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أوال وقبل آل شئ نحمد اهللا ونشكره على أن وفقنا إلى إنجاز هذا العمل 

وبعد اهللا عزوجل نقدم الشكر الجزيل النابع من أعمــاق الفؤاد وليس 

على آل  محمــد بومخلــوف من أطراف اللسان لألستــاذ الفاضل :

آلمة نصحنا بها أو جهد بذله من أجلنا ، فله منا أسمى عبارات االمتنان

واالحترام و التقديـــر . 

آما الننسى أساتذتنا األآــارم في قســم علم االجتماع عموما و فرع 
 الحضري خصوصا .
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  : مقدمة 

  

ذا                         اعي ويشمل ه الواقع االجتم ق ب اع بدراسات تتعل م االجتم احثون في عل يقوم الب

األخير جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية ويختار الباحث عادة مجاال  

ة ، وال      اعه للدراس ع إلخض ذا الواق ن ه ددا م ر     مح وب زاخ ة الجن ري وخاص ع الجزائ واق

بالموضوعات التي يمكن أن تكون مشاريع دراسات معمقة فهناك ظواهر اجتماعية عديدة في 

ري        دما شهد الجنوب الجزائ ذا بع اعي وه مجتمع الجنوب الجزائري برزت في الواقع االجتم

ل م   ة ولع ديرة بالبحث والدراس ة التحضـر وهي ج ـراء عملي ا ج را اجتماعي ذه تغي ين ه ن ب

م يتجه       ة التحضر حيث ل الظواهر االجتماعية هي ظاهرة القيم البدوية وتغيرها في ظل عملي

ا              ل ألنه ر ب ا في الجزائ ة مثيالته ـع من قل ـة ال تنب ذه الـدراس ة  ه ـالئل فأهمي لدراستـها إال الق

ر        اة مجتمع الجنوب الجزائ ة المستجدة في حي ي تتصدى لموضوع يعتبر من المواضيع الهام

اة         واحي الحي ع ن هذا األخير الذي عرف حرآة تنموية هامة على إثرها شهد تحضرا في جمي

ـية أو  إاالجتماعية حيث انتقلت عدة قرى آبيرة إلى مدن ومراآـز حضـرية  ما بالزيادة الطبيع

ـة           اة البـدوي ـو من نمط الحي ال آخـر وه ال انتق ـذا االنتق من خـالل الـنزوح الريفـي وواآب ه

نمط الحياة الحضرية وهذا التغير يمس مباشرة القيم التي يحملها األفراد وخاصة الشباب   إلى 

ع           دم في جمي ه التق ذي يبنى علي م األساس ال ع وه دة العريضة في المجتم ون القاع ذين يمثل ال

درة ونشاطا وإصـرارا      ـة وق مجاالت الحياة فضال عن ذلك فهم من أآثر فئات المجتمع حـيوي

ا         على العمل آما ة يمكنن ذه الفئ ـر ومن خالل ه أن لديهم اإلحساس بالجديـد والرغبة في التغي

ذي          اعي ال ر االجتم ة بسبب التغي يم البدوي ى الق التعرف على مدى التأثيرات التي انعكست عل

  .شهده مجتمع الجنوب الجزائري خالل عملية التحضر 

ذه    ذي      ولذلك آانت هذه الدراسة التي نحاول إلقاء الضوء على ه ر ال يم لتكشف مدى التغي الق

د       ى عدة فصول  وق ا عل أصابها في ظل الحياة الحضرية وتشمل بابين اثنين يحتوي آل منهم

 :جاء فيها ما يلي 

ة فصول       ى أربع وي  عل و يحت ة  وه ة والنظري ة المنهجي اب األول بالدراس تص الب ا يخ فيم

ا        اني فيتن ا الث اء المنهجي للبحث أم ا البن داوة والثالث التحضر     يتناول األول منه يم والب ول الق



اني           اب الث تص الب ران ويخ ر الحي ث قص ة البح اول منطق ع يتن اعي والراب ر االجتم والتغي

داول           ة والج ديم العين امس تق ل الخ اول الفص ول يتن ة فص مل خمس ة ويش ة الميداني بالدراس

ـيم وا  ين التعل ـالقة ب اول الع ـذي يتن ادس ال أتي الفصـل الس م ي ا ث ا الخاصة به ة أم يم البدوي لق

السابع فيهتم بالعالقة بين المهنة والقيم البدوية والثامن يشير إلى العالقة بين اإلقامة الحضرية  

ائج            م النت ه أه ام نعرض في تنتاج ع ذه الفصول اس ي ه م يل والقيم البدوية والتاسع للقيم الثابتة ث

  .التي توصلت إليه الدراسة ثم تنتهي هذه األخيرة بالخاتمة 
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  :البناء المنهجي للبحث: الفصل األول1-

  :تقسم هذه األسباب إلى قسمين هما: أسباب اختيار الموضوع 1-1

  :ذاتية1-1-1 - 

ة   ة علمي ي معرف ة ف ي        الرغب ر ف ة التحض ل عملي ي ظ ة ف يم البدوي اول الق يولوجيا تتن سوس

  .لفضول العلمي لدي حول هذه الظاهرةالمنطقة، وهذا تلبية ل

ذا المستوى     ذلك      " الماجيستر "انعدام دراسات سوسيولوجيا به ران ل ة قصر الحي اول مدين تتن

 .آان لنا السبق في هذا المجال وتقديم دراسة علمية حول المجتمع القصر الحيراني

ـة سواء نظريالباحث  تواجد ذه الدراسـ ـراء ه ى إج ـة يساعده عل ة من في المدين ة أو ميداني

  .خالل مالحظاته أو تواصله مع المبحوثين الذين سوف يجري معهم البحث الميداني

  :موضوعية2-1-1

م        سوسيولوجي الرغبة في دراسة القيم دراسة  ة وأه ا االجتماعي ا الكشف عن طبيعته ل لن ة تكف

   .النظريات المفسرة لها

ا عملي       أثيرات التي تترآه ة الت ة طبيع ذا      الرغبة في معرف يما وأن ه يم الس ى الق ة التحضر عل

 .هو من أهم مواضيع علم االجتماع الحضري" التحضر"الموضوع 

اهرة    ذه الظ ول ه يولوجية ح ة سوس وفير دراس ديم وت يم"تق ة قصر  " التحضر والق ي مدين ف

توى         ذا المس ي ه دامها ف ل انع م نق ات ل ـوث والدراس ة البحـ درة وقل را لن ذا نظ ران وه الحي

  ".الماجستير"

ى    م إل الرغبة في معرفة دور الحياة الحضرية في بلورة قيم مشترآة بين أفراد المجتمع ودفعه

 .التخلي عن بعض القيم البدويـة التي ال تناسب هذا النمط الجديد من الحياة

ة   ـوع التحضر ومدى تأثيره على القيـيعتبر موض: أهمية الموضوع 1-2 م وخاصة في منطق

ري        الجنوب من أهم المواضيع   يما أن مجتمع الجنوب الجزائ الجديرة بالبحث والدراسة الس

  .شهد وال يزال يشهد عملية التحضر 

ا ومن      ) التحضر (ومما ال شك فيه أن هذه العملية ائدة في مجتمعن يم الس قد تترك آثار على الق

  :هذا المنطلق في أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها

  .ر على القيم في مجتمع الجنوب الجزائريتساعدنا في الكشف عن أثر عملية التحض



 .تمكننا من معرفة التغيرات التي طرأت على منظومة القيم في مجتمعنا

 .معرفة القيم التي بقية ثابتة لم تتغير والقيم التي تغيرت أو زالت بفعل التحضر

عة في  آما أن أهمية هذا الموضوع تكمن في اهتمامها بشريحة الشباب هذه الفئة الكبيرة وواس

ا   ي توضح لن ري فه وب الجزائ ة الجن ة(منطق ة ) الدراس لوآياطبيع يم   تس أي الق باب وب الش

 .تتمسك بالحديثة أو القديمة

اة             ه حي ز ب ا يتمي ة الجنوب وم ى منطق ه يلقي الضوء عل آما أن أهمية الموضوع تكمن في أن

  .بدوية وتحول وتحضر

  

ذه ولوجي أهداف مرـلكل دراسة سوسي:  أهداف البحث  1-3 تنا ه ا يخص دراس جوة وفيم

  :فهي تهدف إلى

  .التعرف أآثر على القيم السائدة في مجتمعنا وإلقاء الضوء عليها ومعرفتها معرفة علمية -

  .الكشف عن أهم التغيرات التي طرأت على هذه القيم تحت تأثير التحضر -

  .األفراد وخاصة لدى فئة الشباب تسلوآيامعرفة مدى تغلغلها في  -

ه   تاء صورة واضحة وعلمية عن مجتمع مدينة قصر الحيران والتغييرات التي حدثإعط - في

  .جراء عملية التحضر وانتقاله من مجتمع يعيش الحياة البدوية إلى مجتمع حضري

د   ـحول القيم البدوي ةولوجيـتقديم دراسة سوسي - ا أن تفي ة في مجتمع الجنوب الجزائري يمكنه

  .م االجتماع في بحوثهم وخاصة حول منطقة الجنوبالقراء والطلبة في ميدان عل

ة التحضر  - أثير عملي ألة ت ي عالجت مس ابقة الت ة الس استعراض بعض الدراسات األمبريقي

  . على القيم وذلك قصد الوقوف على الكيفية المنهجية التي عولجت بها هذه الظاهرة

  

  

  

  

  

  



  : اإلشكالية  1-4

  

ران  عرف الجنوب الجزائري               تمدنا وتحضرا لبعض قراه البدوية آقرية قصر الحي

انم أحد     35الموجودة جنوب شرق مدينة األغواط وتبعد عنها بـ  ن غ آلم والتي أسسها ذياب ب

يالدي      رن الحادي عشر م ة    1أمراء بني هالل في الق ان  "وآانت قبيل أول من سكنها   " رحم

ة     اتجه اآلخر  حيث آانوا بدوا رحل جزء منهم استقر بالقصر والقسم   عين  "شماال نحو مدين

د" وسارة ي  تبع ة والت ة الجلف ا لوالي ة إداري ارة(التابع ران بحوالي ) عين وس عن قصر الحي

  . آلم200

ى العصبية ويسوده التضامن  ز عل ي يرتك ه قبل دوي بأن ع الب دو الرحل أي المجتم ز الب ويتمي

تماعي الذي يعتمد على األعراف  اآللي والتعاون والعالقات غير الرسمية وسيادة الضبط االج

لوآيا        ات وس دد توجه ه تح ة ب يم خاص وده ق ا تس د، آم ادات والتقالي راد   توالع ال األف وأفع

  .المرغوب فيه لدى المجتمع

ل والترحال وتتضمن نشاطا اقتصاديا بسيطا محددا بزراعة             ى التنق وم عل آما أن البداوة تق

را       معاشية وتنمية ثروة حيوانية يستمد منها البد ان التحضر أم ا آ ه الضرورية ولم وي حاجات

ذا التحضر    حتميا ينتقل بموجبه المجتمع الريفي أو البدوي إلى مجتمع حضري، سواء أآان ه

ى    ا إل من خالل التمرآز السكاني أي أن زيادة حجم سكان قرية ما من القرى جدير بأن يحوله

ى ق   2مدينة وهذا حسب تعريف تزدال ا      ولما نسقط هذا األمر عل ران فنجد أنه ة قصر الحي ري

دد    1874شهدت ارتفاعا في عدد سكانها ففي سنة    ان الع وصل   1966وفي سنة    11393آ

ى  نة  2098إل ي س دد  1977وف ان الع نة  3770آ ي س ى  1987وف ر  8029إل وآخ

ه في         412985نجد أنه بلغ  1998اإلحصائيات لسنة  نسمة وفي أحدث اإلحصائيات نجد أن

  5.ألف نسمة 16عدد من اقترب ال 2005سنة 
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ة قص       د شهدت مدين زوح الريفي فلق رتين من     رباإلضافة إلى عامل آخر وهو الن ـران فت الحي

نة  دثت س ى ح زوح األول اف  1959الن كان أري القوة س ي ب تالل الفرنس ل االح دما رح عن

نوا     " غابق"و "تاونزة" ة فحدثت في الس رة الثاني ت بعد معرآة وقعت في هذا األخير وأما الفت

ة    ل  "األخيرة حيث استقر بالمدينة بدو رحل من قبيل ه يوجد      " أوالد ناي ا أن اف آم بسبب الجف

ة االقتصادية بحيث تنوعت مصادر         عامل آخر للتحضر أال وهو مخططات ومشاريع التنمي

دمات    ة، الخ ة، المقاول ال الخزفي ومي، األعم الوظيف العم ة، آ ب الزراع ى جان ل إل العم

ة           االجتماعية والتجارة  ين المدين ة أو ب رة داخل المدين ة آثي رة بحيوي ذه األخي ز ه الحرة وتتمي

  .ومدن أخرى

األمر ال  وزيادة علة ذلك نجد تغيرا آبيرا في وسائل اإلعالم واالتصاالت والمواصالت وهذا 

رة           الم أجمع بحيث أصبحت الك ل الع ران وحدها ب ة قصر الحي األرضية بفضل    يخص مدين

ة   وجي قري ور التكنول ر         التط باب غي ة الش ران وخاص ر الحي ع قص ذلك فمجتم غيرة ول ص

  .معزولين اليوم عما يدور من حولهم سواء في الوطن أو في العالم

ة      اة االجتماعي ادي للحي ونرى من خالل ما سبق تطورا سريعا وتغيرا ملحوظا في الجانب الم

ه  ذي يطرح نفس ؤال ال ن الس ران ولك ة قصر الحي ي مدين ر الس: ف ذا التغي ل ه ب ه ريع للجان

  المادي في الحياة االجتماعية واآبه تغير في القيم؟

ة     يم البدوي ى الق ومن خالل هذا التساؤل نود  التعرف على مدى تأثير االستقرار والتحضر عل

ر والشريحة          ل النسبة األآب ذي يمث ر ال ذا األخي من خالل ترآها أو التمسك بها لدى الشباب ه

ا تساهم      األوسع في مجتمع مدينة قصر الحي ة اجتماعي ة فاعل ه فئ ران، هذه الفئة التي تتميز بأن

ان         ة اللت ة والمراهق في عمليات التحول والتغير االجتماعي وهي تختلف عن مرحلتي الطفول

ين      وازن ب ا الت دث فيه ي يح باب الت ـة الش ى عكس مرحل اب عل ذ واآتس ا أخ ران مرحلت تعتب

لوآياته   إن س ذلك ف داع ول اب واإلب ارا ماالآتس ذا   وخي ن إدراك وله ة وع ـة وواعي تهم مسؤول

رآة التي تعكس     ارتأينا أن هذه الفئة ستوفر لنا اإلجابة الحقيقية عن التساؤل السابق وتكون الم

اؤل       الل التس ن خ يم وم ك الق ى تل دثها التحضر عل ي أح رات الت ا التغي تخلص  لن ابق نس الس

  التساؤالت التال



  :التساؤالت المطروحة-

  .ر على القيم البدوية لدى الشباب؟ما مدى تأثير التحض

 .ما هو دور التعليم في تغير القيم البدوية لدى الشباب؟

ة يم البدوي ى الق ي سوق العمل الحديث عل أثير االنخراط ف ا مدى ت األسرية، االقتصادية، (م

 .لدى الشباب؟) السياسية

زمن    ة الحضرية   (ما هو تأثير عامل ال دة اإلقام ة   ) م يم البدوي ى الق سرية، االقتصادية،   األ(عل

 .لدى الشباب؟) السياسية

 

  :    الفروض المقترحة

    

يم     ن  الق وقفهم م ي م ر ف ى تغي ك إل ا أدى ذل باب آلم دى الش ي ل توى التعليم ع المس ا ارتف آلم

 ).األسرية، االقتصادية، السياسية(البدوية

ر         ى تغي ؤدي إل وقفهم من   تمكن الشباب في المدينة من االنخراط في سوق العمل الحديث ي م

 ) .األسرية، االقتصادية، السياسية(القيم البدوية

ة   يم البدوي ن  الق باب م ف الش ر موق ية (يتغي ادية، السياس رية، االقتص دة  ) األس ت م ا طال آلم

 .إقامتهم الحضرية

 .هناك بعض القيم تبقى ثابتة عند الشباب لم تتغير على الرغم من عملية التحضر والتغير

  

  

  

  

  

  

  

 



  :  مفاهيمتحديد ال 1-6

 

ة 6-1-1 ي : قيم فة فف ـاع والفلس ـم االجتمـ اد وعل ي االقتص ة ف ـة خاص ه أهمي طلح ل مص

ة في االقتصاد المارآسي      االقتصاد ترتبط نظرية القيمة بنظرية الثمن أو السعر غير أن القيم

ا في        ين، أم ا نظام اقتصادي مع تكون متضمنة في نظرية توزيع السلع والخدمات التي ينتجه

الج من     علم ا ذلك تع الجتماع فإن القيم تعتبر حقائق أساسية هامة في البناء االجتماعـي وهي ل

وجه النظـر السوسيولوجية على أنها عناصـر بنائية تشتق أساسا من التفاعل االجتماعي وتعد 

ـث     ة أو البح ي النظري ة واضحة ف ي تحظى بأهمي ن الموضوعات الت رة م نين األخي ي الس ف

ـولوجي وتع  م        السوسي يم جزءا من األخالق والفلسفة السياسية وعل ـة للق ر المعالجة الفلسفي تب

ئلة          ى أس آخر عل كل أو ب ة بش ا اإلجاب ى اختالفه فية عل ذاهب الفلس ت الم د حاول ال ولق الجم

ة     ى طبيع ومشكالت فلسفية ترتبط بالقيم ولكن اإلجابات لم تصل حتى اآلن إلى اتفاق حتى عل

ا جديرا بالبحث     المشكالت المرتبطة بهذا المو ضوع ومع ذلك ستظل القيم مبحثا فلسفيا هي م

  1.والتأمل

ة 6-1-2 ة اجتماعي ة : قيم ات الهام ن التعريف ن م وم ولك ذا المفه ات له دة تعريف د ع توج

رد أو الجماعة و     " للمصطلح تعريف آالآهون ز الف فالقيمة هي تصور واضح أو مضمر يمي

ا باال    مح لن ث يس ه بحي وب في و مرغ ا ه دد م لوك   يح رة للس اليب المتغي ين األس ن ب ار م ختي

ة     " والوسائل واألهداف الخاصة بالفعل اعي القيم ه النسق االجتم أما بارسونز فيعرفه في آتاب

دائل التوجه         " بأنها ين ب ار ب ارا أو مستوى لالختي را معي عنصر في نسق رمزي مشترك يعتب

ف   ي الموق د ف ي توج ة وأس   " الت ايير عام ل مع ا تمث يم هن أن الق اء   ف ا أعض ارك فيه ية يش اس

  2.المجتمع وتسهم في تحقيق التكامل وتنظم أنشطة األعضاء

اتج  " " إميل دورآايم" أما العالم  يعتبر القيم جزءا ال يتجزأ من النسق االجتماعي هذا النسق ن

  3".عن ترابط بين الدين واألخالق
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ر    ى ال ا     من خالل ما سبق نالحظ تنوع في التعريفات حول القيم ولكن عل ك نجد أنه غم من ذل

ذا      ة المجتمع وبه ائج ثقاف تشترك في عناصر معينة من بينها أن القيم تحدد السلوك الفردي ونت

  .يمكننا استخالص تعريف إجرائي لمفهوم

ة6-1-3 يم البدوي ي     :الق ـر ف ـة تؤث ـز الجماع اهيم تمي ـورات ومف ن تص ـبارة ع ـي ع ه

د     ائل وتح اليب والوس داف واألس اراتهم لأله د     اختي ا وتتجس ه اجتماعي وب في و مرغ ا ه د م

اهيم هي        ممظاهرها في اتجاهات األفراد وسلوآياته ذه التصـورات والمف ة وه ة والفعلي اللفظي

ة خاصة      تنتاج الحياة البدوية هذه األخيرة تفرز عادات وسلوآيا دات ورموز اجتماعي ومعتق

  .بها يكتسبها المجتمع الذي يعيش هذا النمط من الحياة

ا      :تغيرال6-1-4 ة يمكن له ه أن القيم لقد ورد هذا المصطلح في العنوان والفرضيات ونقصد ب

أن تأخذ شكال آخر غير الشكل الذي آانت عليه في الحياة البدوية الصرفة آما يمكن أن يشير   

  .التغير إلى معنى الزوال واالضمحالل للقيمة تحت تأثير التحضر

ع   : التغير االجتماعي 1-6-5 ة         هو آل تحول يق رة زمني في مجتمع من المجتمعات خالل فت

ة      اء أو الوظيف ك في البن محددة ويصيب اإلنسان والنظم والظواهـر االجتماعيـة سواءا آان ذل

ات        يم واالتجاه دات والق ار والمعتق لوك واألفك اط الس ي أنم ر ف ى التغي ا عل مل أيض ا يش آم

  .نتيجة متغير واحد ويحدث التغير نتيجة تفاعل مجموعة معقدة من التغيرات وليس

ه             :الثبات 6-1-6 ا هي علي ة آم اء القيم ى بق وان فقط وهو يشير إل ورد هذا المفهوم في العن

ة   سواء في الحياة البدوية أو الحياة الحضرية، أي أن عملية التحضر لم تؤثر عليها وبقيت ثابت

  .لدى أفراد المجتمع

ديث 6-1-7 ل الح ـ :سوق العم وفره المدين ا ت ه م درس أو ونقصد ب ـن حضرية آم ة من مه

طبيب أو مهندس أو العمل في مؤسسات عمومية أو خاصة أو من حرف جديدة آالميكانيك أو 

ا    تصليح األدوات الكهرومنزلية وغيرها من المهن واألعمال التي أنتجتها الحياة ولقد حددنا ه

  .في هذه الدراسة بـ قيم أسرية واقتصادية وسياسية وأخرى عامة

ذه اللفظة في        : قامة الحضريةاإل 6-1-8 ة ووردت ه رد داخل المدين ة الف ونقصد بها مدة إقام

ـول     ي تق ـة الت ـة الثالث ة     " الفرضي يم البدوي ـن الق ـباب م ـف الش ر موق ـة، (يتغي األسري

ا      " آلمـا طالت مـدة اإلقامة الحضرية) االقتصاديـة، السياسيـة ذه الفرضية يمكنن فمن خالل ه



ة أي    معرفة العالقة المو يم البدوي جودة بين مدة اإلقامة الحضرية وتغير موقف الشباب من الق

  .مدى تمسكه وحفاظه على هذه القيم

باب 6-1-9 ـة واإلراد        :الش ـوة والحيوي ز بالق ر تتمي ل العم ن مراح ـة م ـي مرحل د  ةوه وق

ذه أن   اختلـف فـي تحديـد الفتـرة الزمنيـة التي تشملـها ولكن مع ذلك فقـد ارتأينا في درا تنا ه س

ى سن    20تحدد فترة الشباب من سن     ة        30إل تيعابها وتسهيل الدراسة الميداني تم اس ك لي وذل

تنا            ار أن يكون الشباب في دراس ين االعتب ـذ بع م األخ د ت معها، وباإلضافة إلى تحديد السن ق

  .هذه يشمل جميع الفئات التعليمية والمهنية وآذا اإلقامة الحضرية

  

