي سػكؼ نتعػػر ؼ عميػػو ك تعػدد الكظػائؼ كصػػعكبة الحصػكؿ عمييػا مػػف جيػة أخػرل، 

جس ػد فػي صػػعكبة الد راسػة حػكؿ جانػب مػف جكانػػب الفقػر أال كىػك الجانػب المػادم المعي نػة عمػى آراء أفػراد 

 :  ، كتبياف نكع العبلقة بيف كؿ مف متغير طبيعة العمؿ كىذا الجانبالحصكؿ عمى كظيفة

 الفقر:مفيوم  : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري طبيعة العمل و "22.3"الجدول رقم

 صعوبة الحصول على وظيفة             

 لــطبيعة العم

 المجموع ال أوافق محبيد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 30 033 00 32 212 03 5210 22 ال يعمــل

 0510 83 0618 02 0316 02 5212 36 مشتغل

 012 03 0310 23 818 20 4780 22 عامل حـر

 3312 050 0813 33 0012 02 4287 22 أجير دائم

 0316 50 0818 00 0012 22 4782 33 أجير غير دائـم

 018 22 3816 23 0016 20 62 23 متمـرن

 022 350 0186 002 0016 63 4285 022 المجموع



( طبيعة العبلقة بيف كؿ مف مفيـك الفقػر المنحصػر فػي إمكانيػة الحصػكؿ 22.3سنكضح بالجدكؿ )

بغػػض النظػػر عػػف طبيعػػة ىػػذه الكظيفػػة، حتػػى كلػػك كانػػت ال تتماشػػى كالمػػؤىبلت التػػي يتػػكفر عمػػى كظيفػػة 

ع مػػف كراءىػػا الفػػرد أف يمبػػي احتياجاتػػو كاحتياجػػات عائمتػػو عمييػػا الفاعػػؿ االجتمػػاعي، الميػػـ كظيفػػة يسػػتطي

 عمى األقؿ االحتياجات الضركرية، كبيف متغير طبيعة العمؿ، كعميو:

الػذيف أبػدكا فػي إجابػاتيـ  «غيور الرواممين»أفراد عي نة الد راسة أف  نسبة  «22.3»مف الجدكؿ  يتضح

؛ ألف  إمكانيػػة (%4780)كبة الحصػػكؿ عمػػى كظيفػػة تأييػػدىـ لمفيػػـك الفقػػر القػػائـ فػػي معنػػاه عمػػى أن ػػو صػػع

الحصكؿ عمى كظيفة َسيؤمف لمفاعؿ االجتماعي دخبل يساعده فػي تحقيػؽ الحاجػات األساسػية كالضػركرية 

لمػذيف لػـ يؤيػدا ىػذا الػرأم؛ حيػث يصػر ح أحػد المبحػكثيف الػذيف لػـ يؤيػدكا  (%05)فػي مقابػؿ نسػبة ، لمعيش

 ىذا ال رأم قائبل:

ػػػػػ parce queو باتَػػػػػمن ر، ىػػػػذا الظػػػػركؼ غَ ػقػػػػػشػػػػي ف" ىػػػػذا مِ  ي الم 

ي اإلنسػػػػػػػػاف ِمػػػػػػػػخَ ، الفقػػػػػػػػر ين ون عَػػػػػػػػتَ لميػػػػػػػػدؼ نن  ؿن صَػػػػػػػػكن عنػػػػػػػػده المػػػػػػػػاؿ يَ 

سػػػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػػػي  34أنثػػػػػػػػػػػػػى،  )"دنمَػػػػػػػػػػػػػةخَ  م  يتقبػػػػػػػػػػػػػؿ َأ

 جامعي، عاممة، غير متزكجة(.

قػػرا، يتبػػي ف مػػف تصػػريح المبحكثػػة بػػأف  صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى كظيفػػة تتماشػػى كمؤىبلتػػو ال يعتبػػر ف

ن مػػا األمػػر ىنػػا لػػو عبلقػػػة كطيػػدة بنكعيػػة الظػػركؼ التػػي يمػػر بيػػا الفػػرد؛ حيػػث أن ػػو يكجػػد بعػػض الظػػركؼ  كا 

أفػراد عي نػة نسػبة  التي تحت ـ عمى الفرد أف يقبؿ بأية كظيفة مف أجؿ الحصكؿ عمػى دخػؿ، فػي حػيف قػدرت

 (%0385)فػػي مقابػػؿ نسػػبة (، %4286) الػػذيف أجػػابكا بالمكافقػػة عمػػى ىػػذا المعنػػى «المشػػتغميف»الد راسػػة 

ػػا عػػف المسػػتقميف فػػي عمميػػـ؛ أم إجابػػة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة نسػػبة  لمػػذيف كانػػت إجػػابتيـ بعػػدـ المكافقػػة، أم 

لممجيبػػػيف بػػػػعدـ  (%0185)فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة (، %4780) فقػػػد قػػػدرت «أكافػػػؽ»بػػػػ العػػػامميف كعمػػػاؿ أحػػػرار



كقػػد أي ػػدكا ىػػذا الػػرأم، فػػي  ألجػػراء الػػدائميفصػػفة ا مػػذيف يتخػػذكف فػػي عمميػػـ( ل%4287كنسػػبة )المكافقػػة، 

الػػذيف  عي نػة الد راسػةأفػراد ألفػراد عي نػة الد راسػة غيػر المؤيػديف ليػػذا الػرأم، أم ػا عػف  (%0581)مقابػؿ نسػبة 

كأظيػػركا مػػف خػػبلؿ إجػػابتيـ تأييػػدىـ لفكػػرة أف  الفقػػر ىػػك صػػعكبة دائمػػيف كػػأجراء غيػػر مينيػػة كضػػعيتيـ ال

لممجيبػيف بعػدـ المكافقػة،  (%5585)، فػي مقابػؿ نسػبة (%4782فقد قدرت نسػبتيـ )يفة الحصكؿ عمى كظ

أم ا عف فئة أفراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػدييـ صػفة المتمػرف فػي عمميػـ كأيػدكا ىػذ ا الػرأم فقػد قػدرت نسػبتيـ 

 عمى ىذا الر أم. ( ألفراد عي نة الد راسة الذيف أجابكا بعدـ المكافقة%1583(، في مقابؿ نسبة )32%)

( ىػػك أف  نسػػبة المكافقػػة اإلجماليػػة ألفػػراد العينػػة الكميػػة 22.3إذف مػػا يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف الجػػدكؿ )

، فػػي مقابػػؿ نسػػبة (%4285)عمػػى اعتبػػار الفقػػر فػػي أحػػد معانيػػو ىػػك صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى كظيفػػة ىػػي 

معنػػى االقتصػادم الػػذم ع نػػي بػػو لمػذيف لػػـ يبػػدكا تأييػدىـ ليػػذا الػػرأم، كعميػػو انطبلقػا مػػف ىػػذا ال (0186%)

الفقر أال كىػك الكظيفػة، نجػد أف  نسػب المكافقػة عمػى اعتباريػة الفقػر ىػك صػعكبة الحصػكؿ عمػى كظيفػة قػد 

تمركػػزت بصػػكرة أكبػػر لػػدل فئػػة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة العػػامميف كػػأجراء غيػػر دائمػػيف؛ أم الفئػػة التػػي ليسػػت 

ا فئػػػػػة أفػػػػػراد عي نػػػػػة الد راسػػػػػة العػػػػػامميف كعمػػػػػاؿ أحػػػػػرار (، لتمييػػػػػ%4782مسػػػػػتقرة فػػػػػي كضػػػػػعيتيـ المينيػػػػػة )

( ىػػك أن ػػو كممػػا كػػاف الفػػرد 22.3(، كبالتػػالي مػػا يمكػػف التكصػػؿ إليػػو انطبلقػػا مػػف نتػػائج الجػػدكؿ )4780%)

غيػػر متخػػذ كضػػعية مينيػػة مسػػتقرة كممػػا زاد تأكيػػد اعتبػػار الفقػػر ىػػك صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى كظيفػػة، كبعػػد 

 Xكجػدنا بػأف   4حساب كا
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T(33130)< X 

2
C (02102) ، كمنػو ال تكجػد عبلقػة مػا بػيف متغيػر طبيعػة العمػؿ

أم ػا عػف شػدة  ، H0 كاعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة، كبالتالي فإننا نقبػؿ الفرضػية الصػفرية

 العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة ضعيفة.

 

 

 



 العمل والفقر ىو صعوبة الحصول على مسكن:  : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري طبيعة"23.3"الجدول رقم

 الفقر ىو صعوبة الحصول على مسكن                

 طبيعة العمل
 المجموع ال أوافق محبيد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 30 033 15.4 22 6.3 09 78.3 112 ال يعمــل

 0510 83 10.8 08 5.4 04 83.8 62 مشتغل

 012 03 15.4 02 7.7 01 76.9 10 عامل حـر

 3312 050 15.5 25 1.9 03 82.6 133 أجير دائم

 0316 50 17.7 11 4.8 03 77.5 48 أجير غير دائـم

 018 22 12.5 01 / / 87.5 07 متمـرن

 022 350 15 69 4.3 20 80.7 372 المجموع

العمؿ سكاء  أفراد عي نة الد راسة الذيف لـ يخكضكا بعد تجربةأف  نسبة  «23.3»مف الجدكؿ  يتضح

في شكمو الرسمي أك غير الرسمي الذيف قد أكدكا في إجاباتيـ تأييدىـ لمعنى الفقر القائـ عمى اعتباره أن و 

ىذه الضركرة التي يسعى الستحصاليا سكاء أكانكا (، %5681ىي ) ىك صعكبة الحصكؿ عمى مسكف

ساسية كحؽ مف الحقكؽ الضركرية فقراء أك أغنياء، مكظفيػف أك عاطميف... ككنو حاجة مف الحاجات األ

 (%5382)كليس مجرد مطمب ثانكم يمكف االستغناء عف طمبو أك استبدالو ببديؿ آخر، في مقابؿ نسبة 

الذيف  «المشتغمين»أفراد عي نة الد راسة نسبة  لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة عمى ىذا المعنى، في حيف قدرت

لمذيف كانت إجابتيـ  (%5286)في مقابؿ نسبة (، %6186) ىعمى ىذا المعن «أكافؽ»كانت إجاباتيـ بػ

في مقابؿ نسبة (، %5487) بػ"أكافؽ" فقد قدرت العامميف كعماؿ أحرارإجابة نسبة  بعدـ المكافقة، أم ا عف

كقد أي دكا ىذا  دائميفمذيف يعممكف كأجراء ( ل%6084كنسبة )، «ال أكافؽ»لمذيف أجابكا بػ (5382%)

الذيف يعممكف  لمذيف لـ يؤيدكا ىذا الر أم، أم ا عف أفراد عي نة الد راسة (%5383)نسبة الرأم، في مقابؿ 

كأظيركا مف خبلؿ إجابتيـ  ؛ أم الفئة المشتغمة بشكؿ مؤقت مقابؿ أجر معيف،دائميفكأجراء غير 



الفرد ؛ ألف  تحصيؿ حؽ المسكف ال يمكف أف يظفر بو (%5583فقد قدرت نسبتيـ )تأييدىـ ليذا الرأم 

إال  إذا قاـ بشرائو عف طريؽ عممية التقسيط التي تحدد فييا قيمة مبمغ الدفع؛ بحيث أف  عينة مف أفراد 

 53222عي نة الد راسة المستجكبيف راتبيـ الشيرم ال يكفييـ السيما فئة الذيف يتقاضكف شيريا أقؿ مف 

اليؼ اإليجار التي تختمؼ مف شخص دج قصد سد كؿ الحاجيات بما فييا دفع أقساط الشراء أك حتى تك

إلى آخر في مدتيا الزمنية، األمر الذم يمكف أف يتكل د عنو ما يعرؼ التخبط الدائـ في أزمة السكف، في 

لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة، أم ا عف أفراد عي نة الد راسة الذيف لدييـ صفة المتمرف  (%5585)مقابؿ نسبة 

( لمذيف أجابكا %5083(، في مقابؿ نسبة )%6583فقد قدرت نسبتيـ ) «فؽأكا»في عمميـ كقد أجابكا بػ 

 بعدـ المكافقة عمى ىذا المعنى الذم يحممو الفقر.

إذف ما يمكف استنتاجو ىك أف  نسبة المكافقة اإلجمالية ألفراد عي نة الد راسة الكمية عمى اعتبار 

لمذيف  (%53)، في مقابؿ نسبة (%6285)الفقر في أحد معانيو ىك صعكبة الحصكؿ عمى مسكف ىي 

( ىػك أف  أفراد عي نة الد راسة بمختمؼ 23.3لـ يبدكا تأييدىـ ليذا الرأم، كما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ )

كضعياتيـ المينية نسب آرائيـ المتعم قة باعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى مسكف متقاربة، كعميو 

بأزمة السكف الحادة التي تتعرض ليا كؿ الشرائح االجتماعية، التي فإف  تقارب كجيات النظر مرتبطة 

أصبحت كاقعا مريرا يفرض سيطرتو عمى حياة األفراد، إضافة إلى تأكيد أفراد العينة عمى اعتبار غياب 

إمكانية الحصكؿ عمى مسكف، ىذه الحاجة األساسية التي ال يمكف االستغناء عنيا، كغيابيا بحياة 

 تماعييف بأم مجتمع ما ىك إال تعبيرا عف الفقر، باعتبار غياب الفاعميف االج

كجدنا بأف   4أك صعكبة الحصكؿ عمى الحاجات األساسية كمممح مف مبلمح الفقر، كبعد حساب كا

X2
T(33130)< X 

2
C (03152 ،) كمنو ال يكجد عبلقة ما بيف متغير المستكل التعميمي كاعتبار الفقر ىك

أم ا عف شدة العبلقة بيف  ، H0، كبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية صعكبة الحصكؿ عمى مسكف

 .ذات ارتباط ضعيؼالمتغيريف فيي عبلقة 



 ىو الجوع:  العمل والفقر: توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري طبيعة  "24.3" الجدول رقم

 ىو الجوع  الفقر             

 طبيعة العمل

 المجموع ال أوافق محبيد أوافق
 % ك % ك % ك % ك

 30 033 18.2 26 5.6 08 76.2 109 ال يعمــل

 0510 83 24.3 18 6.8 05 68.9 51 مشتغل

 012 03 30.8 04 15.4 02 53.8 07 عامل حـر

 3312 050 18 29 3.7 06 78.3 126 أجير دائم

 0316 50 12.9 08 9.7 06 77.4 48 أجير غير دائـم

 018 22 37.5 03 12.5 01 50 04 متمـرن

 022 350 19.1 88 6.1 28 74.8 345 المجموع

مػػػف أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة العػػػاطميف عػػػف  (%5480أف  ) "24.3رقػػػـ "الجػػػدكؿ تشػػػير األرقػػػاـ الػػػكاردة ب

لمػػذيف قػػد أجػػابكا  (%5680)العمػػؿ قػػد أجػػابكا عمػػى فكػػرة أف  الفقػػر يعنػػي الجػػكع بالمكافقػػة، فػػي مقابػػؿ نسػػبة 

ػت أفػراد عي نػة الد راسػة  (%4687) لرأم، في حيف أف  بعدـ المكافقة عمى ىذا ا الػذيف  «المشوتغمين»قد خص 

لمذيف كانػت إجػابتيـ بعػدـ المكافقػة،  (%0281)في مقابؿ نسبة ، عمى ىذا الرأم «أوافق»كانت إجاباتيـ بػ

بػػػؿ نسػػػبة فػػي مقا، بػػػػ"أكافؽ" كعمػػاؿ أحػػػرارإلجابػػػات أفػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الػػذيف يعممػػػكف  (%3186نسػػبة )ك 

كقػد أي ػدكا ىػذا الػرأم،  دائميفمذيف يعممكف كأجراء ( ل%5681كنسبة )لمذيف أجابكا بػ"ال أكافؽ"،  (1286%)

الػذيف يعممػكف  لغير المؤيديف ليذا الرأم، أم ا عػف نسػبة إجابػة أفػراد عي نػة الد راسػة (%56)في مقابؿ نسبة 

، فػػي مقابػػؿ نسػػبة (%5582) يشػػير لػػو الفقػػر فيػػيبالمكافقػػة عمػػى ىػػذا التعريػػؼ الػػذم  دائمػػيفكػػأجراء غيػػر 

لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة، في حيف قدرت نسبة أفراد عي نة الد راسة الذيف لػدييـ صػفة المتمػرف  (5087%)

(؛ كالتصػريح اآلتػي يؤكػد رأم أحػد المبحكثػات فيمػا تعم ػؽ بعبلقػة %32) «أكافػؽ»في عمميـ كقد أجابكا بػػ 

 الفقر بالكظيفة:



مػػػػػػػا  ي عمػػػػػػػى كظيفػػػػػػػةمِ صنػػػػػػػحَ تن تَ  ون بَػػػػػػػ يػػػػػػػؾن مِ ة عن يبَ عِ كػػػػػػػكف صنػػػػػػػتن  فن ِمػػػػػػػ"

عنمَػػػػػػػى ِبيَػػػػػػػا عمػػػػػػػى كظيفػػػػػػػة  شن ينِجيػػػػػػػؾن المػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػدما مػػػػػػػا تَتنَحصنػػػػػػػمِ 

، مسػػػػػػػػػػتكل غيػػػػػػػػػػر متزكجػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػنة،  44أنثػػػػػػػػػػى،  )ينِجػػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػػر"

  .(تعميمي متكسط، متمرنة

مػػػػو يتبػػػػي ف مػػػػف تصػػػػريح المبحكثػػػػة بػػػػأف  الفقػػػػر يػػػػنجـ عػػػػف صػػػػعكبة حصػػػػكؿ الفػػػػرد عمػػػػى كظيفػػػػة تعي

، الػػػػػذم يسػػػػػتطيع عػػػػػف طريقػػػػػو دخؿ(كتكػػػػػف بمثابػػػػػة مصػػػػػدر قػػػػػكم كأكلػػػػػي فػػػػػي الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المػػػػػاؿ )الػػػػػ

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة.%1583تحسيف مستكاه المعيشي، في مقابؿ نسبة )

إذف مػػػػػػا يمكػػػػػػف اسػػػػػػتنتاجو ىػػػػػػك أف  نسػػػػػػبة المكافقػػػػػػة اإلجماليػػػػػػة ألفػػػػػػراد العينػػػػػػة الكميػػػػػػة عمػػػػػػى اعتبػػػػػػار 

لمػػػػػذيف لػػػػػـ يؤيػػػػػدكا  (%5785)، فػػػػػي مقابػػػػػؿ نسػػػػػبة (%5286)ىػػػػػك الجػػػػػكع ىػػػػػي الفقػػػػػر فػػػػػي أحػػػػػد معانيػػػػػو 

 X كجػػػػػدنا بػػػػػأف   4ىػػػػذا الػػػػػرأم، كبعػػػػػد حسػػػػػاب كػػػػػا

2
T(33130)< X 

2
C (00103) ، كمنػػػػػو ال تكجػػػػػد عبلقػػػػػة مػػػػػا

 ،H0 بػػػػػيف متغيػػػػػر طبيعػػػػػة العمػػػػػؿ كاعتبػػػػػار الفقػػػػػر ىػػػػػك الجػػػػػكع، كبالتػػػػػالي فإننػػػػػا نقبػػػػػؿ الفرضػػػػػية الصػػػػػفرية

 متغيريف فيي عبلقة ضعيفة.أم ا عف شدة العبلقة بيف ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري طبيعة العمل والفقر ىو الحاجة إلى االقتراض:"20.3"الجدول رقم

 الحاجة إلى االقتراض                 

 طبيعة العمل
 المجموع ال أوافق محبيد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 30 033 17.5 25 16.8 24 65.7 94 ال يعمــل

 0510 83 32.5 24 16.2 12 51.3 38 مشتغل

 012 03 30.8 04 7.7 01 61.5 08 عامل حـر

 3312 050 27.3 44 8.7 14 64 103 أجير دائم

 0316 50 17.7 11 22.6 14 59.7 37 أجير غير دائـم

 018 22 50 04 12.5 01 37.5 03 متمـرن

 022 350 24.3 112 14.3 66 61.4 283 المجموع

مػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة غيػػر العػػامميف قػػد أجػػابكا  (%4385أف  ) «20.3»رقػػـ الجػػدكؿ نبلحػػظ مػػف 

بالمكافقػػة؛ ألف  ارتفػػاع األسػػعار كزيػػادة قيمػػة الن فقػػات  «الحاجووة إلووى االقتووراض»عمػػى فكػػرة أف  الفقػػر ىػػك 

كانخفػاض القػدرة الشػرائية  االستيبلكية الخاصة بالفرد كانعػداـ الراتػب يػؤدم بالضػركرة الحتميػة إلػى ضػعؼ

لمػذيف قػد أجػابكا بعػدـ المكافقػة  (%5583)لمفرد، كبالتالي حاجتو المتكػررة إلػى االقتػراض، فػي مقابػؿ نسػبة 

" عمػى ىػذا أوافوققد أجابكا بػػ" «المشتغمين»مف أفراد العينة  (%3581نسبة ) عمى ىذا الرأم، في حيف أف  

ػا فيمػا خػص  أفػراد عي نػة الد راسػة  لمػذيف كانػت (%1083)في مقابؿ نسػبة ، الرأم إجػابتيـ بعػدـ المكافقػة، أم 

إجػػابتيـ بالمكافقػػة عمػػى اعتبػػار الفقػػر ىػػك الحاجػػة نسػػبة المتخػػذيف كضػػعية المسػػتقؿ فػػي مينػػتيـ فقػػد كانػػت 

( %42كنسػػبة )، «ال أوافووق»لمػػذيف أجػابكا مػػنيـ بػػ (%1286)فػي مقابػػؿ نسػبة (، %4583)إلػى االقتػػراض 

لد راسػػػة الػػػذيف كضػػػعيتيـ المينيػػػة كػػػأجراء دائمػػػيف كقػػػد أي ػػػدكا ىػػػذا الػػػرأم، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػػبة ألفػػػراد عي نػػػة ا

دد يصرح أحد المبحكثيف (0581%)  :  لغير المؤيديف ليذا الرأم، كفي ىذا الص 



ػػػػػ فن ايَ "َكػػػػ  دن عنػػػػػبَ  فن مَػػػػػكَ  ؼن مَّ سَػػػػػين  ضن رَ تَػػػػقن يَ  دن ك  عَػػػػػتن ي فقػػػػػر يَ ِشػػػػكد مِ ع ػػػػػي تن الم 

ػػػػػػ فن ايَ ، َكػػػػػػعن َجػػػػػػرن يَ  كا كح ػػػػػػر  كا مشػػػػػػركع كبيػػػػػػر ين م ػػػػػػمن كَ ين  ون غنيػػػػػػاء بَػػػػػػي أالم 