  : المناهج 7-1

ار واستعمال                   ى حسن اختي إن النتائج الدقيقة ألي دراسة تتوقف بالدرجة األولى عل

ا  دروس، وفيم ة الموضوع الم ى حسب طبيع ا عل ات ويتوقف أيضا اختياره اهج والتقني المن

  :يخص بحثنا هذا فقد تم اختيار المناهج التالية

ة7-1-1 ة التاريخي ى ال :المقارب ز عل ن خصائصها أن ترآ ة أي م ـن دراس ماضي إذ ال يمك

ال          ي المج جيلها ف ث بتس وم الباح م يق ا ث د وقوعه ة إال بع واهر االجتماعي ن الظ اهرة م ظ

ل       التاريخي، إن استعمال هذه المقارنة يعني اللجوء إلى الماضي قصد دراسة الظاهرة وتحلي

درس         "اشكاليتها المطروحة وهي    وم التي ت ا العل اهج التي تعول عليه م المن الماضي   من أه

ـم    بتسجيالته ووثائقه ويعتمد هذا المنهج على الجمع واالنتقاد والتصنيف وتأويل الواقع ومن ث

ة     ى الواقع ـو األصـداء إل ة لتوضيح       1"آان العمـل األول للباحث ه ذه المقارب د استعملنا ه وق

ة   إذ من   "وإبراز أهم القيم البدوية التي آانت موجودة في مجتمع قصر الحيران بطريقة علمي

  المستحيل أن تثير مسائل عصرنا بطريقة الئقة إذا غاب عن أذهاننا 

اع م االجتم ـة عل اريخ يشكل عصب ي  2"أن الت ا ف ـزا هام ـذ حي اريخي يأخ ـب الت ذا فالجان وله

  .البحث السوسيولوجي
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ي  7-1-2 ى اآتشاف          :المنهج الوصفي التحليل ة وهو يهدف إل يالت الكمي ى التحل د عل ويعتم

وصف الظواهر وصفا دقيقا وتحديد خصائصها تحديدا آيفيا وآميا وهي تقوم بكشف الوقائع و

عن الحالة السابقة للظواهر وآيف وصلت إلى صورتها الحالية وتحاول التنبؤ بالمستقبل فهي  

تقبلها  ا        1فهم لماضي الظاهرة وحاضـرها وآذا مس تنا يمكنن ى دراس نهج عل ـذا الم وإلسقاط ه

م   ا ينقس ول أن بحثن ـة     الق ة تحليلي ا دراس اهرة وثانيه فية للظ ة وص ا دراس مين أولهم ى قس إل

ا عن    ق به ا يتعل ذا م ي الحاضـر وآ ـرة ف ـي وصف الظاه ل ف ا الوصف فيتمث ـرة فأم للظاه

ى   افي ،اإلضافة إل ا أي الوضع الثق ات المرتبطة به ائق والمعطي ع وتلخيص الحق ق جم طري

ة   ات حول التحضر        الجانب االجتماعي واالقتصادي للحياة البدوي ك جمع معطي ى ذل ضف إل

ا             ل حوله ا قي ا وم ا وتعريفاته يم واتجاهاته ذلك جمع المعلومات حول الق ه وآ وآل ما يتعلق ب

باإلضافة إلى إلقاء الضوء على التغير االجتماعي، وأما القسم الثاني والمتعلق بالتحليل فيمكن 

ن من معطيات آيفية إلى أخرى أن يبرز في تحويل المعطيات التي جمعت عن طريق االستبيا

ر التعليق    آمية وترجمتها إلى بيانات توضع في جداول يتم تحليلها تحليال إحصائيا وفي األخي

  .عليها واستخالص النتائج منها

ة جمع     :تقنيات جمع المعلومات 8-1 ه عملي ال بد للباحث أن يحدد تقنيات تتيح له وتسهل علي

ذه التقني     ى أن تكون ه ذه حول         المعلومات عل تنا ه ة البحـث وفي دراس ـع طبيع ات تتماشى م

  .تغير القيم البدوية استعملنا التقنيات التالية

تبيان 8-1-1 ي         :االس ة والت وم االجتماعي ي العل يوعا ف ا ش ات وأآثره م التقني ن أه ي م وه

ات الخاصة حول الموضوع وهي بكل          يستعملها الباحث في جمع أآبر عدد ممكن من البيان

ى مجموعة من         و" بساطة  ـوي عل ين الباحث والمبحـوث والتي تحت سيلة رئيسية لالتصال ب

راد       2"األسئلة، تخص المشكلة التي يـراد من الباحـث معالجتها  ـة من األف ى عين تعـرض عل

ه   ة مباشرة للتقصي    " ويطلب منهم اإلجابة عليها آتابيا، ويعرفه موريس أنجرس على أن تقني

ام بسحب آمي يهدف        العملي تستعمل إزاء األفر ة والقي ة موجه اد وتسمح باستجوابهم بطريق

  3".إلى إيجاد عالقات رياضية والقيام بالمقارنات رقمية
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  .ومن خالله يكتشف الباحث بعض الحقائق التي تمكنه من التأآد من صحة الفرضيات

ام في البحث الع     : المالحظة بالمشارآة 8-1-2 دورها اله ة ل لمي من   اعتمدنا على هـذه التقني

ائق التي            احيث أنه ى الكشف عن بعض الحق ا وتهدف إل ة لظاهرة م تعرف بالمشاهدة الدقيق

و بسيطة    يمكن أن يستخرجها من خالل االستنباط، آما أنها تسهم فـي إعطاء الباحث نظرة ول

يلة التي              ل الوس ا تمث دان بحيث أنه ا في المي ة ثبوته ة في حال ائق علمي من شأنها أن تكون حق

ى معلومات   تالزم  الباحث إلى أن يخلص من بحثه ولكن على الرغم من مزاياها الحصول عل

ا            ى الباحث أن يكون متمتع ا تفرض عل ر من أصعب األدوات استعماال ألنه دقيقة فهـي تعتب

  .ةبمرونة تسمح له بالتكيف تلقائيا مع حياة المبحوثين لكونه يقاسمهم نمط الحيا

  :عينة البحث 9-1

ا يخص    :لجغرافيالمجال ا 9-1-1 ويقصد به المنطقة التي سيجرى فيها البحث الميداني وفيم

  :بوالية األغـواط لعدة أسباب هي" قصر الحيران" بحثنا  فقد وقـع االختيار على مدينة 

ة التي     - وجود جيلين هي اآلباء واألبناء بحيث أن اآلباء يحملون قيم بدوية اآتسبوها من البيئ

داوة (آانوا يعيشـون فيها  ة         ) الب ذه الترآيب ـة فه اة الحضري ـن يعيشـون الحي اء الذي ـل األبن وجي

يهم            اء هل انتقلت إل ا اآلب ة التي يحمله ـم البدوي ة الشباب بالقي سوف تساعدنا على إبراز عالق

  .وتمسكوا بها أم تغير موقفهم منها وتخلو عنها

ـذا المس     - ـي ه يولوجيا ف ـات سوس ـدام دراس ـل انع م نق ـة إن ل تير(توى قل ذه ) الماجس ي ه ف

  .المنطقة مما دفع الباحث إلى المبادرة وتقديم بحث يلقي الضوء على هذه المدينة

  .قرب الباحث من الميدان وهذا ما يساعده ويسهل عليه انجاز البحث الميداني -

تواه      :المجال البشري 9-1-2 ى آخر حسب مس لما آانت طبيعة التأثيرات تختلف من شاب إل

ذه       التعليمي ة من الشباب تشمل ه والمهني ومدة إقامته الحضرية، فكان البد علينا اختيار عين

ؤثر بشكل        ـرناها يمكن أن ت االختالفات، فانطالقا من أن آل خاصية من الخصائص التي ذآ

ذه             مل ه ة أن تش ى العين ـب عل ذلك وج ـرة ول ى الظاه رى عل ية األخ ن الخاص ف ع مختل

  .العناصر

اة         االنتماء الحضري للشب أثره بالحي ة مدى ت ذا لمعرف ة وه ا داخل المدين اب أي أن يكون مقيم

  .الحضرية، ومدى تأثير الحياة الحضرية على القيم البدوية



ة من الشباب من       اك عين تنوع واختالف مـدة اإلقامـة الحضريـة بين الشباب أي أن تكـون هن

ة بع          ل االستقالل وأسر أخرى مقيم ة أي قب ـة في المدين د االستقالل وأسر أخرى    أسر أصلي

نزحت حديثا إلى داخل المدينة وهذا ليتسنى لنا معرفة العالقة الموجودة بين اإلقامة الحضرية 

 .والتمسك بالقيم البدوية

ى أصنافهم      اختالف الوضعية المهنية فيجب على العينة أن تشمـل الشباب البطال والعامل عل

 .القيم البدوية ومدى تمسك الشباب بها وهذا لمعرفة مدى تأثير الوضعية المهنية على

القيم    دى التمسك ب ي م اين ف ه تب اين يقابل ذا التب ل ه ة ه ذا لمعرف ي وه توى التعليم اين المس تب

 .البدوية لدى الشباب

ة الشباب في         30إلى 20الفئة العمرية وقد حددناها من ة مرحل ل بداي سنة ألن الحد األول يمث

تالك       حين أن الحد الثاني يمثل اآتساب ا  ى عمل وام اعيين آالحصول عل ة ودورا اجتم لوظيف

 .دخل ومسكن والزواج، باإلضافة إلى وجود إحصائيات حديثة حول هذه الفئة العمرية

الجنس ونأخذ الذآور فقط دون اإلناث ألن االتصال بهذه الفئة األخيرة أمر صعب في مجتمع  

 .حديث العهد بالحياة الحضرية

سنة وقد تـم سحب هذا الحجم من  30إلى 20تراوح عمرهم من شاب ي250حجم العينة يشمل 

ـ    در ب ذا نظرا لصغر مجتمع البحث وتكون        %20بنسبة   11252مجتمع البحث الذي يق وه

 .أآبر تمثيلية للمجتمع الكلي

ـويات     ا تضم مست ومن خالل ما سبق وعلى أساسه تكون هذه العينة عينة طبقية مقصودة ألنه

ه    تعليميـة ومهنيـة مختل ى أن الباحث يمكن فة وآذا تباين في مدة اإلقامـة الحضرية باإلضافة إل

ه              ا جزء من المجتمع المستهدف والتي سوف تخدم عمل دوا وأنه أن يختار العناصر التي تب

  .الميداني

  : آيفية االتصال بالمبحوثين 9-1-3

ـنا        ـة التي تربط ات الشخصي ق العالق ا    يتم اتصال الباحث بالمبحوثيـن عن طري ذا فيم م وه به

  .يخص تنوع المستوى التعليمي والوضعيات المهنية
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ل       ة بوجود بعض يمث اء مختلف أما فيما يخص تمايز مدة اإلقامة الحضرية فيتم التوجه إلى أحي

 :آل منها فترة زمنية معينة فنجد

  .54أن حي األمير خالد غالبية أسره مستقرة قبل 

 .54بعد  وأن شارع رحمون محمد غالبية أسره استقرت

 ).1970-1963(ماي استقرت أسره حديثا 08وحي 

  .فهذا التنوع في األحياء والشوارع يضمن لنا تنوعا في مدة اإلقامة الحضرية

  

  : الدراسات السابقة 10-1

لوش   10-1-1 اهر بوش ة الط وان    :دراس ي بعن ادية   " وه ة واالقتص والت االجتماعي التح

ر    ة من      " 1967/1999ي وآثارها على القيم في المجتمع الجزائ ة لعين ة تحليلي ـة ميداني دراس

  .لنيل دآتوراه دولة 2006الشباب الجامعي قدمت سنة 

  : وتحتوي إشكالية الدراسة على مجموعة من التساؤالت نذآر من بينها

  .ما هي القيم السائدة في المجتمع الجزائري بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة

دى الش  يم ل اين الق ل تتب ة  ه افي والبيئ اعي والثق ادي واالجتم توى االقتص اين المس باب تب

 .الجغرافية

ا       ة فحواه ية محوري ث فرض اغ الباح اؤالت ص ذه التس الل ه ن خ أثيرات  " وم اك ت هن

ة       والت االجتماعي ن التح ة ع ع وإتاح ي المجتم ي ف ق القيم ى النس لبية عل ات س وانعكاس

ود من       واالقتصادية التي تعرض لها المجتمع الجزائري خال  ـة عق ة تتجاوز ثالث رة زمني ل فت

  ".الزمن

ى فقط             ا الخمسة األول ة تمت صياغة ستة فروض تهمن ذه الفرضية المحوري وانطالقا من ه

يم   والي ق ى الت يم وهي عل ة من الق اول قيم بحيث أن آل فرضية من الفرضيات الخمس تتن

  .أسرية، تعليمية، اقتصادية، دينية، سياسية

  .جموعة من النتائج أوضحها في الفصل الخامس عشر بتفصيلوقد خلص الباحث إلى م

  



ار واضحة ملموسة      " أما االستنتاج العام الذي استخلصه الباحـث                 اك آث هو أن هن

ة للعدي          ك نتيج ة وذل ثال بالعين ري مم ع الجزائ ي المجتم ي ف ق القيم ا النس رض له ن  دتع م

ود، حيث     التحوالت االجتماعية واالقتصاديـة التـي عر ة عق فـها المجتمـع خالل أآثر من ثالث

ي      ري والتعليم ال األس ي المج ره وبخاصة ف ي وتغي ق القيم ى النس ر عل ق األث ا أعم ان له آ

أثير مع          ة الت ـة ومتبادل ة متفاعل ارة عن أنساق فرعي واالقتصادي والديني والسياسي وهي عب

  1".بقية األنساق االجتماعية األخرى 

وان        :صليحة دراسة آوشيت  101-2- ل شهادة ماجستير بعن الة لني ين   " وهي رس الشباب ب

د    ة التقلي افي وثقاف د الثق نة       " التقلي مة س ة للعاص ز الثقافي بعض المراآ ة ل ة ميداني دراس

ة         2000/2001 ت الطالب د طرح افي، وق اع الثق م االجتم من تخصص عل دخل ض ي ت وه

ة لل     " تساؤلها العام وهو  ة الممارسات الثقافي ا هي طبيع ا هو المحدد      م ري؟ وم شباب الجزائ

ى       ) الممارسات (الذي يتحكم في سيرورتها؟ وهل هي     ـف عل د أم تتوق ة تقلي تكشـف عن ثقاف

  ".التقليد الثقافي فقط؟

  :وقد طرحت الطالبة ثالث فرضيات نأخذ اثنين فقط هما

  .لشبابيحدد الجانب المادي أو االقتصادي واالجتماعي طبيعـة الممارسات الثقافية لدى ا 1-

 .الممارسات الثقافية للشباب تتجسد بالتناوب ما بين تقليد العرف وتقليد الموضة 2- 

ة تشمل    ابة و   78عنصر   120واختارت الطالبة لهذا البحث عين ى     42ش شاب موزعين عل

  :أربع مرآبات هي

  .المرآب الثقافي للحراش

 .المرآب الثقافي للغولف

 .مرآز التسلية العلمية للغولف

 .التسلية العلمية لديدوش مرادمرآز 
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  :ومن خالل هذه العينة استخلصت الطالبة إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي

الممارسات الثقافية للشباب من خالل حياتهم اليومية داخل المراآز الثقافية شديدة االرتباط 1- 

  .يز اجتماعيبالعوامل المادية واالجتماعية التي تصبح المصدر الرئيسي ألي تم

د   رهناك قيم ومعايي 2- ثابتة ومثال على ذلك المحافظة على التربية األسرية والعادات والتقالي

ا     "  دوا إنتاجه ة ليعي ألن هؤالء الشباب لهم استعداد ألن يحافظوا على نفس األدوار االجتماعي

لطة   ذا لضمان الس هولة االتصال    1"وه ا س ت فيه دة لعب ايير جدي يم ومع اك ق ائل وهن ووس

 .اإلعالم دورا هاما في بروزها آاللباس واللغة 

  .إن الشباب في ممارساته الثقافية مقلد أآثر منه مبدع في اإلجمال

لوآيات            - ي س ارزين ف رف الب د الع ة وتقلي د الموض ين تقلي اوب ب دت أن التن ا وج ا أنه آم

  .وممارسات الشباب يعمل على االستقرار والتوازن والتواصل بين الجيلين

وان       :دراسة روان مليكة 101-3- اع بعن م االجتم " وهي رسالة لنيل درجة ماجستير في عل

ل؟         ة العم ور لقيم ف أم تن مية تكي اطات الالرس ارس للنش باب المم ورات الش ة " تص دراس

  . 1998/1999سنة ) باب الواد (ميدانية لمجموعة من شباب العاصمة 

ا هل تعطل المجتمع        وقد طرحت الطالبة عدة تساؤالت في اإلشكالية ذي بهمن لكن التساؤل ال

ى أسباب خاصة بالشباب أنفسهم؟          األجري له عالقة ببطالة الشباب؟ أو أن بطالتهم ترجع إل

د          ـدة في المجتمع وق ـم السائ اقي القي ى ب ـمن عل ولماذا صـار الميل إلى القطاع الالرسمي مهي

  :صاغت الطالبة من هذه التساؤالت فرضيتين هما

ل      لبطا1-  ب ب ة فحس ة وتنظيمي ـة ديموغرافي ل اقتصادي ود لعوام يرات ال تع باب تفس ة الش ل

ة وللعمل المؤجر بصفة              ة للعمل بصورة عام ة االجتماعي ذه الفئ ى نظرة ه ذلك عل تتوقف آ

  ).أي رفضهما(خاصة 

ور            -2 ى النف دفع الشباب إل ـل المؤجر وي ـة العم ـن قيم ل م ـوة يقل تواجد القطاع الالرسمي بق

 . منه
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ة تشمل     راوح سنهم من      100وقد اختارت الطالبة لهذا البحث عين ى   19شاب يت سنة   35إل

ى     25ومن بينهم  وي عل ة تحت سؤال، ومن    35أنثى، وقد آانت أداة البحث هي استمارة مقابل

  :خالل البحث الميداني تحصلت الطالبة على النتائج التالية

اره عنصرا        في القيم المحددة للمكانة االجتماعية نجد أن ا ة باعتب ى العائل ر إل ل أآث لشباب يمي

  .منها و مسؤوال على عاتقها

ين           يدة ب اه نزعة رش ل أو االتج ذا المي د يعكس ه إن فكرة التدين آثيرة التردد لدى الشباب وق

ين   الشباب الجزائري يوازن فيها بين القيم التربوية المعبرة عن نزعات أصلية في المجتمع وب

 .ة الشخصية واألحوال المادية واالقتصاديةقيم تدعوا إلى تنمي

ع نحو السفر           وين أسرة والتطل ال وتك ى الم إن من بين األمور لدى الشباب هي الحصول عل

 .والتسلية واآتساب وسائل الراحة

اء نجد أن الشباب سعيهم وراء الكسب             ل األبن اء وجي ل اآلب ين جي ة ب في القيم المحددة للعالق

ج األبـوي الذي يـرى في العمل هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النجاح  المادي ويرفضـون النمـوذ

 .االجتماعي

تقبل          ة المس ق بمواجه ا يتعل نفس فيم ى ال اد عل يتجه الشباب نحو التحرر واالستقاللية واالعتم

 .ولكنه ال يتخذ بذلك موقف معادي لألسرة أو من القيم التي تربطه بالعائلة

الشباب فهو يميل إلى إمكانية السماح بعالقات التعارف قبل  الحظت تغيرا في قيم الزواج لدى

ى تنظيم النسل آإستراتيجية لتحقيق             ون إل م يميل را في السلوك اإلنجابي فه الزواج وآذا تغي

 .االحتياجات األسرية

ة األصلية في المجتمع والتي تساهم في تكامل             ة والروحي يم األخالقي ويتجه الشباب نحو الق

نفس           األسرة آطاعة ال ى ال اد عل ة آاالعتم ا عصرية ايجابي والدين وفي الوقت نفسه نبني قيم

  1.والديمقراطية داخـل األسرة وهي أمور فرضتها التغيرات االجتماعية العامة في المجتمع
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  الفصل الثاني
  

  القيم والبداوة
  القيم -  1

  البداوة  -2

  
  

  

  

  

  

  



  :تمهيد

دهما عن القيم واآلخر عن البداوة فالمبحث األول نجد في هذا الفصل مبحثين مهمين أح   

يتناول عدة عناوين رئيسية وأخرى ثانوية نحاول من خاللها إعطاء صورة واضحة عن 

القيم وهذا بتقديم عدة مفاهيم لها وأهم روادها وتصنيفاتها وخصائصها، وبعض مقاييسها 

نتقلنا إلى المبحث الثاني دوية وإذا اث نجد مفهوم هام وهو عن القيم البوفي آخر المبح

تقديم أوضح صورة  لبداوة فهو يشمل عدة عناصر مهمة نهدف من خاللها إلىوهو عن ا

عن هذا المفهوم وعن نمط الحياة البدوية وأشكالها وكذا خصائص المجتمع البدوي 

ها التمهيد ال تقل أهمية ـوتنظيمه االجتماعي وهناك عناصر أخرى في المبحثين لم يشمل

عناصر التي ذكرناها والتي تطرقنا إليها بالتفصيل في هذا الفصل وفي األخير نترك عن ال

  .للقارئ أو المتصفح االطالع عليها واالستفادة منها

  

  

  

  

  

  

  



  القيم  -1

رين ـن والعلماء والمفكـام الباحثيـة اهتمـوم القيمـلقد لفت مفه :وم القيمـمفه1 -1

رية، ويشمل المفهوم مجاالت متنوعة ويمكن تناول على اختالف انتماءاتهم العلمية والفك

  :المعاني اللفظية لمصطلح القيم من منظورات مختلفة هي

م الوسيط أن قيمة الشيء هي قدره وقيمة المتاع ـجاء في المعج« :المعنى اللغوي 1-1-1

  2.بوهي اسم النوع من الفعل قام بمعنى اعتدل وانتص 1»هي ثمنه 

وينظر المفهوم الفلسفي إلى القيم كمقياس ميتافيزيقي للخير « :المعنى الفلسفي 1-1-2

والشر والخطأ والصواب وفي المعجم الفلسفي القديم نجد أن القيمة لفظ يطلق على كل ما 

  .3»هو جدير باهتمام المرء وعنايته العتبارات سيكولوجية واقتصادية وأخالقية وجمالية

إن مفهوم القيم من المنظور االجتماعي  :مفهوم القيم في العلوم االجتماعية 1-1-3

ر ـوم االجتماعية متباين فقد نظـومه في العلـيختلف عن المفهوم الفلسفي بل أن مفه

رى ـة حيث يـة التفضيالت اإلنسانيـة من العلماء للقيم من زاويـمجموع

م هي التفضيالت اإلنسانية والتصورات عما هو مرغوب فيه على ـأن القي«ريـوهـالج

وى أكثر عمومية ولذلك تشمل القيم كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي مست
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أصبحت ذات معنى خالل تجربة اإلنسان الطويلة أنها اختصار شديد اإلطار المرجعي 

   1.»للسلوك الفردي

ل إطار مرجعيا بحكم تصرفات ـم تفضيلي يمثـم حكـأن القي« "حنورة  " ويرى 

  .2»امةاإلنسان في حياته الخاصة والع

في حين ينظر إليها مجموعة أخرى من العلماء من زاوية األحكام العقلية المعيارية حيث 

أنها تلك األحكام المعيارية التي توجه السلوك اإلنساني أو التي تحتم « "عودة"يرى 

االختيار اإلنساني في مواقف بعينها والقيم بهذا المعنى قد ينطوي على المصالح والمنافع 

  3.»وغير ذلك من أنماط التوجيه االنتقائي ةمات والواجبات األخالقيوااللتزا

أنها فكرة أو مفهوم يدل على ما يفيد «على  "فرانكل"كما ينظر إليها علماء آخرون مثل 

  .4»الشخص في أهمية الحياة

األفكار التي تعبر عما هو جدير بالرغبة واالهتمام ومن ثم فإنها «بأنها "إلينسون"ويعرفها 

  .5»ل بالنسبة للفرد في الحياة اليومية عمل وحياة اجتماعية وخطط للمستقبلتمث

بأنها عبارة عن مفاهيم تختص بما هو جدير بالرغبة ومن ثم فهي « "تاجوري"كما يعرفها 

  .6»تعرف بوصفها قوى مؤثرة على نماذج وأشكال وغايات السلوك البشري
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للتقويم يستعين بها الشخص في إضفاء  فيؤكد أن القيم عبارة عن محكات«  "روبين"وأما 

  .»نوع من التفضيل على أساليب معينة أو غايات بينها

تعددت المفاهيم حول القيم االجتماعية بتعدد آراء علماء  :مفهوم القيم االجتماعية 2-1

أن القيم االجتماعية هي الشيء المعنوي «يذهب إلى "فيرتشيلد"االجتماع إليها فهذا 

ة العامة وتكون هذه ـع االعتبار ويالقي موافقـتضعه الجماعات موضالذي  ياإلنسان

  .1»القيمة ايجابية وقد تكون سلبية

أن القيم االجتماعية تنبع من التفاعل االجتماعي في « "إبراهيم كاظم"في حين يرى 

المجتمع ذلك أنه عندما يوجد جمع من الناس في مكان ما فإنهم يتعاملون بيعا و شراءا 

ون على أساسها ـد وعادات موحدة يتفاهمـون على تقاليـويتعارف...  ومصاهرة

  2.»ويخضعون بتصرفاتهم لها ويهتمون بالحفاظ عليها واالستماتة في سبيلها 

ة خلقية ـة في الحقيقـأن الحياة اإلنساني«الق حيث يقول ـها باألخـفيربط "كالكهون"أما 

... اون ـري ال يحدث التعـنس البشة الجـة وفي حالـوال بد أن تكون حياة اجتماعي

ورة آلية كما هو الحال في الحشرات بل أن البداهة توضح لنا أن األخالق هي قيم ـبص

  .3»تتفق الجماعة وتتواضع عليها) السلوك(تتصل بالخلق 

ألنه اعتبر الثقافة «فقد وضح القيمة عن طريق الفعل االجتماعي   "تالكوت بارسونز"وأما 

هذا الفعل وحصر مكونات بنائها في ثالث مجموعات من االتجاهات  عنصرا من عناصر
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تشير األولى منها إلى اتجاهات الرمز الثقافي الذي يشتمل على أنساق األفكار وأنساق 

اهات مستويات اتجاه ـر الثانية إلى اتجـالرمز التعبيرية وأنساق االتجاهات القيمية وتشي

ة ـونز من ذلك إلى اعتبار القيمـوقد خلص بارس القيمة التي قسمها إلى أداتي وتعبيري

عنصر من النسق الرمزي يعمل كمحك أو معيار لالنتقاء من بين بدائل اتجاهات القيمة 

  .  1»الموقف االجتماعي 

ة من المعاني ـر إلى فئة عامـر بالتبادل كي يشيـم والمعاييـالقي "سوركين"ولقد استخدم 

 2ة تعتبر معيار للسلوكـق قيمة وأي قيمـبمعناه الضي... فأي معيار ذو معنى أو مدلول

م االجتماع كان ـر في تراث علـول القيم والمعاييـور الذي ساد حـوهذا ألن التص

  .يميل إلى الربط بين المصطلحين

تشتق وجودها من وجود المجتمع ومن نظمه «وهناك من يرى أن القيم االجتماعية 

تبعا لتغير نظمه وأوضاعه فاألخالق والدين والعادات  االجتماعية السائدة وتتغير وتتطور

والعرف والتقاليد تعتبر قيما اجتماعيا، ألن المجتمع ينظر إليها نظرة واحدة وهي نظرة 

التقديس االجتماعي، فمن يأخذ بها يالقي استحسانا اجتماعيا ومن يخرج عنها يتعرض 

قوتها في المجتمعات المترابطة لسخط المجتمع واستهجانه ، وتكتسب القيم االجتماعية 

  3.»القوية كالمجتمعات الريفية وتأخذ قوتها في الضعف كلما أخذ المجتمع في التحضر
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  :تنقسم نسبية القيم إلى قسمين هما: نسبية القيم 3-1

لما كان لكل ثقافة معاييرها الخاصة بها فأن المرغوب فيه يختلف : نسبية مكانية 1-3-1

راه ـالف الثقافات، فما تـف القيم تبعا الختـوبالتالي تختل رىـة إلى أخـمن ثقاف

وما يراه مجتمع ما ...ة ما ذا قيمة، تحكم عليه ثقافة أخرى بأنه غير ذي قيمة ـثقاف

ثقافة  د، أي أن القيم محدودة مكانيا تبعا لمحدودية الثقافة فال توج1صواب، يراه غيره خطأ

الثقافات الناتج عن تنوع في البيئة التي نبعث  واحدة تسود المجتمعات بل يوجد تنوع في

  .منها

كما أن القيم نسبية مكانيا فهي نسبية زمانيا أي أنها تختلف « :نسبة زمانية 1-3-2

وتتغير في المجتمع الواحد بما يطرأ على نظمه من تطور وتغير وهي في تطورها تخضع 

لقيم ليست أزلية وإنما يلفها التغير أن ا وهذا ما يعني، 2»للمناسبات االجتماعية في التاريخ

  .باختالف األزمنة

إن التعرض لدراسة خصائص القيم تأخذ أهم المفاهيم المنظمة  :خصائص القيم 1-4

لحياة وسلوك أفراد المجتمع من األهمية بمكان لفهم طبيعة هذه القيم ومن ثم السبل التي 

  :لي نعرض خصائص القيميمكن من خاللها تنمية هذه القيم لدى األفراد وفيما ي

  :   ب الثقافةلالقيم  1-4-1
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ل الرموز الثقافية التي ـع من المجتمعات حيث تمثـتشكل القيم لب الثقافة ألي مجتم 

تحدد ما هو مرغوب فيه وما هو غير مرغوب عنه، إضافة إلى أنها تعمل على تحديد 

نساني لذا فأن أي السلوك وتدعيم االتجاهات والمعايير في مختلف مواقف الفعل اإل

انحراف عن تلك القيم يعد انحرافا عن ثقافة المجتمع، فالقيم هي حلقة وصل بين األنساق 

  1.الثالثة الكبرى للفعل اإلنساني وهي نسق الشخصية، النسق االجتماعي، النسق الثقافي

  :        القيم متوارثة 1-4-2

سية لتشكيل نسق القيم حيث تتساهل إذ يشكل اإلرث التاريخي للمجتمع أحد الروافد األسا

د األجيال ـر عملية التنشئة الجتماعية ومما يساعـر عبـتلك القيم من حيل آلخ

  .2ة على االستفادة منها في تنظيم واقعها االجتماعيـالمتالحق

  :القيم حصيلة للتجربة الجمعية للمجتمع 1-4-3

رة تلقائية تقوم كل جماعة بترتيب فالقيم ما هي إال حصيلة للتجربة الجمعية للمجتمع فبصو

قيمها حسب األهمية التي تكمن وراء كل قيمة، مما يسهم في سيادة قيمة معينة في المجتمع 

  .3ما وسيادة قيمة أخرى في مجتمع آخر

  : القيم ظاهرة مجتمعية 1-4-4

أكدت الدراسات المجتمعية في كافة المجتمعات على أن القيم مثلها مثل كل الظواهر 

  : جتماعية تخضع للتغير الذي يمكن إرجاعه إلىاال
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تغير التركيب للبناء المجتمعي فطالما أن المجتمع في تغير مستمر ودائم وألن القيم  -

لكافة الظواهر المجتمعية تمتد إليها يد التغير والتطور مما يستتبعه تغير في الهرم القيمي 

  .للمجتمع ولسائر أفراده

ع تغير التركيب الداخلي للبناء المجتمعي ومع التغيرات ضغوط القوى الخارجية قم -

ة لالنتشار الثقافي واالنفتاح على العالم الخارجي  ـة الهائلة والمواكبـاالجتماعية والثقافي

ومع تطور االتصاالت ومصادر تبادل المعرفة كان ال بد من تواجد واقع اجتماعي جديد 

لمجتمعات ذلك الوافد الجديد يمكن أن نطلق يحمل قيما واتجاهات واحدة من العديد من ا

  .1عليه قوى الضغط الثقافي

  :   القيم مفاهيم 1-4-5

القيم مفاهيم تصورية إضافة إلى كونها مفاهيم عامة فاألولى تعني أن القيم تشكل في شكل 

ألفاظ مطلقة أما الثانية فتعني أنها تتضمن مجموعة من التعليمات التي يمكن من خاللها 

عل معين إال أنها عبارة عن مفاهيم مرغوبة ومتطلبة اجتماعيا ترقى أحيانا لمستوى فهم ف

الشعور كما يمكن أن تصل إلى مستوى اإلدراك حيث تساهم في توجيه قرارات الفرد في 

  .2مواقف مختلفة
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  : القيم موجودة لدى كافة المجتمعات 1-4-6

ـة ها وأولويـي ترتيب أهميتف فـودة في كل المجتمعات إال أنها تختلـالقيم موج

وتدعيمها من مجتمع آلخر حيث تمثل القيم أحد أهم مظاهر السلطة لما لها من التمسك بها 

   1.قوة اإللزام

وجاءت معبرة عن آراء أصحابها  تعدت التصنيفات المقترحة للقيم: تصنيف القيم 1-5

علم النفس، الفلسفة  ونظرتهم للقيم كمفهوم ونظرية ومنظومة فنالحظ تصنيفات خاصة بكل

وعلم االجتماع وكل تصنيف منها يعتمد معيارا محددا محاوال أن يضم تحته منظومة القيم 

  :الخاصة بالعلم الذي يعالجه ونعرض فيما يلي أهم التصنيفات التي تعتمد ستة معايير هي

  :معيار محتوى القيمة 1-5-1

تصنيف العالم األلماني سيرانجر  ومن أشهر التصنيفات التي اعتمدت معيار محتوى القيمة

  :حيث قسم الناس إلى ستة أنماط بناء على القيم األساسية التي يعتقدون بها وهي

ي إلى التعرف ـة والسعـة واكتشاف الحقيقـي االهتمام بالمعرفـوتعن: ةـالقيم النظري-أ

  .على القوانين وحقائق األشياء ويمثل نمط العالم الفيلسوف

وتتضمن االهتمام بالمنفعة االقتصادية والمادية والسعي إلى المال  :يةالقيم االقتصاد-ب

  .والثروة وهي تمثل نمط رجال األعمال
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تعبر عن االهتمام بالجمال وبالشكل والتناسق وهي تسم األشخاص : القيم الجمالية-ج

 .ذوي االهتمامات الفنية والجمالية

بتهم ومساعدتهم وخدمتهم والنظرة وتتضمن االهتمام بالناس ومح :القيم االجتماعية-د

 .إليهم نظرة ايجابية كغايات ال وسائل لتحقيق أهداف شخصية وتجسيد الفرد االجتماعي

تتضمن عناية الفرد بالقوة والسلطة والتحكم في األشياء أو  :القيم السياسية-هـ

 .األشخاص وسيطرة عليهم

ا الروحية والدينية والغيبية والبحث وتتضمن االهتمام بالمعتقدات والقضاي :القيم الدينية-و

 1.عن حقائق الوجود وأسرار الكون

  : معيار المقصد من القيمة 1-5-2

  :وتنقسم إلى قسمين وهما

وهي القيم التي تعد وسيلة لغايات أبعد فهي ليست مقصودة لذاتها بل  :قيم وسائلية -أ

  .لتحقيق غاية عليا أبعد منها

  .2تكون غاية في حد ذاتهاوهي القيم التي : قيم غائية -ب

را لتداخلهما فمثال تحصيل ـة والغائية وذلك نظـز بين القيم الوسائليـويصعب التميي

العلم في الجامعة يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق العمل والعادة ولكنه في نفس الوقت غاية 

  . يسعى الطالب لتحقيقها في مرحلته الجامعية
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  :إلى ثالثة أنواع هيوتنقسم  :معيار شدة القيمة 1-5-3

فيما ينبغي أن يكون ويجبى االلتزام به ويكون جزاء من  وهي تتعلق: قيم ملزمة -أ

 .يخالفها شديدا وهي غالبا ما تتعلق بالمصلحة العامة

والقيم التي يفضل أن تكون حيث يشجع الفرد على تمثلها بصورة  :قيم تفضيلية -ب

 .تفضيلية غير ملزمة

القيم التي يرجى أن تكون والتي يتطلع الناس إلى تمثيلها في وهي  :قيم مثالية -ج

 .1سلوكهم ولكنهم يشعرون بصعوبة تحققها بشكل دائم وبصورة كاملة

   :معيار عمومية القيمة 1-5-4

  :ويقصد به مدى شيوع القيمة وانتشارها وتصنف إلى صنفين هما

النظر عن بنيته وطبقاته  وهي القيم الشائعة والمنتشرة في المجتمع بغض: قيم عامة -أ

وبيئاته وتمثل هذه القيم اإلطار القيمي العام الذي يحتكم إليه أفراد المجتمع في سلوكياتهم 

 .وأحكامهم

وهي القيم التي ترتبط بفئة أو تحدد بزمان أو مكان معينين ومن  :القيم الخاصة -ب

الق العيارات ـإطد وـالة في مصلى العبـأمثلتها إخراج الزكاة في شهر رمضان والص

  .2ة في األفراح والثأرـالناري
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   :معيار وضوح القيمة 1-5-5

  :وينقسم إلى قسمين هما

 .وهي القيم التي يصرح بها الفرد ويعلن عنها بالكالم: قيم صريحة -أ

الل السلوك المنتظم الذي ـي يستدل عليها من خـي القيم التـوه :قيم ضمنية -ب

بر قيما حقيقية صادقة إذ أن أفضل ما يدل على القيمة هي يصدر عن األفراد ولذلك تعت

 .آثارها الظاهرة في السلوك

  :وهي أيضا تنقسم إلى قسمين هما :معيار دوام القيمة 1-5-6

وهي القيم العارضة التي ال تدوم طويال وإنما توجد لوقت قصير مؤقت  :قيم عابرة -أ

فقد تظهر قيمة معينة بين الطلبة تتعلق  الرتباطها بحدث ما أو ظاهرة معينة تزول بزوالها

 .بموضة ما أو سلوك ما ثم سرعان ما تتالشى وتذهب

وهي القيم التي تدوم طويال ويتناقلها الناس من جيل إلى جيل وتتخذ صفة  :قيم دائمة -ب

  .اإللزام والتقدير كالقيم الخلقية من صدق وأمانة وعدل

  :مفاهيم قريبة من القيم1-6

  :واالهتمامالقيمة  1-6-1

ألبرت "ولعل أولى المحاوالت التي ربطت بين هذين المفهومين تلك التي قام بها  

في وضعهما بمقياسهما الشهير للقيم والذي يعتمد على االهتمام وليس القيم " وفيرتون



واعتمدا على بناء المقياس وفقا لنظرية شبرانجر ألنماط الناس والتي تشير إلى أن الناس 

يف الفرد وهي ستة أنماط واستنادا إلى غلبة أو سيادة أي منها يمكن تصنيوزعون إلى 

اجتماعية، اقتصادية، جمالية ودينية وطبقا لروكيش فإن هذا المقياس  قيمة نظرية، سياسية

على الرغم من الشهرة واالنتشار ال يصلح إال أن يكون مقياسا لالتجاهات أو االهتمامات 

ل ـد على توجيه الفعـن يساعـر أحد مظاهر القيمة وإن يكالمهنية فقط، فاالهتمام يعتب

ة أو الغايات ـة ألنه ال يتضمن الحاالت المثاليـوتحقيق الذات لكنه أضيق من القيم

  .1م عن االهتمامات في أن األخيرة ال تستوجب اإللزام والوجوبـز القيـوتتمي

  

   :القيمة واالتجاه والمعتقد 1-6-2

أن الفرق " براثويت و لو"ات في العديد من النواحي فيرى كل من تختلف القيم عن االتجاه

م من جهة أخرى، هو أن مفهوم القيم ـة والقيـبين االعتقادات واالتجاهات من جه

ة بأشكال التصرف ـينحصر في تلك الفئة الخاصة من المعتقدات المستديمة المتعلق

  .لمواقف النوعيةوالحاالت الغائية من الوجود التي تتجاوز الموضوعات وا

فاالتجاه له موضوع محدد أما القيم فليس لها موضوع محدد ألنها أوسع من حيث التركيز 

  2.وغالبا ما نشتق اتجاهاتنا نحو موضوعات أو عمليات أو أشخاص من خالل قيمنا
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  :القيمة والحاجة 1-6-3

ل الخبرة بالنسبة للحاجات فالقيم على خالف الحاجات ليست فطرية بل مكتسبة من خال

  االنفعالية والقيم هي الرابطة بين الحاجة والفعل فالقيم هي عبارة عن تمثيالت معرفية 

لحاجات الفرد واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل هذه التمثيالت المعرفية 

  1.ولذلك فالقيم توجد لدى اإلنسان فقط

د بعض الباحثين من ـفإننا نج الف بين القيم والحاجاتـم من هذا االختـوعلى الرغ

أن الحاجات بينان منظم " ماسلو"نظر إلى القيم على أنها مصورات معرفية للحاجات فرأى 

، 2تمثل قاعدته الحاجات الفيزيولوجية في الوقت الذي تمثل فيه قيمته حاجات تأكيد الذات

خير قيمة أي أنه قسم الحاجات إلى قسمين هما جزء مادي وجزء معنوي ويمثل هذا األ

  .تأكيد الذات

  :القيمة والدافع 1-6-4

ليست مجمد ضغوط لتوجيه السلوك ولكنها  ىتختلف القيم عن الدوافع في أن األول

ف هذا السلوك بإعطائه المعنى ـور القائم خلـباإلضافة إلى ذلك تشتمل على التص

، فالهدف في القيمة والتبرير المالئم كما يمكن التمييز بين القيمة والدافع على أساس الهدف

ل هذا الشيء أما في ـول الشخص يجب أن أعمـمن النوع المطلق ويتسم بالوجوب فيق

  3.ع فيقول أريد أن أعمل هذا الشيءـالدواف
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  :رواد القيم -17

كان  1917- 1808 دوركايمفي الواقع أن  ":دوركايم"القيم معطيات اجتماعية  1-7-1

الجانب المعياري للحياة االجتماعية ولعل إسهامه يتمثل مهتما بمشكلة القيم األخالقية أعني 

في تأكيده على دور النسق القيمي في تحديد السلوك االجتماعي ولتأكيد المستوى 

االجتماعي للقيم فإن دوركايم رفض العملية التقيمية التي يقوم بها الفرد وكما أثار 

ة أخالقية وأن األخالق بارسونز فإن دوركايم قد وضح كيف أن المجتمع يعتبر ظاهر

ي لتعريف ـي فإن المفتاح األساسـور الجمعـوم الشعـظاهرة اجتماعية وفي مفه

وم هو االعتقادات والمشاعر التي هي عامة للجميع، ولعل مشكلة ـم لهذا المفهـدوركاي

الوحدة والتضامن للجماعة واضحة في كتابه تقسيم العمل في المجتمع ففي هذا الكتاب 

لدراسة التغيرات التي تحدث في المجتمع نتيجة للتكنولوجيا وكيف يؤثر " كايمدور"تصدى 

وي في مقابل التضامن دوركايم على ذلك اسم التضامن العضذلك على نسق القيم وأطلق 

بعقد عالقات بين معدالت االنتحار في " دوركايم"وفي دراسته عن االنتحار قام  ،اآللي

عة القيم واالعتقادات الرئيسية المشتركة للجميع، ولقد أنساق اجتماعية متنوعة وبين طبي

يط ـوجد أنه حينما تتحطم وتضعف روابط المجتمع أو قيمة يكون هناك حيز بس

ة اتجاه اآلخرين وفي هذه الحالة تكون االلتزامات المشتركة ـلإلحساس الداخلي بالمسؤولي

  .قليلة ولهذا فإن االنتحار يكون من المتوقع حدوثه



كتابه األشكال األولية للحياة الدينية نجد أن دوركايم في تحليله للدين وعالقته  أما في

بالمجتمع قد وضع تأكيدا أكثر على دور القيم باعتبارها ميكانيزمات للتضامن االجتماعي 

ألنساق القيم والمعايير واالستدماجية فاهتمام دوركايم بالدين يعد اهتمامه بالجوانب الداخلية 

  .1المباشرة لبناء الشخصيات بتضمناتها

  ):ماكس فيبر(القيم هي القوى وراء الفعل االجتماعي  1-7-2

قد اتجه إلى جوهر علم االجتماع القيم عن ) 1920-1864( ماكس فيبرال شك أن 

  :طريق اهتمامه بثالث مسائل أساسية للقيمة والتقييم

اع كما ينظر إليه ـمإن هدف علم االجت: القيمة كموضوع لدراسة سوسيولوجية: أوال

هو فهم الفعل االجتماعي من أجل الوصول إلى فهم أساليبه ونتائجه، وما يهمنا هنا  فيبر

أن مفهوم الفعل االجتماعي عند فيبر يعني أي سلوك إنساني يعطيه الفرد معنى، فالفعل 

يقة بالنسبة إليه يختلف عن النشاط من زاوية أن الفعل يتضمن فكرة لهدف وله معنى والحق

أنه في هذه النقطة أظهر اهتماما واضحا بالقيم والمعايير أو نسق المعنى الذي يشكل الفعل 

  .االجتماعي فإننا يجب أن نصل هذا الفعل بالمعنى أو بنسق القيمة

الستعاب المعنى وراء الفعل االجتماعي قدم لنا فيبر  :المنهج في دراسة نسق القيم: ثانيا

قصد به فهم أنساق المعاني الثقافية وقد طور فيبر طريقتين مفهومه الشهير الفهم أو ي

  :للوصول إلى هذا الفهم بمعنى الفعل االجتماعي
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ق التقمص ويصفها بأنها من أجل الرغبة ـها المشاركة عن طريـويسمي :الطريقة األولى

في التحقق التفسيري لمعنى الظاهرة فإنه مما يساعد على ذلك إلى حد كبير أن يكون 

ورا في مقام الفاعل وبهذا التقمص فإنه يستطيع أن ـص قادرا على وضع تصالشخ

  .يشارك في تجربته 

وهي النموذج المثالي ويرى فيبر أن كثيرا من القيم المطلقة التي توجه : الطريقة الثانية