سػػػػػػػػػػػنة، مسػػػػػػػػػػػتكل تعميمػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػامعي،  34أنثػػػػػػػػػػػى، ) " يقترضػػػػػػػػػػػكا

 .(عاممة، غير متزكجة

يتبػيف مػػف تصػريح المبحكثػػة بػأف  الفقػػر ال يعنػي الحاجػػة إلػى االقتػػراض، مػف منطمػػؽ بػأف  االقتػػراض 

مف باب الحاجػة بقػدر مػا ىػك ليس دائما نتيجة حاجة مادية؛ ككف كجكد بعض األشخاص يقترضكف ليس 

مػػػف بػػػاب الت عػػػكد، أك يكػػػكف االقتػػػراض لػػػيس فقػػػط عمػػػى المسػػػتكل البسػػػيط؛ أم االقتػػػراض مػػػف أجػػػؿ تمبيػػػة 

الحاجات األساسية نتيجة مثبل لمحدكدية الدخؿ، بػؿ ىنالػؾ أشػخاص أغنيػاء أك مسػتكاىـ المعيشػي مقبػكؿ 

نعػػػاش مجػػػالي ـ التجػػػارم ككجػػػو مػػػف أكجػػػو دعػػػـ لكػػػف يقترضػػػكف مػػػف أجػػػؿ تكسػػػيع نشػػػاطيـ االقتصػػػادم كا 

نمػػا عمػػى المسػػتكل المجتمعػػي،  مشػػاريعيـ، لكػػف ىػػذا النػػكع مػػف االقتػػراض ال يكػػكف عمػػى المسػػتكل الفػػرم كا 

خاصة مع سياسػة الدكلػة المتعمقػة بػدعـ المشػاريع التػي تسػاىـ فػي خمػؽ مناصػب عمػؿ تسػاعد فػي عمميػة 

الػذيف يعممػكف كػأجراء غيػر  راد عي نػة الد راسػةالتخفيؼ مف نسبة العاطميف عػف العمػؿ فػي حػيف أف  نسػبة أفػ

مػف أفػراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػـ  (%5585)، فػي مقابػؿ نسػبة (%3785) المؤيديف ليذا الرأم ىػي دائميف

يؤيدكا ىذا الرأم، بينما قدرت نسبة أفراد عي نة الد راسة الذيف لدييـ صفة المتمرف في عمميـ المؤيػديف ليػذا 

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة عمى ىذا الر أم.%32(، في مقابؿ نسبة )%1583الرأم )

( أف  نسػػبة المكافقػػة اإلجماليػػة ألفػػراد عي نػػة الد راسػػة الكميػػة 20.3كمػػا يمكػػف مبلحظتػػو مػػف الجػػدكؿ )

، فػي مقابػؿ (%4582)عمػى اعتبػار الفقػر فػي أحػد معانيػو ىػك الحاجػة إلػى االقتػراض بصػكرة متكػررة ىػي 

لمػذيف لػـ يبػدكا تأييػدىـ ليػػذا الػرأم، كعميػو فػإف  سػبب التأكيػػد عمػى فكػرة اعتبػار الفقػر ىػػك  (%0281)نسػبة 

الحاجػػة إلػػى االقتػػراض مػػرده إلػػى مسػػتكل االسػػتيبلؾ، الػػذم يعػػد عنصػػر مػػف العناصػػر المػػؤثرة فػػي درجػػة 



يقػـك عمػى جممػة  اكتفائية الفرد، خاصة مف الناحية المادية، كمؤشر مف مؤشرات الرفاىية؛ ألف  االستيبلؾ

النفقػات الخاصػػة بالسػمع االسػػتيبلكية بغػرض تمبيػػة الحاجػات الضػػركرية، لكػف عنػػدما يتجػاكز الفػػرد تحقيػػؽ 

ىػذه الضػػركريات إلػػى اقتنػاء الكماليػػات فػػإف  األمػػر سػيكلد ضػػعؼ عمػػى مسػػتكل حيػز القػػدرة الشػػرائية لمفػػرد، 

قػات، ممػا يػنجـ عنػو لجػكء الفػرد إلػى عمميػة كبالتالي كجكد حالة البل تكازف بيف كػؿ مػف الػدخؿ كمعػدؿ النف

االقتراض التي تمنع مف تقسيـ الدخؿ إلى استيبلؾ كادخار معا، بػؿ حتػى جانػب االسػتيبلؾ ال يعطػي لػو 

حقو بالص كرة الكافية مف جية، كمف جيػة أخػرل إلػى قيمػة الراتػب فػإذا كػاف ىػذا األخيػر غيػر كػاؼ أك مػا 

فػرد عمػى تحقيػؽ نػكع مػف أنػكاع االكتفػاء خاصػة عمػى مسػتكل مجػاؿ يعرؼ بفقر الدخؿ؛ فإن و لػف يسػاعد ال

ػمع )الحاجػات األساسػية(.  كبعػد اإلنفاؽ االستيبلكي مف خدمات متعددة )التعميـ، الصحة، الترفيػو...( كالس 

X2كجدنا بأف   4حساب كا
T (33130)> X2

C (35106)  كمنو فإف ،F  دالة إحصائيا مع كجػكد فػكارؽ، كىػذا

، كبالتػالي فإننػػا الحاجػة إلػى االقتػػراض لبييررة لسيارل ولعتبررار لسفقررر  رروبلقػػة مػا بػػيف متغيػر يؤكػد كجػكد ع

 .H1كنقبؿ الفرضية البديمة  H0نرفض الفرضية الصفرية 

III) الفقر:  وعالقتيا بتمثل مدة العمل 

 : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري مدة العمل والفقر ىو الجوع:«21.3»الجدول رقم  

 ىو الجوع  فقرال            

 العمل  مدة  

 المجموع ال أوافق محبيد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 615 22 5480 022 ال يعمـــل
05 

0210 033 30 

 513 23 8315 38 شير55-شير
00 

0210 53 0318 

 3313 062 02 32 815 00 8313 005 سنوات24-سنة

 810 33 0210 25 510 20 5385 06 سنة50-سنوات25

 0312 53 0012 03 310 20 86 32 فوق  سنة فما51

 022 350 5785 22 510 02 5286 336 المجموع



( مػػف إجابػات أفػػراد عي نػػة الد راسػػة غيػر العػػامميف قػػد أبػػدكا %5480( أف  )21.3نبلحػظ مػػف الجػػدكؿ )

بػػؿ أك الحاجػػة إلػى األكػػؿ، فػي مقا، ىووو الجووعمػكافقتيـ مػف خػػبلؿ إجػابتيـ عمػػى فكػرة أف  الفقػر فػػي معنػاه 

 ( لمذيف لـ يؤيدكا عمى ىذا الرأم.%5680نسبة )

كقػد أجػابكا  إحدى عشر شيراإلػى  شيرأم ا بالنسبة ألفراد عي نة الد راسة الذيف قدرت مدة عمميـ مف 

( لمػذيف %5785(، فػي مقابػؿ )%5284" عمػى اعتباريػة أف  الفقػر يعنػي الجػكع فقػد قػدرت نسػبتيـ )أوافقبػػ"

ى ىذا الرأم، في حيف قدرت نسبة أفراد عي نة الد راسة الذيف حددت مدة عمميـ مػف أجابكا بعدـ المكافقة عم

مػػػذيف أجػػػابكا بعػػػدـ ( ل%57(، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة )%5182كقػػػد أي ػػدكا ىػػػذا الػػػرأم ) سوووتة سووونواتإلػػػى  سووونة

اثنتوا إلػى سويرة سونوات يف قػد مضػى عمػى عمميػـ مػف"لػذ( مػف أفػراد عي نػة الد راسػة ا%5385المكافقة، ك )

( مػف الػذيف %5680كقد أبدكا فػي إجابػاتيـ مػيميـ لممكافقػة عمػى ىػذا الػرأم، فػي مقابػؿ نسػبة ) عشر سنة"

 قد أجابكا بعدـ المكافقة.

( فيي ألفراد عي نة الد راسة الذيف حددت مدة عمميـ مػف ثػبلث عشػر سػنة فمػا فػكؽ %53أم ا نسبة )

( لمػذيف لػـ %0587لفقػر ىػك الجػكع، فػي مقابػؿ نسػبة )( كقد أجابكا بالمكافقة عمى الػرأم القائػؿ بػأف  ا>51)

 يؤيدكا ىذا الرأم.

( ىػػك أف  النسػػبة اإلجماليػػة ألفػػراد عي نػػة الد راسػػة المؤيػػديف 21.3كمػػا يمكػػف مبلحظتػػو مػػف الجػػدكؿ )

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة.%5785(، في مقابؿ )%5286لمرأم القائؿ بأف  الفقر ىك الجكع ىي )

( ىك أن و كمما زادت مدة 21.3استنتاجو انطبلقا مف المعطيات الكاردة بالجدكؿ ) إذف ما يمكف

العمؿ طكال كمما زاد التأكيد عمى فكرة أف  الفقر ىك الجكع؛ نتيجة لتزايد الطمب عمى اقتناء الضركريات 

د، كمع زيادة كحتى الكماليات عمى مر السنيف، ألن و كمما زادت مدة العمؿ طكال كمما زادت قيمة دخؿ الفر 

ىذا األخير تتسع معو دائرة طمبات أفراد العائمة، كفي الغالب ما يحدث ال تكافؽ بيف كؿ مف النفقات 



الخاصة بالمنزؿ كباألفراد معا كبيف دخؿ الفرد؛ ألف  الدخؿ المالي لؤلفراد بصفة عامة انطبلقا منو يمكف 

أف نغفؿ التزامية الفرد باالستجابة لتمبية بعض أف نحد د إلى حد ما األحكاؿ المعيشة لمعكائؿ، مف دكف 

الضركريات االجتماعية، كفي ظؿ ىذا كمو قد يجد الفرد ذاتو قاب قكسيف بيف كؿ مف اإلنفاؽ 

االستيبلكي كاكتفاء الدخؿ. أم ا فيما تعم ؽ بجانب التأثير بيف المتغيريف فيكجد تأثير نسبي بينيما؛ إذ أن و 

 X كجدنا بأف   4بعد حساب كا

2
T (02132ن< X 

2
C (031058 كمنو ال تكجد عبلقة ما بيف مدة العمؿ ،)

أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف  ،H0 كاعتبار الفقر ىك الجكع، كبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية

 فيي عبلقة ضعيفة.

 الحصول على الملبس:: توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري مدة العمل والفقر ىو صعوبة  «23.3»الجدول رقم  

 الحصول على الملبس      

 العمل  مدة  

 المجموع ال أوافق محبيد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 30 033 0613 00 03 02 8215 020 ال يعمـــل

 0318 53 0210 00 216 25 5582 36 شير55-شير

 سنوات24-سنة
028 5818 02 0018 30 0215 062 3313 

 810 33 0310 22 510 20 5218 03 سنة50-سنوات25

 0312 53 06 05 812 26 5810 33 سنة فما فوق51

 022 350 5781 22 0016 63 4780 302 المجموع

مة نسػػب اإلجابػػات سػػكاء بالمكافقػػة أك عػػدميا قػػد  أف   (23.3بالجػػدكؿ ) يتضػػح مػػف المعطيػػات المسػػج 

مميػػـ، كفػػي اآلتػػي سنفصػػؿ فػػي ىػػذه عرفػػت تباينػػا كبيػػرا عنػػد أفػػراد العينػػة الػػذيف قػػد اختمفػػت فتػػرات كمػػدة ع

الن سب محاكليف انطبلقا مف قراءتنا ليا معرفة العبلقة بيف كػؿ مػف مػدة العمػؿ كأحػد المعػاني التػي يحمميػا 

 الفقر مف جية، كمعرفة إف كاف ىناؾ عبلقة بيف المتغيريف مف جية أخرل.



يف ال يعممػكف كقػػد أجػػابكا بالمكافقػػة ( أن ػو بالنسػػبة ألفػػراد عي نػة الد راسػػة الػػذ23.3نبلحػظ مػػف الجػػدكؿ )

"؛ ىػػذه الحاجػػة التػػي تػػدخؿ فػػي إطػػار الحاجػػات صووروية الحصووول عمووى مموويس "ىػػكعمػػى فكػػرة أف  الفقػػر 

، فػي (%5284)األساسية التي ال يمكف أف يستغني عنيػا الفػرد سػكاء ككنػو فػاعبل اجتماعيػا أك آدميػا ىػي 

ػػا عػػف نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة عمػػى ىػػ (%5382)مقابػػؿ  ذا الػػرأم، أم 

كقد أي دكا بالمكافقػة فػي إجابػاتيـ ىػذا المػدلكؿ الػذم يشػير لػو  «شيرا 22إلى  شير»قدرت مدة عمميـ مف 

ػا بالنسػبة ألفػراد  مػكافقتيـ أكدكا عدـ (%5785)، في مقابؿ (%5582)الفقر فقد قدركا  عمػى ىػذا الػرأم، أم 

كأكػػدكا مػػكافقتيـ عمػػى ىػػذا الػػرأم  «سوونوات 24إلػػى  سوونة»سػػة الػػذيف كصػػمت مػػدة عمميػػـ مػػف عي نػػة الد را

مػف  (%4785)لمذيف أجابكا بعدـ المكافقػة، فػي حػيف أف   (%5784)، في مقابؿ (%4585)فكانت نسبتيـ 

عمػى  كانت بالمكافقة «سنة 50إلى  سنوات 25 »إجابات أفراد عي نة الد راسة الذيف قدرت مدة عمميـ مف 

ألفػػراد عي نػة الد راسػػة الػذيف لػـ يؤيػػدكا ىػذا الػرأم الػػذم يحممػو الفقػػر  (%0280)ىػذا الػرأم، فػػي مقابػؿ نسػبة 

فموا  سونة 51»كمفيـك بيف طياتو، أم ا بالن سبة ألفراد عي نة الد راسة الذيف قػد مضػى عمػى فتػرة عمميػـ مػف 

قػػػر ىػػػك صػػػعكبة الحصػػػكؿ عمػػػى الممػػػبس فيػػػي كأظيػػػركا مػػػف خػػػبلؿ إجابػػػاتيـ تأييػػػدىـ لفكػػػرة أف  الف «فووووق

ألفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الػػػذيف أبػػػدكا فػػػي إجابػػػاتيـ عػػػدـ تأييػػػدىـ ليػػػذا  (%03)، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة (4580%)

 الرأم.

مػػػػػػف إجمػػػػػػالي أفػػػػػػراد عي نػػػػػػة  (%4780)( ىػػػػػػك أف  23.3إذف مػػػػػػا يمكػػػػػػف اسػػػػػػتنتاجو مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ )

لفقػػػػػر ىػػػػك صػػػػعكبة الحصػػػػكؿ عمػػػػػى الممػػػػبس ىػػػػذه الحاجػػػػػة الد راسػػػػة الػػػػذيف قػػػػد أي ػػػػػدكا الػػػػرأم القائػػػػؿ بػػػػأف  ا

الضػػػػػركرية كالحػػػػػؽ الكاجػػػػػب عمػػػػػى كػػػػػؿ فػػػػػرد التمتػػػػػع بػػػػػو كاقتنائػػػػػو بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف طبيعػػػػػة الظػػػػػركؼ 

؛ أم غالبيػػػػػة أفػػػػراد عي نػػػػػة الد راسػػػػػة 245فػػػػردا مػػػػػف أصػػػػؿ  157التػػػػي  يعشػػػػػيا؛ حيػػػػث مثػػػػػؿ ىػػػػذه الن سػػػػػبة 

جػػػػػابكا بالمكافقػػػػػة إذا مػػػػػا قمنػػػػػا باسػػػػػتبعاد فئػػػػػة فػػػػػردا قػػػػػد أ 056قػػػػػد كافقػػػػػكا عمػػػػػى ىػػػػػذا الػػػػػرأم، حيػػػػػث يكجػػػػػد 

 فردا. 525غير العامميف الذم أجابكا بالمكافقة عمى ىذا الرأم كالمقد ر عددىـ 



كما يجػدر اإلشػارة إليػو ىػك أف  النسػب المئكيػة كانػت متقاربػة بػيف أفػراد عي نػة الد راسػة بػاختبلؼ مػدة 

كػؿ مػف مػدة العمػؿ كاعتبػار الفقػر ىػك االفتقػار إلػى عمميـ، كىذا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد عبلقػة ارتبػاط بػيف 

X كجػػدنا بػػػأف  ، حيػػث 4حسػػاب كػػاالممػػبس، مػػا تأكػػد بعػػد 
2

T (05132)< X
2

C (081633) كمنػػو ال تكجػػد ،

، كبالتػػالي فإننػػا نقبػػؿ صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى الممػػبسكاعتبػػار الفقػػر ىػػك مػػدة العمػػؿ عبلقػػة مػػا بػػيف متغيػػر 

 ضعيفة. عكسيةالعبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة أم ا عف شدة  ، H0الفرضية الصفرية 

 الفرضية الرابعة: تؤثر محل اإلقـامة في تمثل الفقر:

I) بمحل اإلقـامةالفقر وعالقتو   تمثل: 

 الفقر ىو صعوبة الحصول على وظيفة.واعتبار    نة وفقـا لمتغيري محل اإلقـامة: توزيع أفراد العي«21.3»الجدول رقم  

 لى وظيفةالحصول ع                  

  ةــاإلقـام  محل

 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق  

 % ك % ك % ك % ك

 0212 033 0213 08 12 05 4585 22 الريف

 8010 302 0613 23 0013 38 5313 022 المدينــة

 022 350 0187 002 11.5 63 4284 022 المجمــوع

عمى تصكرات األفػراد، سػكاء أكانػت متعم قػة ىنالؾ العديد مف المؤثرات التي يمكف أف تمارس تأثيرىا 

الػذم انطبلقػا مػف  «محل اإلقاموة»بالفرد في حد ذاتو، أك بالمحيط الذم يحيط بالفاعؿ، كمف ىذه األخيرة 

( سنحاكؿ معرفة إف كاف لو تػأثير أك عدمػو فػي تصػكرات أفػراد العينػة حػكؿ مسػألة اعتبػار 21.3الجدكؿ )

 .«يفةصروية الحصول عمى وظ»الفقر ىػك 

( أف  نسػبة أفػراد عي نػة الد راسػة القػاطنيف بالمنطقػة الريفيػة الػذيف قػد أجػػابكا 21.3يتضػح مػف الجػدكؿ )

ػا نسػبة أفػراد 20.3%(، مقارنػة بالػذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة )67.7%بالمكافقة عمػى ىػذا الػرأم ىػي ) (، أم 

(، فػػي 63.4%تيـ مػػكافقتيـ عمػػى ىػػذا الػػرأم )عي نػػة الد راسػػة القػػاطنيف بالمنطقػػة الحضػػرية كأك ػػدكا فػػي إجػػاب

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة.25.3%مقابؿ نسبة )



( ىػػك كجػػكد تػػأثير جػػد نسػػبي بػػيف المتغيػػريف؛ حيػػث أف  أعمػػى 21.3إذف مػػا يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف الجػػدكؿ )

الحصػػكؿ عمػػى  نسػػبة إجابػػة قػػد تمركػػزت عنػػد القػػاطنيف بالمنطقػػة الريفيػػة؛ كلربمػػا مػػرد ىػػذا إلػػى أف  إمكانيػػة

كظيفػػة بالمنطقػػة الريفيػػة لػػيس بػػاألمر السػػيؿ، ىػػذا لغيػػاب الكثافػػة المشػػاريعية بيػػا التػػي ينجػػر عنيػػا مػػيبلد 

مناصب شغؿ تغطي نسبيا إشكالية الحاجة إلى كظيفػة عػدا كظيفػة الفبلحػة المتاحػة نظػرا لطبيعػة المنطقػة 

X2 كجػػػدنا بػػػأف   4مقارنػػػة بالمنطقػػػة الحضػػػرية، كبعػػػد حسػػػاب كػػػا
T (2132ن< X2

C (01538 كمنػػػو ال تكجػػػد ،)

، كبالتػالي فإننػا نقبػؿ الفرضػية صعكبة الحصكؿ عمػى كظيفػةكاعتبار الفقر ىك محؿ اإلقامة عبلقة ما بيف 

 أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة ضعيفة. ،H0 الصفرية

 .مسكن ار الفقر ىو صعوبة الحصول علىواعتب  لعينة وفقـا لمتغيري محل اإلقـامةتوزيع أفراد ا: «22.3»الجدول رقم  
 الحصول على مسكن               

  محل اإلقـامة

 المجمــوع ال أوافق محايد وافقأ

 % ك % ك % ك % ك

 0212 033 0212 06 312 26 8813 023 الريف

 8010 302 0313 33 315 06 20 052 المدينــة

 022 350 53 52 313 02 6285 380 المجمــوع

ر الحصكؿ عمى مسكف شرط مف شركط المعيشة البلئقة كالمقبكلة، مع اختبلؼ كجيات نظر يعتب

أفراد المجتمع حكؿ ىذا الش رط، اختبلفا قائـ عمى حدكد جغرافية لربما يكف ليا التأثير الكاسع في رسـ 

بيف كؿ مف  معالـ ىذه النظرة، كىذا ما سكؼ نحاكؿ معرفتو مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي الذم يبي ف العبلقة

 محؿ اإلقامة كربط الفقر في معناه بصعكبة الحصكؿ عمى مسكف.

أف  نسػػبة أفػػراد العينػػة القػػاطنيف بالمدينػػة كالػػذيف أبػػدكا تأييػػدىـ لفكػػػرة أف   (22.3يتبػػي ف مػػف الجػػدكؿ )

( لغيػر المؤيػديف ليػذا %5182(، في مقابؿ نسػبة )%60ىي ) «صروية الحصول عمى مسكن»الفقر ىك 

حػػيف قػػد رت نسػػبة القػػاطنيف بػػالر يؼ مػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة ال ػػذيف أك ػػدكا مػػكافقتيـ ليػػذا الػػرأم  الػػرأم، فػػي 

( ىػػي نسػػبة %6285( لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة، مػػع العمػػـ أف  )%5686(، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )5582%)



الجكانػػب االقتصػػادية أال كىػػك  التأييػػد اإلجماليػػة ألفػػراد عي نػػة الد راسػػة عمػػى اعتبػػار الفقػػر مػػرتبط بجانػػب مػػف

فاه البشرم، فػي مقابػؿ نسػبة ) «المسكن» ( لؤلفػراد الػذيف لػـ يؤيػدكا ىػذا %53ككنو مؤشر مف مؤشرات الر 

 الرأم.