سلوكيا يمكن فهمها ذهنيا وهو ما يطلق عليه فيبر النموذج المثالي وقد حلل فيبر الفعل 

  :ي من خالل أربعة نماذج مثاليةاالجتماع

  .عقالنية الظروف عن طريق توقعات السلوك لموضوعات البيئة الخارجية -

  .عقالنية القيمة عن طريق االعتقاد الشعوري في القيمة المطلقة نفسها -

  .الوجدانية خاصة المشاعر عن طريق تأثيرات معينة وحاالت اإلحساس -

عن طول فترة الممارسة وبنفس الطريقة أقام فيبر نموذجا التقليدية خالل التعود الناشئ  -

الطرائق، : االجتماعي مثلمثاليا للتقاليد التي تدرك باعتبارها وسائل للتوجيه الفعل 

  .العقلي، الموضة، العرف، القانونالتوجيه  العادات

   :الدراسة التجريبية للقيم: ثالثا

لدينية واألنساق االقتصادية مساهمة أقرب عن العالقة بين القيم ا ماكس فيبرتشكل أعمال 

لعلم االجتماع القيم، فقد كان فيبر مهتما بالقيم الدينية التي شكلت ظهور الرأسمالية الحديثة 

ر التاريخي والثقافي وال ـال ديناميا في التغيـد بنى اهتمامه على اعتبار القيم عامـولق



كنولوجيا والمصادر المادية ولكن قد أدرك أهمية متغيرات أخرى مثل الت فيبرشك أن 

ه وحاول قياس ـرا واحدا وعزلـد من ذلك فقد أخذ متغيـمنهجه جعله يخطو خطوة أبع

  1.ه في إخراج الموقف أو الظاهرةـأهميت

منها في المالحظة المنهجية التي تض :المعالجة المنظمة للقيم توماس وزناسيكي 1-7-3

نجد أول محاولة منظمة "  ندي في أوربا وأمريكاالبول الفالح"الجزء األول من كتابهما 

لمعالجة القيم ففي هذه المالحظة عرف الباحثان موضوع بحثهما على أنه القواعد الرسمية 

الظاهرة للسلوك والتي عن طريقها تستمر الجماعة وتنظم وتجعل أنماط األفعال المتصلة 

  .ي القيم دائمة وعامة بين أعضائها ، هذه القواعد بالنسبة لهما ه

لقد عرف الباحثان القيم وعالجاها في عالقتها ومقارنتها باالتجاه فالقيم هي موضوعات لها 

معنى عند أعضاء المجتمع ولكن االتجاهات هي الخصائص الذاتية لألفراد في المجتمع 

نحو القيم والقيم واالتجاهات هي وحد النظرية االجتماعية ومن خاللها حاول الباحثان بناء 

ريتهما فبينما يهتم علم النفس االجتماعي باالتجاهات فإن علم االجتماع يجب أن يدور نظ

  2.حول القيم واالثنين معا يشكالن النظرية االجتماعية

  

  

  

                                                 
  . 76-79، ص ص سابق محمد أحمد بيومي، مرجع  -  1
  .79-80نفس المرجع، ص ص  -  2



  :يتم قياسها بثالث طرق وهي :قياس القيم 1-8

تعرف المالحظة بأنها المشاهدة التي يتم خاللها  :المشاهدة أو المالحظة المنظمة 1-8-1

الحظة أنها ـة للمـددة والميزة الرئيسيـرات محـد استجابات المتعلم لمثيـرص

ة بعيدا عن التزييف والصنع ـورة تلقائية عفويـف عن مظاهر السلوك بصـتكش

وبخاصة إذا تمت في غفلة عن الفرد أو األفراد موضوع الدراسة ويمكن أن تسجل 

  :المالحظات بطرق عدة منها

حيث يتاح المجال للمتعلمين بطرح أفكارهم في حين يقوم المعلم إجراء مناقشات صفية  -

ل أنماط تفكيرهم ويقوم بتفريغ ـة لرصد وتسجيـبتركيز اهتمامه على بعض الطلب

م من ـن المعلـدة جلسات نقاشية يتمكـد عـالبيانات في بطاقة تسجيل ومن خالل عق

  .جمع بيانات عن كل طالب في الصف

حيث يصمم المعلم بطاقات خاصة لتدوين المالحظات حول قيمة إعداد بطاقات مالحظة  -

محددة أو سلوك معين تتضمن أسماء الطلبة وفقرات معينة تتعلق بقيمة ما ثم يقوم بتدوين 

ملحوظات مشاهدة عن الطلبة ويقوم بمراجعتها أسبوعيا ويهدف من وراء ذلك إلى 

  1.ضوع االهتمامالتعرف على مدى التغير في نوعية السلوك أو القيمة مو

  :المقابلة الشخصية 1-8-2

تعد المقابلة الشخصية من أهم أدوات قياس القيم واالتجاهات وفيها يوجه المعلم أو الباحث 

مجموعة من األسئلة المفتوحة أو المغلقة للطالب ويطلب منه اإلجابة شفويا ومن خالل 
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الطالب وموقفه من قيمة معينة  تبادل اآلراء واألفكار يجدد المعلم أو الباحث مدى استجابة

  :وللمقابلة أنواع من أهمها

وفيها يتم توجيه مجموعة من األسئلة المفتوحة ويعطي للمجيب حرية  :المقابلة الحرة -أ

لإلجابة عنها باستطراد واسترسال فيعبر عما يريد بال قيود، وتحتاج المقابلة الحرة لوقت 

ع البيانات المطلوبة وتتميز بأنها تجمع طويل وقد تتطلب جلسات متعددة حتى يتم جم

  .وترصد بيانات كافية وصادقة عن اتجاهات المبحوث وقيمة

وتتضمن مجموعة من األسئلة المغلقة والمحددة بطلب من المبحوث : المقابلة المقيدة -ب

اإلجابة عنها شفويا وال يعطى للمبحوث الحرية في اإلجابة أو االسترسال والمقابلة المقيدة 

ابلة هادفة ومحددة بزمن معين وتعالج موضوعات محددة إال أنه يعاب عليها عدم مق

قدرتها على الكشف عن اتجاهات المبحوث وقيمة الحقيقة إذ يحتمل أن يقدم فيها إجابات 

  .1غير صادقة وموضوعية

وهي مقاييس واستبيانات تصمم خصيصا لقياس القيم  :تالمقاييس واالستبيانا 1-8-3

التي  تفي موضوع قيمي محدد ونعرض فيما يلي أهم المقاييس واالستبيانا واالتجاهات

  :يمكن توظيفها في قياس القيم وهي
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وهو من أوائل المقاييس التي اهتمت بقياس القيم  :مقياس ألبورت وفيرنون ولندزي  -أ

 20(فقرة موزعة بالتساوي وبشكل عشوائي على القيم التي يقيسها  120وتتكون من 

  .والقيم االقتصادية واالجتماعية والنظرية والجمالية والدينية والسياسية) ل قيمةفقرة لك

قيم تقليدية وقيم : يقوم هذا المقياس على تصنيف القيم إلى نوعين :مقياس برنس  -ب

دة ـها عبارتين وعلى المجيب أن يختار واحـبندا يشمل كل من 64عصرية ويتكون من 

  .ة وتشير األخرى إلى قيمة عصريةمنها تمثل إحداها قيمة تقليدي

وهو من أشهر المقاييس وأكثرها استخداما من طرف الباحثين  :مقياس روكتش  -ج

قيمة  18والدارسين ويعود ذلك لسهولة تطبيقه ويضم المقاييس جزأين يتكون كل جزء من 

يب يختص الجزء األول بالقيم الغائية والجزء الثاني بالقيم الوسائلية ويطلب من المج

  .1ترتيب كل جزء منها بشكل مستقل من األكثر أهمية إلى األقل أهمية

ال وترتبط بالحاجات األساسية لإلنسان ـتنشأ القيم أص :اعيـمـالقيم والتغير االجت -19

وال شك أن طريقة التعبير عن تلك الحاجات تختلف باختالف ظروف البيئة وإمكانياتها 

ت تناسب ظروف البيئة وتقوى على االرتباط، فإذا وتظل القيمة صالحة ووظيفية ما دام

ة بذلك ال تؤدي وظيفة اجتماعية وال تخدم حاجة من حاجات ـاختلفت البيئة أصبحت القيم

الناس ومن ثم يصبح التمسك بها والدفاع عنها والحفاظ عليها ضمن اإلطار القيمي صمودا 

  .وإصرار على غير ما ينبغي اإلصرار عليه
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تماعية واالقتصادية من حيث وجودها تغيرات في الظروف واألحوال والتغيرات االج

وع ـم الوظيفية إلى قيم غير ذات موضـوالبيئات تؤدي بالضرورة إلى تحويل بعض القي

  .كما تؤدي إلى ظهور قيم جديدة تنشأ من الحاجات الجديدة التي يمليها التغير

بناء ويتضح ذلك من خالل إبراز القيم وترتبط عالقة القيم بالتغير االجتماعي بعالقتها بال

للتغير أو مقاومتها له، فعالقة القيم بالتغير كما يرى بعض الباحثين بمثابة استجابة للعالقة 

في كتابه من القيم " هواردبيكر"ر ـة وفي هذا يشيـالت االجتماعيـبين نسق القيم والمشك

المجتمع العلماني يعكسان إلى التفسير السوسيولوجي إلى أن نمطي المجتمع المقدس و

دي والثاني متحرر عقلي وهذان ـم أحدهما محافظ تقليـبدورهما نمطين من القي

االتجاهان من القيم يعكسان صورة البناء في كل نمط من المجتمعين ويؤثران بدورهما في 

  .التغير االجتماعي

والتغير إلى أن القيم وتغيرها شرط ضروري من شروط التحول " ولبرت مور"ويشير 

ادي فكأن القيم من الظواهر االجتماعية التي قد تعوق التغير وتساعد ـاالجتماعي واالقتص

ة ـفي حدوثه مما يساير المتطلبات االجتماعية في المجتمع ولعل ابرز انجاز واضح للعالق

ات ـث لها عن القيم والمجتمعـفي بح" ماريا أوجسنا"ر وما أشارت إليه ـبين القيم والتغي

القة بينهما عالقة متبادلة ففي الوقت الذي تؤثر فيه القيم ـالتغير االجتماعي من أن العفي 

  .على التغير وتحديد مساراته فإن التغير يؤثر في القيم وتدرجها وأنساقها الفرعية



رفات ـع للتصـل ودافـتبارها أساسا للتفاعـرار باعـم ذات ثبات واستمـع أن القيـوم

ذلك االستمرار نسبيان وليسا مطلقين بحيث تظل هكذا قيما في كل إال أن هذا الثبات و

عصر ولكل جيل ينشأ في المجتمع، وإال لم يكن هناك تطور ولم تتغير المجتمعات تغيرا 

ذه النسبية في ثبات القيم ـما بل تظل جامدة بعيدة عن تيارات الحضارة واالزدهار وه

ت المختلفة داخل المجتمع الواحد طبقا رارها هي التي خالفت بين قيم الجماعاـواستم

لمشاكل كل جماعة والظروف التي تحيط بأفرادها هذا ومن ناحية أخرى جعلت القيم قابلة 

   1.للتغير والتطور نتيجة التفاعل المستر بين الفرد والبيئة التي تستكنفه ويعيش فيها
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البداوة العربية قد جمع فيها يتضح أن ابن خلدون وهو يحدد قيم : القيم البدوية 1-10

العديد من المحاسن والمساوئ حيث ضمنها صفات الشهامة والكرم والعفة والصراحة 

ل والتعاضد وأيضا احتراف السلب والنهب والتخريب وتقديس ـدق والتكافـوالوفاء والص

  . وة بكل مظاهرها واحتقار العمل والعلم والصناعةـالق

الظروف العادية أن ينافق أو يغش أو يكذب ألن ذلك عنده ومن هنا فإن البدوي يكره في 

نقص في الرجولة وعالمة من عالمات الضعف والبدوي من خالل خضوعه لمنطق القوة 

واحترامه لمظاهرها يمجد الغزو والنهب بينما يسبقه الصناعة وهو يفتخر بالقتل والسلب 

  .ويحتقر العمل البدوي ويرى فيه نهاية لها

ة يؤدي بالضرورة إلى تحول البدوي ـذه القيم البدويـون أن أي تناقص لهويرى ابن خلد

عن بداوته بنفس درجة تناقص هذه القيم، والشك أن هذه النظرة تعتبر أحد المداخل 

  .إلحداث التغيير في هذه القيم البدوية والذي ال بد منه عند كل إصالح

سيا في تشكيل قيم المجتمع العربي وبما الشك فيه أيضا أن القيم البدوية لعبت دورا أسا

لدرجة أن معظم هذه القيم باق حتى اليوم والمشكلة ليست في بقاء هذه القيم ولكن المشكلة 

تكمن في فقدان البداوة العربية لكثير من القيم الحسنة واحتفاظها بالسيء من القيم كما أننا 

حيث شجب اإلسالم معظم قيم نلمح صراعا بين القيم البدوية والدين إبان ظهور اإلسالم 

البداوة وأوضح أن العصبية والتأثر والغزو والسلب والقتل بغير حق كلها من أمور 

  .الجاهلية



واليوم تعيش القيم البدوية صراعا مع القيم الجديدة التي استحدثتها الحضارات العربية 

  1.والغير عربية
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  :داوةــالب -2

ور مبسط للمجتمع التقليدي ـرة لوضع تصـبذلت محاوالت كثي لقد :مفهوم البداوة 2-1

عندما وضع نظريته عن التغير االجتماعي فقد  هاجن. دومن هذه المحاوالت ما قاربه 

  :حدد مظاهر المجتمع التقليدي في خمس مظاهر هي

  .طرق السلوك التي تستمر مع تغير قليل وتنتقل من جيل إلى جيل - 

 .بالقانون السلوك محكوم بالعرف وليس - 

 .   النسق االجتماعي الذي يؤثر بالتدرج الثابت في العالقات االجتماعية األساسية - 

 .عادة ما يكون وضع الفرد في المجتمع موروثا أكثر منه مكتسبا - 

 .انخفاض اإلنتاجية االقتصادية - 

أما من حيث قابلية تغير هذا النوع من التجمعات فإنه يميل إلى رفض كل ما هو جديد 

مسك بالنماذج الموروثة بحيث ينظر أفراده إلى أي تغير كعمل شاذ ويشكل انتهاكا والت

ألشكال التقليدي وعلى هذا األساس فإن المجتمع البدوي مجتمع تقليدي يصنف بأنه مجتمع 

يضم مجتمعات محلية تحيى في العصر الحاضر حياة تقليدية وتتميز بالبساطة وتتشابك 

بأنه نمط  محي الدين صابرأما المفهوم العام للبداوة فقد حدده  العالقات والنظم االجتماعية

الحياة القائم على التنقل الدائم لإلنسان في طلب الرزق حول مراكز مؤقتة يتوقف مدى 

االستقرار فيها على كمية الموارد المعيشية المتاحة فيها من ناحية وعلى كفاية الوسائل 



حية ثانية وعلى مدى األمن االجتماعي والطبيعي الذي الفنية المستعملة في استغاللها من نا

  .1يمكن أن تتوافر فيها من ناحية ثانية

ويوجد مفهوم آخر للبداوة والذي يقول بأنها تتميز بتنقل دائم موجه بصفة عامة بتساقط 

ويعرفها 2األمطار ومحددة بالمراعي والوظيفة الطبيعية للمجال الرعوي ومراكز الماء 

   3.أنها ركض متواصل من مكان إلى آخر بحثا عن العشب على" وبزمان"

كما أنه يوجد مفهوم آخر للبداوة والتي يعرفها على أنها أول نمط اجتماعي للحياة عاشه 

ة والقاهرة التي أحاطت ـروف الصعبـع الظـاإلنسان ألنها بداية سعيه الحقيقي للتكيف م

دوي من أن يحافظ في ـذلك الب به وارتكز هذا التكيف على عادات وقيم ونظم مكنت

النهاية على حياته وحياة حيواناته في إطار من العزلة شبه التامة واالستسالم القدري لما 

  4.تجود به الطبيعة من خير وشر

كما أن هناك تعريف آخر للبداوة يأخذ بعين االعتبار بشكل السكن وكثرة التنقل والتحرك 

  5.اء إلى القبيلةبحثا عن العشب وامتالك قطيع واالنتم
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  : البدو والبداوة 2-2

" البادية"أي خرج من البادية و" بداوة"تعني ظهر و " بداء"و " بدا"أصل الكلمة العربية 

ة ويغلب عليها التنقل ـي الحياة في الباديـتعن" البداوة"فضاء واسع فيه المرعى والماء و 

  .هم أهل البادية" البدو"والترحال و 

  : ليعني شيئين" البدو"ويستخدم مصطلح 

يعني نمطا للحياة يتسم بالتجوال الموسمي أو المستمر وذلك بحثا عن مصادر الطعام :األول

حيث يتم االنتقال من المناطق الحدباء في موسم الجفاف إلى بعض المناطق الخصبة حيث 

  .تتوافر المراعي في مواسم األمطار

اء وترتبط بأصول ساللية واحدة بصرف يشير إلى جماعات بعينها تسكن الصحر :الثاني

النظر عما إذا كانت مستقرة أو متجولة ويرجع السبب في استخدام المصطلح بهذا المفهوم 

إلى أن البدو الذين يستقرون يظلون من ناحية محافظين على انتسابهم إلى نفس األصول 

بلية ومن ناحية الساللية عن طريق ممارسة الزواج الداخلي وبالتالي تدعيم األصول الق

  1.أخرى يحافظون على الثقافة البدوية الخاصة بالجماعات المتجولة التي ينتسبون إليها

  :أسباب وجود البداوة 3-2
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إن البداوة كنمط للحياة مكنت البدو من أن يتجولوا في األرض بحرية وبغير عوائق  -

وا األرض ولم ودون ما حاجة إلى أسوار تحميهم وتردعهم كيد العدو لذلك فهم ملك

  .تملكهم

إن تجوال البدوي بحرية مكنه من أن يختار من األرض أجودها وإذا ما أعجبته وقومه  -

  .صارت مكانا لهم مادام طاب لهم مقامها

ة والمدافعة وأن يحسن استعمال ربحه ـداوة مكنت البدوي من أن يبرع في المقاتلـالب -

  .حتى صار له حصنا ومالذا

 الشرف، حماية الجارالكرم، : شخصية البدوي بكثير من الصفات منها إن البداوة شكلت -

الشجاعة، القناعة، حب القتال، األخذ بالثأر هذا فضال عن شغف البدوي الواضح بفصيح 

  .الشعر وتمامه

  .إن التجوال أليف بذوي األلفة وأولي العزم من الناس -

  .انطالقته وتفوقه على من سواه إن سكنى المدن واألبنية يجلب العار للبدوي ويجد من -

إن األرض تمرض واالنتقال الدائم من مكان إلى آخر يمكن البدوي من اختيار أصلحها  -

  .ويتيح االنتقال الفرصة لألرض حتى تسترد عافيتها

واء والغذاء وتورث العلل واألمراض لكثير ـاألبنية تضر الصحة العامة ألنها تفسد اله -

  .من ساكنيها



ضل البدوي سكنى البوادي ليكون في صحة أحسن وعقل أنضج ولون أنضر لذلك ف -

  .1قرائح أنقى وأمزجة أصفى وفتوة أوضح وشجاعة أصرح

داوة ـرة البـالل درجة تأصل ظاهـددها ابن خلدون من خـكما ح :أشكال البداوة4-2 

  :من عدمه بحيث توجد أربعة أشكال هي

في قلب الصحاري " الظعن"لجماعة البدوية اللها اـوتمارس خ :البداوة الخالصة4-2-1

  .ومن الطبيعي أن يكون دليلها في ذلك هو الجمل بما له من قدرة وتحمل

وهي أقل تأصيال نتيجة لعدم قدرة الحيوان الراعي على التوغل  :البداوة الجزئية 4-2-2

 راء ومن هنا كان لجوءـد في قلب الصحـداخل الصحراء وقلة احتماله للجفاف الشدي

 .بدو هذا الشكل خصوصا الشاوية منهم الذين يربون المواشي إلى أطراف الصحراء

وا نوعا من االستقرار بالقرب ـل قد مارسـذا الشكـوبدو ه :االستقرار الجزئي 4-2-3

 .من المجاري المائية وعند حواف المناطق الزراعية

ا تماما واستبدلوا ويكون بدو هذا الشكل خالله قد استقرو :االستقرار الكامل 4-2-4

 2.بعاداتهم عادات ونظما حضارية جديدة ولم يعودوا مرتبطين بالقيم البدوية الخالصة

  :خصائص المجتمع البدوي  5-2

تحتم حياة الترحال الدائم أن تكون الجماعة البدوية خفيفة الحركة لكي  :البساطة 5-2-1

اجهها أثناء ترحالها وخفة تتمكن من مواجهة كافة الظروف الصعبة والمتغيرة التي تو
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ها وملبسها ومعداتها ـة بسيطة في مسكنـة البدويـالحركة هذه يستدعي أن تكون الجماع

حتم والليونة وذلك ألن هذا األثاث ي أن أثاث البدوي يتميز بالخفة بلونجرتون. كرى ـوي

العدد على البدوي أن يحمله على ظهر حيوان لمسافات طويلة ولهذا يصبح الوزن الثقيل 

  .الرئيسي للبدوي

القة البدوي بالطبيعة ـج من عـويرجع إلى طبيعة الترحال النات :عدم االستقرار 5-2-2

  .ألن البيئة الطبيعية تحتم عليه التنقل وعدم االستقرار في مكان واحد لفترات طويلة

ة مادمت الطبيعة غير مستقرة أو مأمونة ومادامت أسباب المعيش :التجمع القبلي 5-2-3

غير متوفرة بما فيه الكفاية فال أقل من أن تتوحد الجماعات البدوية في تجمع قبلي تشكل 

األسرة فيه أصغر وحداته ثم يمتد ذلك التجمع أو التنظيم حتى القبيلة األم وربما ضم معها 

وتعمل  1عددا من القبائل األخرى بفعل روابط الدم والمصاهرة أو روابط التحالف والحوار

دورا مهما في التجمع القبلي بحيث أنها تمثل الرابطة التي تجمع كل أبناء القبيلة  العصبية

وا وفي كل وقت بحيث نجد أن والء البدوي دوما لقبيلته ـعلى أساس الوالء لها أينما كان

ومن أبرز المظاهر االجتماعية للعصبية أن يتضامن كل أفرادها كوحدة اتجاه القبائل 

ضامن أثناء األزمات والحروب ال أن العصبية توحد بين مختلف األخرى ويبرز ذلك الت

المشاعر واألحاسيس لكل أبناء القبيلة وتجمعهم حول آداء مسؤولياتهم المشتركة إن غنما 
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يعدد خصائص أخرى للمجتمع البدوي  محي الدين صابر.دكما أننا نجد أن  1أو غرما

  :وهي تشمل النقاط التالية

على تربية اإلبل والمواشي والعمل في الميدان الزراعي هذا يعمل معظم البدويين  -

  .التشابه في النشاط أدى إلى صالبة العالقة بينهم

تتميز القرى التي سكنها البدويين المستقرين بأنها أصغر حجما في المساحة والكثافة  -

  .السكانية هذا الصغر في الحجم أدى إلى معرفة الفرد بجميع أفراد مجتمعه

  .ة قوة الضبط االجتماعي الغير رسمي الذي يعتمد على العرف والعادات والتقاليدسياد -

التدين وااللتزام وغلبة الناحية الروحية على المادية بالنسبة للبدويين فمعظمهم أكثر  -