لكف بالر غـ مف أف  النسب المئكية قائمة عمى فركؽ نسبية بيف كؿ مف تمثؿ الفقر فيما خص  ربطو 

الريفية كالحضرية معا، إال  أف  أكبر نسبة إجابة بالمكافقة بمسألة المسكف لمقاطنيف بكمتا المنطقتيف 

تمركزت لدل فئة أفراد العينة القاطنيف بالمدينة؛ كمرد ىذا إلى أزمة الس كف الحادة التي تعاني منيا 

المنطقة الحضري ة، بؿ كالتي أصبحت بمثابة شبح اجتماعي كاألرؽ األكبر الذم يطارد العديد مف 

ييف سكاء العامميف منيـ أك غير العامميف، خاصة مع ظيكر ما يعرؼ بظاىرة ترييؼ الفاعميف االجتماع

المدف، مقارنة بالر يؼ الذم أصبح يعرؼ السيما بالس نكات األخيرة انتعاش اقتصادم نسبي فيما خص  

يفي أك البناء الذاتي القائـ عمى دعـ ال د كلة مسألة المسكف، خاصة في ظؿ ما يعرؼ بمشركع البناء الر 

الجزائرية لمس كاف القاطنيف بالمنطقة الريفية مف حيث المساىمة المالية في بناء مسكف، ىذا بكجكد امتياز 

تفتقر إليو المنطقة الحضرية أال كىك اتساع نطاؽ مساحة بعض األراضي غير المستغمة بسبب البحث 

رحا يحتضف العديد مف الشرائح عف العمؿ لكف خارج حدكد الر يؼ؛ أم باتجاه المدينة التي أصبحت مس

X2كجدنا بأف   4االجتماعية، كبعد حساب كا
T (33130)> X2

C (35106)  كمنو فإف ،F  دالة إحصائيا مع

صعكبة الحصكؿ  احل لإلقااة ولعتبار لسفقر  وكجكد فكارؽ، كىذا يؤكد كجكد عبلقة ما بيف متغير 

إذف ما يمكف  .H1كنقبؿ الفرضية البديمة  H0، كبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية عمى مسكف

( ىك كجكد ارتباط ضعيؼ بيف كؿ مف محؿ اإلقامة كتمثؿ الفقر 22.3(، )21.3استنتاجو مف الجدكؿ )

 القائـ في محتكاه عمى البعد االقتصادم: الكظيفة كالمسكف.

 

 



 الحاجة إلى االقتراض.توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري محل اإلقـامة والفقر ىو  : «23.3»الجدول رقم  

 الحاجة إلى االقتراض   

  محل اإلقـامة
 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق  

 % ك % ك % ك % ك

 0212 033 0015 32 02 03 6213 82 الريف

 8010 302 06 20 0012 30 4080 023 المدينــة

 022 350 0281 000 0313 55 4582 023 المجمــوع

( يتبػػػي ف لنػػػا أف  نسػػػبة أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة القػػػاطنيف 23.2كاردة بالجػػػدكؿ )انطبلقػػػا مػػػف المعطيػػػات الػػػ

الحاجوووة إلوووى االقتوووراض »بالمنطقػػػة الحضػػػرية الػػػذيف كافقػػػكا فػػػي إجػػػابتيـ عمػػػى أف  الفقػػػر فػػػي مفيكمػػػو ىػػػك 

(؛ كمػػػرد ىػػػذا إلػػػى أف  احتياجػػػات القػػػاطنيف بالمنطقػػػة الحضػػػرية متزايػػػدة بشػػػكؿ 62.2%ىػػػي ) «المتكووورر

يتكقؼ عنػد حػدكد الضػركريات فقػط بػؿ يتجػاكزه حتػى إلػى الكماليػات، السػيما بػالنظر إلػى قيمػة  مستمر ال

الدخؿ كعدد األطفاؿ الذم لديو تأثير قكم عمى النزكح ليذا المؤشر، مقارنة مع القػاطنيف بالمنطقػة الريفيػة 

لحيكانات كغيرىا مػف الذيف لدييـ مصادر طبيعية أخرل يعتمدكف عمييا مف مثؿ األرض، تربية الدكاجف كا

( ألفػػراد عي نػػػة الد راسػػػة غيػػػر 25%االمتيػػازات التػػػي تنبػػػع بالد رجػػة األكلػػػى مػػػف األرض، فػػي مقابػػػؿ نسػػػبة )

ػػا عػػف نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة القػػاطنيف بالمنطقػػة الريفيػػة الػػذيف أي ػػدكا ىػػذا الػػرأم  المؤيػػديف ليػػذا الػػرأم، أم 

 مذيف أجابكا بعدـ المكافقة.( ل%0084(، في مقابؿ نسبة )59.4%فيي )

( ىػػك أف  تمثػػؿ أفػػراد عي نػػة الد راسػػة القػػاطنيف بػػالمنطقتيف 23.3إذف مػػا يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف الجػػدكؿ )

يفية»ك «الحضرية» ال يختمؼ اختبلفا بي نا، كتكشػؼ األرقػاـ المعب ػرة عػف إجابػة المسػتجكبيف عػف عػدـ  «الر 

X2 كجػػدنا بػػأف   4فبعػػد حسػػاب كػػا كجػػكد فػػركؽ إحصػػائية دالػػة بػػيف المتغيػػريف،
T (2132ن< X2

C (31866 ،)

، كبالتػػالي فإننػػا نقبػػؿ الحاجػػة إلػػى االقتػػراضكاعتبػػار الفقػػر ىػػك محػػؿ اإلقامػػة كمنػػو ال تكجػػد عبلقػػة مػػا بػػيف 

كلكف ىنالػؾ مجمكعػة مػف ، أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة ضعيفة ،H0 الفرضية الصفرية

 راء القياـ بعممية االقتراض. األسباب الكامنة ك 



 :وفقـا لمتغير أسباب االقتراض: توزيع أفراد العينة  «24.3»رقم  الجدكؿ 

 المجمــوع ال وعـــــم األسيوواب

 % ك

 

 % ك

 

 % ك

 022 350 2313 323 5485 88 غبلء األسرار 

 022 350 2012 388 5680 23 انخفاض الدخوووووول

 022 350 2315 335 613 06 ةالمرض المتكرر ألفراد الرائم

 022 350 7683 363 016 28 زيارات االستجمام

 022 350 7584 362 013 00 كير حجم الرائمة

 022 350 7385 330 313 02 تقديم المساعدة المادية لآلخرين

 022    350 2012 303 680 32 نفقات مختمفة

مميػػػة االقتػػػراض المتكػػػرر الخاصػػػة بػػػأفراد ( أف  األسػػػباب الكامنػػػة كراء ع24.3نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )

راسة قد تعددت كتنكعػت، منيػا مػا تعم ػؽ بالجانػب االقتصػادم، االجتمػاعي، كالجانػب الػديمغرافي، الد   نةعي  

كالجانػػب المعػػامبلتي، كحتػػى األسػػباب المتعمقػػة بالجانػػب الترفييػػي، كفػػي اآلتػػي سنفصػػؿ فػػي ىػػذه األسػػباب 

 كفقا لنسبيا المئكية:

 فقد تمثمت في اآلتي: االقتصاديةلؤلسباب بالن سبة 

( مػف أفػػراد عي نػػة الد راسػة قػػد أجػابكا بػػأف  ىػذا الس ػػبب ىػػك %5485غػبلء األسػػعار؛ حيػث أف  نسػػبة )-

 ( لمذيف أجابكا ببل.%6181الكامف كراء اقتراضيـ، في مقابؿ نسبة )

ة أجابكا بػنعـ، فػي مقابػؿ نسػبة ( مف أفراد عي نة الد راس%5680انخفاض قيمة الدخؿ؛ إذ أف  نسبة )-

 ( لمذيف أجابكا بأف  ىذا الس بب ليس ىك الدافع الرئيسي في اقتراضيـ.6586%)

فقد حصرت في السبب المتعم ػؽ بكبػر حجػـ العائمػة؛ حيػث أف  نسػبة  «األسياب الديمغرافية»أم ا عف 

 ( لمذيف قد أجابكا ببل.%7584( مف أفراد عي نة الد راسة أجابكا بنعـ، في مقابؿ نسبة )082%)



ػػا فيمػػا خػػص   فقػػد تمركػػزت فػػي السػػبب الخػػاص بػػالمرض المتكػػرر ألفػػراد  «األسووياب االجتماعيووة»أم 

( %7284( قػد أك ػدكا عمػى فعاليػة ىػذا السػبب، فػي مقابػؿ نسػبة )%382عائمة عي نة الد راسػة؛ إذ أف  نسػبة )

 لمذيف نفكا فعالية ىذا السبب في المجكء إلى االقتراض.

حتى الجانب المعامبلتي قد عرؼ بدكره تأثيرا في لجكء بعض أفراد عي نة الد راسة لبلقتراض، ك 

السيما ما خص  تقديـ المساعدة لآلخريف؛ خاصة أفراد العائمة الكبيرة بمعنى األقارب كاألىؿ بالد رجة 

( لمذيف %7385قابؿ نسبة )( مف أفراد عي نة الد راسة قد أجابكا بنعـ، في م%281األكلى؛ حيث أف  نسبة )

 أجابكا ببل.

أم ا عف الجانب الترفييي فقد ح ِصر في السبب المنحصر في زيارات االستجماـ، السػيما فػي أكقػات 

ؿ فػػي %583العطػػؿ؛ حيػػث أف  نسػػبة ) ( مػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة أجػػابكا بػػنعـ عػػف أف  ىػػذا ىػػك الس ػػبب األك 

 .«ال«( لمذيف أجابكا بػ%7683عممية اقتراضيـ، في مقابؿ نسبة )

ػػػا عػػػف أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الػػػذيف كػػػاف سػػػبب اقتراضػػػيـ ىػػػك نفقػػػات مختمفػػػة فقػػػد قػػػدرت نسػػػبتيـ  أم 

 ( لمذيف أجابكا ببل.%7586(، في مقابؿ نسبة )680%)

( ىك أف  أعمى نسبة مئكية قد تمركزت في كبل 24.3إذف ما يمكف استنتاجو انطبلقا مف الجدكؿ )

 ىما:السببيف أال ك 

 (.%5680انخفاض قيمة الدخؿ )-

 (.%5485غبلء األسعار )-

إذ أن و يكجد عبلقة تأثير جد كطيدة بيف كبل الس ببيف،  فكمما ارتفعت األسعار ككاف الدخؿ مػنخفض 

ػػمب عمػى القػػدرة الشػػرائية لمفػرد، السػػيما مػػع زيػادة حجػػـ النفقػػات االسػتيبلكية سػػكاء مػػا خػػص   كممػا أث ػػػر بالس 

 ساسية أك الكماليات، خاصة إذا ما لـ يكف لمفرد دخبل آخر.الحاجات األ



 الفرضية الخامسة: يؤثر الدخل في تمثل الفقـر:

I) :الدخل وعالقتو بالنوع االجتماعي 

ػػػالػػػد   يعػػػد   ة بحيػػػاة الفػػػرد مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أمنػػػو الغػػػذائي كاسػػػتقراه خؿ مصػػػدر مػػػف المصػػػادر الميم 

مع كالخػدمات، كبالتػالي فػإف  يمثؿ " االجتماعي كاالقتصادم معا، إضافة إلى ككنو مصدر اإلنفاؽ عمى الس 

، كعميػو 1مستكل الدخؿ النقدم يحد د مسػتكل اسػتيبلؾ أفػراد القطػاع العػائمي، بػؿ كيحػد د مسػتكل معيشػتيـ"

سنحاكؿ مف خبلؿ عرضنا لمجمكعة مف الجداكؿ معرفة تػأثير ىػذا المصػدر عمػى تمػثبلت األفػراد لظػاىرة 

يقػػـك قكاميػا عمػى شػػقيف أال كىمػا الجانػب المػػادم المتػرجـ فػي كػػؿ مػف الكظيفػة كالػػدخؿ،  الفقػر كمشػكمة ال

 كالجانب المعنكم المرتكز عمى العديد مف المؤشرات في مقد متيا: العمـ، التربية كاألخبلؽ، المعاممة...

 :لـوقيمة الدخ  نوع االجتماعي: توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري ال«10.3»الجدول رقم
 قيمة الدخل              

 

 النوع االجتماعي

 دون
 لـدخ

 أقـل من
 دج53222

53222- 
 دج03222

03222- 
 دج12222

13222 
 فوق  فمادج  

 
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 3310 068 0616 32 03 00 00 33 03 00 0616 32 ورالذكـ

 5612 323 0016 32 0815 23 0016 32 0316 30 3312 023 اإلناث

 022 350 0512 82 03 025 0613 80 0318 53 30 033 المجمــوع

(؛ حيػػث %15يتضػػح لنػا أف  نسػػبة أفػراد عي نػػة الد راسػة غيػػر العاممػة ) «10.3»انطبلقػا مػػف الجػدكؿ 

( لفئػة اإلنػاث البلئػي ال %1187( لفئػة الػذككر، ك)%0383أف  تكزيع ىػذه النسػبة لكػبل الجنسػيف كػاآلتي: )

ػػا  (، فػػي مقابػػؿ %52دج فيػػي ) 53222بالنسػػبة لفئػػة الػذككر الػػذيف يقػػدر قيمػػة دخميػػـ أقػؿ مػػف يعممػف، أم 

( لئلنػػاث؛ مػػا يمكػػف مبلحظتػػو أف  النسػػب جػػد متقاربػػة كأف  ىػػذا الراتػػب خػػص فئػػة العػػامميف %5183نسػػبة )

شػبكة لكف ليس كأجراء دائميف بؿ يا إما صفة متمرف أك أجراء غير دائميف السيما في إطار مػا يعػرؼ بال
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االجتماعية أك عقكد ما قبؿ التشغيؿ لفئة الحامميف لشيادات جامعية مف التككيف الميني، فػي حػيف قػدرت 

(، فػي %05دج  ) 03222دج إلػى  53222نسبة أفراد عي نة الد راسة الػذككر الػذيف يتقاضػكف شػيريا مػف 

اسة اإلناث البلئي يتقاضػيف شػيريا ( ألفراد عي نة الد ر %0584( لفئة اإلناث، كنسبة )%5083مقابؿ نسبة )

ػػػا عػػػف نسػػػبة أفػػػراد عي نػػػة %52دج، فػػػي مقابػػػؿ نسػػػبة ) 12222دج إلػػػى  03222مػػػف  ( لفئػػػة الػػػذككر، أم 

( %5083(، في مقابػؿ نسػبة )%0383دج فما فكؽ فيي ) 13222الد راسة الذككر الذيف يتقاضكف شيريا 

 لفئة اإلناث.

II) :الدخل وعالقتو بالمستوى التعليمي 

 أفراد العينة وفقـا لمتغيري المستوى التعليمي وقيمة الدخل:: توزيع  «12.3»ول رقمالجد
 

 قيمة الدخل         

 

 مستوى التعليميال

 دون  

 لــدخ 
 أقـل من
53222 

53222- 

03222 
03222- 

12222 

13222  
 فما فوق

 المجمــوع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 015 00 / / / / 0518 20 06 23 6213 28 مستوى  دون  

 013 00 0210 20 0813 23 0813 23 210 20 0210 20 ابتدائـي

 0212 62 0 20 3 20 05 03 02 26 62 02 متوسط

 0315 022 0012 03 210 02 0012 03 00 03 36 32 ثانوي

 5216 082 0010 50 3015 20 0313 32 0212 32 0210 65 جامعي

 022 350 0512 82 03 025 0613 80 0318 53 30 033 المجموع

( مػػف أفػػراد عي نػػة الد راسػػة دكف المسػػتكل التعميمػػي ىػػـ %3681( أف  )12.3يتضػػح لنػػا مػػف الجػػدكؿ )

ػػػا عػػػػف أفػػػػراد عي نػػػة الد راسػػػػة الػػػػذيف  53222( مػػػػنيـ مػػػػف يتقاضػػػكف أقػػػػؿ مػػػػف %03دكف دخػػػؿ، ك) دج، أم 

 (.%5485دج  فقد قدرت نسبتيـ) 03222دج إلى  53222يتقاضكف مف 



" كلكف ليس لدييـ دخؿ شػيرم قػد ايتدائيلن سبة ألفراد عي نة الد راسة الذيف ليـ مستكل تعميمي "أم ا با

(، %785دج ) 53222(، فػػي حػػيف قػػدرت نسػبة الػػذيف يتقاضػػكف شػػيريا أقػػؿ مػػف %5680قػدرت نسػػبتيـ )

ػػا عػػف نسػػبة الػػذيف يتقاضػػكف شػػيريا مػػف  بة (، كنفػػس الن سػػ%0581دج فيػػي ) 03222دج إلػػى  53222أم 

( لمػػذيف يتقاضػػكف أكثػػر مػػف %5680دج، كنسػػبة ) 13222دج إلػػى  03222لمػػذيف يتقاضػػكف شػػيريا مػػف 

 دج. 13222

أم ا فيما يخص أفراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػدييـ مسػتكل تعميمػي متكسػط لكػن يـ ال يقاضػكف أم دخػؿ 

دج شػيريا، أم ػا عػف  53222( لمذيف يتقاضػكف أقػؿ مػف %52(، كنسبة )%36شيرم فقد قد رت نسبتيـ )

( ىػػي %22(، فػػي حػػيف أف  )%04دج فنسػبتيـ ) 03222دج إلػػى  53222الػذيف يقػػدر قيمػػة دخميػـ مػػف 

( فيػػي ألفػػراد %20دج، كأدنػػى نسػػبة مئكيػػة أال كىػػي ) 13222إلػػى  03222لمػػذيف يتقاضػػكف شػػيريا مػػف 

 دج فما فكؽ. 13222عي نة الد راسة الذيف لدييـ مستكل تعميمي متكسط كيتقاضكف شيريا مف 

" كىػػػـ بػػػدكف دخػػػؿ ثوووانويفػػػي حػػػيف قػػػدرت نسػػػبة أفػػػراد عي نػػػة الد راسػػػة الػػػذيف لػػػدييـ مسػػػتكل تعميمػػػي "

ػػا عػػف أفػػراد  53222( لمػػذيف يحصػػمكف شػػيريا عمػػى راتػػب قيمتػػو أقػػؿ مػػف %00(، كنسػػبة )23%) دج، أم 

دج إلػػى  53222متػػو مػف عي نػة الد راسػة الػػذيف يحممػكف نفػس المسػػتكل التعميمػي كيتقاضػػكف شػيريا دخػبل قي

( ألفػراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػدييـ راتبػا شػيريا %780(، كنسػبة )%5587دج فقد قدرت نسػبتيـ ) 03222

 13222دج، كنفػػس النسػػبة لمػػذيف يتقاضػػكف شػػيريا راتػػب قيمتػػو مػػف  13222دج إلػػى  03222قيمتػػو مػػف 

 دج فما فكؽ.

" لكػن يـ ال يتقاضػكف شػيريا فقػد جوامريييـ مسػتكل تعميمػي"أم ا بالنسبة ألفػراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػد

ػا ) 53222( لمذيف قيمة دخميـ أقؿ مف %5286(، كنسبة )%0285قدرت نسبتيـ ) (فيػي %5281دج، أم 

( لمػػذيف يصػػؿ دخميػػـ %1084دج، ك) 03222دج إلػػى  53222لمػػذيف يتقاضػػكف شػػيريا دخػػبل قيمتػػو مػػف 



يف قػػدرت نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف ليػػـ مسػػتكل دج، فػػي حػػ 13222دج إلػػى  03222الشػػيرم مػػف 

 (.%0080دج فما فكؽ ) 13222تعميمي جامعي كيتقاضكف شيريا مف 

( انطبلقػػػػػا مػػػػػف اعتباريػػػػػة أف  الػػػػػدخؿ ىػػػػػك أحػػػػػد العناصػػػػػر 1582إذف مػػػػػا يمكػػػػػف اسػػػػػتنتاجو مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )

و المسػػػػتكل التعميمػػػػي مػػػػف الرئيسػػػػية فػػػػي تحديػػػػد مسػػػػتكل معيشػػػػة ألم فػػػػرد مػػػػف األفػػػػراد، كنظػػػػرا لمػػػػا يمعبػػػػ

دكر ميػػػػػـ فػػػػػي خمػػػػػؽ مسػػػػػتكل معيشػػػػػي الئػػػػػؽ، لكػػػػػف شػػػػػريطة أف يكػػػػػكف فيػػػػػو نػػػػػكع مػػػػػف أنػػػػػكاع التبلزميػػػػػة 

المنطقيػػػػػػػػة كالعمميػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػتكل التعميمػػػػػػػػي كقيمػػػػػػػػة الػػػػػػػػدخؿ، فػػػػػػػػإف  أصػػػػػػػػحاب المسػػػػػػػػتكل 

دج[ مقارنػػػػػػة مػػػػػػع 13222-03222التعميمػػػػػػي الجػػػػػػامعي ىػػػػػػـ الفئػػػػػػة التػػػػػػي كانػػػػػػت لػػػػػػدييا أعمػػػػػػى دخػػػػػػؿ ]

فئػػػػػات األخػػػػػرل، عػػػػػدا فئػػػػػة غيػػػػػر العػػػػػامميف، ىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أن ػػػػػو كممػػػػػا كػػػػػاف المسػػػػػتكل التعميمػػػػػي عػػػػػاؿ ال

كممػػػػػػا كػػػػػػاف الػػػػػػدخؿ مرتفػػػػػػع، بػػػػػػالر غـ مػػػػػػف متطمبػػػػػػات سػػػػػػكؽ العمػػػػػػؿ التػػػػػػي أصػػػػػػبحت تطمػػػػػػب الممتينػػػػػػيف 

الحػػػػػػرفييف؛ السػػػػػػيما بعػػػػػػد عمميػػػػػػة خصخصػػػػػػة القطػػػػػػاع العػػػػػػاـ، ككم مػػػػػػا كػػػػػػاف المسػػػػػػتكل التعميمػػػػػػي منعػػػػػػدـ 

X2تبػػػػػػي ف بػػػػػػأف   4ؿ، كبعػػػػػػد حسػػػػػػاب كػػػػػػاكم مػػػػػػا انعػػػػػػدـ الػػػػػػدخ
T (05132)> X2

C (231352)  كمنػػػػػػو فػػػػػػإف ،F 

لساسرررتوا لستيليارررس وقيارررة دالػػػة إحصػػػائيا مػػػع كجػػػكد فػػػكارؽ، كىػػػذا يؤكػػػد كجػػػكد عبلقػػػة مػػػا بػػػيف متغيػػػر 

ػػػػػا عػػػػػف شػػػػػد ة H1كنقبػػػػػؿ الفرضػػػػػية البديمػػػػػة  H0، كبالتػػػػػالي فإننػػػػػا نػػػػػرفض الفرضػػػػػية الصػػػػػفرية لسررررردخل ، أم 

 يف فيي عبلقة ذات ارتباط متكسط.العبلقة بيف المتغير 

 

 

 

 

 

 



III) :الدخل وعالقتو بتمثل الفقر 

 الفقر بالحاجة المادية.  نة  وفقـا لمتغير الدخل و ارتباط: توزيع أفراد العي«12.3»الجدول رقم  
 

 

 

 

 
 

ابكا بػنعـ عمػى أف  ( أف  نسبة أفراد العينة الػذيف لػيس لػدييـ دخػؿ كأجػ12.3)مف خبلؿ الجدكؿ يتبي ف 

 (، ما أكده أحد المبحكثيف في تصريحو:%50الفقر يرتبط باألساس بالحاجة المادية ىي )

الـز  دن اَحػػػػػػػالكَ  شن رن طَػػػػػػػخَ أكثػػػػػػػر أكثػػػػػػػر بالمػػػػػػػاؿ، لَ  كطن ب ػػػػػػػرن مَ  هن الفقػػػػػػػر رَ  "

 44أنثػػػػػػػى، ) "ة...يَ كَ م، يترفػػػػػػػو شنػػػػػػػرِ شنػػػػػػػيَ  ون حاجػػػػػػػة بَػػػػػػػ هدننػػػػػػػكػػػػػػكف عَ ين 

 (.كسط، متمرنة، مستكل تعميمي متغير متزكجةسنة، 

يتبي ف مف تصريح المبحكثة بأف  في الكقت اآلني أصبح الفقر مرتبطا بالد رجة األكلى كبشد ة 

بالجانب المادم، خاصة الحاجة إلى الماؿ الذم عف طريقو يستطيع الفرد أف يمبي حاجاتو، كبالت الي إذا 

شي بقدر ما يتجاكزه لتحقيؽ رفاىية ما سد الفرد حاجاتو فإف  األمر سينعكس ليس فقط عمى مستكاه المعي

المجتمع، مف خبلؿ تمتع أفراده بالخدمات األساسية، ما تأكد مع ما الحظاه كؿ مف "مارشاؿ" 

MARSHALL بيجك»ك» BIJO   رفاىية المجتمع ما ىي إال  مجمكع المنافع التي  أف  في ككف"

دكا ىذا الربط، أم ا بالنسبة ألفراد ( لمذيف استبع%06في مقابؿ نسبة )، 1يحصؿ عمييا أفراد المجتمع"

                                                             
 . 89، ص المرجع السايقطمعت الدمرداش،  - 1

 الفقر مرتبط بالحاجة المادية                

  قيمة الدخل
 المجمــوع ال نعــم

 % ك % ك % ك

 30 033 02 32 72 023 دون دخل

 5610 30 دج53222أقـل من  
 

00 34.9 53 0318 

 0613 80 0210 02 71.8 60 دج53222-03222

 3212 023 3513 58 5315 008 فما فوق 03222
 
 
 

 022 350 32.3 032 4585 300 المجموع



(؛ ألن و دائما فيو نظرة %4385دج شيريا كأجابكا بنعـ ىي  ) 53222العينة الذيف يتقاضكف أقؿ مف 

سالبة النخفاض الدخؿ، إذ أف  تدني األجكر ال يساعد في الغالب عمى تمبية الحاجات األساسية ألفراد 

ة االجتماعية في ظؿ التطكر التكنكلكجي، الذم مارس تأثيره العائمة، السيما مع زيادة متطمبات الحيا

( لمذيف قد أجابكا ببل، أم ا بالنسبة %1287عمى طبيعة متطمبات األفراد بحد ذاتيـ، في مقابؿ نسبة )

دج  كقد أجابكا بنعـ عمى أف  الفقر  03222دج إلى  53222ألفراد العينة الذيف يتقاضكف شيريا مف

( لمذيف أجابكا ببل، في حيف %0680(، في مقابؿ نسبة )%5586ية فنسبتيـ ىي )يرتبط بالحاجة الماد

دج فما فكؽ، كقد أجابكا بنعـ عف  فكرة  03222قدرت نسبة أفراد عي نة الد راسة الذيف يتقاضكف شيريا  

راسة الذيف ( ألفراد عي نة الد  %1482(، في مقابؿ نسبة )%4184أف  الفقر يرتبط بالحاجة المادية نسبتيـ )

( مف أفراد عي نة الد راسة الكمية أجابكا بنعـ عف %4585أجابكا ببل، كما يمكف اإلشارة إليو ىك أف  نسبة )

( ألفراد عي نة الد راسة الذيف أجابكا ببل، مع %1081فكرة ارتباط الفقر بالحاجة المادية، في مقابؿ نسبة )

دج  03222دج إلى  53222لفئة التي يقدر قيمة دخميا مف العمـ أف  أعمى نسبة إجابة كانت بنعـ عند ا

( أن و يكجد تأثير ضعيؼ بيف 12.3دج، كعميو ما يتضح مف الجدكؿ ) 02222بمتكسط حسابي ىك: 

كؿ مف الدخؿ كتمثؿ أفراد عي نة الد راسة لفكرة ربط الفقر بالحاجة المادية، كأن و كمما انعدـ الدخؿ كمما 

( ليس ليا فركؽ 12.3الفقر بالحاجة المادية، كبالتالي فإف  األرقاـ الكاردة بالجدكؿ )زادت فكرة تأكيد ربط 

دالة إحصائيا؛ بحيث يكجد تأثير جد نسبي بيف الدخؿ كربط الفقر بالحاجة المادية، كبعد حساب كؿ مف 

X2كجدنا بأف   4كا
T (2132) < X2

C (61662) ، قيمة ك  المستكل التعميميكمنو ال تكجد عبلقة ما بيف

ذات أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي عبلقة  ،H0 ، كبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الصفريةالدخؿ

 .ارتباط ضعيؼ

 

 



 و عالقتو بالفقر ىو الحاجة إلى وظيفة. الدخـل : توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري«11.3»ل رقمالجدو 
 إلى وظيفة  الفقر ىو الحاجة                               

 الدخـــــل

 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 30 033 00 32 212 03 4780 22 دون دخل

 0318 53 0816 00 0816 00 56 30 دج53222أقـل من  

 0613 80 0613 02 213 25 4480 38 دج53222-03222

 3212 023 0818 60 00 00 5213 000 فما فوق  دج03222

 022 350 0187 002 0016 63 4284 022 وعـــالمجم

"مرحمة تطكرية لـ تشيدىا المجتمعات القبمية؛ حيث أصبحت المعارؼ كالجيكد  أصبح الدخؿ يمثؿ

، كلكف 1البشرية المتخصصة سمعا تباع لتككف مصدرا اقتصاديا يعتاش عميو األفراد كيجمعكف منو الماؿ"

ظؿ العمؿ، الذم أصبح يمثؿ المرتكز القاعدم لمحصكؿ عمى الحصكؿ عمى ىذا المكرد ال يككف إال  في 

الدخؿ، بغض النظر عف طبيعة العمؿ إف كاف مأجكر أك حرا، ليصبح بذلؾ عامبل فاعبل في الحصكؿ 

عمى متطمبات الحياة الضركرية، التي ال يمكف استحصاليا بشكؿ دائـ دكنما  االستناد عمى دخؿ ثابت، 

سكؼ نحاكؿ معرفة إف كانت ىناؾ عبلقة بيف كؿ مف قيمة الدخؿ كبيف  كعميو مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي

 متغير اعتبار الفقر ىك الحاجة إلى كظيفة، كطبيعة ىذه العبلقة.

نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة دكف دخػػؿ الػػذيف أجػػابكا بالمكافقػػػة عمػػى  أف  ( 11.3)لنػػا مػػف الجػػدكؿ  يتبػػي ف

( لمػذيف لػـ يؤيػدكا ىػذا %05(، فػي مقابػؿ نسػبة )%4780ىػي )فكرة اعتبار الفقػر ىػك الحاجػة إلػى كظيفػة 

عمػى  «أوافوق»دج، كقػد أجػابكا بػػ 53222أفراد عي نة الد راسة الذيف يتقاضكف أقؿ مػف  الرأم، أم ا عف نسبة

( لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة، فػػي حػػيف قػػدرت نسػػبة %5583(، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )%43ىػػذا الػػرأم فيػػي )

(، %4480دج كأي ػدكا ىػذا الػرأم ) 03222دج إلػى  53222راسة الذيف يتقاضكف شيريا مف أفراد عي نة الد  

                                                             

، ص 4558، مؤسسة حمادة لمد راسات الجامعية كالنشر كالتكزيع: األردف، 58، ط يد والرولمةاألنثرويولوجيا الحضرية يين التقمقيس النكرم،  - 1
879. 



ػػا نسػػبة )%0382فػػي مقابػػؿ نسػػبة ) ػػت %4281( لمػػذيف أجػػابكا بعػػدـ المكافقػػة، أم  ( فيػػي الن سػػبة التػػي خص 

لفقػػر ىػػك عمػػى اعتبػػار ا «أوافووق»دج فمػػا فػػكؽ كأجػػابكا بػػػ 03222أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف يتقاضػػكف مػػف 

 ( لمذيف أجابكا بعدـ المكافقة. %0585في مقابؿ نسبة )  الحاجة إلى كظيفة،

( ىك أف  أعمى نسبة قد تمركزت في مكافقة أفراد عي نة 11.3كما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ )

 الد راسة الذيف ليس لدييـ دخؿ عمى أف  الفقػر يعني صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة، مم ا يؤكد كجكد عبلقة

دالة بيف كؿ مف الكظيفة كىذا التمثؿ الذم يقـك عميو الفقر، لتمييا ثاني نسبة كالتي خص ت فئة أفراد 

(، مع العمـ أف  %4480دج ) 03222دج إلى  53222عي نة الد راسة المتقاضيف شيريا دخبل قدره مف 

ة مع الفئة التي تمييا أال كىي دج نسبتيـ متقارب 53222فئة أفراد عي نة الد راسة الذيف ليـ دخؿ يقؿ عف 

دج فما فكؽ، ىذا ما يؤكد أن و كمما كاف الد خؿ منخفضا كمما زاد تأكيد ىذا التمثؿ؛ ألف   03222

" منى عطية انخفاض الد خؿ سيتكلد عنو عدـ المقدرة عمى تحقيؽ الحاجات الضركرية، األمر الذم أكدتو  

خؿ الذم يصعب معو إشباع الحاجات المطمكبة لبقاء " في اعتبارىا أف  الفقر ىك "انخفاض الد  خزام

، كعندما نقكؿ انخفاض الد خؿ فنحف في سياؽ الحديث عف ما يطمؽ عميو اسـ الفقر المطمؽ " 1اإلنساف"

الذم يقصد بو مستكل الحد األدنى مف الدخؿ البلـز إلشباع الحاجات الضركرية المادية، كىي األغذية 

 .2.. كىي تمثؿ الحاجات األساسية لضماف استمرارية الحياة"الضركرية كالمبلبس كالمأكل.

X2كجػػػػػػػدنا بػػػػػػػأف   4كبعػػػػػػػد حسػػػػػػػاب كػػػػػػػا
T (05132) < X2

C (021202) ، كمنػػػػػػػو ال تكجػػػػػػػد عبلقػػػػػػػة مػػػػػػػا

 ، كبالتػػػػػالي فإننػػػػػا نقبػػػػػؿ الفرضػػػػػية الصػػػػػفريةقيمػػػػػة الػػػػػدخؿ كاعتبػػػػػار الفقػػػػػر ىػػػػػك الحاجػػػػػة إلػػػػػى كظيفػػػػػةبػػػػػيف 

H0، عبلقة ضعيفة. أم ا عف شدة العبلقة بيف المتغيريف فيي 

                                                             
1
، 4585لجػامعي الحػديث: اإلسػكندرية، ، دكف طبعػة، المكتػب اشيكة األمان االجتماعي وتحسوين نوعيوة حيواة الفقوراءمنى عطية خزاـ خميؿ،  - 

 .487ص 
 .434، ص مرجع السايقالطمعت الدمرداش،  - 2



: توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغيري قيمة الدخل واعتبار الفقر ىو الحاجة إلى  «13.3»الجدول رقم  
 االقتراض:

  الفقر ىو الحاجة إلى االقتراض                         

 الدخـــــل

 المجمــوع ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك % ك

 31 143 17.5 25 16.8 24 65.7 94 دون دخل

 13.7 63 28.6 18 15.9 10 55.5 35 دج53222أقـل من  
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 23 106 22.7 24 17 18 60.3 64 دج   12222 -دج03222

 16.9 78 37.2 29 3.8 03 59 46 دج فما فوق 13222

 100 461 24.3 112 14.3 66 61.4 283 وعـــالمجم

نسبة أفػراد عي نػة الد راسػة الػذيف لػيس لػدييـ دخػؿ شػيرم دائػـ، كقػد  أف  ( 13.3)لنا مف الجدكؿ  يتبي ف

( %5583(،  فػػي مقابػػؿ نسػػبة )%4385أجػػابكا بالمكافقػػة عمػػى أف  الفقػػر ىػػك الحاجػػة إلػػى االقتػػراض ىػػي )

ػػا عػػف نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف يتقاضػػكف أ دج كقػػد  53222قػػؿ مػػف لمػػذيف لػػـ يؤيػػدكا ىػػذا الػػرأم، أم 

( لمذيف أجػابكا بعػدـ المكافقػة، %0684(، في مقابؿ نسبة )%3383عمى ىذا الرأم فيي ) «أوافق»أجابكا بػ

دج كأي ػدكا  03222دج إلػى  53222في حيف قػدرت نسػبة أفػراد عي نػة الد راسػة الػذيف يتقاضػكف شػيريا مػف 

ػػا نسػػبة )( لمػػذيف أجػػا%0083(، فػػي مقابػػؿ نسػػبة )%40ىػػذا الػػرأم بػػػ) ( فيػػي %4281بكا بعػػدـ المكافقػػة، أم 

ػػػػت أفػػػػراد عي نػػػػة الد راسػػػػة الػػػػذيف يتقاضػػػػكف مػػػػف  دج كأجػػػػابكا  12222دج إلػػػػى  03222النسػػػػبة التػػػػي خص 

( لمػذيف أجػابكا بعػدـ %0085عمى اعتباريػة الفقػر ىػك الحاجػة إلػى االقتػراض، فػي مقابػؿ نسػبة ) «أوافق»بػ

دج فمػا فػكؽ كأي ػدكا  13222ة الد راسة الذيف يقدر قيمة راتػبيـ الشػيرم مػف المكافقة، أم ا بالنسبة ألفراد عي ن

( لمػذيف لػـ %1580(، في مقابؿ نسػبة )%37في إجاباتيـ ىذا الرأم الذم يشير لو الفقر في أحد معانيو )

 يؤيدكا ىذا الرأم.     



ال يتكفركف عمى دخؿ ( نبلحظ بأف  فئة أفراد عي نة الد راسة الذيف 13.3كانطبلقا مف الجدكؿ )

 ( في اعتبار الفقر ىك الحاجة إلى االقتراض.%4385شيرم ىـ الفئة التي تمركزت بيا أعمى نسبة )

( ىػػك أف  كممػػا انعػػدـ أك انخفػػض الػػدخؿ كممػػا زاد تأكيػػد 13.3إذف مػػا يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف الجػػدكؿ )

ن مػا ىػك  عػدـ كفػاء الػدخؿ بالنشػاطات كالتكظيفػات ىذا التمثؿ؛ ألف  الفقر "ال يعنػي قم ػة الػدخؿ بحػد ذاتػو، كا 

 -محدكديػة الػدخؿ–، ففػي حالػة مػا إذا كػاف دخػؿ الفػرد محػدكد 1التي تتكلد عنيا القدرة المناسػبة لمشػخص"

سيترتب عنو عجز الفرد الكفػاء بمتطمبػات الحيػاة الضػركرية، مم ػا يضػطر إلػى االقتػراض سػكاء مػف الػدائرة 

األصػدقاء، الجيػراف، زمػبلء العمػؿ...(، كعمميػة االقتػراض سػكؼ تجعػؿ القرابية، أك مف خارج ىذه الدائرة )

الفػػرد دائمػػا فػػي عػػكز مػػادم، ألن ػػو مضػػطر قبػػؿ أف يمبػػي حاجػػات عائمتػػو األساسػػية فيػػك ممػػـز إلػػى تسػػديد 

 الديف الذم عميو لؤلشخاص الذيف أقرضكه، سكاء أكاف ىذا القرض مقابؿ مدة زمنية معينة أك ال.

( ىػك كجػكد عبلقػة دالػة بػيف 13.3(، كالجػدكؿ رقػـ )11.3و مػف الجػدكؿ رقػـ )إذف ما يمكف اسػتنتاج

كؿ مف انعداـ الدخؿ كصحة التمثؿ المتعم ؽ بقياـ مفيػـك الفقػر عمػى كػؿ مػف الحاجػة إلػى كظيفػة كالحاجػة 

 (.2015إلى االقتراض، مم ا يؤكد ارتباطية الفقر بالجانب المادم الذم يعزز نتائج الجدكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، ط الفقر الحضري وارتياطو ياليجرة الداخمية... دراسة اجتماعية ليرض األحياء الشريية الداخمية في مدينوة الريواض، عبد اهلل النعيـعزيزة  - 1
 .854، ص 4559، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 58



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :*عامــة  ة*خاتمـــــ

إف  مكجة التغيرات االجتماعية كاالقتصادية التي مس ت بنية المجتمع الجزائرم، ترتب عنيا انتياج 

سياسة اقتصادية ىدفت إلى تحقيؽ التنمية، لكف بالر غـ مف ىذه السياسة إال  أف  ىذه التغيرات قد نتج 

مثبلت، متأثرة بعكامؿ كظركؼ معينة، فقد كانت الظركؼ االجتماعية عنيا ظكاىر تبعتيا العديد مف الت

كاالقتصادية كحتى الثقافية منيا محفزا أساسي ا لميبلد تمثبلت أفراد العائمة الجزائرية، ىذه المؤسسة 

االجتماعية التي كانت عرضة لتغيرات قد كضعت بآثارىا عمى بنية أفكار كتمثبلت فاعمييا، فغياب 

كانتشار البطالة، كانخفاض القدرة الشرائية كتقمص الدخؿ، كغبلء المعيشة... ظركؼ فرص العمؿ، 

أكقعت الكثيريف في مصيدة العكز بكؿ أنكاعو، كأنتجت بنية تصكرية لظاىرة الفقر لدل أفراد عائمة 

ن ما ترجمت حتى بممارساتيـ.  منطقة مستغانـ، تمثبلت لـ تنحصر فقط في أفكارىـ كا 

كفقػػا لمسػػتمزمات كمتطمبػػات اجتماعيػػة انطبلقػػا مػػف اعتبػػارات خاصػػة،  عالجتػػوفقػػر فأغمػب دراسػػات ال

تمعية تيػدؼ إلػى تحقيػؽ ىػدؼ معػي ف، كتركيزىػا عمػى الجانػب االقتصػادم الػذم كػاف ضركرة مجاستجابة ل

لػػو الحػػظ الكافػػػر فػػي تناكليػػا ليػػذا المكضػػكع، خاصػػة مػػف ناحيػػة )االسػػتيبلؾ، اإلنفػػاؽ، الػػدخؿ، سياسػػات 

الييكمػػي كعبلقتػػو بػػالفقر، قيػػاس كتحميػػؿ الظػػاىرة، التنميػػة(، باإلضػػافة إلػػى جكانػػب أخػػرل ذات اإلصػػبلح 

 الطابع االجتماعي تمثؿ في دراسة: )البطالة، األمية، التعميـ...(.

لقػد تشػعبت رؤل كتمػثبلت أفػػراد عينػة الدراسػة حػػكؿ مفيػـك الفقػر انطبلقػػا مػف ضػركريات مجتمعيػػة، 

مػػى بعػػديف المػػادم منػػو )العمػػؿ، الػػدخؿ(، كالمعنػػكم؛ أم جانػػب المعػػامبلت ليصػػبح بػػذلؾ مفيكمػػا قائمػػا ع

كالعبلقات االجتماعية، فانطبلقا مف ىذيف المفيكميف تبمػكرت كاقعيػة تمثػؿ الفقػر لػدل أفػراد عي نػة الدراسػة، 

ليصبح بذلؾ الفقر كمشكؿ دينامي مف خبلؿ ما يحممو مف معاني تختمػؼ مػف فاعػؿ إلػى آخػر، بػاختبلؼ 

كخصائصو السكسيك ثقافية، ككذا العكامؿ االقتصادية، السياسػية التػي كل ػدت مسػكغات معي نػة كػاف  ظركفو

ليا األثر عمى جيازىـ المفاىيمي، كفي ىذا الس ياؽ أصبح مفيـك الفقر في تمػثبلت أفػراد عين ػة الد راسػة ال 



فػاه الب شػرم، كيمػس كػذلؾ منظكمػة القػيـ يقـك فقط عمى الحاجات األساسية، بقدر ما يمتد إلػى مؤشػرات الر 

األخبلقية، كنظرا لعدـ حصر مفيـك الفقر في الحاجات األساسية، فقد كجػدنا أف  ىنػاؾ تجػاكزا نسػبيا لفكػرة 

نتػػاج  ػمة لغيػاب رأس مػػاؿ اجتمػاعي، كطريقػػة حيػاة، كا  ربػط الفقػر بالحاجػػة كالعػكز المػػادم، إلػى ككنػػو محص 

 ي ظيكره بدكرة حياة األفراد كالمجتمع معا.لنمط سمككي معيف، يكف لو الدكر الفاعؿ ف

كحسب المقاببلت التي قمنا بإجرائيا فقد صر ح المبحكثيف بأف  الفقر ليس معناه*الحقرة*، بؿ يمكف 

؛ مف خبلؿ حالة العكز المستمر الذم يجعؿ الفرد يعش في كثير مف األحياف حالة ممجتمعاعتباره عدك ل

لذم ال يقد ـ لو يد العكف؛ أم األثر النفسي الذم ينجـ عف الفقر مف الذؿ، خاصة عندما يمجأ لمغير ا

، الحاجة إلى غذاء متكازف غنيمقدرة الفرد عمى التجديد بحياتو، ك  الفقر عدـبالن سبة لمفرد، كيعني كذلؾ 

فيـ لمفقر كما يجدر اإلشارة إليو ىك أن و كمف خبلؿ إجابات أفراد عي نة الد راسة كجدنا أن يـ رك زكا في تعري

 .لجانب االجتماعي، فاالجانب الديني، الجانب األخبلقيعمى الجكانب اآلتية: 

كفي ظؿ تعقد شبكة العبلقات االجتماعية، كتأـز األكضاع المعيشية كاالقتصادية أصبحنا نبلحظ 

م الحاجة الممحة لكؿ مف العمؿ كالدخؿ معا، خاصة مع تزايد متطمبات الحياة االجتماعية، األمر الذ

رك ز عميو أفراد عينة الدراسة في تمثبلتيـ لمفقر، لنبلحظ كذلؾ ميبلد تمثبلت جديدة غير مرتبطة فقط 

بمدخؿ الحاجة كمؤشر الد خؿ، ليتجاكزه إلى مدخؿ القدرة؛ أم القدرة عمى المشاركة في تطكر المجتمع 

 كالقدرة في تغيير الشخص لنمط معيشتو.