  .تمسكا بالقيم الدينية

يسود المجتمع البدوي التعاون الغير رسمي ويكون هذا التعاون في مواسم الحصاد  -

على هذا التعاون بـ ) الجزائريين(ألفراح والمآتم وهناك كلمة يطلقها البدويين وا

  ).التويزة(

تنصف المجتمعات البدوية بأن أهلها قانعون وراضون بما وهبهم اهللا وأنهم سعداء  -

  2.بحالهم
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  :التنظيم االجتماعي في المجتمع البدوي 6-2

صورة القرابة وعلى أساسها تقوم أشكال إن األسرة أو العائلة هي أبسط  :األسرة 6-2-1

رة هي العائلة التي ـود هنا باألسـور العائالت األكثر تعقيدا وتركيبا والمقصـوص

تتكون من األبوين واألوالد وهي األساس الذي تقوم عليه الجماعات الزوجية أو المنزلية 

في حياتهم  التي تتألف من أشخاص يعيشون في بيت واحد وتقوم بينهم عالقات وثيقة

  .اليومية

المجتمع البدوي تسوده عدة نماذج أسرية معينة نوجزها فيما  :نماذج األسرة البدوية -أ

  :يلي

وهي وحدة تتألف من الزوج والزوجة وأوالدهما وقد ثبت وجود  :األسرة النووية  -ب

رة ـت قاصـد أنها ليسـة كما تأكـل التطور البشريـووية في كل مراحـرة النـاألس

  .والمجتمعات الغربية أو هي مرتبطة بمختلف صور التقدم والتحضر فقط المدنيات ىعل

قد تكبر األسرة النووية رأسيا عن طريق تعاقب األجيال أو تمتد  :األسرة الممتدة  -ج

رة ـرف األسـذه الحالة تعـأفقيا عن طريق إضافة وحدات نووية أخرى إليها وفي ه

رة الممتدة إلى حد كبير بنظام تعدد الزوجات الذي ـسدة أو المركبة وترتبط األـالممت

يوجد في كثير من المجتمعات البدوية وخصوصا داخل نطاق الثقافة اإلسالمية بصفة 

  .خاصة والشرقية بصفة عامة



إن مدلول األسرة يكاد يكون واحدا في مختلف  :مدلول األسرة في المجتمعات البدوية  -د

في تحديد نطاقها ووظائفها ومدى المسؤولية المترتبة عليها  المجتمعات البدوية وإن اختلفت

ة وتقاليدها الخلقية ونظمها ـها الدينيـفهي تخضع للعالقات التي تربطها بمعتقدات

رة بذلك ـة، واألسـها االقتصاديـية وأحوالـاالجتماعية وما تقتضيه ظروفها الطبيع

ألسرة وأبنائه وأحفاده وزوجاتهم ها في المجتمعات البدوية فتشمل عميد اـزداد نطاقـي

الذين يظلون مرتبطين به مادام على قيد الحياة مكونين وإياه شخصية معنوية تعتبر 

  1.مسؤولة عما يرتكبه كل عضو من أعضائه من جرم ما

تقوم األسرة بعدة وظائف رئيسية من أهمها وظائف تتعلق بالجنس  :وظائف األسرة  -هـ

  .يةواالقتصاد والتكاثر والترب

فيما يتعلق بالجنس نجد أن كل المجتمعات بنا فيها المجتمعات البدوية تتيح االتصال  -

الجنسي بين الزوج وزوجته أو أزوجاته وقد يكون ذلك االتصال الجنسي بعد أو قبل 

  .الزواج الرسمي وذلك طبقا لما تحدده تقاليد وأعراف كل مجتمع بدوي على حدى

قتصادية فإنه يتعين على كل فرد أن يؤدي دوره في زيادة أما ما يتعلق بالوظيفة اال -

موارد األسرة وإنماء قدرتها االقتصادية سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة وعلى أساس 

من تقسيم العمل الذي غالبا ما يرتبط بالجنس حيث يختص الرجل في المجتمعات البدوية 

عضليا وبدنيا بينما تختص المرأة باألعمال اإلشرافية فضال عن تلك التي تتطلب جهدا 

  .بأعمال أخف وطأة كاألعمال المنزلية
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وإذا ما انتقلنا إلى الوظيفة الثالثة لألسرة وهي التكاثر نجد أنها من أهم الوظائف فعن  -

طريقها يتم حفظ النوع البشري فضال عن استمرار المجتمع اإلنساني لذلك كانت والدة 

جال كلها أمور هامة تعمل لها األسرة في كل المجتمعات الطفل وختانه وبلوغه مبلغ الر

ألف حساب وتستعد لالحتفال بها أي استعداد نظرا لما يمثله المولود خصوصا إذا كان 

ذكرا كعامل ربط يقوي األسرة ويدعمها ويجمع شتاتها نحو هدف واحد وهو حماية الوليد 

  .وإسعاده

وية بعدد من عمليات التنشئة االجتماعية وهذا وتقوم األسرة من خالل وظيفتها الترب -

المختلفة لصغارها يكتسبون من خاللها التراث االجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمعات 

ف مهام التنشئة ـة تقوم األسرة بمختلـالتي ينتمون إليها وفي المجتمعات البدوي

  1.االجتماعية أو الحضارية بغير مساعدة تذكر من أجهزة أو هيئات أخرى

  :مكانة الرجل في األسرة البدوية -و

ق حتى في العشائر التي تنتسب ـللرجل مكانة خاصة في األسرة البدوية فهو سيدها المطل

إلى األم كانت السيادة فيها للرجل ويمكننا أن نقرر أن الزواج هو بصفة عامة سيد األسرة 

لحفاظ عليها وإعادتها ها وعلى عاتقه تقع مسؤولية اـالبدوية والمتصرف الوحيد في شؤون

راف والتقاليد البدوية إال أنها مؤكدة ـال عن أنها مستمدة من األعـذه المسؤولية فضـوه

  .من كل األديان السماوية خاصة الدين اإلسالمي الحنيف
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   :مكانة المرأة في األسرة البدوية -ي

لعكس حيث تعتبر ليس معنى السيادة المطبقة للرجل أن دور المرأة فيها مهمال بل يكاد با

زواج ـدم للـمن يتق ة فهي تبدي رأيا فيـرة البدويـاد األسـهي عم" ةـالزوج"المرأة 

الق منه، فضال عن ذلك كله فالزوجة ـها وإن لم ترقها عشرته بعد الزواج تطلب الطـمن

تاج ـيح ارعاها له وتهيئ له كل مـرس له مواشيه وتـها في أسفاره وتحـتشارك زوج

ترحاله هذا ومن المالحظ أن حاجة الرجل البدوي إلى التحفز الدائم  هإليه في حل

واالستعداد للحرب أو القتال ذودا عن العرض والمال والولد ألقى على المرأة البدوية 

  .أعباء جديدة

  :الفخذ 6-2-2

يتكون الفخذ عادة من إيجاد مجموعة من األسر أو الفصائل ذات المصالح  :مكوناته

ركة والتي تسكن في مساكن متجاورة والتي يشترط أن تجمعها وحدة واألهداف المشت

النسب الذي ال يتجاوز الجد الخامس هذا ويرتبط أبناء الفخذ الواحد برباط وثيق من 

الحقوق والواجبات التي لكل منهم وعليه بل اآلخرين وللفخذ رئيس عليه أن يوفر 

ير مختلف األمور االقتصادية ألعضائه كل سبل الحماية واألمان وعليه أيضا أن يس

س ـذ أمام رؤساء األفخاذ اآلخرين وأما الرئيـوالدنيوية و ربما الدينية وأن يمثل الفخ

  .1األعلى للقبيلة وله في المقابل كل الطاقة والوالء واالحترام من جميع أعضاء الفخذ
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  : البطن 6-2-3

جتمعات البدوية والبطن أكبر ون منها البناء االجتماعي للمـدات التي يتكـهي إحدى الوح

من الفخذ سواء من حيث األسر الداخلية فيه أو  سواء من حيث العدد الكلي لمجموع 

  أفراده هذا وتؤدي البطن نفس الوظائف التي تؤديها الفخذ مع شيء من العمومية واالتساع

  :خصائص البطن -أ

كية الجماعية حيث دوية كثيرة بخاصية الملـتتميز البطن عن الفخذ لدى مجتمعات ب

ترتكز فيها ملكية مختلف مصادر الثروة والطاقة في المجتمع المحلي البدوي كملكية اآلبار 

والعيون والمضارب والمراعي والمواشي وما إليها مع ما يتيح هذه الملكية من بروز 

  .خاصية التنظيم واإلدارة لمختلف ممتلكات البطن

يانا الدينية ـختلف الوظائف الدنيوية وأحولكل بطن رئيس أو شيخ عليه أن يؤدي م

  .المناطة به والرئاسة كما هي في الفخذ وراثية تستمد قوتها من العصبية

هذا ويسود في غالبية البطون نظام الزواج الخارجي حيث ال يسمح ألفراد البطن الواحد 

تي تعتبر بالزواج من بنات البطن ذاته كما تتحدد مكانة الفرد داخل البطن بالوراثة ال

  .أساس التمايز الطبقي

هذا وتعرف البطون نوعا آخر من التمايز القائم على أساس بيولوجي، فليس الرجل 

كالمرأة وليست الفتاة كالشاب فلكل مكانته وعمله وحقوقه وواجباته كما أنها تعرف نوعا 

نسب ت البطون النبيلة ذات الـز على أساس النسب فليسـي المرتكـمن التمايز الجماع



والحسب كتلك التي ال تعرف لها أصال أو نسبا والتي يطلق عليها العرب اسم البطون أو 

  1.القبائل الصلبة

  :العشيرة 6-2-4

تتكون من اتحاد عدد من األسر وربما األفخاذ والبطون والتي تشترك جميعها  :تعريفها -أ

مصالح االجتماعية في نسب واحد توجد بينهم مجموعة من الحقوق والواجبات فضال عن ال

واالقتصادية تجعلهم يسكنون متجاورين حتى يسهل عليهم أمور المدافعة ضد أي عدوان 

خارجي من جهة ومن جهة أخرى تنظيم مختلف نشاطاتهم االقتصادية واالجتماعية وفق 

  .تقاليد وأعراف مرعية ومن خالل رئاسة دنيوية ودينية أبوية ووراثية في معظم األحوال

  :اخصائصه -ب

  :يمكننا أن نحدد بعض الخصائص العامة والمميزة للعشيرة من خالل ما يلي

أن العشيرة من حيث الحجم قد تكون صغيرة ال تضم عددا كبيرا من األسر واألفخاذ  -

ر واألفخاذ والبطون التي ـع لتضم مختلف األسـون كبيرة حيث تتسـوالبطون وقد تك

  .تقيم في مجتمع محلي لبدوي ما

أولهما ما يعود بأصوله إلى نوائم : ما يسمى بالعشائر التوتمية حيث يبرز نوعانهناك  -

معينة قد تكون حيوانات أو نباتات أو زواحف أو إلى جماد معين أو أحيانا إلى شيء 

  .خرافي
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أما ثانيهما وهوا لكثرة في المجتمعات العربية فهو ذلك النوع من العشائر ذات األصل 

  .ساس نسبي أو عصبيالواحد المرتكز على أ

تعود العشائر من حيث االنتماء التي تكتلين رئيسيين فهي إما عشيرة أبوية تعود بأصلها  -

إلى أب واحد مشترك وإما أن تكون عشيرة أموية تنتسب إلى األم وتسود فيها قاعدة 

  .التسلسل القرابي عن طريق األم

ة ال تخرج في مضمونها العام تقوم العشيرة بمجموعة من الوظائف الحيوية والضروري -

  .عن تلك التي ذكرناها قبال سواء بالنسبة لألسرة أو الفخذ أو البطن

ون أو األفخاذ ـر لها وهو الذي يرأس مجلس البطـلكل عشيرة رئيس وهو العقل المفك -

  .1التي تتفرع عن عشيرته

ية وأنها وهي تأتي على رأس التنظيم االجتماعي للمجتمعات البدو: القبيلة 6-2-5

ذه التجمعات والمهم أن ـودة في معظم هـون موجـكاألسرة ظاهرة عالمية ويكاد تك

ياسي وإداري وقضائي ويرأسها أمير أو ـالقبيلة كتنظيم هي أصال مجتمع اقتصادي وس

ه ـة والثانوية للقبيلة وسلطتـخ وهو الرئيس األعلى لجميع الفروع األساسيـشيخ المشاي

لعصبية، هذا وتضم القبيلة عدة جماعات داخلية ابتداءا من األسرة ز على اـوراثية ترتك

ذ والبطن ثم العشيرة وإن كان ذلك ال يمنع من اعتبار القبيلة مجتمعا متماسكا ـإلى الفخ

يتصف بالتضامن وسيادة روح الجماعة المهم أن كل بدوي يؤدي دوره في تكامل مع 

وا ليس فقط ـوعلى الجميع أن يحافظدف ـأدوار اآلخرين وتجمعهم وحدة األصل واله
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د ـم أن يحافظوا على كل ما ورثوه من عادات وتقاليـادر الرزق بل عليهـعلى مص

  .1وه لصغارهم سواءا بالتلقين أو بالممارسةـوقيم يعلم

  :يمكن تحديد المالمح العامة للشخصية البدوية فيما يلي: الشخصية البدوية  7-2

لجماعات الرعوية وفي البداوة العربية فإن البدو يحتقرون احتقار البدوي للعمل ففي ا -

الصنعة ويعيبون الممتهن لحرفة ما ولقد صارت هذه الخاصية إحدى القيم البدوية السائدة 

  .لدى كثير من المجتمعات البدوية الرعوية

حب البدوي للحرية وتتجلى هذه الخاصية أيضا لدى البدويين وهي مستمدة من  -

ية المحيطة به فالبدوي والراعي بالذات ال يقبل قيدا على حياته بحد من الظروف البيئ

  .سلطانه خصوصا في األمور التي تتصل بنفسه وأسرته

وفاء البدوي للعهد وهي موجودة لدى مجتمعات بدوية كثيرة خاصة العربية منها ألن  -

تهون في سبيله  الوفاء بالعهد يعتبر دينا واجب األداء من جهة ويستحق من جهة أخرى أن

  .النفس والمال وخاصية الوفاء تشكل إحدى القيم األساسية في المجتمعات البدوية العربية

البدوي شديد الذكاء ولكن نسبة الذكاء تتفاوت من بدوي إلى آخر بنفس النسبة التي  -

  .تتفاوت فيها بين حضري وآخر

خصائص البدوي وخاصة م ـها من أهـالبدوي يدين بالوالء لقبيلته أيا كان مكان -

العربي فإنه يبين الوالء لجماعته القرابية ويتشرف باالنتماء إليها ويتمسك بكل العادات 
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والتقاليد والقيم التي تدعم صلته بها وتزيده قربا منها على رغم المسافة التي تباعد بينه 

  .وبينها

لسن نظرا لما يمثله احترام البدوي للسن وتقديره الشديد له والمقصود هذا هم كبار ا -

  .السن المتقدمة من خبرة وحنكة ودراية بمختلف أمور الحياة البدوية

نظرة البدوي غير محدودة للوقت والمسافة وعدم تقديره لالدخار ويعود ذلك للفراغ  -

الضخم حيث أدى ذلك إلى عدم تقدير البدوي للوقت كذلك فإن البدوي فقد حساسيته بالنسبة 

أمامه موحشة وقاتلة فهو يلجأ إلى التهوين على نفسه بالتقليل من طول  للمسافة فالصحراء

المسافة وكذلك الحال بالنسبة لالدخار فليس له مكان عند البدوي وربما كان ذلك راجعا 

  .إلى عدم وجود ما يدخر أصال

البدوي عاطفي ويتأثر بالعالقات الشخصية المظهرية والمقصود هنا بالعاطفية عدم  -

ولة على ـظ بسهـر الحزن والفرح والغضب يمكن أن تالحـالي فمشاعـاالنفع االتزان

دوي كما أنه يتأثر بالعالقات الشخصية فزيارة له في خيمته ووصفه بأكرم الصفات ـالب

  .كفيل بفتح مغاليق أبوابه وجعله يصفح أو يمنح بغير حساب

اعة بتقدير البدوي البدوي يقدر القوة ويحترم الشجاعة تحظى مظاهر القوة والشج -

  .واحترامه بصرف النظر عن أهداف تلك المظاهر أو منجزاتها

ة الغير مستقرة ولعله ناشئ أيضا ـب من الطبيعـالبدوي قلق وغير مستقر وذلك مكتس -

  .من الخوف المستمر لديه وحذره من أن يغدر به الناس أو الطبيعة



مي يسلب لب البدوي و يستهويه البدوي يمجد الكلمة ويجلبه سحرها فالنشاط الكال -

ويجعل ممارسيه يحتلون مكانة عالية في المجتمعات البدوية ولو أخذنا البداوة العربية 

كمثال لوجدنا الشعراء والخطباء يحتلون أعظم المكانات حيث تعقد لهم القيادة والمهابة 

  1.معا

ص معانيها وسماتها إن القرآن الكريم رفض البداوة بأخ :موقف اإلسالم من البداوة 8-2

وهو الجهل الخلقي والعقائدي وكل ما يمت إلى ذلك بصلة، فاإلسالم خصوصا في العهد 

المدني قد حسم أمر البداوة واعتبر العودة إليها أمرا ال يمكن القبول به وحذر من االرتداد 

 إلى الوراء للعيش بصفة دائمة مع األعراب وجعلها كبيرة من الكبائر بحيث يقول ابن

" ـرة رب بعد الهجـمنها التع" ر ـريف ثالث من الكبائـمنظور بلسان الحديث الش

ومنه " يعود إلى البادية ويقيم مع األعراب بعد أن كان مهاجرا نهو أ: " ويفسر ذلك قائال

يا ابن األكوع ارتددت ": أيضا حديث ابن األكوع الذي دخل على الحجاج يوما فقال له

كما أن ابن خلدون  " ولكـن رسول اهللا إذن لي في البدوال :تعربت؟ قال  على عقبيك

ر في مقدمته أن المهاجرين كانوا يستعيذون اهللا من التعرب، وهوسكن البادية حيث ـيذك

ال تجب الهجرة ويذكر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم عند مرضه بمكة في حديث لسعد 

بمعنى مالزمة " أعقابهمعلى  اللهم أمضي ألصحابي هجرتهم وال تردهم"بن أبي وقاص 

أن اإلسالم يعتبر عقيدة مرتبطة "ويقول األشعاري  εالمدينة وعدم العودة لمظاهرة النبي 

جوهريا بوضوح حضاري متقدم، وهو وضع التحضر بحيث لو انتفى هذا الوضع وثم 
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لعمل ذا اـر، اعتبر القائم بهـذاتها للخطلى مستوى البداوة تعرضت العقيدة التراجع عنه إ

ارتداده إلى الصحراء عن تحضره، وإن لم يعلن خروجه عن  هه منـدا عن عقيدتـمرت

در ما هو ـاص بحد ذاتهم بقـولكن ليس في هذا األمر مذمة للبدوي كأشخ 1"اإلسالم

  .ون فيه وهي الباديةـذي يعيشـع االجتماعي الـمن الوض صقاـانت

  :ةالدالالت االنتروبولوجية لبعض القيم البدوي 9-2

تبين المادة االثنوجرافية التي جمعت في دراسة  :االجتماع على الطعام 9-2-1

أتنروبولوجية حول النسق القرابي وبعض خصائص ومشكالت األسرة السعودية الحضرية 

في مدينة الرياض أن المناسبات التي تجتمع فيها األسرة والجيران واألصدقاء على الطعام 

األعياد كعيد الفطر وعيد األضحى فهي مناسبة لالتصال ليس : مناسبات متعددة منها مثال

فقط بين أفراد األسرة بل تشمل الجيران واألصدقاء باإلضافة إلى األفراح التي تعتبر من 

  . أهم فرص االتصال بين األهل والجيران واألصدقاء

فمصطلح  تنطوي ألقاب المناداة على الكثير من القيم االجتماعية :ألقاب المناداة 9-2-2

القرابة التصنيفي حين يستخدم في مناداة األعمام واألخوال ينطوي على إبراز التضامن 

) محقورا(نت مضروبا الثأري من ناحية وصلة الرحم من ناحية أخرى فالمثل القبلي إن ك

  .وإن كنت جائعا فاذهب إلى خالك فاذهب إلى عمك

ليست من الطبقة الدنيا ) المرأة(على أنها كما أن مناداة المرأة بلقب امرأة فالن لها داللة 

  . وتقديرا لمكانتها
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البحث في األمثال الشعبية إنما هو بحث في الحياة العامة  :األمثال الشعبية 9-2-3

رين ويمدهم بوسائل مقبولة ـللشعب فالمثل يعطي صورة حية لرؤية الناس لذواتهم واآلخ

لمثل يعطي صورة حية ناطقة عن طبيعة للتعارف في المواقف االجتماعية المختلفة وا

واء وهو بذلك اللون األدبي ـة على حد سـالشعب بما فيهم من تيارات ظاهرة أو خفي

  .الذي يتمثل فيه الصدق وال يعتمد على المواربة

تفيد المادة االثنوجرافية حول األوضاع الصحية في الثقافات : الطب الشعبي 9-2-4

ة بالتزاوج بين السالالت ـة حول تلك األسئلة المتعلقالمختلفة بوجه عام في اإلجاب

م بينها فمثال هناك أمراض ـز القائـهام في رؤية التمايـة فضال عن اإلسـالبشري

تتوطن في ثقافات معينة كما انه يختلف في تحديد مفهوم الصحة والمرض في الثقافات 

دليال على فقر التغذية فهناك المختلفة فمثال السمنة ترى جماال وما يوصف بالرشاقة يعتبر 

  1.اختالف معايير كمال األجسام من ثقافة ألخرى

ويرتبط الطب الشعبي في المجتمعات البدوية  :الممارسات السحرية والعرافة 9-2-5

ذا االرتباط بصورة خاصة فيما يعرف بـ ـرية ويتضح هـممارسات السحـكثيرا بال

الجنسية للرجل والمرأة ويحدث الربط كثيرا  الذي يسيطر فيه الساحر على القوى) الربط(

  .في ليلة العرس
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تتكامل في طقوس واحتفاالت الخطبة : طقوس واحتفاالت الخطبة والزواج 9-2-6

هناك أساليب ـددة، فـة متعـة وفلكلوريـة وعناصر ثقافيـوالزواج ممارسات شعبي

وفر في العروسين، معينة للتعبير عن الرغبة في الزواج والمواصفات التي يجب أن تت

لمشاركة في تأثيث البيت وبالمثل هناك تقاليد لمراحل إتمام الزواج فيما يتعلق بالمهر وا

مظاهر التكافؤ الطبقي وحرية ) الخطبة والزواج(تبرز هاتين المناسبتين الزوجية 

  .االتصال

ت بحيث ترتبط الوفاة بكثير من الممارسا :زيارة القبور والطقوس الجنائزية 9-2-7

إلبراز مدى ) التعديد(التقليدية وبخاصة في المجتمعات البدوية حيث تقوم النساء بـ 

طوعات الحزينة وفي صباح يوم االثنين الذي يلي يوم الدفن قجعة ويرددن بعض الماالف

يرجعن ويقمن بنفس الممارسات، كما أنه تقام وليمة للميت بعد أسبوع من وفاته وبعد 

  .يجمع أهله وجيرانه وأصدقاءه مع اإلمام لقراءة القرآن جماعيا األربعين يوما من وفاته