كرة التخكؼ مف تكاجد الفقر بحياتيـ، مف خبلؿ ىندسػة أفكػارىـ كتمي زت تمثبلت المبحكثيف بتجذر ف

التػػي كشػػفت عمػػى خطػػكرة الفقػػر، كالنظػػر إليػػو نظػػرة عدائيػػة لمػػا يسػػببو مػػف ذؿ كىػػكاف كغػػبف اجتمػػاعي، ال 

 يتكقؼ عند حدكد التصكرات بقدر ما يتجاكزه إلى الممارسات.



بمنطقة مستغانـ قد رك زكا عمى حصر  كبناء عمى ما سبؽ نستنتج بأف  غالبية أفراد عينة الدراسة

حية، كالتعميـمفيـك الفقر في مدخؿ الحاجات األساسية بما فييا الخدمات األساسية  .: الخدمات الص 

 فإن يا خمقت ،يعشيا الفرد الجزائرم االجتماعية كاالقتصادية التي أصبحطبيعة الظركؼ كنظرا ل

دراسة، إذ أف  غالبيتيـ أيدكا فكرة أف  الفقر ما ىك إال  نتيجة تمثبلت جديدة لطبيعة الفقر لدل أفراد عينة ال

 لمظركؼ المتعددة سكاء أكانت اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية، أك تكنكلكجية.

ن ما ست بعيدة ال عف الغني كال الفقيرأفراد عي نة دراستنا مصيدة لي عندإذف أضحى تمثؿ الفقر  ، كا 

الفرد  أصبح كؿ مف امر ا كاقعتنامي ، ك تنمية المجتمعل تي أصبحت عائقالكؿ معني بيذه الظاىرة الا

 .      التخمص منو مف خبلؿ الدعكة إلى تعزيز صكر التضامف االجتماعي يحاكؿكالمجتمع 

أم ا عف مفيـك الفقير مف كجية نظر المبحكثيف فيك مفيـك يقـك عمى جانبيف الصكرم كالعممي 

لصفات التي يحمميا، فغالبية أفراد عينة الدراسة قد حصركا مفيـك معا، خاصة في ظؿ حديثنا عف ا

الفقير في الجانب المعنكم كالذم يمكف تمخيصو في: الفاقد لمصحة، غائب الطمكح، المنعدـ لحرية 

ِ سبة لمفيـك الفقير انطبلقا مف المقاببلت التي تـ إجراءىا مع التعبير، الفاقد لركح المشاركة...،  أم ا بالف 

بحكثيف فقد تمركز في فاقد لمس عادة كالحناف، الشخص غير القانع، كما أف  الفقير ىك فقير النفس، الم

 كغير المتعم ـ. 

الفرد الفقير فرد يقبمو الناس، ففي ظؿ ىذه الس مات كجدنا بأف  غالبية أفراد عينة الدراسة اعتبركا 

ضيـ راجع إلى افتقار ىذا الفاعؿ لبعض أم ا بالنسبة لمذيف أكدكا عمى رفض الفقير بالمجتمع، فرف

امتيازات تمك نيـ مف تحقيؽ مستكل االمتيازات االجتماعية المكجكدة عند باقي األفراد كالمنعدمة عنده؛ 

داخؿ الجماعة  ئقي، كتصنع مكانة اجتماعية مميزةعيش مقبكؿ، كتساعدىـ في تكسيع الرأس الماؿ العبل

الشخص الفقير مقبكؿ كمرفكض بذات الكقت، مقبكؿ قد اعتبركا بأف  االجتماعية. أم ا بعض المبحكثيف ف



ىذه النتائج تدؿ عمى أف  و ،مف ناحية اعتباره كإنساف، كمرفكض مف ناحية اعتباره كفاعؿ اجتماعي

الشخص الفقير يعيش تحت ظركؼ ال تشبو إلى حد ما باقي الشرائح االجتماعية، السيما مف الناحية 

  Herbert GANS عية كالثقافية، كىذا ما ينطبؽ مع ما أشار إليو"ىربرت غنس"االقتصادية كاالجتما
1
. 

ن مػػػػا بتػػػػداخؿ عػػػػدة أسػػػػباب سػػػػكاء أكانػػػػت اجتماعيػػػػة،   لػػػػـ يبػػػػؽ كجػػػػكد الفقػػػػر مقركنػػػػا بسػػػػبب كاحػػػػد كا 

أك اقتصػػادية أك الديمغرافيػػة، فانطبلقػػا مػػف تمػػثبلت أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ أسػػباب الفقػػر الحظنػػا بأن يػػا 

عمػػى تػػدني المسػػتكل التعميمػػي لؤلفػػراد، كانخفػػاض القػػدرة الشػػرائية ك المترتػػب عػػف النمػػك الػػديمغرافي ركػػز ت 

ػػا إذا تحػػدثنا عػف تمػػثبلت المبحػػكثيف لممتسػػبب فػي كقػػكع الفقػػر فكجػػدنا بػأف  غػػالبيتيـ قػػد أشػػاركا  المتزايػد. أم 

 مارسو أحيانا عمى أفراده.إلى أف  المجتمع ىك المسؤكؿ األكؿ عف كجكد الفقر، مف خبلؿ الضغط الذم ي

أم ا إذا تحدثنا عف تمثبلت أفراد عينة الدراسة عف أنماط الفقر، فبلحظنا بأف  غالبيتيـ أك دكا عمى 

كؿ مف "النمط االقتصادم"ك"النمط القدرم"؛ ىذا األخير الذم الحظنا مف خبللو كجكد تداخؿ نسبي بيف 

 .ما ىك اجتماعي كما ىك ديني في تمثبلت المبحكثيف

ػػػا عػػػف  بالن سػػػبة ألفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة فقػػػد عػػػرؼ اختبلفػػػا، حيػػػث أف  غػػػالبيتيـ تمثػػػؿ طبيعػػػة الفقػػػر أم 

 اعتبػػػػركا أف  الفقػػػػػر مػػػػػا ىػػػػػك إال نتيجػػػػػة لظػػػػركؼ متعػػػػػددة، ظػػػػػركؼ متعم قػػػػػة بالحكمػػػػػة اإللييػػػػػة، ( 6681%)

 رج حػػػدكد العائمػػػة، آخػػػريف خػػػامتعم قػػػة بفػػػاعميف أك  ائمػػػة كعمػػػى كجػػػو التخصػػػيص بالكالػػػديف،متعم قػػػة بالعأك 

مػف مثػؿ غيػاب  متعم قػة بػالفرد بحػد ذاتػو ، أك.مف مثؿ التبذير، القمار.. السمكؾمف متعم قة بنمط معي ف  أك

، .المبادرة الشخصػية فػي تحسػيف كضػعيتو، أك ضػعؼ منطػؽ التسػيير كالتفكيػر لػدل الػبعض مػف األفػراد..

رؤل كتمػػثبلت أفػػراد عينػػة الد راسػػة حػػكؿ إشػػكالية  اختمفػػت فطبيعػػة الفقػػر يقػػـك قكاميػػا عمػػى ارتباطػػو، كلػػذلؾ

مػػػػنيـ مػػػػف ربػػػػط الفقػػػػر بػػػػالعكز المػػػػادم، كنسػػػػبة ( %4585) حيػػػػث أف  بمػػػػاذا يػػػػربط الفقػػػػر بصػػػػكرة عامػػػػة، 

لمذيف اعتبركا بأف  الفقر يرتبط بطريقة حياة األفراد، كخاصة بعض الممارسات التػي تجعػؿ مػف ( 1382%)
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ك حتػػى المطمػػؽ، فػػي حػػيف قػػد رت نسػػبة أفػػراد عي نػػة الد راسػػة الػػذيف الفػػرد يقػػع ضػػحية شػػرؾ الفقػػر المػػدقع أ

فيي اإلجابػات ( %0085) أم ا نسبة(. %0483)ربطكا الفقر بمدل مشاركة الفرد في تطكر كتنمية المجتمع

ػػت ربػػػط الفقػػر بانخفػػػاض االسػػتيبلؾ الغػػذائي النػػػاتج عػػف فقػػػر الػػدخؿ كمػػف ثػػػـ انخفػػاض القػػػدرة  التػػي خص 

 الشرائية.

تمثؿ النكع االجتماعي في  ثريؤ فيما يتعمؽ بنتائج فرضيات البحث، فبالنسبة لمفرضية األكلى "أم ا 

" فكجدنا بأف  ال كجكد لعبلقة ما بيف الن كع االجتماعي كتمثؿ الفقر القائـ عمى البعد المعنكم المتمثؿ الفقر

دة بجانب المعامبلت، فضبل في أف  الفقر يعني غياب األخبلؽ؛ ككف أف  ىذه األخيرة لدييا عبلقة كطي

أف  األخبلؽ ليست سمة لصيقة فقط بالفقراء بقدر ما ىي مبادئ تتعمميا جؿ شرائح المجتمع دكنما 

الد راسة ما استبعدكا ىذا  نةعي  مف أفراد ( %3083)استثناء، كانطبلقا مف الش كاىد اإلحصائية فيناؾ نسبة 

" ناتج عف الفقر األخبلقيذا الن كع مف أنكاع الفقر أال كىك "، كىدكهذيف أك  لم  ( %1287)التمثؿ، في مقابؿ 

فاؽ، العائمة مف خبلؿ طبيعة  تأثيرات العديد مف العكامؿ في مقد متيا: الكسط االجتماعي، جماعة الر 

، كبالت الي فبل عبلقة لمفقر بالجانب الحسي كمجاؿ المعامبلت ميا ألطفاليانشئة االجتماعية التي تقد  الت  

ناثا لمفقػر، فانطبلقا مف نتائج الجداكؿ بلئقية. أم ا فيما الع (، 2182)تع مؽ بتمثؿ أفراد العينة ذككرا كا 

ككر كجكد فكارؽ نسبية بيف كؿ مف تمثؿ أفراد العي نة الذ   ناالحػظ( 2582)ك(، 2482(، )2382(، )2282)

ألكؿ، الشرب، التعميـ، الكظيفة، مفيـك الفقر القائـ عمى الحاجات األساسية )اكحتى اإلناث فيما خص  

كاسترجاع الحقكؽ الضائعة(، كبالن سبة ألعمى نسبة إجابة عمى أف  الفقر ىك الجكع فقد تمركزت لدل فئة 

، كمرد ىذا لككف اإلناث ىـ األكثر عرضة لمفقر، (%52)، مقارنة بو عند فئة الذككر(%55)اإلناث

ائمة، مف حيث صعكبة حصكليا عمى كظيفة السيما إف خاصة إف كانت المرأة ىي المعيؿ الر ئيسي لمع

كانت ال تتكفر عمى أم  مؤىؿ عممي، كظيفة تمك نيا مف تمبية حاجات عائمتيا األساسي ة عمى األقؿ في 

مقد متيا المأكؿ، مقارنة بفئة الذككر الذيف يسعكف سعيا حثيثا كعمى مضض لتمبية حاجيات عكائميـ 



بؽ عمى حاجة أخرل مف الحاجات األساسية أال كىي الماء الشركب، فبالنسبة األساسية، نفس الش أف ينط

لفئػة ( %2582)لفئة الذ ككر، في مقابؿ نسبة  (%22)لتمثبلت كبل الجنسيف فقد كانت متقاربة نسبة 

 اإلناث.

عمى كجكد (2382)كباعتبار الت عميـ طاقة حيكي ة لمفرد كالمجتمع معا، فقد كشفت نتائج الجدكؿ 

الد راسة لمسألة اعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى الت عميـ، بحيث  نةعي  رؽ نسبية في تمثؿ أفراد فكا

مف فئة اإلناث البلئي قد أي دف ىذا الر أم، كمرد ىذا إلى فكرة الت مييز الجندرم التي مازالت ( %4385)أف  

فئة اإلناث، كالكضعية االقتصادية مكجكدة ببعض المناطؽ السي ما ما خص  تعزيز مسألة الت عميـ لدل 

التي تعشيا بعض العكائؿ، مم ا ينجر عنيا إعطاء أكلكي ة إكماؿ الد راسة لمذ ككر عمى حساب اإلناث، مف 

 منطمؽ اعتبارىـ مشركع معيؿ اقتصادم لمعائمة.

فاء ىك أف  عدـ المقدرة عمى تحقيؽ االكت (2382)ك(، 2282(، )2182)إذف ما استنتج مف الجداكؿ: 

مكانية الحصكؿ عمى الت عميـ كالقدر الكافي مف الماء الش ػركب، يعني أف  الفرد يعش حالة فقر  الغذائي، كا 

 بشرم.

فكبل الجنسيف قد أكدا عمى كجكد عبلقة كطيدة ما بيف كؿ مف ( 2582)أم ا فيما تعم ؽ بالجدكؿ 

ىناؾ أسباب تدفع بالفرد إلى الت خمي  الفقر كالعمؿ، كلكف حسب المقاببلت التي قمنا بإجرائيا كجدنا بأف  

 عف الكظيفة في مقد متيا:

طريقة معاممة عدـ محافظة الفرد عمى كظيفتو، ككره الكظيفة كعدـ تحمؿ تبعاتيا، إضافة إلى -

 ه األسباب تجعؿ، فكؿ ىذرب العمؿ لمعم اؿ: ظركؼ العمؿ، اإلىانة، سكء المعاممة، ىضـ الحقكؽ...

 خؿ، ليجد الفرد ذاتو بتيار الفقر.، كبالت الي زيادة فرصة فقداف الد  ـعف عممي مكفاد يتخفر األ البعض مف



" ىػك كجػكد عبلقػة نسػبية مػا بػيف الن ػكع االجتمػاعي الفرضية األولوىكما يمكف استنتاجو مف جػداكؿ "

كتمثػػػػؿ الفقػػػػر القػػػػائـ فػػػػي مفيكمػػػػو عمػػػػى البعػػػػد المػػػػادم المجس ػػػػد فػػػػي صػػػػعكبة الحصػػػػكؿ كتمبيػػػػة الحاجػػػػات 

 سي ة. األسا

" فقد تكصمنا انطبلقا يؤثر المستوى الترميمي في تمثل الفقرأم ا بالنسبة لنتائج الفرضية الثانية: "

إلى أن و كم ما انخفض المستكل الت عميمي كم ما زاد تأكيد فكرة بأف  الفقر ىك ( 2682)مف نتائج الجدكؿ 

ت عميمي كىذا التمثؿ. أم ا عف نتائج الجكع، مما يؤكد كجكد عبلقة تأثير نسبي بيف كؿ مف المستكل ال

ما قؿ  تأكيد فكرة بأف  الفقر يعني صعكبة عميمي كم  ما ارتفع المستكل الت  أن و كم   فتشير إلى( 2782)الجدكؿ

كبالن سبة كمما زاد تأكيد ىذا الرأم، عميمي متكسط ما كاف المستكل الت  الحصكؿ عمى الماء الشركب، ككم  

كجكد عبلقة دالة ما بيف كؿ مف المستكل د كشفت األرقاـ الكاردة بو عمى فق( 5582)لنتائج الجدكؿ 

الت عميمي المرتفع كتمثؿ الفقر القائـ عمى اعتباره صعكبة الحصكؿ عمى العبلج؛ مف منطمؽ أن و كم ما كاف 

ة كأف  العبلج يعتبر  كحؽ لمفرد مستكل تعميمي عاؿ كم ما زادت مساحة الكعي كالن ضج العقمي لديو، خاص 

مف الحقكؽ اإلنساني ة، كمطمب مف المطالب االجتماعي ة الكاجب الت متع بيا داخؿ أم مجتمع مف 

المجتمعات، كانطبلقا مف المقاببلت التي قمنا بإجرائيا كجدنا أف  ىناؾ العديد مف األسباب ال تي ارتكز 

مقد متيا:الحاجة المادية  عمييا تمثؿ األفراد لمفقػر في اعتباره يعني صعكبة الحصكؿ عمى العبلج في

ككم ما انخفض المستكل مرض المعيؿ، )غياب الدخؿ(، كعدـ كجكد شخص يعيؿ أفراد العائمة، أك 

 الت عميمي أك انعدـ كم ما زاد نفي اعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى العبلج.

درة الفرد عمى استرجاع كالمتعم قة باعتبار الفقر ىك عدـ مق (5082)أم ا فيما يتعم ؽ بنتائج الجدكؿ

د ػالذيف لدييـ مستكل تعميمي متكسط قالد راسة  نةعي  أفراد مف (%50)حقكقو الضائعة، كجدنا بأف  نسبة

معناه أن و يعيش حالة مف لكف عدـ مقدرة الفرد عمى استرجاع حقكقو الضائعة ليس دكا ىذا التمثؿ، أك  



ن ما ىناؾ عكامؿ كامنة كر التيميش  عدـ المقدرة عمى المكاجية، كطبيعة أىم يا  اء ىذا العجزأك الحقرة، كا 

 شخصية الفرد.

عميمي منخفضا زاد تأكيد فكرة ما كاف المستكل الت  كم  أن و (5182)كما يمكف استنتاجو مف الجدكؿ 

 نةعي  أفراد مف (%6182) بشرم أال كىي "الكظيفة"، حيث أف  فاه الارتباط الفقر في مفيكمو بمؤشرات الر  

أم القائؿ بأف  الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى كظيفة، عميمي أك دكا تأييدىـ لمر  دكف المستكل الت  راسة الد  

ة بحياة الفرد، تي تـ إجرائيا ىك أف  الكظيفة تعد  قك ة مركزي  كصؿ إليو انطبلقا مف المقاببلت ال  كما تـ الت  

 .السيما االقتصادم منو مف منطمؽ إمكانية كسب الماؿ فالقدرة عمى تغيير الكضع الفردم

ما زادت فكرة تأكيد عميمي عاؿ كم  ما كاف المستكل الت  كم  فتؤكد بأن و (5282)أم ا عف نتائج الجدكؿ 

 ."المسكف"الحاجات األساسية أال كىي حاجة مف بأف  الفقر يرتبط ب

رسة باقي كبما أف  الت عميـ يتخذ مكانا مركزي ا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كممر أساسي لضماف مما 

ز حري ات األفراد، فإن و يكجد   نةعي  مف أفراد ( %3681)الحقكؽ األخرل، كباعتباره مجاال حيكي ا يعز 

الد راسة دكف المستكل الت عميمي لـ يؤيدكا بأف  الفقر في أحد معانيو ىك صعكبة الحصكؿ عمى الت عميـ؛ 

 ضافة إلى الر غبة الفردية في الت عمـ ككف أف  صعكبة التعم ـ لو ارتباط كثيقا بسياسة الدكلة، إ

 أك عدمو.     

ىك تقارب الن سب المئكية مف حيث تمثبلت أفراد ( 5382(،)5282)أم ا فيما خص  نتائج الجدكليف 

الد راسة باختبلؼ مستكياتيـ الت عميمية، كبالت الي كجكد عبلقة دالة نسبيا ما بيف متغير المستكل  نةعي  

إذف بالن سبة لمفرضية اعتبار الفقر ىك صعكبة الحصكؿ عمى مسكف كالت عمـ معا.  الت عميمي كمتغيرم

 الث انية فإن يا تحققت نسبيا.

" عمى أف  تؤثر محل اإلقامة في تمثل الفقور في حيف كشفت نتائج الفرضية الثالثة أال كىي"

ف  الفقر يعني صعكبة الحصكؿ عمى الد راسة المقيميف بالمدينة أي دكا فكرة بأ نةعي  أفراد  مف (%60)نسبة



المسكف، نتيجة أزمة الس كف الحادة التي أصبحت بمثابة شبح اجتماعي مؤرؽ يطارد كؿ فئات كشرائح 

فئة " فقد تكصمنا إلى أف  يؤثر الرمل في تمثل الفقوورالمجتمع. أم ا بالنسبة لنتائج الفرضية الرابعة "

اسة ىـ ال ذيف أي دكا الر أم القائؿ بأف  الفقر يعني صعكبة الحصكؿ األجراء الدائميف مف أفراد عي نة الد ر 

، كىذا (%4780) ، ككذلؾ فئة األفراد ال ذيف يتخذكف كضعية المستقؿ في مينتيـ(%4782)عمى كظيفة

يؤكد بأن و كم ما كاف الفرد غير متخذ كضعية مينية مستقرة كم ما زاد تأكيد فكرة بأف  الفقر ىػك صعكبة 

تقارب كجيات نظر أفراد عي نة الد راسة ( 5582)عمى كظيفة، كما تميزت بو نتائج الجدكؿ الحصكؿ 

باختبلؼ كضعياتيـ المينية، تقارب لو ارتباط كطيد بأزمة الس كف الحادة التي تتعر ض ليا مختمؼ شرائح 

ياب ىذه المجتمع، أزمة أصبحت تمثؿ كاقعا مرير ألقى بثقمو عمى كؿ فاعمي المجتمع، كاعتبار غ

مف أفراد عي نة الد راسة أي دكا فكرة أف  الفقر ىك ( %6285)الحاجة كشكؿ مف أشكاؿ الفقر، حيث كجدنا 

منيـ باختبلؼ طبيعة عمميـ ككضعياتيـ المينية ( %4582)صعكبة الحصكؿ عمى المسكف، كنسبة 

ستيبلؾ المؤثر في اكتفائية أك دكا عمى أف  الفقر يعني الحاجة إلى االقتػراض، كمرد ذلؾ إلى مستكل اال

الفرد مادي ا، ككجكد حالة البل تكازف بيف كؿ مف الد خؿ كمعدؿ الن فقات، مم ا ينجـ عنو الم جكء إلى عممية 

 االقتراض، بمعنى أف  الفرد يعاني بما يعرؼ بفقر الدخؿ فإن و سيمجأ إلى االقتراض.

، خاصة العمؿ اإلضافي الذم يعد  فضاء كدائما في سياؽ الحديث عف العمؿ كعبلقتو بتمثؿ الفقر

جديد ثاني مدع ـ لمفرد مف حيث إمكانية الكصكؿ إلى الحد المقبكؿ مف المستكل المعيشي، حيث أف  

تمبية الحاجات األساسية الد راسة يرجع إلى أسباب منيا:  نةعي  ممارسة العمؿ اإلضافي حسب آراء أفراد 

 إضافيا، غبلء المعيشة كانخفاض قيمة الدينار الجزائرم.)المأكؿ، المسكف...(، كتأميف دخبل 

ىك أف  ممارسة العمؿ اإلضافي ليس لو ( 0082(، )0582)كما يمكف الت كصؿ إليو مف الجدكليف 

 تأثير في تمثؿ أفراد العينة لمفقر.