يمكن القول أن األسطورة تنطوي على عموميات  :األسطورة والرواية الشعبية 9-2-8

وخصوصيات ثقافية وأن وجودها وتداولها يرجع إلى االعتقاد اإلنساني بوجود عالم ما 

ألنتروبولوجيون بجمع القصص الشعبي فوق الطبيعة أو القوى الروحية ويعني الباحثون ا

لدوره في الضبط االجتماعي بوجه خاص فالرواية تفسر المثل كما أن هذا األخير يكشف 

  1.الخبرة التي تنقلها الرواية الشعبية
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هذه بعض القيم البدوية التي فسح المجال بذكرها ولكن توجد قيم بدوية أخرى ذات دالالت 

بدوية كختان الولد، واالحتفال بالمناسبات الدينية وإطعام أنتروبولوجية في المجتمعات ال

  .والتعاون الجماعي وغيرها كثيرا" المعروف"الساكن الجديد و 

  :ةعملية التحول من مجتمعات قبلية إلى مجتمعات شبه إقطاعية أو رأسمالي 10-2

د ـالعدي ور الدولة الحديثة فإنـة وظهـو المبادالت التجاريـمع ظهور تقسيم العمل ونم 

ة ـة القائمـزات القبليـمن التمايزات الطبقية أخذت في التبلور لتحل تدريجيا محل التماي

على أساس عالقات القرابة وروابط الدم وأواصر التضامن القبلي وهكذا أصبحت األسواق 

والتجارة آليات في ربط القبائل بعضها ببعض وبالمدن باألرياف وفي أطار الوعاء القبلي 

ن التركيبات القبلية القائمة على الرتب والمناصب تتحول تدريجيا إلى ترتيبات طبقية نجد أ

بالمعنى الحديث، إذ أن ساللة شيخ القبيلة يمثل نقطة بداية ظهور طبقة من المنتقدين الذين 

ن ولمزيد من الفهم آلليات ـن القبلييـادي للفالحيـيستحوذون على الفائض االقتص

قبلي إلى مجتمع طبقي يمكن االستشهاد بالدراسة المهمة للعالم االنتقال من مجتمع 

عن عمليات التغير )  Robert ferneaروبرت فرينيا (األنتروبولوجي األمريكي 

راق إذ ـن جنوب العـل التي تقطـوف القبائـوالتمايز االجتماعي والطبقي في صف

ل الوحدة األساسية ـيلة تشكة كانت القبـه في المجتمعات التقليديـر الدراسة إلى أنـتشي

ى المشاع حيث ـوق االنتفاع باألرض كانت علـة وأن حقـلحيازة األرض الزراعي

وم الفالحون القبليون بفالحة األرض في إطار الوالء للقبيلة ومع تسجيل مساحات ـيق



كبيرة من األراضي الزراعية بأسماء مشايخ القبائل ورؤساء العشائر أخذت عمليات 

  :سير في اتجاهات متعددةالتمايز ت

تحول مشايخ القبائل ورؤساء العشائر إلى شيوخ إقطاعيين يحصلون على ربع  - 

  .األرض الزراعية

 .تحول الفالحين القبليين إلى مشاركين في المحصول أو مزارعين بالمحاصة - 

تحول أعداد من الفالحين القبليين إلى معدمين وبالتالي انتقالهم إلى صفوف  - 

 1.عية التي تعمل باألجرالعمالة الزرا

إذ يقـول " ابن خلدون"ة ـومن التنظيرات والدراسات في هذا الصدد نجد تنظيرات العالم

إن أحوال العالم واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر : " 

ن تغير بحيث يرى أ 2"إنما هو اختالف على األيام واألزمنة وانتفال من حال إلى حال... 

النظام االقتصادي وتحول بناءه من الشكل البسيط المتقشف المحدود إلى الشكل المعقد 

وال والقيم واألخالق والعادات والتقاليد فهو ـاألح رتغيل د النامي السبب الرئيسيـالرغ

في تنظيره للبدو ينظر إليهم ويتدبر أحوالهم إذا اتسعت أحوالهم وحصل لهم ما فوق 

نى والرقة فيرى أن ذلك يدعوهم إلى السكون والدعة والتعاون في تحصيل الحاجة من الغ

ة البيوت ـالزائد على الضرورة واالستكثار من األقوات والمالبس والتأنق فيها وتوسع

د الترف البالغة ـر ثم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء عوائـواختطاط المدن للتحض
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ادة المطابخ وانتقاء المالبس الفاخرة في أنواعها مبالغها في التأنق في عالج القوت واستج

من الحرير والديباج وغيرها ومغاالة البيوت والصروح وأحكام وضعها في تنجيدها 

ل ـال يغف ابن خلدوندان لكن ـوهؤالء هم الحضر ومعناه الحاضرون أهل األمصار والبل

ضارة ذلك السبب نفسي دو من البداوة إلى الحـوال البـة في تغير أحـسببا قوي الفاعلي

غائي قائم على إدراك ما في الحضر من مدنية وما ينطوي عليه من تعميم وفي ذلك يقول 

  1.وبهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن عملية التغير االجتماعي قد قطع شوطا بعيدا في الكيان 

في معظم المجتمعات البدوية وخاصة العربية حيث أخذت التقسيمات الطبقية محل القبلي 

ل الدولة الحديثة وتغلغل العالقات اإلنتاجية الرأسمالية دون ـالتقسيمات القبلية في ظل تدخ

أن تزول تماما بل من خالل عملية مزاوجة وتهجين بين الهياكل القبلية والعشائرية 

  .ديثةوالهياكل الرأسمالية الح
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  لثالفصل الثا
  

  التحضر والتغير االجتماعي 

  التحضر   -  1

  التغير االجتماعي    -  2

  
  

  

  

  

  

  

  



  :تمهيد

مبحثين هامين هما التحضر والتغير الثاني ل ـل كما هو في الفصـنجد في هذا الفص   

صورة االجتماعي، فالمبحث األول يتناول التحضر ويشمل عدة عناصر تهدف إلى إعطاء 

واضحة حول هذا المفهوم من خالل تقديم عدة تعاريف وتصورات حول التحضر والنمو 

الحضري وكذا إبراز الخصائص الهامة للحياة الحضرية وغيرها من العناصر التي تتناول 

التحضر في البلدان العربية عامة والجزائر خاصة ثم يلي هذا المبحث مبحث ثاني يتناول 

مل أيضا عدة عناصر مهمة من بينها اإلشارة إلى أهم تعاريفه التغير االجتماعي ويش

ريات ـوأنواعه ومراحله وعناصر هامة أخرى كتأثير التغير على البناء االجتماعي والنظ

موجودة داخل نا في شرحها وتفصيلها وهناك عناصر أخرى برة له والتي أسهـالمفس

  .الفصل 

  

  

  

  

  

  

  



  :التحضر -1

به تلك العملية التي تتم بها زيادة سكان المدن عن طريق  ويقصد: مفهوم التحضر 1-1

تغير الحياة في الريف من حياة ريفية إلى حياة حضرية أو عن طريق هجرة القرويين 

ع وعادات وطرق معيشة سكان ـللمدن المجاورة، بما في ذلك التغيرات التي تحدث لطاب

  1.الريف حتى يتكيفوا للمعيشة في المدن

هذا ما  المدن ز السكان فيـر تعني تمركـر يشير إلى أن عملية التحضوهناك تعريف آخ

يؤدي إلى تغير اجتماعي وثقافي وتدعيم الروح الفردية في العالقات التي تصبح ثانوية 

  2.بعدما كانت أولية في القرية

ر هو بمثابة عملية في حين يعتبر الحضرية ـإلى أن التحض  "أجون بيرجل" ويذهب 

ظروف القائمة بمعنى أن التحضر هو الجانب الدينامي المتحرك في حين أن الحالة أو ال

  .الحضرية هي الجانب الثابت والمستقر

ويعرفه الديموغرافيون على أنه عملية التمركز السكاني، وهذه العملية تتخذ طريقتين 

ة تتمثل األولى في تعدد مراكز التجمع أي نمو مراكز حضري "تزدال" أساسيتين كما يرى 

متعددة في حين أن الطريقة الثانية التي تتخذها عملية التحضر تتمثل في نمو التمركز 
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بمعنى زيادة حجم السكان في قرية من القرى جدير بأن يحولها إلى : السكاني الفردي

  1.مدينة

إن التحضر عملية تغير كمي وكيفي : " ولقد ذكر جيرالد بيريز تعريفا للتحضر قال فيه

المدن (تحوالت كثيرة في خصائص وسمات ووظائف المجتمعات المحلية معا تؤدي إلى 

كما يرى أن فهم تلك العملية يستدعي ضرورة عقد المقارنات المختلفة أو بين ) والبلدان

  2".المراكز الحضرية المختلفة في البلد الواحد

ة أن عملية التحضر تبدو من أكثر جوانبها وضوحا وكأنها عملي" ويرى أموس هاولي 

إطار سكاني متزايد التنظيم وفوق ذلك فهي تشمل نوعا من العالقات المتبادلة بين 

المكونات البنائية لذلك اإلطار المكاني والتي تظهر بوضوح عند حدوث التغير في أي 

  .3"منها وما يتبعه بالتأثير في متغيرات مقابلة في الوحدات األخرى

أن كلمة التحضر مرادف لكلمة  "المودرن القرية" أما لورين نلسون فيذكر في كتابه 

وانتشار ..... العلمانية التي تمتاز بالتقدم بمعدالت ريفية ووجود وسائل اتصال حديثة

وسيادة ..... ة وانخفاض عدد المزارعينـة في المناطق الريفيـالخصائص الحضري

اجات الناس النمط الالشخصي في العالقات بين الناس ونظهر المؤسسات المكلفة بتلبية ح

  .4في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والترفيهية
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ترى أن التحضر عملية تغير اجتماعي معقدة تؤثر في البالد بعامة  روث سمزبينما 

ة والدائمة للعمال ـة المؤقتـرة أو اإلقامـوتمتاز بخلق المراكز الحضرية الواسعة بالهج

  1.المناطق الريفية إلى المناطق الحضريةفي المدن مع تزايد عدد الناس المتدفقين من 

إذا كان التحضر يعني نمو المدن في الحجم واألهمية مما يدعو بعض "  ساندورزويقول 

الناس إلى ترك األرياف والتوجه إلى المدن وتكوين عالقات جديدة تسمح لهم باحتالل 

اس في يعني بقاء الن   urbanizationمراكز جديدة فإن التحضر بمصطلحه اآلخر

قراهم وأخذهم بأساليب المدينة والتحضر وتقبلهم للنسق القيمي الحضري الذي يؤثر في 

نظرتهم نحو تدرجات المكانة الكائنة عندهم مما يدعو إلى نبذ أدوارهم القديمة وحصولهم 

  2".على أدوار جديدة

ات ة من النظم االجتماعية واالتجاهـأنه مجموع" ر قائال ـالتحض لويس ويرثويعرف 

التي تتواجد عندما يتعايش األفراد بصفة دائمة في جماعات كبيرة الحجم كثيفة السكان 

  3".ومتميزة مهنيا

ويتضح مما سبق أن االختالف في التعريفات يرجع إلى اختالف في آراء الباحثين ووجهة 

 نظرهم للتحضر في كيفية دراسته والموضوعات التي يتناولونه فيها ومع ذلك فإنهم قاموا

  .بإلقاء الضوء بأشكال مختلفة على عملية التحضر مما يساعد على إثراءه وسرعة فهمه
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شكلت المدينة عبر التاريخ حقال يلتقي فيه اإلنسان وتنصهر فيه : مفهوم المدينة 1-2

جميع النظم االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومختلف المشاريع التنموية لترقية حياة 

  .عيشي في تجمعات سكنية ضخمة تحتوي ماليين البشراإلنسان ومستواه الم

ولقد تعددت وتنوعت آراء العلماء عبر الزمن في تعريف وإعطاء مفهوم حول المدينة 

نسمة  20000فنجد هناك تعريف تعددي، أي أنه حدد عدد سكان المدينة والذي يبلغ 

بمهام اإلدارة  ة كل مركز حضري يقومـريف إداري الذي يعتبر المدينـفأكثر وهناك تع

  .والخدمات لعدد من القرى والتجمعات السكانية

م من قوى ـط اإلنتاج وما يضـوب الحياة ونمـفي أسلـهذا ويعتمد التعريف الوظي

  .من إجمالي القوى العاملة في المدينة مثل المدينة الصناعية والتجارية %20العمل عن 

للعيش واعتبار الكثافة والحجم  أما التعريف االجتماعي فيشير إلى الحضرية كطريقة

يتكونان من أفراد مختلفين اجتماعيا وثقافيا وعرقيا تجمع بينهم وحدة المصالح وتقوم 

المؤسسات بتنظيم التفاعل بين الجماعات المتباينة المكونة للبناء االجتماعي وال باس أن 

ا ما يعرفها تعدد بعض التعريفات التي حاولت إعطاء شرح وافي وموضوعي للمدينة منه

على أنها شكل من التجمعات البشرية البالغة الكثافة والتنظيم والتعقيد، كما أنها التحام بين 

  1.مقومات روحية ومعنوية ومكونات مادية مجسدة لألولى وال يمكن الفصل بينها
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أنها مكان أو مركز دائم لإلقامة يتميز "  "لويس ويرث"ويرى تعريف آخر وهو لـ 

حجم وتأثيرات الحياة الحضرية ويسكنه أفراد متجانسين ويطبق عليهم قانون بالكثافة وال

  1".واحد

على أنها مكان إقامة طبيعي لإلنسان المتمدن وبهذا فهي نعتبر " "روبرت بارك" ويعرفها 

  .2"منطقة ثقافية تتميز بنمطها الثقافي المهني 

ود نشاط اقتصادي غير وتأخذ مفهوم آخر ليشير ذلك النمط المعيشي الذي يتميز بوج

وباستقرار العالقات الثانوية بين أبنائها وسيادة اإلنسان ) صناعة، تجارة، خدمات(زراعي 

القيمية غير التقليدية وزيادة االنفتاح على العالم الخارجي وتركز على مجاالت الخدمة 

  3.واإلدارة فضال عن االتصال والتفاعل المستمر مع األنماط المعيشية األخرى

تعرف المدينة أحيانا بطرق إحصائية وذلك مثل ما هو متبع في الواليات المتحدة و

  .4نسمة فأكثر فهو مركز حضري 2500حين تعتبر أن كل مكان بـ  ةاألمريكي

وفي األخير يمكننا القول أن المدينة هو بناء متكامل يشمل تجمع إنساني فوق رقعة 

خالل مؤسسات إدارية ترتكز على أنشطة  جغرافية ذو كثافة عالية وعالقات متبادلة من

  . اقتصادية وتجارية و خدماتية تحت قانون واحد يطبق على الجميع

  :خصائص الحياة الحضرية  1-3
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تختلف الجماعات الثانوية عن الجماعات األولية التي تتميز  :الجماعات الثانوية 1-3-1

لجماعات األولية مثل األسر التي تقوم على أساس ضبط ا) البدوية(بها الحياة الريفية 

رة كما أن ـرة الكبيـة يتقلص فيها دور األسـها بينما الجماعات الثانويـالكبيرة ألعضائ

ران ال يعرفون بعضهم البعض وتتم فيها عملية الضبط عن طريق الشرطة ـالجي

  .والمحاكم وبصفة عامة المؤسسات الرسمية

م التام للشخصية وذلك ألن التفاعل بين تتسم الحياة الحضرية باإلبها :اإلبهام 1-2-3

ل قد ـه لقضاء حاجاته أو العمـرج من منزلـص الذي يخـرا فالشخـالناس ليس مباش

رف على أحد منهم وهذا اإلبهام بال ـيصادف في طريقه العديد من الناس إال أنه ال يتع

يف أو شك يساعد على إضعاف فاعلية الضبط الذي تمارسه الجماعات األولية في الر

  .البادية

ود ـس وذلك لوجـبعدم التجان ريةـم الحياة الحضـتتس: عدم التجانس 1-3-3

د من وجهات النظر االقتصادية والسياسية باإلضافة إلى االنتماءات الدينية والقومية ـالعدي

   .والطائفية باإلضافة إلى وجود مظاهر الغنى والفقر بصورة واضحة في المدينة

يعتبر من أهم خصائص الحياة الحضرية وذلك ما أكده  :تماعيالحراك االج 1-3-4

د حراك لألعلى ولألسفل في معدالت ـعلماء االجتماع الحضري بصفة خاصة بحيث نج

رى وانتقاالت ـر من مهنة ألخـود تغيـة إلى وجـالدخل التي ترتفع وتنخفض، إضاف

  .ة من مكان اإلقامة إلى مكان آخرـواضح



ة أساسية وتكشف ـرية تعتمد على التخصص بصفـياة الحضإن الح :التخصص 1-3-5

ذا ـم العمل، ولهـص وتقسيـد متسم بالتخصـي معقـلنا عن وجود تنظيم اجتماع

  .د بها تخصصات متنوعة في مختلف المهن وغيرهاـيوج

تكشف الكتابات الحضرية عن اتسام الحياة  :االرتباط على أساس المصالح 1-3-6

بط بين الناس على أساس المصالح أكثر من الترابط على أساس الحضرية بخاصية الترا

  .المحلية التي تتسم بها الحياة الريفية أو البدوية

تزود المجتمعات الحضرية بسلع كثيرة : توفر السلع والخدمات والتسهيالت 1-3-7

 المسارح: التـومتنوعة وكذلك بتوفير خدمات وتسهيالت مؤسسية ومن هذه التسهي

  .المستشفيات وغيرها من المؤسسات المكتبات،

أي أن التفاعل في المدينة يتم عن طريق وسائل اإلعالم : التفاعل الرسمي 1-3-8

واالتصال المتقدمة وال تقوم على أساس التفاعل وجها لوجه ولهذا فإن العالقات تصبح 

  .عالقات فاترة تحكمها اإلجراءات واللوائح والقوانين بصورة أساسية

ال تحكم حياة الناس في المدن عوامل طبيعية  :اء معالم البيئة الطبيعيةاختف 1-3-9

ومظاهرها مثل الشمس والجبال والوديان والسهول وذلك ألن األفق يكون محدود بالمنازل 

ل عملية التنقل وبذلك ـالت المتقدمة تسهـة كما أن خطوط المواصـوالمباني الشاهق

  .1في المدينة أثر على البيئة الطبيعية د أن اإلنسان أدخل تعديالت جوهريةـنج
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  :مراحل التحضر 1-4

دائي عن البحث عن قوته وهذا ما دعاه ـاش اإلنسان البـع :المرحلة األولى 1 -1-4

إلى التنقل واالرتحال هنا لكسب قوت يومه من الطعام واللباس وغير ذلك من ضروريات 

التي غيرت الكثير من حياته  العيش والبقاء وكان أول شيء اهتدى إليه هو الزراعة

فاكتشافها كان حقا أكبر دافع لإلنسان على التحضر ألنه أدى إلى االستقرار واالرتباط 

  .ببنية معينة ومحددة على هيئة تجمعات فردية

ذه المجموعات والتي ـرار الذي شهدته هـرا لالستقـنظ :المرحلة الثانية 1-4-2

وامل كالموقع أو التبدل التجاري ونظام الحكم يمكن أن نسميها قرى وبمساعدة بعض الع

دة وكبيرة الحجم ويمكن ـة إلى مجموعات معقـتطورت من مجموعات صغيرة وبسيط

ذه المرحلة ـق على هـرة كما يمكن أن نطلـأن نسميها في هذه الحالة باسم المدن الصغي

  .فيها هذه المدن اصطالح الثورة التجارية أو الحرفية تالتي نشأ

 ـة الثـورة الصناعيةة السابقة إلى بدايـرت المرحلـاستم :ةـة الثالثـالمرحل 1-4-3

إذن فإن المدن التي كانت سائدة في الحقبة التجارية أصبحت أكثر تعقيدا إلى حد الوصول 

إلى ما يعرف اآلن بالمدينة الميتروبوليستانية، ويمكن أن نطلق على هذه الفترة اسم الثورة 

  1.التكنولوجية
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المراحل السابقة التي ذكرناها وكيفية التدرج فيها من مرحلة ألخرى تختلف من مجتمع إن 

بطيئا في بعضها ) التحضر(ر حسب الظروف التي يعيشها، فيكون ـإلى مجتمع آخ

  .وسريعا في البعض اآلخر

يؤدي التحضر إلى ضعف واختفاء الصور الوثيقة الصلة بنظام  :التحضر والقيم 1-5

ة وتغير في القيم االجتماعية التي كانت سائدة في المجتمعات البدوية األسرة الممتد

  ) الريفية(

كما أن االنتقال من األنماط الريفية أو البدوية إلى األنماط الحضرية يعني اكتساب طرق 

وقيم جديدة في الحياة باإلضافة إلى أن المدينة تتميز بعالقات أقل شخصية وارتباطا وأكثر 

لى االزدهار المادي يؤدي إلى إضعاف الروابط األسرية التقليدية والقيم إبهاما زيادة ع

األخوية والتعاون والشعور باالنتماء واالستقرار كما أن القيم المادية تسيطر على العالقات 

  .االجتماعية وتزيد من الشعور باالغتراب واالنفصام

والسلوك والسلطة مما يدفع  إن التحضر يفسح المجال ألفكار جديدة من التنظيم االجتماعي

كما أن العالقات الثانوية وتعدد األدوار ) البدوية(بعض األفراد إلى نبذ القيم القديمة 

واتساع تقسيم العمل ودخول المرأة ميدان العمل والتعليم وزيادة المؤسسات التي تعني 

ماعية األساسية بشؤون التنشئة االجتماعية بدال من األسرة يؤدي إلى تفكك العالقات االجت

ويساعد الالتجانس إلى تباين القيم والمعايير في الجماعة وإلى الصراع بين األدوار 

  .االجتماعية



كما تتعدد في البيئة الحضرية االنتماءات إلى الجماعات الثانوية المتمثلة في األحزاب 

القبلي والذي والنقابات والنوادي وما شابهها يؤدي إلى إضعاف االنتماء العام أو الوالء 

  .نجده في المجتمع البدوي

ع بالنازحين إلى الوقوع في صراع قيمي ـر الناتج عن النزوح الريفي يدفـكما أن التحض

وبذلك يعانون من صعوبة االندماج ) الحضرية(بين قيمهم البدوية وبين القيم الجديدة 

  .والتكيف

بين القيم والمعايير بالتغير  إذن فالتحضر كأسلوب في الحياة يتسم غالبا بالصراع الحاد