الفقػر  ىك أن و كم ما زادت مدة العمؿ طكال كم ما زادت تأكيد فكرة أف  ( 0182)كما يستنتج مف الجدكؿ 

ىك الجكع، نتيجة لتزايد الط مب عمى اقتناء الض ركريات كالكمالي ات معا مع مركر الز مف الذم يتزامف معو 

سبة لمنتيجة المتكصؿ إلييا مف بالن  زيادة الد خؿ المقترف بطكؿ مدة العمؿ التي ترافقيا زيادة الن فقات، ك 

ة ما بيف كؿ مف مدة العمؿ كتمثؿ الفقر القائـ ىك عدـ كجكد عبلق( 0382)، ك(0282(، )0182)كؿاالجد

أم ا فيما  الفرضية فإن يا لـ تتحقؽ.يذه إذف فيما يتعم ؽ ب خصيص.ة عمى كجو الت  عمى الحاجات األساسي  

كمما انعدـ الدخؿ كمما زادت فكرة " فكجدنا أن و يؤثر الدخل في تمثل الفقوور تعم ؽ بنتائج الفرضية الخامسة"

كمما انخفض الدخؿ كم ما زادت فكرة تأكيد بأف  الفقر يعني صعكبة ك  ر بالحاجة المادية.تأكيد ربط الفق

كمما انعدـ أك انخفض الدخؿ كمما زاد تأكيد فكرة أف  الفقر يعني الحاجة إلى ك  الحصكؿ عمى كظيفة.

ة الدراسة ىذا االقتراض الذم لو العديد مف األسباب انطبلقا مف إجابات أفراد عيناالقتراض المتكرر، 

غبلء المعيشة، بحيث أن و كم ما ارتفعت (%5485)انخفاض الدخؿ، ( %5680)اآلتي: في نكجزىا 

األسعار ككاف الد خؿ منخفضا كم ما أثر بالس مب عمى القدرة الشرائي ة لمفرد، ككم ما انعدـ الد خؿ كم ما زادت 

نخفضا كم ما زاد تأكيد فكرة بأف  الفقر يعني فكرة تأكيد ربط الفقر بالحاجة المادي ة، ككم ما كاف الد خؿ م

الحاجة إلى كظيفة؛ ألن و في حالة ما كاف الفرد يعاني بما يعرؼ بفقر الد خؿ فإن و سيرافقو عدـ المقدرة 

 فقد تحققت. لمفرضية الخامسة عمى تمبية الحاجات الض ركرية. إذف بالنسبة

قد تكافقت نتيجة الد راسة مقاربة مع الد راسات الس ابقة فأم ا فيما يتعم ؽ بالن تائج المتكصؿ إلييا كالمت  

في الن تيجة ال تي تكصؿ إلييا؛  charles booth شارؿ بكث  المتعم قة بأسباب الفقر مع دراسة الباحث

في ككف أف  األسباب االقتصادية كاالجتماعية ىي الس بب في الفقر كالبؤس دكف األسباب الش خصية. 

ف أفراد عي نة الد راسة أقركا بأف  العامؿ القدرم لديو دكر بارز في ظيكر الفقر كظاىرة ( م%5782)كنسبة 

( حكؿ مسألة فعالية 5750) Feagin "فيقف" كمشكمة معا، كىذه الن تيجة تتكافؽ مع الد راسة ال تي أجراىا

 العكامؿ القدري ة في تفسير الفقػر.



العمؿ استطاع كلك بصكرة نسبية أف يكشؼ لنا عمى أف  كأخيرا، ما يمكف اإلشارة إليو ىك أف  ىذا 

الفقر أضحى في تمثبلت أفراد عائمة منطقة مستغانـ الظاىرة التي يشترؾ فييا كؿ الفاعميف دكنما 

منطمقا لدراسات عممية أخرل تركز  راسةد  استثناء، كأف  الفقر ليس حبيس الجانب المادم، كتبقى ىذه ال

 :اآلتيةتساؤالت الكما يمكف أف نختـ بو دراستنا ية في دراستيا لمفقر، عمى المقاربة السكسيكلكج

 كن للرأس مال الثقـافي أن يؤثر في تمثل الفقر؟.مإلى أيِّ مدى ي

 في التخفيف من حدة انتشاره بعمق المجتمع؟.  وىل يساعد الرأس مال االجتماعي

 وىل يمكن اعتبار فئة المثقفين بمجتمعنا فئة فقيرة؟.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :"قـائـمة المراجـع"

  باللغة العربية:( 1

، 58، ط الفقر وآثاره عمى الرعواة األيالوة يواليوة شومال كردفوان فوي الس وودان، ناىدإبراىيـ فضؿ اهلل بمؿ 

 .4558الدار العربية لمنشر كالتكزيع: القاىرة، 

والخير في تواريخ الرورب واليريور ومون عاصورىم مون  وي الشوأن  ديوان الميتدأ، عبد الرحمفبف خمدكف إ

 .4554لبناف،  -، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع: بيركت58، ط األكير
دكف طبعػػػة، المكتػػػب الجػػػامعي  ،االتجاىوووات الحديثوووة فوووي التنميوووة الشووواممة، مػػػاىرأبػػػك المعػػػاطي عمػػػي 

 .4584الحديث: دكف بمد نشر، 

، دكف طبعػة، المكتػب االستيراد االجتماعي: الوجوو اآلخور لمسياسوة االجتماعيوة ،محمد زكػيأبك الن صر 

 .4584الجامعي الحديث: دكف بمد، 

 .4558اإلسكندرية، كف طبعة، المكتب الجامعي الحديث: ، دالتغير االجتماعي، عدليأبك طاحكف 

ف طبعػة، مؤسسػة شػباب دك  ،الفقر والمجتمع: دراسة في عموم االجتمواعأحمد رشكاف حسيف عبد الحميػد، 

 .4557الجامعة: اإلسكندرية، 

، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث: 58، ط المشووكبلت االجتماعيووة: دراسووة فووي عمووم االجتموواع التطييقووي، ػػػػػ ػػػػػ

 .4585اإلسكندرية، 

، دكف طبعػػػة، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة لمطبػػػع عموووم اجتمووواع  المجتمروووات الجديووودة، مػػػريـأحمػػػد مصػػػطفى 

 .4584دكف بمد نشر،  كالنشر كالتكزيع:
 .4554، الحكار الثقافي: لبناف، 58، )تر: شحادة كليد(، ط الرولمة والفقراء، جيآرماندؿ 



، )تػػر: صػػحراكم بكزيػػد كآخػػركف(، دكف منيجيووة اليحووث الرممووي فووي الرموووم اإلنسووانية، أنجػػرس مػػكريس

 .4554طبعة، دار القصبة لمنشر: الجزائر، 

 .4554، دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية، 58 ، طالترمم واليطالةبدراف شبؿ، 

، مركػز دراسػات الكحػدة 54، طالمجتمع الرريي المراصر: يحث في تغير األحوال والربلقاتبركات حمػيـ، 

 .4559العربية: بيركت، 

، ديػػػكاف المطبكعػػػات 54، طمنووواىج اليحوووث الرمموووي فوووي عمووووم اإلعوووبلم واالتصوووالبػػػف مرسػػػمي أحمػػػد، 

 .4555، الجامعية: الجزائر

، دكف طبعػػة، إفريقيػػا الشػػرؽ: سوويميائيات الصووورة اإلشوويارية: اإلشوويار والتمووثبلت الثقافيووةبنكػػراد سػػعيد، 

 .4556الدار البيضاء، 

)تػػر: دمػػرم أحمػػد(، دكف طبعػػة، الرائمووة الجزائريووة التطووور والخصووائص الحديثووة، بكتفنكشػنت مصػػطفى، 

 .8984ديكاف المطبكعات الجامعية: الجزائر، 

، طبعػة جديػدة، دار الطميعػة الثالوث المحرم: دراسة فوي الودين والجونس والصوراع الطيقويياسػيف،  بكعمي

 .8985 ،لمطباعة كالنشر: بيركت

، )تػػر: مسػػتجير مصػػطفى محمػػد(، دكف طبعػػة، الييئػػة المصػػرية عولمووة الفقوورتشكسكدكفيسػػكي ميشػػيؿ، 

 .4584العامة لمكتاب: القاىرة، 

، دار فرحػػة لمنشػػر 58، طرق قياسووو: اتجاىووات نظريووة ومنيجيووة حديثووةالفقوور وطووجبػػر عبػػد اهلل ناديػػة، 

 .4554كالتكزيع: مصر، 



، دار الحداثػة لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع: 58، )تػر: قسػطكف سػميـ(، طالمرأة الجزائريوةجغمكؿ عبد القادر، 

 .8983لبناف، 

، ديػػػكاف المطبكعػػػات 58، )تػػػر: عبػػػاس فيصػػػؿ(، طتووواريخ الجزائووور الحوووديث: دراسوووة سوسووويولوجية، ػػػػػػ ػػػػػػ

 .8983الجامعية: الجزائر، 
، )تػػر: خميػػؿ أحمػػد خميػػؿ(، دكف طبعػػة، ديػػكاف مطبكعػػات األطوور االجتماعيووة لممررفووةجػػكدفينس جػػكرج، 

 الجامعية: الجزائر، دكف سنة.

ووراعات الكبلسوويكية فووي الشووركات الرائميووة، جػػكردكف جرانػػت، نيككلسػػكف ناتجػػؿ،  الحووروب الرائميووة: )الصت

 .4559مجمكعة النيؿ العربية: القاىرة، ، 58ط، )تر: أحمد إصبلح عبل(، ل لمترامل مريا(والسيي
، )تػػر: الػػزرارم نػػكر الػػديف أحمػػد(، دكف طبعػػة، سػػجؿ العربػػي: دكف بمػػد األغنيوواء والفقووراءجيمػػدر جػػكرج، 

 .8984نشر، 

 .4558اإلسكندرية، ، مؤسسة شباب الجامعة: 58، ط مشاكل اليطالة واإلدمانحافظ عبد الحميـ أنكار، 

الفقوور الريفووي فووي الوووطن الرريووي ودور المنظمووة الرريووي لمتنميووة حتػػر رانػػد فػػايز، عبػػد القػػادر صػػبلح،  

، 58، طالزراعية  .4559، جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية: الخرطـك

، ، الدار العالمية لم58، ط الترميم والرمل المنتجعبلء محمد،  حسكنة  .4553نشر كالتكزيع: اليـر
، دكف طبعػة، دار مسألة الرياط االجتماعي فوي الجزائور المراصورة: امتداديوة أم قطيروة؟حمدكش رشيد،  

 .4559ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع: الجزائر، 



استخدام الشياب لوسائل االتصال واإلعبلم الحديثوة وأثرىوا فوي قوي ميم وسوموكياتيم حمدم محمد الفاتح، 

، مركػػػز دراسػػػات الكحػػػدة العربيػػػة: بيػػػركت، 58، ط اليوميوووة: الجزائووور إشوووكاليات الواقوووع ورؤى المسوووتقيل

4583. 

موات واألنمواط الثقافيوة: دراسوة تحميميوة نقديوةخاطر حسف عمي،   ، ط المجتمع الرريوي المراصور: المقوت

 .  4558، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: عماف، 58

، الػػػدار الدكليػػػة لبلسػػػتثمارات 58، ط يوووة االجتماعيوووة ودراسوووة األسووورةالنظر الخشػػػاب مصػػػطفى سػػػامية، 

 .4558ثقاش.ـ.ـ: القاىرة، 

المشوواركة السياسووية لمموورأة وقوووى التغييوور االجتموواعي: الترموويم، الرموول، الوضووع خضػػر صػػالح سػػامية،  

 .8989مصر،  –، الصدر لخدمات الطباعة: نصر8، ج58، طاالجتماعي
 .0283، دار الحقيقة: بيركت،23ط  ،يية والمجتمع التقميدي المتخمفالمرأة الرر الخماش سمكل، 

الفجػر لمنشػر كالتكزيػع: دكف ، دار 58ط ،اإلستراتيجية ال اتية لتمويل التنميوة االقتصوادية، الطيػبداكدم 

 .4558بمد نشر، 
ردف، ، مكتبػػػة المجتمػػػع العربػػػي لمنشػػػر كالتكزيػػػع: األ58ط  ،االنفجوووار السوووكانيالدعبكسػػػي أحمػػػد سػػػامي، 

4585. 

 .4558، مكتبة القدس، دار النيضة العربية: مصر، 54، ط االقتصاد االجتماعي، طمعتالدمرداش 

، ابػف النػديـ لمنشػر 58، )تر: طػكاىرم ميمػكد(، ط عمم االجتماع المراصردكراف جاف بيار، فايؿ ركبير،  

 .4584لبناف،  -كالتكزيع، كدار الركافد الثقافية ناشركف: الجزائر



بيػػركت،  :منشػػكرات المكتبػػة العصػػرية، 58ط، (تػػر: الناشػػؼ عبػػد الممػػؾ) ،دراسووة اإلنسووانلػػؼ لنتػػكف، را 

0964. 
، ط األزمة الجزائرية: الخمفيات السياسوية واالجتماعيوة واالقتصوادية والثقافيوةالرياشي سميماف كآخػركف، 

 .8999، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 54

، الشػبكة العربيػة لؤلبحػػاث 58، )تػر: عثمػاف محمػػد(، طالمفواىيم األساسوويةعمووم االجتمواع سػككت جػكف، 

 .4559كالنشر: بيركت، 

، دار الفجػػر لمنشػػر كالتكزيػػع: 58، ط الرنووف فووي المجتمووع الجزائووريسػػبلطنية بمقاسػػـ، حميػػدم سػػامية،  

 .4558الجزائر، 

يد(، دكف طبعػة، دار المعرفػة ، )تػر: السػيد عبػد العػاطي السػالنظرية في عمم االجتمواعسكيف قػككد آالف، 

 .  4555الجامعية: األزاريطة، 

 :دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة، 10ط، دراسووووات فووووي عمووووم االجتموووواع الرووووائميالسػػػػيد رشػػػػاد غنػػػػيـ كآخػػػػركف، 

 .7118 اإلسكندرية،

 .4585، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع: عماف، 58، ط مشكبلت عريية: رؤية عامة، صالحالشادم 

، إفريقيػػػػا الشػػػػرؽ: الػػػػدار 58، )تػػػػر: زارك عبػػػػد اهلل(، ط والحووووريم وروح السووووراري الجوووونسشػػػػبؿ مالػػػػؾ،  

 .4557البيضاء، 

 .8988، األىمية لمنشر كالتكزيع: بيركت، 58، ط مقدمات لدراسة المجتمع الررييشرابي ىشاـ،  

نيا الطباعػة ، دار الكفػاء لػد58، طاألسرة والقراية: دراسوات فوي األنثرويولوجيوا االجتماعيوةشريؼ فاتف،  

 .4556كالنشر: اإلسكندرية، 



، 54، )تػػر: الغػػزاؿ إسػػماعيؿ(، ط موودخل إلووى عمووم االجتموواع السياسوويشػػكميمييو، جانػػدرك، ككرفكازييػػو،  

 .4555المؤسسة الجامعية لمد راسات كالنشر كالتكزيع: لبناف، 
، دكف طبعػة، مؤسسػػة لوثالرولموة وآثارىوا فوي اليطالوة والفقور التكنولووجي فوي الروالم الثاعبػاس صػبلح، 

 .4556شباب الجامعة: اإلسكندرية، 

، دار مكتبػػػة اإلسػػػراء لمطبػػػع كالنشػػػر كالتكزيػػػع: مصػػػر، 54، ط اقتصووواديات الجريموووةعبػػد السػػػبلـ رضػػػا،  

4557  . 

الفقور الحضووري وارتياطووو يواليجرة الداخميووة... دراسووة اجتماعيوة لوويرض األحيوواء عبػد اهلل النعػيـ عزيػػزة،  

 .4559، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 58، ط ة في مدينة الرياضالشريية الداخمي

، دار 58ط  ،قياس مؤشرات ظاىرة الفقر  فوي الووطن الرريويالعذارم عدناف داكد، زكير الدعمي ىدل، 

 .4585جرير لمنشر كالتكزيع: األردف، 

امج دراسػػات التنميػػة: ، دكف طبعػػة، برنػػالفقوور فووي فمسووطين: دراسووة حوواالتعػػزت سػػعيد نػػادر كآخػػركف،  

 .  8998فمسطيف، 

، دكف طبعػػة، المكتػػب شوويكة األمووان االجتموواعي وتحسووين نوعيووة حيوواة الفقووراءعطيػػة خػػزاـ خميػػؿ منػػى، 

 .4585الجامعي الحديث: اإلسكندرية، 

دكف طبعػػة، أفريقيػػػا  المجوووال والحجووواب فوووي سوسووويولوجيا تأنيووث الترمووويم فوووي المغووورب،، الخمػػارالعممػػي 

 .  4555لبيضاء، الشرؽ: الدار ا

، دكف طبعػة، دار دور المجتمع المدني في مواجية الفقر في الناطق الرشووائيةعمي أبك حديد فاطمة،  

 .4584المعرفة الجامعية: مصر، 



مركػػػز ، 10ط ،تحميووول لينوواء األسووورة وتغي ووور اتجاىووات األجيوووال(:)األسوورة الرريي وووة ،عمػػر الجػػكالني فاديػػػة

 .1999 ،اإلسكندرية :اإلسكندري ة لمكتاب

دكف طبعػػػة، المكتبػػػة المصػػػرية: التغيووور االجتمووواعي: مووودخل النظريوووة الوظيفيوووة لتحميووول التغيووور، ، ػػػػػػ ػػػػػػ

 اإلسكندرية، دكف سنة.
، ديػػػكاف المطبكعػػػات 58، ط نحوووو عموووم االجتمووواع نقووودي: دراسوووات نظريوووة وتطييقيوووةعنصػػػر العياشػػػي، 

 .8999الجامعية: الجزائر، 

، : القػاىرةدار النيضػة العربيػة، 58ط ،سات في عمم الونفس االجتمواعيدراف محمػد، اعيسكم عبد الرحمال

1794. 
 .4557، دار النيضة العربية: لبناف، 58ط الفقر والجنس،العيسكم عبد الرحماف، 

، مركػز دراسػات الكحػدة 54، )تػر: الصػباغ فػايز(، ط عموم االجتمواع: موع مودخبلت عرييوةغدنز أنتػكني، 

   .4554العربية: دكف بمد نشر، 

، دكف طبعة، الشػركة العربيػة المتحػدة لمتسػكيؽ المجتمع الريفي والحضري واليدويغراـ إدريس كآخركف،  

 .4585كالتكريدات: القاىرة، 

 .  8975، دار الكتب الجامعية: اإلسكندرية، 58، طتطييقات عمم االجتماعغيث عاطؼ محمد،  

 .0999اإلسكندرية،  :دار المعرفة الجامعية، 10ط، عمم االجتماع ،ػػػ ػػػ 

الحوكمة والفقراء واإلنفواق الروام: دراسوة لظواىرة عجوز الموازنوة وآثارىوا االقتصوادية الفارس عبد الرزاؽ، 

 .4558، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت، 54، ط واالجتماعية في اليمدان الرريية

   .4554: الجزائر، ANEP، منشكرات ، )تر: ذكقاف قرقكط(الرام الخامس لمثورة الجزائريةفانكف فرانز،  



 .4584، دار الكتاب الحديث: القاىرة، 58، ط سوسيولوجيا الرائمة والتغير االجتماعيقاسمي ناصر،  
 :دار المعرفػة الجامعيػة، 10ط، االتجاىات المراصورة فوي منواىج عموم االجتمواعقبارم محمد إسماعيؿ،  

 .دكف سنةاإلسكندرية، 
رة المتغيتوورة فووي مجتمووع المدينووة الررييووة: )دراسووة ميدانيووة فووي عمووم االجتموواع األسووقصػػير عبػػد القػػادر،  

   .8999، دار النيضة العربية: بيركت، 58، ط الحضري(

، دكف طبعػػػة، دار اليػػػدل لمطباعػػػة كالنشػػػر أي  مسوووتقيل لمفقوووراء فوووي اليمووودان الررييوووة؟قيػػػرة إسػػػماعيؿ،  

 الجزائر، دكف سنة. -كالتكزيع: عيف مميمة
عولمووووة الفقوووور: المجتموووع اآلخوووور، مجتمووووع الفقووووراء إسػػػماعيؿ، سػػػػبلطنية بمقاسػػػـ، غربػػػػي عمػػػي، قيػػػرة   

 .4553، دار الفجر لمنشر كالتكزيع: الجزائر، 58، ط والمحرومين

األسوورة فوي الغورب: أسوياب تغييوور مفاىيميوا ووظيفتيوا، دراسوة نقديووة خ الطيػب بػدر خديجػة، كػرار الشػي 

 .4559 ، دار الفكر: دمشؽ،58، ط تحميمية

، عػالـ 58، )تػر: غمػـك محمػد حسػيف(، ط النظرية االجتماعية من يارسونز إلى ىايرموانسكريب إياف،  

 .8999المعرفة: الككيت، 

يـ كريمػػة،   يـ سػػمير(، ط دراسووات فووي الفقوور والرولمووة: مصوور والوودول الررييووةكػػر  ، العػػدد 58، )تػػر: كػػر 

 .4555، المجمس األعمى لمثقافة: القاىرة، 844

ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة:  الجزائػر، ، 58ط، مشكبلت الط بلق في المجتموع الجزائوري س اؿ مسعكدة،ك 

0986. 



، دار الكتػاب الجديػدة المتحػدة: لبنػاف، 58، )تر: الحداد جكرجيػت(، ط الطيقات االجتماعيةلكميؿ يانيؾ، 

4558. 

دكف ، دار المعرفػة: الجزائػر، 58، طةالوزواج والشوياب الجزائوري إلوى أيون: دراسوة اجتماعيوليدر مميكػة،  

   سنة.

، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة: 58، ط الووورأي الروووام وقياسوووو: األسوووس النظريوووة والمنيجيوووةمجاىػػػد جمػػػاؿ،  

 األزاريطة، دكف سنة.

، )تػر: الصػاكم عمػي سػيد(، دكف طبعػة، عػالـ المعرفػة: الككيػت، النظريوة الثقافيوةمجمكعة مف الكتػاب،  

8997. 
، الشػػركة العربيػػة المتحػػدة لمتسػػكيؽ كالتكريػػدات: 58، طعمووم االجتموواع األسووريختصػػيف، مجمكعػػة مػػف الم

 .4558القاىرة، 

، دكف طبعػة، خصوائص فقور المورأة فوي المجتموع السورودي مون المنظوور النووعيمحمد الناجـ مجيػدة،  

 .4584دكف دار النشر: السعكدية، 

دار النيضة العربية لمطباعػة كالنشػر: بيػركت،  ، دكف طبعة،عمم االجتماع المراصرمحمد جابر سامية،  

8989. 

، ظواىر ومشكبلت األسرة والطفولة المراصرة من منظوور الخدموة االجتماعيوةمحمد عبد الفتاح محمد،  

 .7119اإلسكندرية،  :المكتب الجامعي الحديث، 58ط

ثقػافي العربػي، نشػر ، المركػز ال54، ط موا وراء الحجواب: الجونس كيندسوة اجتماعيوةالمرنيسي فاطيمة، 

 .4555المغرب، -الفنؾ: الدار البيضاء



، دار الجامعػة 58، ط تنمية التصور ال ىني لدى األطفال المراقين  ىنيا القايمين لموترمممصطفى دنيػا، 

   .4585الجديدة: األزاريطة، 

 كف سنة.دكف طبعة، عالـ المعرفة: الككيت، داتجاىات نظرية في عمم االجتماع، معطي عبد الباسط،  

الرعايوة االجتماعيوة والقضوايا المراصورة: االحتياجوات المميجػي إبػراىيـ عبػد اليػادم، السػيد حػبلكة محمػد، 

، دكف طبعػػة، مكتبػػة بسػػتاف المعرفػػة لمطباعػػة كالنشػػر اإلنسووانية والفقوور، الخصخصووة ومحاسووية الخوودمات

 .4557كالتكزيع: كفر الدكار، 

، دكف طبعػػة، الشػػركة الكطنيػػة لمراصوور يووين النسوويية والمطمقووةنظريووة القوويم فووي الفكوور اميمػػكف الربيػػع،  

 .8995لمنشر كالتكزيع: الجزائر، 

، دكف طبعػػة، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث: التخطوويط لمتنميووة فووي الوودول الناميووةنػػاجي أحمػػد عبػػد الفتػػاح،  

 .4588دكف بمد نشر، 

، دار الفكػػر لمطباعػػة 58، طمنيوواالمخوودرات: أسووياييا، انتشووارىا، الوقايووة نػػزار تكفيػػؽ أنشاصػػي ىنػػاء،  

 .4558كالنشر كالتكزيع: عماف، 

، دكف في فمسفة الترميم: نحو إصبلح الفكر التريوي الرريوي لمقورن الحوادي والرشورينالنشار مصػطفى، 

 .4559طبعة، الدار المصرية السعكدية لمطباعة كالنشر كالتكزيع: القاىرة، 

، مؤسسػة حمػادة لمد راسػات الجامعيػة 58، ط التقميود والرولموةاألنثرويولوجيا الحضرية يين النكرم قػيس، 

 .4558كالنشر كالتكزيع: األردف، 

واج:)مقد مووة فوووي عمووم االجتموواع الرووائمي(م، الػػكحيش أحمػػد بيػػر  منشػػكرات الجامعػػػة ، 58ط ،األسوورة والز 

 .0998 طرابمس، :المفتكحة



 القواميس:

 .8994د: بيركت، ، دار صا55، المجمد 53، ط لسان الرربابف منظكر، 

 .8994، دار صادر: بيركت، 88، المجمد 53، طلسان الررب، ػػػ ػػػ

 .7116األردف،  :دار أسامة لمنشر كالتكزيع، 58ط، مرجم عمم االجتماعأبك مصمح عدناف، 

 .8986طبعة جديدة، مكتبة لبناف: بيركت،  مرجم مصطمحات الرموم االجتماعية،بدكم زكي أحمد، 

 .0222 اإلسكندرية، :المكتب الجامعي الحديث، 58ط، مرجم عمم االجتماعادم، الجكىرم عبد الي

  .8994، مكتبة مذبكلي: دكف بمد، 54، ط موسوعة عمم النفس والتحميل النفسيالحفي عبد المنعـ، 

 .8994، المركز التربكم لمبحكث كاإلنماء: لبناف، 58، ط مرجم المصطمحات الفمسفيةالحمػك عبده، 

 .4555، دكف طبعة، دار الطميعة لمطباعة كالنشر: بيركت، مفاتيح الرموم اإلنسانية، خميؿ خميؿ أحمد

 .0989، دكف طبعة، دار الطميعة: بيركت، مفاتيح الرموم اإلنسانية ،ػػػ ػػػ

، منشػكرات 53، المجمػد 58)تػر: شػاىيف فػؤاد(، ط  موسوعة عمم الونفس،دركركف ركالف، يارك فرانسكاز، 

 .8997، عكيدات: لبناف

 .7116، درا الشركؽ لمنشر كالتكزيع: األردف، 10، طمرجم عمم االجتماع المراصرالعمر معف خميؿ، 

، )تر: جابر إبراىيـ(، دكف طبعة، دار المعرفة قاموس عمم االجتماع الحديثغيث محمد عاطؼ، 

 .4584الجامعية: دكف بمد، 

 .4555الجامعية: األزاريطة،  دكف طبعة، دار المعرفةقاموس عمم االجتماع، ، ػػػ ػػػ



، المجمس 58، المجمد 54، )تر: الجكىرم محمد كآخركف(، طموسوعة عمم االجتماعمارشاؿ جكردكف، 

 .4557األعمى لمثقافة، المشركع القكمي لمترجمة: دكف بمد نشر، 

 نة.، أكاديميا: لبناف، دكف س58، )تر: دبس محمد(، ط مرجم الرموم االجتماعيةمعتكؽ فريدريؾ، 

 المجــالّت:

، المركز 57، العدد مجمة مرارف، "التكاصؿ في األسرة الجزائرية: دراسة ميدانية"أرزقي عبد النكر،  

 .354-348: 4559الجزائر، ديسمبر -الجامعي العقيد أكمي محند أكلحاج: البكيرة 

مجمة ، "األسرم العربيالمراكز كاألدكار االجتماعية كمحدداتيا الثقافية في النظاـ "األزىر العقبي،  

 .95-77: 4584، جكاف 58، العدد الرموم اإلنسانية واالجتماعية

مجمة اليحوث التريوية ، "العنؼ أسبابو كأنكاعو كأدكاره كسبؿ المعالجة"باقي محمد األسدم إسماعيؿ،  

 .46-58: ، دكف سنة88، العدد والنفسية

 ،53، العػػػػدد مجمووووة عموووووم اإلنسووووان والمجتمووووع، "دكر المدرسػػػػة فػػػػي تربيػػػػة المكاطنػػػػة"بالطػػػػاىر النػػػػكم،  

 .836-888: 4584سبتمبر

مجمة ، "آلية الحكار كتأثيراتيا عمى الحياة األسرية: دراسة في عبلقة اآلباء باألبناء"بمعباس نادية،  

 .878-868: 4583، عدد ربيع صيؼ، الحوار الثقافي

مجمة جامرة دمشق لمرموم ، "د مف الفقرالسياسات االقتصادية الكمية كدكرىا في الح"بمكؿ صابر،  

 .587-553: 4559، 58، العدد 45، المجمد االقتصادية والقانونية



معالجة مشكمة الفقر في الفكر اإلسبلمي مع بعض "بف عبد اهلل بف عبد المحسف الفريح صالح،  

، العدد اإلسبلمية مجمة جامرة أم القرى لرموم الشريرة والدراسات، "التطبيقات العممية المعاصرة ليا

 . 345-384: ىػ8449، 45

ظاىرة الفقر دراسة سكسيكلكجية نقدية في طبيعة الظاىرة، أسبابيا "بف عمي عطياف آؿ مظؼ عبيد،  

، جامعة عبد المالؾ بف عبد العزيز، 13، المجمد مجمة اآلداب والرموم اإلنسانية، "كسبؿ عبلجيا

 .124-79:ق 1425

أكال: الشرائح االجتماعية عند مشركع بناء  لمجتمع كالتنمية في الجزائرا"بف عيسى محمد الميدم،  

 .4585، ديسمبر 58، العدد مجمة الرموم اإلنسانية واالجتماعية، "الدكلة الحديثة

مجمة الحوار ، "التمثبلت االجتماعية مف األبعاد النظرية إلى نظرية النكاة المركزية"بف ممككة شييناز،  

 .876-874: 4583ع صيؼ، ، عدد ربيالثقافي

، "عكامؿ انحراؼ الفتاة في المجتمع الجزائرم: دراسة حالة في مدينة قسنطينة"بكسنة عبد الكافي زىير،  

 .863-865: 4588، مارس 48، العدد مجمة الرموم اإلنسانية

، عدد ربيع مجمة الحوار الثقافي، "دكر التكجيو كاإلرشاد الميني في تشغيؿ الشباب"بكطباؿ سعد الديف،  

 .843-886: 4583صيؼ، 

مجمة دراسات ، "كاقع التغيرات االجتماعية في األسر الريفية الجزائرية المياجرة"بكمعالي رشيد،  

 .68-59: ، دكف سنة57، العدد اجتماعية

مجمة عموم ، "السمطة الكالدية كأثرىا في بناء شخصية األبناء"جابر نصر الديف، حمكدة سميمة،  

 .494 -475: 4584مارس  ،58، العددلمجتمعاإلنسان وا



مجمة الدراسات واليحوث ، "مدخؿ نظرم–التصكرات االجتماعية "جمكؿ أحمد، بككش الجمكعي مكمف،  

 .885-867: 4584، أفريؿ 56، العدد االجتماعية

 اإلطار المنيجي لمحددات الفقر كالطرائؽ اإلحصائية لقياسو: حالة تطبيقية"حميداف عدناف عباس، 

، أكتكبر 54، العدد 84، المجمد مجمة النيضة، "مقارنة عمى الدكؿ العربية: اليمف، سكريا، مصر، لبناف

4588: 857-845. 

، خريؼ 87، العدد مجمة الفكر السياسي، "سياسة التنمية في الجزائر: رؤية سكسيكلكجية"خركؼ حميد، 

 .455-886: 4554شتاء 

كتأثير بعض عناصره عمى تفجرات األزمات العائمية الداخمية التغير االجتماعي "خضر صالح سامية،  

 .4556، 54، العدد 58، جسمسمة الوصل، "كالثقافية كالعنكسة ةكاالقتصادي

، الييئة "الفقر: المفيـك كاألبعاد كمنيجية القياس، رؤية لفيـ الفقر الحضرم"الزقكرم خالد مفيدة،  

 .487-877: : ليبيا، دكف سنةرييةمجمة الجامرة المغاالكطنية لمبحث العممي، 

، العدد مجمة عموم اإلنسان والمجتمع، "اليجرة الريفية في الجزائر الظاىرة القديمة الجديدة"زكزك رشيد، 

 .865-848: 4583، جكاف 56

، مجموة الفكور المتوسوطي، "حكار الشػعكب فػي ظػؿ التعػايش الػديني كالحضػارم كالثقػافي"سعيدم محمد،  

 .46-57 :4584ر ، ديسمب58العدد 

مجمة عموم اإلنسان ، "أساليب التربية المتغيرة في األسرة الجزائرية"سبلطنية بمقاسـ، مالكي حناف،  

 .74-65: دكف سنة مارس ،58، العدد والمجتمع
تصكرات طمبة الدراسات العميا في كميتي التربية في جامعة مؤتة كاليرمكؾ لممشكبلت "الشرماف منيرة،  

 .558-547: 4585، األردف، 54، العدد 46، المجمد مجمة جامرة دمشق، "التي تكاجييـ



، مجمة عموم اإلنسان والمجتمع، "أمراض الفقر في المجتمعات النامية"صكلة فيركز، خيارم رقية،  

 .885-98 :4584سبتمبر  ،53العدد 
، وم اإلنسوانية واالجتماعيوةمجمة الرمو، "التغير االجتماعي كدكره في تغير القيـ االجتماعية"طباؿ لطيفة، 

 .448-456: 4584، جكاف 58العدد 

: 4583 ، عدد ربيع صيؼمجمة الحوار الثقافي، "أساليب التربية في األسرة الجزائرية"عبد الرحيـ ليندة، 

853-858. 

معتقدات األردنييف في محافظة الكرؾ في أسباب الفقر كمحدداتو: دراسة "العثماف حسيف محمد،  

 .68-57: 4555، يكنيك 54، العدد 57، المجمد مجمة التنمية والسياسات االقتصادية ،"ميدانية

-847: 4554، جكاف 87، العدد مجمة الرموم اإلنسانية، "تغير بناء العائمة الجزائرية"عقكف محسف،  

838. 

شكالية اليكية"العمارم الطيب،   الرموم مجمة ، "التحكالت السكسيك ثقافية في المجتمع الجزائرم كا 

، عدد خاص بالممتقى الدكلي األك ؿ حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية في ظؿ اإلنسانية واالجتماعية

 .445 -438 :التحكالت السكسيك ثقافية في المجتمع الجزائرم

مجمة عالم ، "األسرة في الكطف العربي: آفاؽ التحكؿ مف األبكية... إلى الشراكة"عنصر العياشي، 

 .498-488: 4558مارس  -، يناير36، المجمد 53، العدد الفكر

، المؤسسػة 84، العػدد مجمة الرمووم االجتماعيوة واإلنسوانية، "األسرة الجزائرية إلى أيف؟"عكاشرية الس عيد، 

 .835-888: 4555االقتصادية ألشغاؿ الطباعة، جكاف العمكمية 

، مجموة الرمووم اإلنسوانية، "األسػرمخػركج المػرأة إلػى ميػداف العمػؿ كأثػره عمػى التماسػؾ "عػكفي مصػطفى، 

 .855-838: 4553، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، جكاف 89العدد 



، المؤتمر 54غرايبو فيصؿ محمكد، "التحديات التي تكاجو الشباب العربي في مجتمع المعرفة"، المجمد 

قابكس مسقط: سمطنة  العممي الدكلي األكلي لكمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية: جامعة السمطاف

  .856-885: 4557ديسمبر  54 - 54عماف،

مجمة الرموم اإلنسانية ، "التصكرات االجتماعية لمشخص اإلرىابي"قريشي عبد الكريـ، بكعيشة آماؿ، 

 .845-95: 4585، ديسمبر 58، العدد واالجتماعية

المجمة ، "مدراسات االجتماعيةتصكرات المعمميف كالمعمميف الطمبة لمتعميـ الفعاؿ ل"الكراسنة سميح،  

 .55-38: 4555، األردف، 58، العدد 58، المجمداألردنية في الرموم التريوية

دارية، "الفقر... التعريؼ كمحاكالت القياس"، محمدلحيمح الطيب، جصاص  ، العدد أيحاث اقتصادية وا 

 .35-58: 4585: جامعة بسكرة، جكاف 57

مجمة الرموم اإلنسانية ، "بتصكرات األمكمة لدل الفتاة الجامعية مفيـك الذات كعبلقتو"لصقع حسنية،  

 .835-888: 4584، جانفي 57، العدد واالجتماعية

، عدد ربيع صيؼ، مجمة الحوار الثقافي، "عمؿ المرأة األـ كتأثيره عمى األسرة كالمجتمع"مادكم نجية، 

4583 :844-848. 

، مجمة الرموم اإلنسانية، "لجزائرية التقميدية كالحديثةالخصائص السكسيكلكجية لؤلسرة ا"مالكي حناف، 

 .58-43: 4588، جكاف 44العدد 

مجمة ، "سياسات كأساليب مكافحة الفقر: دركس مف التجربة الماليزية"محمد شريؼ بشير الشريؼ، 

 .885-857: 4558، 4-8، العدداف 59، المجمد تفكر

رىا في تفعيؿ الحكار: ديمقراطية الرأم في الدكؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كدك "ممككي جميمة، 

 .71-85: 4584، ديسمبر 58، العدد مجمة الفكر المتوسطي، "العربية



: 4583، عدد ربيع صيؼ، مجمة الحوار الثقافي، "صكرة المرأة في المخياؿ االجتماعي"مناد سميرة، 

115-111 . 

جمرية الرموم االقتصادية ، "جتماعية في سكرياالفقر في سكريا: التنمية االقتصادية كاال"نصر ربيع، 

 .48-58: 4588: دمشؽ 84، العدد السورية

، العدد مجمة دفاتر السياسة والقانون، "الفساد كأثره عمى الفقر: إشارة إلى حالة الجزائر"محمد، كارث 

 .853-85: 4583، جانفي 58

مجمة القادسية ، "في الجغرافية السياسية مؤشرات الفقر في الكطف العربي: دراسة"الياسرم حميد ياسر،  

 .475-459: 4558، 54، العدد 88، المجمد لمرموم اإلنسانية

 المنشورات والدوريات:

، IMF، صندكؽ النقد الدكلي "من أجل اقتصاد عالمي أكثر أمنا واستقرار"، 4583التقرير السنكم 

4583. 

"، كرقة عمؿ، الجامعة المبنانية الرريية الرولمة والحماية االجتماعية في المنطقةحسف حمكد، "

 .01-35: 4555األمريكية، ديسمبر 

الجسد األنثوي واليوية: المرأة ودالالت الكتاية، إشكالية الجسد في الخطاب الرريي زتيمي خديجة، "

: جامعة مستغانـ، الجزائر، AGP، 58، ط 4584أفريؿ  86-85"، المؤتمر الدكلي المنعقد اإلسبلمي

4584 :348-338. 

"، ظاىرة الفقر اليطالة: اقتصادية الشكل اجتماعية المضمونصياـ أحمد زكريا، صياـ ىناء زكريا، "

  .44-58:: األردف، الجمعية األردنية لمبحث العمميبحث مقدـ إلى المؤتمر الرابع لمبحث العممي



ستراتيجيات اإلقبلل من الفقر في عيت عمي عبد القادر عمي، " "، نة من الدول الررييةتقسيم سياسات وا 

 .4553بحث فرعي، سبتمبر 

، برككسؿ، سبتمبر "مكافحة الفقر في الدول اليورو متوسطية"المجمس االقتصادم كاالجتماعي، 

4556. 

"، الممتقى الكطني الثاني حكؿ: المرأة الراممة والربلقات األسريةمحامدية إيماف، بكطكطف سميمة، "

 .87-58: 4583، جامعة مرباح كرقمة، 59/85رة أياـ االتصاؿ كجكدة الحياة في األس

مؤشرات الفقر في "كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي، الجياز المركزم لئلحصاء كتكنكلكجيا المعمكمات، 

 .4557، "الرراق من واقع ييانات المسح االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة

، سمسمة المشاريع الكطنية "الثورة التحريرية دور المرأة في"يحياكم مسعكدة، عباس إبراىيـ كآخركف، 

لمبحث، طبعة خاصة لكزارة المجاىديف، منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية 

 : الجزائر.8954أكؿ نكفمبر 

  رسائل الماجستير وأطروحة الدكتوراه:

االجتماعية لممصايين: دراسة تسيير مرض القصور الكموي المزمن وأثره عمى الربلقة باشا نكاؿ، 

سوسيولوجية يقسم مرضى القصور الكموي المزمن المرالجين يآلة الدياليز يمستشفى يني مسوس 

 .4559 -4558رسالة ماجستير في عمـ االجتماع: جامعة الجزائر، الجامري، 

قتو ييرض تردد المراىقين عمى مقاىي األنترنت وعبلبف أحمد بف عمي آؿ عيسى الغامدم عبد اهلل،  

رسالة ماجستير في اإلرشاد المرحمة الثانوية يمكة المكرمة،  لمشكبلت النفسية لدى عينة من طبلبا

 ق.8435النفسي: جامعة أـ القرل، 



التصورات االجتماعية لممدرسة وعدم االىتمام يالدراسة لتبلمي  في وضرية فشل بف لكصيؼ حكرية،  

 .4584-4588مدرسي: جامعة منتكرم قسنطينة، ، رسالة ماجستير في عمـ النفس المدرسي

: إستراتيجية صندوق الزكاة الفقر وتحقيق التكافل االجتماعي دور الزكاة في مرالجةبف مقمة رضا،  

 ، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع الديني: جامعة الجزائر،الجزائري في محارية الفقر وتحقيق التنمية

4556-4557. 

، رسالة ماجستير في ف الرياضي والتمثبلت االجتماعية لدى العيي كرة القدمالرنبف يحي صبرينة،  

 .4585-4559، 4عمـ النفس العيادم: جامعة الجزائر 

، الجريمة والمسألة السوسيولوجية: دراسة يأيرادىا السوسيو ثقافية والقانونيةبكالمايف نجيب،  

 .4558-4557م قسنطينة، أطركحة دكتكراه في عمـ االجتماع التنمية: جامعة منتكر 

الربلقوووة يووين صوووراع األدوار والضوووغط النفسوووي لووودى الزوجوووة الرامموووة: دراسوووة ميدانيوووة بػػكبكر عائشػػػة،  

، رسػػػالة ماجسػػػتير فػػػي عمػػػـ الػػػنفس العمػػػؿ كالتنظػػػيـ: جامعػػػة منتػػػكرم يوحووودات صوووحية لمنطقوووة طولقوووة

 .4558-4557قسنطينة، 

، التمثول واالسوتخدام: م وتكنولوجيوات اإلعوبلم واالتصوالالمدرسة، التممي ، والمرموبكخنكفة عبد الكىػاب،  

 .4557-4556الجزائر، -أطركحة دكتكراه دكلة في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ: جامعة يكسؼ بف خدة

، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع: جامعة الجزائر، الراممة الجزائرية وتنظيم النسلبكرغدة عائشة،  

8986-8987. 

، أطركحة دكتكراه في العمكـ نم جة ظاىرة الفقر في الجزائر: حالة خميس مميانة، بكزيد أمحمد أعمر 

 .4584-4588االقتصادية: جامعة تممساف، 



التصور االجتماعي لظاىرة االنتحار لدى الطالب الجامري: دراسة ميدانية بكسنة عبد الكافي زىير،  

 .4558 -4557جامعة منتكرم قسنطينة،  أطركحة دكتكراه في عمـ النفس اإلكمينيكي: يجامرة يسكرة،

السياسات االقتصادية الكمية وفراليتيا في مكافحة ظاىرة الفقر: دراسة تحميمية بكعافية رشيد،  

، أطركحة دكتكراه في عمـك التسيير فرع النقكد كالمالية: (2020-2000وتقويمية لحالة الجزائر من )

 .4588-4585، 53جامعة الجزائر 

التصورات االجتماعية لممرض الرقمي لدى األطياء: دراسة ميدانية لدى عينة من سمية،  الحاج الشيخ 

رسالة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي: جامعة خيضر أطياء مستشفى يشير ين ناصر يسكرة، 

 . 4583-4584بسكرة، 

ميدانية وصفية ألم المرأة ومظاىر تغي ر النظام األيوي في األسرة الجزائرية: دراسة الحاج بمقاسـ،  

، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع: جامعة بف مظاىر التغير االجتماعي في الوسط الحضري لمراصمة

 .4559 -4558يكسؼ بف خدة الجزائر، 

التماسوووك االجتمووواعي واالحتفاليوووة الدينيوووة فوووي الوسوووط النسووووي: دراسوووة ميدانيوووة حػػػاج عمػػػر فطيمػػػة،  

، رسػػالة ماجسػػتير فػػي عمػػـ االجتمػػاع ولوود النيوووي يمنطقووة غردايووةلمتجمرووات االحتفاليووة لؤلسوور فووي الم

 .4588- 4585التربكم الديني: المركز الجامعي غرداية، 

، رسالة ماجستير في العمـك تحميل وقياس الفقر في الجزائر: دراسة تطييقيةحصر كرم نادية،  

 .4559-4558االقتصادية كعمـك التسيير: جامعة منتكرم قسنطينة، 

: حالة صندوق  مكافحة الفقر كرامل اجتماعي في ظل التنمية المستدامةبكنبعك ياسيف،  حفصي 

 .4588-4585، 53، رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية: جامعة الجزائر الزكاة في الجزائر



 الروامل المؤثرة عمى يناء التفاعبلت االجتماعية لتمثبلتيا اتجاه المرمم،خالدم نجكل بنت الحدم،  

 .4588- 4585، 4رسالة ماجستير عمـ االجتماع الثقافي: جامعة الجزائر 

التصورات االجتماعية لدور المدرسة عند األحوداث المنحورفين: دراسوة ميدانيوة يمراكوز خبليفية نصػيرة،  

 .4584 -4588، أطركحة دكتكراه في عمـ النفس االجتماعي: جامعة منتكرم قسنطينة، إعادة التريية

، رسالة ماجستير في األنثركبكلكجيا: ظاىرة التغير في األسرة الجزائرية، الربلقاتيماف، دحماني سم 

 .4556-4555جامعة تممساف، 

المراىق والياتف النقال: التمثول واالسوتخدامات: دراسوة عموى عينوة مون الموراىقين فوي دىبلس جنيفر،  

-4559، 53صػػػاؿ: جامعػػة الجزائػػػر رسػػػالة ماجسػػتير فػػػي عمػػـك اإلعػػبلـ كاالت واليووة الجزائووور الراصوومة،

4585. 