االجتماعي السريع والحراك المتزايد للسكان والتأكيد على المنافع المادية والفردية 

  1.والتحرر المتزايد من الضوابط االجتماعية الالرسمية ومن القيم البدوية

 ت التغير االجتماعي لتشمل التحضرتسمح عمليا :التحضر والتغير االجتماعي 1-6

على عالقة اجتماعية بالتغير، فعملية التحضر تواكبها تغيرات تحدث في طباع  فالتحضر

  .وعادات وطرق المعيشة وأسلوب الحياة للذين هجروا إلى المدينة واستقروا بها

وتعد ظاهرة التحضر من الصور التي تدل على تطور المجتمع وتغيره، كما أن عملية 

لتقليدي إلى نمط آخر أكثر تطورا وتعقيدا التحضر تشير إلى تحول األفراد من النمط ا

أن بقايا النمط المعيشي "وتقدما ولكن بصورة تدريجية بحيث يقول فاروق بن عطية 

  .2"فسيرورات التغير تبدأ ما إن يقيم النازح بالمدينة... الريفي ال تزول إال تدريجيا 
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الذي يجمع بينها هو بذلت مجهودات كبيرة وكان االتجاه العام  روبالنسبة لتحديد التحض

الربط بين التحضر والتغير والتحول البنائي الوظيفي حتى أن بعضا منهم يذهب إلى أن 

مصطلحي التحضر والتغير مصطلحات مترادفات ومعنى الربط بين التحضر والتغير هو 

أن التحضر ظاهرة ديناميكية فعالة تؤثر في تنظيم المدينة ونظمها والتحضر ليس ظاهرة 

ية استكاتيكية لكنها ظاهرة تعني التغير السريع والعميق والتحضر هو تغيير يشمل استقرار

  1.بناء المجتمع والتحضر يشير لتغير بناء التنظيم االجتماعي

  :تصورات التحضر والنمو الحضري 1-7

يستند هذا التصور على البعد أو العامل الديموغرافي : التصور الديموغرافي 1-7-1

ري وفقا لهذا التصور إنما ـو حضـللتحضر والنمو الحضري فما هوحده كأهم مقياس 

ر إلى تجمعات سكانية من حجم معين أو إلى نسبة هؤالء إلى إجمالي عدد السكان ـيشي

ز السكاني كما ـها بالتركيـدود ارتباطـفي هذا التصور في ح" الحضرية" وقد عرفت 

كاني في المدن والمناطق الريفية عرف التحضر في حدود االتجاه إلى زيادة التركيز الس

كعملية " التحضر" الحضرية والمثال على ذلك ما ذهبت إليه هوب تيسدال في تحليلها 

تعدد نقاط التركيز من ناحية : للتركيز السكاني يستند تحليلها على عنصرين أساسين هما

يمون في وزيادة حجم المراكز الفردية من ناحية أخرى ومن ثم فإن تزايد السكان المق
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مناطق حضرية يصبح مؤشرا إحصائيا دقيقا في نظرها، لقياس عمليات التحضر والنمو 

  1.الحضري

ة ـور مرحلـذا التصـة وفقا لهـتمثل الحضري :ور االقتصاديـالتص 1-7-2

ة من مراحل التطور االقتصادي الثري وبالتالي ارتبط  التحضر والنمو الحضري ـمتقدم

ر انتقال من ـادية أكثر تعقيدا أو بمعنى آخـتنظيمات اقتص ول إلىـبحركة انتقال وتح

ة إلى ـل أو اإلنتاج األولي كالصيد والزراعـياة على أساس العمـا الحـحالة تقوم فيه

ات ـاري والخدمـل الصناعي واإلداري والتجـوم فيها الحياة على أساس العمـحالة تق

م ـاقتصاد السوق ولعل أخر من أهط االنتقال من اقتصاد المعيشة إلى ـأو بمعنى بسي

األمثلة البارزة في هذا المجال دراسة جراس في محاولته استعراض التاريخ االقتصادي 

ولقد أوضح جراس في مدخله التطوري عالقة التطور   1932للحضارة الغربية سنة 

االقتصادي بأنماط التوطن واالستقرار البشري على مر التاريخ وقد ميز جراس خمس 

  :حل تطورية أساسية هيمرا

مرحلة اقتصاد الجمع وااللتقاط، مرحلة اقتصاد الرعي يليها مرحلة اقتصاد القرية 

المستقرة ثم مرحلة اقتصاد المدينة الصغرى وأخيرا مرحلة االقتصاد الميتروبوليتي ولقد 

كان تطور الزراعة كأسلوب أو طريقة للمعيشة أهم العوامل التي أدت إلى دخول البشرية 

  2.في مرحلة أكثر تقدما على طريق التحضر ويتوالى هذا التطور
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ويكاد يكون هذا التصور تركيبا جديدا من التصورين : التصور االيكولوجي 1-7-3

 ية في صورتها التقليدية والمحدثةالمدرسة االيكولوج–د فيه أصحابه ـالسابقين حيث يؤك

كأهم ما يمكن أن يقاس بهما درجة على عامل السكان والمكان أو تغير الحجم والكثافة 

ور في ضوء وضوح سيطرة اإلنسان ـر وفقا لهذا التصـالتحضر وتقاس درجات التحض

ه بكل ما تتضمنه هذه السيطرة من معاني ـعلى البيئة الطبيعية واستخدامها لرفاهيت

لك من وارد البيئية أو غير ذـالتعديل أو التغيير أو تمايز استخدام األرض أو استثمار الم

األمور التي انعكست وعلى مر األيام على الطابع الفيزيقي للمجتمع الحضري وحجمه 

  1.وخصائص أساسه الوظيفي ونمط توزيع السكان والنشاطات واتجاهات نموه

ويعني هذا التصور االتجاه إلى تنظيمات اجتماعية أكثر : التصور التنظيمي 1-7-4

تصال والميكانيزمات االجتماعية والسياسية التي تعقيدا وتشمل ذلك على تطوير وسائل اال

تسمح بإمكانية الربط والتنسيق بين مجاالت وكيانات متخصصة ومتمايزة، بعبارة أخرى 

فإن النمو الحضري هو انتقال من المجتمع البسيط إلى صورة أكثر تعقيدا، كما أن 

س االتجاه الذي سارت التحضر معناه تراكم التطور والتعقد النظامي بنفس الدرجة وفي نف

فيه التطورات التكنولوجية ويشمل ذلك التعقيد النظامي تاريخيا على تطور الحكومات 

المركزية القوية وتطوير األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية وانتشار األشكال المختلفة 

مل ة كالنقابات واتحادات العمال وروابط أصحاب العـللتنظيمات الرسمية وغير الرسمي

إلى جانب تطوير عدد من التنظيمات االجتماعية لتقابل االحتياجات المتزايدة لنظام 
                                                 

  .107-108نفس المرجع ، ص ص -  1



اقتصادي واجتماعي ومعقد فضال عن تلك التغيرات التي لحقت ببناء ووظائف وحدات 

كاألسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية وانساق المكانة والتدرج : التنظيم القائمة بالفعل

  .1الطبقي وبناء القوة

يؤكد التصور السلوكي للتحضر على خبرة األفراد على مر  :التصور السلوكي 1-7-5

الزمن من حيث أنماط السلوك والتفاعل ومن ثم ينظر إلى الحضرية على أنها طريقة 

السلوك وأنماط للتفاعل والعالقات االجتماعية ترتبط  رللحياة أو نسق معين من قيم ومعايي

ف بأنها حضرية ويرتبط هذا التصور ارتباطا مباشرا بسياق زمني ومكاني معين توص

بالتفكير التطوري في المدرسة األلمانية لعلم االجتماع بدءا بتونيز ومرورا بشينجلر 

وعلى أية حال فإن عملية التحضر هنا هي باختصار انتقال ...... وزيمل وفيبر وغيرهم 

سامية األدوار وتعددية االنتماءات وتطور المجتمع إلى شكل الرابطة ليتميز في النهاية بانق

وسيطرة العالقات السطحية الثانوية من خالل الروابط المتخصصة وضعف عالقات 

المواجهة المباشرة وغلبة العقل والمصلحة وقد انتقلت نفس الفكرة إلى المدرسة األمريكية 

أ علم في علم االجتماع من خالل تأثر روبرت بارك بدراسته في ألمانيا وكان أن أنش

االجتماع الحضري في أمريكا كعلم لدراسة األشكال الجديدة للحياة االجتماعية التي سادت 

المدن الكبرى وكانت المدينة وبخاصة شيكاغو تمثل معمال اجتماعيا لتحليل وتفسير 

  2.ظواهر التحضر والحضرية
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  :التحضر في المنطقة العربية 1-8

لعالم العربي يتميز بارتفاع معدالت النمو ال زال ا :سرعة النمو الديموغرافي 1-8-1

وهي النسبة  1995عام  %6.2السكاني بحيث يبلغ متوسط النمو السنوي للسكان حوالي 

  .أي منذ حوالي نصف قرن 1950التي كانت سائدة عام  اذاته

وتؤكد البيانات السكانية أن عدد سكان العالم العربي قد ارتفع بمعدل ثالث مرات بين 

مليون  222ثم ارتفع إلى  1950مليون نسمة عام  75حيث كان يبلغ  1990و 1650

إلى  2000مليون نسمة ثم ارتفع سنة  260حوالي  1996ليبلغ عام  1990نسمة عام 

  1.مليون نسمة 30

من سكان  %90 في بداية القرن العشرين كان حولي :سرعة النمو الحضري 1-8-2

فقد  1995فقط في المدن، أما عام  %10 بل العالم العربي يعيشون في الريف وذلك مقا

لسكان  %52 وذلك مقابل  %48 انخفضت نسبة المقيمين في الريف العربي إلى حوالي 

 %54 مقابل  %46 ان الريف إلى ـة سكـانخفضت نسب 20ة القرن ـالمدن وفي نهاي

ستيطان في المدن ومع بداية القرن الحادي والعشرين فقد بدأت صفحة جديدة في تاريخ اال

البشري حيث يتجه الناس لإلقامة في المدن التي أصبحت المكان المفضل للسكان في 

مليون نسمة فقط  3.5المنطقة العربية وتشير التقديرات إلى أن المدن العربية كانت تضم 

مليون عام  156ثم ارتفع إلى  1995ة عام ـنسم 130ثم ارتفع إلى  1900عام 
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وقد أدت سرعة  2025مليون عام  336عدد سكانها ومن المتوقع أن يبلغ  2000

  1.التمدين إلى ارتفاع الكثافات السكانية في المدن

في بداية القرن العشرين كان عدد سكان المدن العربية يبلغ  :نمو المدن الضخمة 1-8-3

  .مليون خالل نصف قرن 18مليون ساكن ثم ارتفع هذا العدد إلى  3.5

 2.4القاهرة (مليون نسمة  3.5نتان بلغ عدد سكانهما كانت هناك مدي 1950في عام 

ارتفع عدد المدن المليونية ليبلغ  1970مليون نسمة وفي عام  1.1مليون واإلسكندرية 

خمس مدن عربية حيث أضيفت الجزائر، بغداد، الدار البيضاء وبلغ عدد سكانها حوالي 

 15في العالم العربي إلى ارتفع عدد المدن المليونية  1990مليون نسمة وفي عام  12

ارتفع عدد سكان المدن المليونية هذه  0200مليون نسمة وفي عام  38مدينة تضم حوالي 

 2010مليون مع حلول العام  75مليون ساكن ومن المتوقع أن يبلغ حدود الـ  54إلى 

وهكذا تنمو المدن المليونية ويتضخم عدد سكانها بحيث أن واحد من كل خمسة أفراد ). 

  2.سكن اليوم في مدينة مليونيةي

إن التحضر في بلدان العالم العربي عامة  :خصائص التحضر في العالم العربي 1-9

  .يتميز بسمة أساسية هي التركز، تركز حضري عام وتركز حضري عاصمي

ويعني وجود مدينة واحدة ضخمة مع وجود فرق  :التركز الحضري بوجه عام 1-9-1

ا وبين المدن األخرى أو تطغى مدينتان على بقية المدن األخرى كبير في عدد السكان بينه
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ألف نسمة يمثلون )  750(والريف بحيث أن سكان المدن التي يتجاوز عدد سكانها 

) %43.18(ويمثلون نسبة 1990من مجموع سكان العالم العربي عام ) %28.36(نسبة

بلد إلى آخر فيما  من مجموع سكان الحضر في نفس العام وتتفاوت درجة التركز من

ومصر ) %53(والكويت ) %54(وسوريا ) %93(ة في كل من ليبيا ـنجدها مرتفع

  1) .%24(روالجزائ) %36(المغرب) %39(فإننا نجدها أقل في كل من تونس ) 51%(

ويعني إنتشار العواصم بنسبة عالية من سكان  :الحضري العاصميالتركز 1-9-2

ة حيث ـة مدن مليونيـم عواصم البلدان العربيـظر في البالد فالمالحظ أن معـالحض

 1995عام ) %19.80(نجد أن خمس سكان البلدان العربية تقريبا في عواصم بلدانهم 

) %62.92(وتتفاوت البلدان العربية فيما بينها بشأن هذه الظاهرة فنجد كل من ليبيا

) %23.14(نسبتها مرتفعة وتقل في كل من تونس )  %60.55(والكويت 

  ).%13.51(الجزائرو

تكشف عن تهميش الدور الحضري للمدن ) التركز الحضري(ولهذا فإن هذه الظاهرة 

ج عن سوء التسيير ـة وهذا األمر ناتـدان العربيـالصغيرة والمتوسطة في البل

  2.والالتوازن في التنمية بين األقاليم في كل بلد من بلدان العالم العربي
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ة ـوات متقدمـد حققت بعض الدول خطـلق :م العربيـلالتحضر وأنماطه في العا1-10

في مسيرة التحضر حيث بدأت تتكرس فيها سيطرة المدن اقتصاديا وسياسيا أمام انحسار 

وكذلك تزايد سكان المدن الكبرى وتراجع ) البداوة والريف( وتراجع المعيشة األخرى 

نمو الذي حققته المدن رعة الـذا باإلضافة إلى سـطة والصغيرة هـدور المدن المتوس

  .الساحلية أما تراجع المدن الداخلية

بينما ال تزال دول أخرى تتحرك بعيدة في موقع مختلف من مراحل هذه العملية بحيث 

يسهل التحكم في تحريك وتوجيه التجمعات الحضرية الصغيرة فيها ثم تخطيط هياكلها 

  .الحضرية

وبعيدا عن أحجام هذه المدن وعدد سكان  ولو اعتمدنا معيار التحضر والتركز في المدن

الدول لتبين لنا أن دول العالم العربي تختلف من حيث المراحل التي تمر بها ويمكن 

  :تصنيفها إلى ثالث مجموعات هي

كنسبة مئوية ) %80(تضم تسع دول اجتازت خط الـ : المجموعة األولى 1- 1-10

 ر، اإلمارات، السعودية، ليبيا قط الكويت،( للتحضر وهي تضم دول الخليج العربي 

  ).جيبوتي، لبنان، وقطاع غزة بفلسطين

تضم ست دول اجتازت خط تتراوح فيها نسبة التحضر  :المجموعة الثانية 2- 1-10

مثل العراق، األردن، سوريا، الجزائر، تونس، موريتانيا، مصر، ) 80/%50(بين

 .السلماألخيرتين أضيفتا ألنهما قاربتا منتصف  نالمغرب وهاتا



ة التحضر عن  ـم أربع دول تقل فيها نسبـتض :ةـة الثالثـالمجموع 3- 1-10

 .وتشمل الصومال، السودان، اليمن، عمان) 50%(

وقد جرت محاوالت تصنيفية أخرى للتمييز بين دول المنطقة العربية باعتماد معايير 

دي والتحضر مختلفة ال تستند إلى درجة التحضر فحسب فهناك ما سمي بالتحضر القاع

البدائي والتحضر الفجائي الشاذ فالتحضر القاعدي يتمثل في النمو الحضري التدريجي 

ر والمغرب و ـراق وسوريا ولبنان ومصـوفق وتيرة مستقرة كما هو الحال في الع

القاهرة، دمشق، بيروت، : الجزائر، ويالحظ أن هذه الدول تضم المدن المليونية الكبرى

  .يضاءالجزائر، الدار الب

  

أما ما سمي بالتحضر البدائي فهو يعبر عن أوضاع الدول التي تخلفت عن سلسلة 

ها المنطقة والعالم حيث ال تزال الحياة الزراعية هي ـالتطورات الحضرية التي عرفت

اليمن، السودان، الصومال، موريتانيا، أما المقصود بالنمط : السائدة وتضم هذه المجموعة

فهو الذي يحدث بشكل سريع وفجائي نتيجة تطور وسائل اإلنتاج  الثالث التحضر الشاذ

واكتشاف موارد ثروة جديدة، كما حدث في دول الخليج العربي بحيث لم تتمكن المدن 

الجديدة في الكويت واإلمارات وقطر من اكتساب التجربة التي مرت بها القاهرة وبغداد 

  .1ودمشق
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  :التحضر ومراحله في الجزائر 11 -1

غلب هذه الفترة العمران الريفي ولم تعرف : 1954فترة االحتالل إلى غاية  1- 1-11

الجزائر تحضرا في هذه الفترة ويعود سبب ذلك إلى السياسة التي انتهجها المستعمر 

الفرنسي اتجاه األهالي الذين شردهم وجردهم من ممتلكاتهم وحاول إرجاعها إلى الوراء 

ال ـوق وممتلكات ونهبها بأشكـيتمتعون به من حق أي الريف لينتزع بعد ذلك كل ما

متنوعة ومتعددة فكان الملجأ لهؤالء السكان هو الريف الذي أصبح مصدرا لألغذية، كما 

عرفت هذه المرحلة نوعا من العمران اسمه عمران المقاومة الذي كان رد فعل من طرف 

  .السكان على السياسة التي انتهجها االستعمار

لى هامش الحياة الحضرية ين بقوا في إقامتهم الحضرية فعاشوا عأما بخصوص الذ

  :وتحتوي هذه الفترة في محتواها على ثالث فترات هي الحقيقية

غلب عليها التشريد والطرد ونزع الممتلكات والنزوح نحو  :الفترة األولى 2- 1-11

  .البوادي واألرياف

لثورة التحريرية وتميزت بظهور ا عمن مطلع القرن إلى اندال: الفترة الثانية 3- 1-11

 .بيوت الصفيح

فترة الثورة المسلحة وتعتبر فترة مميزة بخصوص ظاهرة : الفترة الثالثة 4- 1-11

  . التحضر



ركة جغرافية من األرياف ـعنف الحرب تسبب في ح: فترة الثورة التحريرية 5- 1-11

ن ـل المجاهديـصرف المستعمر في فـة المنتهجة من طـإلى المدن إضافة إلى السياس

على األرياف التي تزودهم بالمئونة فقامت بإقامة المحتشدات وهدم القرى وترحيل سكانها 

  :وترتب عن هذه السياسة ظواهر عمرانية تمثلت في

تدمير العمران الريفي وحل محله عمران المحتشدات والمراكز العسكرية  - 

 .والمناطق المحرمة

 .االتصال بين الثوار والمجاهدين وشعبهم انتشار عمران المحتشدات وهدفها قطع - 

) %70(التحضر السريع ونتج عن الهجرة من األرياف إلى المدن والتي مست    - 

 .من السكان الجزائريين

 .انتشار عمران الصفيح وقد ظهر قبل اندالع الثورة وازداد أكثر بعدها - 

وسعت مثل مدينة بفضل االستقالل نمت المدن وت :الفترة األولى من االستقالل 6- 1-11

الجزائر، وهران، قسنطينة، كما تميزت هذه الفترة بالهجرة الواسعة من األرياف نحو 

) الفترة(المدن بسبب فرحة االستقالل وكان الوضع الحضري مشجعا على ذلك كما أنها 

  :تميزت بعدة خصائص

 احتالل البنايات الشاغرة فأصبح يحيط بالمسكن بالبناية الواحدة عدة بنايات - 

 .طوقته



ة الجزائر وتكونت أحياء ـح، كما هو في مدينـياء الصفيـرار بأحـاالستق - 

 .جديدة من هذا النوع

 .تملك األراضي والبناء من أجل السكن خاصة في الضواحي - 

ظهرت فيها سياسة التصنيع  ):1989-1967(فترة التنمية الصناعية  7- 1-11

حياة االجتماعية الحضرية وظهور والتوطين الصناعي مما أدى إلى تدعيم التحضر وال

  :مدن صناعية عبر التراب الوطني وقد عرفت هذه الفترة مرحلتين متميزتين

رة التصنيع وما ـذه الفتـز هـم ما ميـوأه 1978إلى غاية  1967األولى سنة  -

  .يتمتع به من أقطاب تنموية وصناعات ثقيلة

يفة بالدوائر والبلديات م الصناعات الخفـتميزت بتدعي 1989- 1978الثانية من 

والتخفيف من المركزية الحضرية الصناعية وعرفت هذه المرحلة وعيا وطنيا وسياسيا 

بمشاكل النمو الحضري، وقامت الدولة بترحيل سكان البيوت القصديرية إلى مناطقهم 

  1.الصناعية ومعالجة المشكالت القانونية والفنية للعمران الغير مخطط

ر ـان المقيمين في الجزائـبلغ عدد السك: يـل الديموغرافوـفترة التح 8- 1-11

- 1977وبذلك يكون قد ارتفع في الفترة ما بين  1987مليون نسمة سنة  22بأكثر من 

مليون نسمة في التعداد العام للسكان  16إذ كان يبلغ أكثر من ) %35.5(بمعدل  1987

  .19772والسكن الذي أجري في عام 
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تخلخال كبيرا ريفيا وحضريا والنزوح نحو مناطق أخرى حتى كما عرفت هذه المرحلة 

ر التي ـر تعتبر مقياس لظاهرة التحضـداخل نطاق المدينة الواحدة، ولعل مدينة الجزائ

ان على المستوى الوطني فقد بلغ عتبارها المدينة التي تستقطب السكعرفتها هذه الفترة با

 1995-1990رة الممتدة ما بين ـالفت ر فيـمعل النمو السنوي للسكان لمدينة الجزائ

للسكان بينما بلغ هذا المعدل في الفترة  يوهو يزيد بكثير عن النمو الطبيع) %4(نسبة 

  1).%42(نسبة 1975- 1970

يمكن أن نستخلص عدة مالحظات أو خصائص  :رـخصائص التحضر في الجزائ 1-12

يات المتعلقة بالشبكة عن التحضر في الجزائر وذلك من خالل االطالع على اإلحصائ

  :الحضرية في الجزائر ومن الخصائص نذكر ما يلي

  :التفاوت الكبير في حجم سكان التجمعات الحضرية 1- 1-12

تجمع يتراوح عدد كل منها ما بين  447بلغ عدد التجمعات الحضرية  1987في تعداد 

فضل نسمة، ثم أصبحت فيما بعد مراكز بلديات ودوائر أو واليات ب 4999و2000

 9999و 5000وهناك تجمعات صغرى سكانها ما بين  1985التقسيم اإلداري األخير 

فأصبح يغلب على الشبكة  1987- 1977نسمة وتطور هذا النوع في الفترة ما بين 

  .2من التجمعات الحضرية) %96(الحضرية طابع المدن الصغيرة فهي تحتل

  :   نمو سكان المدن  2- 1-12
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من ) %5(مع بداية االستعمار الفرنسي للجزائر بحواليقدر مجموع سكان الحضر 