تصورات الشياب الجزائري لبلختيار لمزواج عن طريق اإلعبلنات الصحفية: دراسة رداؼ نصيرة،  

رسالة ماجستير في "،  les nouvelles confidencesتحميمية لمضامين جرائد "أحبلم"،"كونتاكت"، "

 .4585-4559عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ: جامعة منتكرم قسنطينة، 

تصورات الشياب الجزائري لمجنسانية: دراسة ميدانية لرينة من الشياب الجامريين سبعكف سعيد،  

 .4556-4555، أطركحة دكتكراه في عمـ االجتماع: جامعة الجزائر، الحضريين

ة توزيع الميام المنزلية يين الزوجين يين الواقوع والتوقروات فوي الجزائور: دراسوة مقارنوسميماني مميكػة،  

رسػػالة ماجسػتير فػػي عمػػـ االجتمػػاع:  ،Davis et Rigauxيووين الواقووع الجزائووري والتنظوويم المنزلووي لووو: 

 .4553-4554جامعة الجزائر، 



التصورات االجتماعية لمكارثة الطييرية عند الطمية الجامريين الجزائريين: دراسة ميدانية شكمبك ليمى،  

-4554إلكمينيكي: جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة، رسالة ماجستير في عمـ النفس ايجامرة عناية، 

4555. 

دور المنظمات األىمية في الحد من مردالت الفقر خبلل الحصار شياب عبد الرحيـ محمد عبد الكريـ،  

 .4583، رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ: الجامعة اإلسبلمية غزة، اإلسرائيمي عمى قطاع غزة

لمراىقين في المؤسسة التريوية: دراسة ميدانية يثانوية يوحنة مسرود، واقع القيم لدى اصككك سياـ،  

، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع التنمية كتسيير المكارد البشرية: جامعة منتكرم فرجيوة ميمة

 .4559-4558قسنطينة، 

ة كىراف، ، رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية: جامعمحاولة قياس الفقر في الجزائرعريس مختار،  

4554-4555. 

االسوتقرار األسوري وعبلقتوو يمقواييس التكوافؤ والتكامول يوين الوزوجين فوي ظول مختموف عياشػي صػباح،  

التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائري: دراسة ميدانيوة عيور مختموف منواطق الووطن: الشومال، الوسوط، 

ي عمػـ االجتمػاع الثقػافي: جامعػة ، أطركحػة دكتػكراه فػ58ج الجنوب، الشرق، الجنووب الشورقي، الغورب، 

 .4558-4557الجزائر، 

توزيع الدخل والتنمية االقتصادية: نم جة قياسية لتأثير التياين في توزيع الدخل عمى عيشاكم عمي،  

، رسالة ماجستير في العمـك (2003-2420التنمية االقتصادية، حالة الجزائر ويرض اليمدان) 

 .4557-4556كرة، االقتصادية: جامعة محمد خيضر بس



الموورأة والرنووف فووي المجتمووع الجزائووري: دراسووة ميدانيووة عمووى عيتنووة موون النسوواء المرنفووات قنيفػػة نػػكرة،  

، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي عمػػـ االجتمػػاع التنميػػة: يمصوومحة الطووب الشوورعي يالمستشووفى الجووامري قسوونطينة

   .4585 -4559جامعة منتكرم قسنطينة، 

رسالة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي: ماعية ألطفال الشوارع، التصورات االجتلشطر ربيعة،  

 .4559-4558سكيكدة،  55أكت  45جامعة 

، رسالة إستراتيجية التنمية اليشرية في مرالجة الفقر: دراسة حالة الجزائرلمكدة فاطمة الزىراء،  

 .4584-4588، 53ماجستير في العمـك االقتصادية: جامعة الجزائر 

، أطركحة دكتكراه في عمـ االجتماع التنمية: جامعة الفقر الحضري: أسيايو وأنماطويحة، مقاكسي صم 

 .4558 -4557قسنطينة، 

التصورات االجتماعية لمسجين لدى مسؤولي المؤسسات المتراقدة مع وزارة الردل ىامؿ سميرة،  

، رسالة ماجستير والية ياتنةوأثرىا في إعادة اإلدماج لمميحوثين: دراسة ميدانية يالمؤسسات الرمومية ل
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 *:10* رقم  الملحق  



 

 

 يــوزارة التعليم العالي والبحث العلم

 ســـجامعة عبد الحميد بن بادي

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 ـمـــجامعـة مستغان

 ماعـم علم االجتــقس

 

 

 

 

 

 االستمارة

 استمارة معلومات حول موضوع:

 لدى األسر الجزائريةالتمثل االجتماعي لظاهرة الفقر 

 مستغانم  منطقةسة ميدانية لعينة من األسر درا

 

 تحيــة طيبة أما بعـد:

نحف طمبة نتابع دركس البحث في العمـك االجتماعية كاإلنسانية، إننا في حاجػة إلى مساىمتكـ لكي ننجز 
ة الفقر لدى األسر التمثل االجتماعي لظاىر *التي تيدؼ لمتعرؼ عمى  عممنا المتعمؽ بأطركحة دكتكراه

ذا تفضمتـ باإلجابة كىذا بكضع عبلمة )*الجزائرية ( في اإلجابة المناسبة  فإننا لف نأخذ إال بعض x، كا 
 الدقائؽ مف كقتكـ، مع الرجاء منكـ عدـ ترؾ أم سؤاؿ دكف إجابة، كنعدكـ بعدـ الكشؼ عف ىكيتكـ.

 

 شكرا مسيقا عمى مساىمتكم وصراحتكم 

 ...................:..االستمارة رقووم

 اليـك            الشيػػػر           السنػػػة      تاريػخ المؿء:
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(ىك انعداـ ركح المشاركة في 9

 الجماعة.
     

      (صعكبة الحصكؿ عمى التعميـ.85
( صعكبة الحصكؿ عمى الخدمات 88

 الصحية.
 عمى الخدمات الصحية

     

      (الحاجة إلى االقػتراض المتكرر.84 

      (ىك انعداـ الطمػكح.83

(ىك عدـ كجكد أطفاؿ لدل 84
 المتزكجيف.

     



      ( ىك فقداف الصحػػة.85

      ( ىك انعداـ حرية التعبير.86

      ( ىػك انعداـ األخبلؽ.87

( ىك غياب مخزكف الطعاـ مف 88
 البيت. 

     

      (ىك عدـ حسف معاممة الغيػػر.89

 (:01إلى  02تك حسب األىمية من رتب إجايمف المتسبب في كقكع الفقر؟ )(4525

 ).....( المجتمع(3).....(    األصدقاء (4).....(ةػػالعائم(8

 حسب رأيوك ما ىي أسياب الفقر:(21
 راد.تدني المستكل التعميمي لؤلف(1        ة.انتشار البيكت القصديري( 2     البعد عف مكاف الدراسػػة.(8

 ( ضعؼ المشاريع التنماكيػة.6خفاض أجػػكر األفراد.        (ان5خسارة مناصب العمػػؿ.     (4

 ( عدـ استغػبلؿ المكارد الطبيعية بصكرة عقبلنية )البتركؿ، الغاز الطبيعي...(7

 ( اإلدماف عمى المخدرات. 85(انتشار البطالػػػة.       9(غبلء المعيشػػػة.       8

 ( عدـ المساكاة في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية. 84    (انخفاض مشاركة المرأة في العمؿ. 88

 ة.(اليجػػرة مف الريؼ إلى المدين85(كبر حجـ العائمػػة.        84       د. (النمك السكانػي المتزاي83
 ( ال4( نعػػـ          8(ىؿ تشعر بأف  اإلنساف الفقير يرفضو الناس؟ 47

 ال(4           نعػػـ( 8ىؿ أنت منخرط بالجمعيات الثقافية؟ (48

 ال(4نعػػـ       ( 8؟ ةميم كظيفة جدىؿ لديؾ أحد أقاربؾ يشغؿ (49

 ...حدد نكع ىذا المنصب؟...........................* بنعـ ف24(إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ*  49.8
محور خاص بتمثل العوائل الجزائرية ألنماط الفقــر:(1

 :ون الفقر في الغالبوويكتية، كاختر اإلجابة التي تناسبؾ، إليؾ العبارات اآل(35

843 العبػػػػػػػارات
45

      أكثر منػو في الريؼ.(8 

      .في الحضرمنػو أكثر (4

      .بصكرة دائمػة(3

      .بصكرة مؤقتة(4 



      .ةأثناء األزمات االقتصادي(5 

(قدر مقسـك مف عند اهلل سبحانو 6
 كتعالى

     

      (عندما ي عزؿ الفرد عف مجتمعو7
 

محـور خاص بالوضع االجتماعي وعالقته ببلورة تمثالت الفرد للفقـر(3

 ( ال4(نعػػـػ         8( شبكة تكزيػع المياه؟ 38.8( ىؿ مسكنكـ متصػؿ:38

 (ال   4(نعػـ        8( شبكة تكزيع الكيرباء؟ 38.4

 ال(4         نعػـ(8؟  (بشبكة الغاز الطبيعي38.3
 (ال4(نعـػ         8(مجيػػز بالياتؼ؟ 38.4

 

 (ال4(نعـػ         8(ىؿ تستعمؿ قاركرة الغاز؟ 38.5

 ؟ .....................................(مف ىك الشخص المسؤكؿ عف إعالة عائمتؾ34

 ال (4           نعػـ(8ؾ ىؿ مف عناصر أخرل تعمؿ؟ (في عائمت33

 * نعػػـ فحد د عددىـ:...................... 11(إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ *  33.8

 ال       (4نعػـ       (8ىؿ تساىـ في ميزانية عائمتؾ؟ (34

 ................................عائمتؾ؟ مصاريؼ(مف يساىـ كذلؾ في 35

 (ال4( نعػـػ         8(ىؿ لديكـ أطفاؿ بسف التمدرس؟36

 * نعػػـ فحد د عددىـ؟..............  11(إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ * 36.8

 ال(4         نعػػػـ(8ىؿ لديكـ بالعائمة طفؿ يعمؿ؟ (37

 *.14مباشرة لمسؤاؿ* انتقؿ*ال*  ت إجابتؾ إذا كان(37.8

مف (4           سنة   83-85مف ( 8عمره؟* نعػـػ فحد د كـ 12انت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ *إذا ك(37.4
 سنة 43- 45مف (4      سنة 89 -87مف (3  سنة     86 -84

 ( أذكر أسباب اشتغالو؟................................................................................38

 ال(4           نعػػػػـ(8مف الدكلة؟  نحػةعائمتؾ م(ىؿ تتمقى 39

ما نكع ىذه المنحػة؟: )يمكنكـ اختيار أكثر مف إجابة  * نعػػـ فحد د 14إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ *  (39.8
 كاحدة(

 الكتػب المدرسية(3                  دج   3555منحػة (4                قفة رمضػػػاف( 8

 األغطية كالمبلبس(5             المدرسية ألدكات( ا4



محـور خاص بالوضع االقتصادي وعالقته ببلورة تمثالت الفرد للفقـر(5

 "31( ال       فػي حالة عدـ عممؾ انتقؿ مباشرة لمسؤاؿ رقـ "4نعػػـ       (2؟ ىؿ تعمػػػػػػػؿ حاليا (30

 ( خارج مدينتؾ4( بمدينتؾ؟         8فيؿ تعمػػؿ؟ * نعـ 45(إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ *45.8

 منذ متى كأنت تعمػػؿ؟..................................... (32

 (غير الحككمي4( الرسمي      8؟فيؿ تعمؿ في القطاع ـ * نعػ30إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ *(48.8     

 ( أجير غير دائـ          4( أجيػر دائـ        3   ( عامؿ حر    4( مشتغؿ     8 ؟طبيعة عممؾ ما ىي (32

 ( متمرف5 

 أخرل حددىا.............................................................................................   
 

  دج    45555دج  إلى 85555(مف 4  دج    85555أقؿ مف ( 8ة دخمؾ؟ ما ىي قيمإذا كنت تشتغؿ ف (43

 دج فما فكؽ      35555مف ( 4      دج35555دج إلى 45555مف(3
 (ال4نعػـ         (8دخمؾ؟ أخرل لمصادر ىؿ لديؾ  (44

 * بنعـ فيؿ مصدر دخمؾ مف؟ 44إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ * (44.8

 بلؾ خاصة )سيارة أجرة...(  (أم3     نجارة، خياطة، تمحيـ،...(أعماؿ حرفية )(4أعماؿ حرة )تجارة(           (8

 .............أخرل حددىا.....................................       (أمبلؾ عائمية )دكاف، أراضي،...( 4

مباشرة لمسؤاؿ  ت ال تمارس عمبل إضافيا انتقؿنإذا ك     ال(4      نعػـػ(8( ىؿ تمارس عمبل إضافيا؟ 45
 "52رقـ"

 ...............................ما نكع ىذا العمؿ؟* نعػـ ف 35عمى السؤاؿ رقـ * إذا كانت إجابتؾ(45.8
                        نياية األسبكع(3(في المساء     4( في الصباح        8ما ىك الكقت الذم تزاكؿ فيو عممؾ اإلضافي؟ ( 46

 ..أخرل حددىا..............................................
 (ما ىي األسباب التي دفعتؾ لمزاكلة عمؿ إضافي؟......................................................47

 ال(4           نعػػػػػـ( 8( مف دخمؾ ىؿ تدخر جزءا منو؟ 48
 ال   (4            نعػػػػـػ (8( ىؿ تقترض ؟ 49

 ىذا راجػع إلى:يؿ فـػ * نعػ34إذا كانت إجابتؾ عمى السؤاؿ رقـ * (49.8
 المرض المتكرر ألفراد عائمتؾ.    (3        .( قمة الراتػب4      غػبلء األسعار (8
تقديمؾ المساعدة المالية (6      عدد أفراد عائمتكـ ذك الحجـ الكبير(5   زيارات االستجماـ المتكررة.  (4

 ة، غسالة..((نفقات أخرل )شراء تمفزيكف، ثبلج7         لغيرؾ.
 أخرل حددىا............................................................................

 (يمكنكم اختيار أكثر من إجاية)
 :.........................................................................الموضوعمبلحظات إضافية حول 



............................................................................................................
............................................................................................................

...................................... 

 .*16* رقم:  الملحق

-

 *دليل المقـابلـة*

التاريخ:.../....../........، الساعوة: من......إلى.....، اليووم:..............، 

 ..................المكان:............

 

 

 :ة طييةووتحي

إننا  ىرندي كريمة"نشكركـ مرة أخرل عف منحنا جزءا مف كقتكـ كنذكركـ باسمنا: الطالبة " إننا

، جئنا لمحاكرتكـ في إطار كاألنثركبكلكجياجامعة عبد الحميد بف باديس تخصص عمـ االجتماع بندرس 

تركف مانعا ا كنتـ ال إذ". التمثل االجتماعي لظاىرة الفقر لدى األسر الجزائريةبحث يتناكؿ مكضكع: "

عاىدكـ أف ما تدلكف بو سيمحى بمجرد انتياء البحث. في ذلؾ، فسنقـك بتسجيؿ كبلمكـ حتى نتذكره، كن



بطبيعة الحاؿ فإف كبلمكـ سيبقى جد سرم كال يذكر اسمكـ إطبلقا. إذا كنتـ اآلف مستعدكف، بعد أف تـ 

 األىؿ.بك شخصيا  بكـكتجييز كؿ شيء، سنشرع في طرح األسئمة المتعمقة إعداد 

 

 

 

 المحور األول: تمثل الرائمة الجزائرية لماىية الفقر والفقير:
 حسب اعتقادؾ ماذا يعني لؾ الفقر؟-8

 ىناؾ مف يعتقد أف  الفقر يكلد مع األشخاص فما رأيؾ بذلؾ؟-4

 حسب اعتقادؾ ما ىي أىـ مبلمح الفقر؟-3

 حسب تصكرؾ بماذا يمكف ربط الفقر؟-4

 كؿ عف ظاىرة الفقر؟حسب اعتقادؾ مف المسؤ -5

 ما ىي أسباب الفقػر؟-6

 كيؼ يمكف أف يصبح الفػرد فقيرا؟-7

 )كخصائصو(.  انطبلقا مف تصكرؾ مف ىك الفرد الفقير؟ -8
 

 الييانات الشخصية:
 الجنس:

 السػف:

 المستكل التعميمي:

 مكاف المسكف:

 طبيعة المسكف:

 ممكية المسكف:

ناثا.  عدد أفراد العائمة: ذككرا كا 



 ة المينية لممبحكث:الحال

 بيعة العمؿ:ط

 ىؿ الكالديف عمى قيد الحياة؟

 المستكل التعميمي لمكالديف:

 الحالة المينية لكبل الكالديف.

 

 الرقـ البيانات الشخصيػػة
 10 ، مستكل تعميمي جامعي، عاممة، الكسط الحضرم.غير متزكجةسنة،  29أنثى، 

 16 أطفاؿ، سكف منفرد. 64ماكثة بالبيت، أـ سنة، مستكل تعميمي متكسط، متزكجة،  54أنثى، 

 11 مقيمة بالكسط الحضرم. ، مستكل تعميمي جامعي، غير متزكجةسنة،  18أنثى، 

 12 متزكجة، ماكثة بالبيت. ،سنة، مستكل تعميمي ابتدائي 36أنثى، 

 13 سنة، متزكجة، مستكل ثانكم، أـ لطفؿ، مقيمة بالحضر. 22أنثى، 



 الشخصٌــة.البٌ ن ت  :*01الالحق رق *

 

 لدراستيم.  الدراسة  عينة  أفراد  إكمال  عدم *:أسباب01* رقم  الملحق

 *: "توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير كره الدراسة".2الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكوورار يسيب كره الدراسة

 22 38 نرووم

 20 303 ال

 522 245 المجمــوع

 

 

 

 

 اسة بسبب سن المراىقة"*:" توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير عدم إكمال الدر 2الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكوورار يسيب سن المراىقة

 213 20 نروووم

 2215 362 ال

 522 245 المجمــوع

 *:" توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير الطرد من المدرسـة":1الجدول رقم*

 14 ، مستكل جامعي )طالب(، مقيـ بالريؼ.، أعزبسنة  26ذكر، 

 15 أطفاؿ، مستكل تعميمي ابتدائي، عامؿ يكمي، مقيـ بالريؼ. 64سنة، متزكج، أب  66ذكر، 

 16 ، مستكل جامعي، عاممة، مقيمة بالكسط الحضرم.غير متزكجةسنة،  27أنثى، 

 17 سنة، مستكل تعميمي متكسط، أعزب، عامؿ يكمي، مقيـ بالريؼ. 36ذكر، 

 01 ، مستكل تعميمي ثانكم، مقيـ بالريؼ.سنة 26ذكر، 

 00 سنة، غير متزكجة ، مستكل تعميمي متكسط، متمرنة، مقيمة بالحضر. 22أنثى، 

 06 سنة، غير متزكجة، مستكل تعميمي جامعي، عاممة، مقيمة بالحضر.34أنثى، 



 %النسية المئوية التكووورار الطرد من المدرسة

 312 02 نعػػـ

 2510 333 ال

 522 245 المجمــوع

 توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير المرض". *: "3الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكووورار يسيب المرض

 313 02 نروم

 2618 330 ال

 522 245 المجمــوع

 توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير البعد عن مكان الدِّراسـة": *: "5الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكوورار الدتراسةاليرد عن مكان 

 312 02 نروم

 2510 333 ال

 522 245 المجمــوع

 

 

 

 

 

 *:" عدم إكمال الدراسة بسبب الفقــر":1الجدول رقم*

 %النسيوة المئوية التكوورار يسيب الفقر
 218 3 نعػػػػػػػـ

 2213 362 ال

 522 245 المجمــوع

 زيع أفراد العينة وفقـا لمتغير رفض األىل مواصلتيم لدراسـتيم":*:" تو 2الجدول رقم*



 %النسية المئوية التكوورار رفض األىل

 212 3 نروووم

 2210 368 ال

 522 245 المجمــوع

 *:" توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير التيميش العائلي":3الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكوورار التيميش الرائمي

 213 20 نرووووم

 2215 362 ال

 522 245 المجمــوع

 *:" توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير اإلنفـاق على العائلـة":4الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكوورار سيب عدم إكمال الدراسة

 012 03 نرووووووم

 2810 332 ال

 522 245 المجمــوع

 ينة وفقـا لمتغير االندماج بعالم الشغل":*:" توزيع أفراد الع20الجدول رقم*

 %النسية المئوية التكوورار االلتحاق يالشغل
 0518 003 نرووووم

 8313 332 ال

 522 245 المجمــوع

 

 الملحق السابع: الرسومات البيانية.

 .نسب توزيع أفراد العينة وفقـا لمتغير صفة تملك المسكن:25الشكل



 

 ":ديمغرافيةأفراد العينة وفقـا لمتغير أسباب الفقر ال يعتوز   نسب :"54الشكؿ 

 

 ":انطالقـا من تصريحات المبحوثينأسباب الفقر   :"53الشكؿ 
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 أسباب الفقــر

 أسباب اجتماعيـــة أسباب اقتصاديــة

 التبذيــــر.-

 الهجـــــرة.-

 ألوالدهم.إهمال األهل -

 طبيعة الظروف االجتماعية لألفراد.-

 ضعف تكافؤ الفرص.-

 البطالــة وقلة فرص العمل.-

 غالء المعيشة. الحرمان المادي.-

 غياب االستثمار الفالحي.-

 