ليا أكثر تحضرا في المغرب مجموع السكان أي أقل تحضرا من المغرب وتونس وهي حا

ويعود ذلك إلى عودة الالجئين الجزائريين من المغرب وتونس واستقرارهم في  العربي

ياف بعد مغادرة المدن ووجود حضيرة سكنية جيدة شاغرة في المدن جلبت سكان األر

  .الفرنسيين لها زيادة على ارتفاع النمو الديموغرافي مع بداية االستقالل

حيث قدر عدد  1966- 1954خاصة في المرحلة ما بين  :الهجرة الريفية 3- 1-12

مليون نسمة وقلت هذه الحركة في العشرين  2.1الوافدين من األرياف نحو المدن بحوالي 

ف الحياة الريفية وتنمية الريف والهجرة الريفية كانت أكثر بسبب تحسن ظرو ةسنة األخير

در بما ـن المقـوع الوافديـمن مجم) %68 (ر بها ـنحو المدن الصغرى فلقد استق

ى ـدن الوسطـفي حين أن الم 1987و1966ة بين ـنسم 1660000يزيد عن 

  1.فقط) %7(واستقر الباقي في المدن الكبرى أي ) %36 ( ت    ـاستقبل

  :توزيع سكان الحضر 4- 1-12

 باألخص في مدينة الجزائر، وهران أغلب سكان الحضر في الشمال والشريط الساحلي

ة الممتدة من ـول الداخليـز الثاني في المرتفعات والسهـة، عنابة والتركـقسنطين

إلخ وتبقى الجهات ....ر، شلفـدي بلعباس، معسكـتلمسان، سي: رقـالغرب إلى الش

لجزائر سواء السهوب أو الهضاب العليا أو الصحراء قليلة السكان بصفة ة من اـالجنوبي
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- 1977البيض، الجلفة، أفلو، بشار، وارتفع عدد سكان هذه المدن ما بين : عامة مثل

  .ألنها أصبحت تستقطب سكان القرى والبدو الرحل 1987

  :التمركز الصناعي 5- 1-12

فة تركز أو تشتت الصناعات فنتوصل ي المعتمدة في معرـحسب مقاييس التمركز الصناع

  :إلى النتائج التالية

مدينة الجزائر أقل ترتيبا عما كانت عليه سابقا هذا الذي يدل على نجاح السياسة  - 

  .الحكومية في تقليص النمو الصناعي بهذه المدينة

كذلك الحال بالنسبة للمدن الجهوية األخرى باستثناء مدينة عنابة إلى تحتل رتبة  - 

 .متقدمة بفضل مركب الحديد والصلب بالحجارصناعية 

ل تيارت، تلمسان، سكيكدة، ظهور مدن صناعية منافسة للمدن السياحية مث - 

 .وذلك بفضل المخططات االقتصادية والبرامج الخاصة غرداية

بعض المدن الصغرى التي تضم تجمعات حضرية تحتل رتب صناعية جيدة  - 

    .        لرمل، حاسي مسعود حاسي ا: مثل

  :ظهور مالمح جديدة لمجمعات حضرية 6- 1-12

ظهر هذا النوع من التجمعات في العديد من البلدان بسبب تالحم أنسجة عدة مدن مع 

ران وتوسع المجال ـها العمراني كما أن انتشار العمـبعضها البعض نتيجة توسع

لى مدينة وهران وتنمية وتطوير شبكة طرقها سوف يؤدي ال شك إ اف الحضري بحو



ظهور مجمعات حضرية بوهران يتماس نسيجها الحضري للبلديات المجاورة مثل بلدية 

ر وهران، وـر المحـبير الجير السانية، سيدي الشحمي، مسغرين والبلديات المتواجدة عب

قديل، أرزيو، إن هذا النمط الجديد من التجمعات الحضرية حاسي عقبة، وحاسي عامر، 

نيا في منتهى الكفاءة والدقة والتسيير لتنظيم التغيرات التي يلزم تخطيطا إقليميا وعمرا

  1.تحدث في النسيج العمراني

  :التحضر والتنمية في الجزائر1-13

من المالحظ أن عملية التحضر في الجزائر سبقت  :التحضر كمعوق للتنمية 1- 1-13

دورين ة، ولهذا يمكن القول أن للتحضر ـة واالجتماعيـة االقتصاديـعملية التنمي

س الوقت فإذا ـع لها في نفـمتناقضين في آن واحد إذ يمكن اعتباره كمعوق للتنمية وكداف

ما رجعنا إلى الوراء قليال فإننا نجد أن المدن الجزائرية في غالبيتها كانت على عهد 

االحتالل مدنا ذات وضعية استهالكية أكثر منها مدنا لإلنتاج وهذا يمثل الجانب المعوق 

ذلك أن هذه المدن قد لعبت دور الوسيط بين الريف واالستعمار ألنها تمثل مراكز للتنمية 

تجارية يسن الجزائر وفرنسا وبعد االستقالل سيطرت على النشاط االقتصادي الذي تقوم 

عليه حياة الريف كالتصدير والتسويق والتمويل وبقيت تقوم بنفس الدور وهو االستهالك 

  .2أكثر من اإلنتاج
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إذا كان التحضر لعب دور المعوق للتنمية فهو يلعب : التحضر كمحرك للتنمية 2- 1-13

دور المحرك للتنمية فهو يسبب حراكا سكانيا نحو المدن وتجميع الفئات ذات التكوين 

العلمي والمهني ويساعدها على ترقيتها اجتماعيا واقتصاديا، كما ساعد التحضر على 

الحضرية كما ساعد على خلق نمط جديد من الحياة بروز عالقات اجتماعية تواكب الحياة 

الثقافية بواسطة وسائل االتصال الحديثة باإلضافة إلى نمو الشعور عند الشباب بضرورة 

  1.اللحاق بركب التقدم
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  :التغير االجتماعي -2

تدل كلمة التغير في للغة العربية على معنى التحول والتبدل فتغير  :مفهوم التغير 2-1

الشيء هو تحول وتبدل هذا الشيء بغيره، كما أنها تعني األشياء واختالفها ويشير 

ة االنجليزية أيضا إلى معنى االختالف في أي شيء يمكن ـفي اللغ )change(مصطلح 

  .1مالحظته في فترة زمنية معينة

وأما مدلول هذا المفهوم في علم االجتماع فهو ظاهرة طبيعية تخضع لها مظاهر الكون 

وشؤون الحياة باإلجمال وهو من أكثر مظاهر الحياة االجتماعية وضوحا، فالتغير يشمل 

د بالبيئة االجتماعية مظاهر التراث ـ، ويقص2واءـالبيئتين الخارجية واالجتماعية على الس

  .وما يتضمنه من قيم وعادات وتقاليد ومظاهر ثقافية وروحية

اعي ليست ظاهرة حديثة إذ هناك درجات أن ظاهرة التغير االجتم "ولبرت مور"ويقول 

ر وسرعته يرجع ـة ولكن االهتمام بالتغيـرة اإلنسانيـوأنواعا من التغير حدثت في الخب

  .3إلى السرعة التي حدث بها في تلك المجتمعات

دث في كل مكان وفي كل زمان ـر االجتماعي تحـإلى أن ظاهرة التغي "لندبرج"ويذهب 

الختالفات التي تطرأ على ظاهرة اجتماعية خالل فترة زمنية ولذا يمثل التغير عنده ا

  .4معينة
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التغير االجتماعي بأنه التغير الذي يحدث في طبيعة البناء " جينزبرج"وقد عرف 

االجتماعي مثل زيادة أو تناقص حجم المجتمع أو في النظم واألجهزة االجتماعية اللغوية 

  .1ت والمواقفولذلك يشمل المصطلح التغيرات في المعتقدا

فيعني بالتغير االجتماعي التعديالت التي تحدث في المعاني والقيم التي تنتشر  "روس"وأما 

  .2في المجتمع أو بين بعض جماعاته الفرعية

للتغير على أنه أي تغير يعتري العمليات االجتماعية أو النظم  "فيرنشيلد"وينظر 

التغير تقدميا أو تأخريا ثابتا أو مؤقتا االجتماعية أو التكوينات االجتماعية وقد يكون 

  .3مخططا أو غير مخطط، موجها أو غير موجه، مفيدا أو ضارا

م االجتماعي سواءا في ـر في التنظيـه كل تغيـه بأنـفيعرف "زـكينجزلي ديف"وأما 

فيشير إليه على أنه العملية التي يتحول بها نظام  "مالينوفسكي"تركيبه أو في وظائفه وأما 

ر على أنه ـفينظر إلى التغي "رـهربرت سبنس"ر، وأما ـجتمع من نموذج إلى آخالم

  .4انتقال المجتمع من حالة يسودها التجانس إلى حالة الالتجانس

   :أنواع التغير 2-2

إن التغير االجتماعي ال يحدث بصورة واحدة في كل المجتمعات وكل العصور وإنما 

بل وحتى داخل المجتمع الواحد بحيث أنه يحدث بصورة مختلفة من مجتمع إلى آخر 

يتراوح بين البطء والتدرج والسرعة الفجائية، كما اختلف علماء االجتماع في تحديد 
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أنواعه طبقا لسرعته وشكله ومعدله والعوامل التي ساعدت على حدوثه فمنهم من قسم 

تعرض المجتمع التغير التراجعي والتغير التقدمي ففي النوع األول ي: التغير إلى نوعين

ة ـراده بالرفاهيـللتفكك واالنحالل وأما النوع الثاني يظهر فيه المجتمع متقدما ويشعر أف

  1.ؤيد هذا الطرح ابن خلدون وسبنسرـواالنتعاش االقتصادي وي

م تطور ـالل تشبههـو هذا من خ 2وهناك من يؤمنون بالنظرية الدائرية في التغير

را ـة فالشباب ثم النضج والكمال و أخيـيالد إلى الطفولالمجتمع و بتطور اإلنسان من الم

الشيخوخة و الموت يبدأ بعدها جيل جديد يمر بنفس المراحل فكذالك المجتمع في نظرهم 

اك من قسم يبدأ بالتطور ثم االزدهار و الرقي ثم التفكك و االنهيار ليبدأ من جديد و هن

 3)ر المفاجئـتدريجي و التغيـر الـغير البطيء و التـالتغي(التغير إلى ثالث أقسـام 

دث في المجتمعات البدائية في حين أن الثاني يحدث في المجتمع أثناء ـفأما األول فيح

مراحل تطوره وأما األخير فهو الذي يحدث عقب الثورات التي تقوم بها المجتمعات 

  .صرللقضاء علي النظم القديمة و إقامة نظم أخري جديدة تتالئم من تطورات الع

وهذا من حيث ) التغير الكلي,التغير الجزئي (و هناك آراء قسمت التغير إلي نوعين هما 

دث في بعض جوانب المجتمع وأما الكلي ـر الجزئي يحـدى باعتبار أن التغيـالم

  . 4فيحدث في معظم جوانبه
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ي و هي عديدة نذكر بعضها في ـللتغير االجتماع ـواع أخـرىوهناك في حقيقة أن

ـري و طط والتغير التعليمي و التغير القسـالتغير المقصود أو المخ :و هي عجالة 

  1.و التفاعلي والتنشيئي و تغير متباهي و آخر طبيعي التكنوقراطـي

في كتابه التغير االجتماعي التغير إلى نوعين رئيسين هما التغيرات  "ريتشارد البير"ويقسم 

  .2الكمية والتغيرات النوعية

الزيادة في حجم السكان وتوزيعه وتركيبه ونمو االستهالك للمواد الغذائية ويقصد باألول 

والطاقة وبصفة أخرى هو التحول المتزايد والمتنامي في عدد األفراد وتنوع حاجاتهم 

  .وتباين مصالحهم واختالف ميوالتهم

ل بين األفراد داخل المجتمع التي ـل والتفاعـوب التعامـبينما اآلخر تحصل في أسل

  ).من العرفي إلى المكتوب(إلى الرسمية ) الالرسمية(نتقل من العرفيةت

  :يأخذ التغير االجتماعي ثالث مديات هي: مديات التغير 2-3

  .الذي يغطي المجتمع اإلنساني الذي ينظر إليه كنسق واحد :المدى البعيد 2-3-1

حزبية أو الحلف الذي يشمل المنظمات القومية أو الوطنية أو ال :المدى المتوسط 2-3-2

  .العسكري وينظر إليه أيضا كنسق واحد

الذي يضم المجتمعات المحلية واألسر واألنساق الصغيرة  :المدى القصير 2-3-3

  .والفرعية
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  :وفيما يخص خصائص التغير فإنه يتميز بثالثة خصائص هي

ن مدتين التغير االجتماعي يمكن تحديده بفترة زمنية معنى ذلك يمكن معرفة ما تغير بي -أ

  . مختلفتين زمنيا

ة تتمتع بنوع ـوالت البنائية المالحظـر معنى ذلك أن التحـالتغير االجتماعي مستم -ب

  . من االستمرار واالستقرار

رة اجتماعية معنى ذلك أنه ظاهرة مجتمعتية أو مؤسساتية ـالتغير االجتماعي هو ظاه -ج

  1.أو جمعوية

أن التغير االجتماعي يقوم على التحوالت المالحظة ومن خالل هذا يمكننا أن نجمل القول ب

زيادة على ذلك فهو محصور جغرافيا والمحققة خالل أقصر الفترات الزمنية الممكنة و

وسوسيولوجيا حيث نستطيع مالحظته داخل رقعة جغرافية أو في إطار اجتماعي ثقافي 

   2.محدود

  :ي وهيهناك أربعة مراحل للتغير االجتماع: مراحل التغير4 -2

وهذه الفترة تتميز ببطء " نقطة االنطالق"والتي ينمكن تسميتها  :المرحلة األولى 2-4-1

ة أو ـخ الجماعـون أي وقت في تاريـة االنطالق يمكن أن تكـر فيها ونقطـالتغي

  3.النظام أو المجتمع

                                                 
1-Duraud (j-p) , Sociologie contemporaine, Ed: vigot, paris, 1989,p 278. 
2-Rocher (GUY), Introductionale sociologie le changement sociale, Ed HMN, France, 1968,p 17.  
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وى والتي تعمل فيها مجموعة من الق" التجديد"ويمكن تسميتها  :المرحلة الثانية 2-4-2

الداخلية والخارجية بالنسبة للوحدة االجتماعية على إحداث قلقالت في نمط العالقات 

االجتماعية الموجودة ومثال على ذلك أن العائلة الريفية لما تدخل معدات الحياة اليومية 

الحديثة يصاحبها مجموعة من األفكار والقيم وطرق العمل التي تترك آثار بارزة علة 

  .1نظام العائلة

ألن في هذه المرحلة يضطرب " التفكك"يمكن أن نطلق عليها  :المرحلة الثالثة 2-4-3

إطار العالقات االجتماعية الذي كان له صفة الثبات النسبية بفعل وطأة التجديدات 

المستمرة ويبدو هذا واضحا عند مقارنة العالقات االجتماعية في المراحل األولى وقبل 

  .2ندرك ما لحقها من اضطراب وغموضالتغير والمراحل الالحقة ل

وإعادة التنظيم ألن في هذه المرحلة " التماسك"يطلق عليها  :المرحلة الرابعة 2-4-4

تنمو وتزدهر إطارات جديدة من العالقات االجتماعية الجديدة وتتخذ شكال محددا داخل 

  .3المجتمع فتنشأ أنماط من التوافق تضم المظاهر الجديدة للمجتمع المتغير

  :هناك عدة مقاييس لقياس التغير االجتماعي ونذكر منها ما يلي :قياس التغير5 -2

ة حيث ـر قضايا عامـمقياس من عشـذا الـويتكون ه ":بتفينوتي"مقياس  2-5-1

مزارع عن آرائهم في هذه القضايا العشر، ومنح الباحث  484سأل كل مبحوث من 

                                                 
  .267نفس المرجع ، ص -  1
  .268نفس المرجع ،  ص -  2
 .268نفس المرجع ،  ص  -  3



الرأي صوابا أو غير ذلك ومن ثم فإن  درجات التمتع برأي حول القضية سواء كان هذا

  1.محك التجديد والعصرية هنا هو مدى انغماس الفرد واتصاله بقضايا المجتمع

و ما طبقه ـة وهـة أو التقليديـمقياسا للعصري" رـليرن"وضع  :مقياس ليرنر 2-5-2

ا على دراساته في الشرق األوسط بحيث حدد تسعة أسئلة تدور حول المسائل العامة طالب

جاباتهم ـقا الستـالث فئات وفـث"  ليرنر "زـايا ولقد ميـوث في هذه القضـرأي المبح

  .2تقليديون -تحوليون –عصريون : على هذا المقياس على النحو التالي

رية ـالعص -ذا لقياس بعد التقليدـذا الباحث مقياسه هـور هـط :مقياس كوب 2-5-3

لهم عن محددات النجاح في الزراعة كما بين رعاة الماشية في والية كانساس حيث سأ

يرونها ثم صنفهم إلى عصري تقليدي، وكانت االستجابة النمطية للشخص التقليدي هي 

  .3العمل الشاق واالرتباط باألرض واستمرار العناية بها

مزارع حسب العمل  315ويصنف هذا المقياس عينة مكونة من : مقياس هوب 2-5-4

داريا وقد ركز هوب على العمل باعتباره أحد الدالئل التي يمكن الموجه تقليديا والموجه إ

  .4التعرف على التقليدية عن طريقه

  

واها ـدي أي أن مستـري والشخص التقليـهذه المقاييس تبرز الفرق بين الشخص العص

  :هو المستوى الفردي أم على مستوى النسق االجتماعي فهناك أربعة اتجاهات وهي
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مؤداه حساب متوسط درجات الميل إلى التجديد بالنسبة ألعضاء النسق  :االتجاه األول -أ

االجتماعي ومن ثم يمكن قياس البعد التقليدي التجديدي أو العصري للنسق االجتماعي 

  .ومقارنته به في نسق آخر

فهو الذي يركز على اتجاهات أعضاء النسق االجتماعي نحو  :االتجاه الثاني -ب

  .كانت نظرتهم نظرة تعاطف فإن النسق حينئذ يكون عصريا األشخاص المجددين، فإذا

فإنه يعتمد على تقديرات المحكمين وهنا البد أن يكون المحكم ملما : االتجاه الثالث -ج

بمختلف أبعاد النسق االجتماعي أو جميع األنساق االجتماعية موضع الدراسة حتى 

  . ريةالعص - على متصل، التقليد قيستطيع أن يرتب هذه األنسا

أو تقليديته  ة يمكن بها قياس عصرية المجتمعـذه الطريقـوه: االتجاه الرابع -د

  1.ونتخلص في حساب درجة تقبل الناس لألفكار والتجديدات والمهارات والوسائل الفنية

رات االجتماعية التي تستخدم ـق المؤشـر وهو عن طريـوهناك مقياس آخر لقياس التغي

ة التي تقيس ـها كمرادف لإلحصاءات االجتماعيـيستخدم في مجاالت عدة فمنهم من

حالة من الرفاهية التي إذا تغيرت في االتجاه الصحيح يمكن تفسيرها بأن األمور تتجه 

نحو األفضل، كما تعرف على أنها مقاييس كمية للظروف االجتماعية تم تصميمها لترشيد 

ها تقيس الظواهر االجتماعية التي االختيارات لعملية اتخاذ القرار، كما تعرف أيضا بأن

تشير حركتها إلى أن مسألة معينة في سبيلها إلى التحسن أو التدهور في ضوء هدف 
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محدد وهناك من ركز في تعريفها على فكرة السالسل الزمنية التي تتيح المقارنات 

  1.وتوضح اتجاهات التغير على المدى الطويل

  ):قبوله( دوافع التغير6 -2

ذا على وجه ـي أم االختراع ومعنى هـة هـفالحاج: رـجة إلى التغيالحا 2-6-1

العموم أن المجتمع يكون في وضع قبول التغير عندما يكون على وعي بأن التغير يقتضي 

  .تحقيق أهداف أكثر تأثيرا أو يجعل هذه األهداف محافظة على أعلى قدر من فاعليتها

ات إذا حققت درجة عالية من اإلشباع من الممكن قبول التغير: شروط اإلشباع 2-6-2

أكثر من تلك التي حققتها العناصر الثقافية القديمة وهذا سوف يعجل من سرعة انتشار 

  .العناصر الجديدة وتقبلها

من السهولة أيضا قبول التغير عن طريق إثبات الفائدة  :المنفعة الواضحة 2-6-3

  .ن فيه منفعة تعود عليهأي أن المجتمع يقبل التغير إذا ما كا 2المتزايدة

  :ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام هي  ةعي عوائق عديدة ومختلف: عوائق التغير2-7

  :وأهمها :عوائق اجتماعية 2-7-1

يرتبط التغير االجتماعي إلى حد كبير بثقافة المجتمع، فالثقافة  :الثقافة التقليدية -أ

بوجه عام ال تساعد على حدوث عملية التغير  التقليدية القائمة على العادات والتقاليد والقيم

ر وكل تجديد ـد التي تميل إلى الثبات تقاوم التغيـر، فالعادات والتقاليـاالجتماعي بيس
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سواء أكان ماديا أم معنويا، وكلما سادت هذه الثقافة وانتشرت كلما كانت المقاومة اشد 

  .1وأقوى

في المجتمع األثر الكبير في قبول أو  لطبيعة البناء الطبقي :طبيعة البناء الطبقي -ب

رفض التغير االجتماعي فالنظام الصارم للطبقات االجتماعية يعيق عملية التغير 

الق الطبقي فالنظام ـة لالنغـون محدودا نتيجـاالجتماعي، ألن أنماط التفاعل فيها يك

  .2ي المغلق يحد من عملية التغيرـالطبق

تظهر المقاومة للتغير من قبل األفراد الذين يخشون  :تالميل للمحافظة على االمتيازا -ج

على زوال مصالحهم تلك المصالح التي قد تكون في المكانة االجتماعية أو االمتيازات 

االقتصادية أو االجتماعية أو غير ذلك، وأمثلة على ذلك عديدة في المجتمعات فالطبقة 

تغير األمر الذي يجعلها تقف الرأسمالية تحاول أن تبقى على عالقات اإلنتاج دون 

معارضة لكل ايجابي للطبقة العاملة، ولهذا حين يشعر أولئك األفراد بأن امتيازاتهم مهددة 

 3.بالزوال نتيجة للتجديد سرعان ما تقوم المعارضة

  :ومن أهم تلك العوامل :عوائق اقتصادية 2-7-2

: عوامل فرعية كثيرة منهاوتعود إلى  :ركود حركة االختراعات واالكتشافات العلمية -أ

ي وعدم وجود الحاجة الملحة الدافعة ـوى االجتماعـوى العلمي، والمستـانخفاض المست

  ....إلى االختراع
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رول وغير ـها من معادن وبتـة إلى اكتشاف ثرواتـعات في أمس الحاجـفهناك مجتم

 1وغيرهاذلك إال أن قصور المستوى التكنولوجي يحول دون االنتفاع بهذه الثروات 

باإلضافة إلى الركود فإنه يوجد عامل آخر وهو احتكار الدول الغربية للتكنولوجيا 

واالكتشافات العلمية وتمنع تصديرها لدول العالم الثالث مما يزيد في تقهقره وبطء التنمية 

  .فيه

في الكثير من الحاالت يرغب األفراد في امتالك المخترعات : التكلفة المالية -ب

ول دون ذلك أي أن توفر الرغبة ال ـاع تكلفتها المالية يحـة إال أن ارتفـجيالتكنولو

  .2يكفي ما لم تتوفر القدرة المالية التي تسمح باالقتناء

إن شح الموارد االقتصادية لدى المجتمعات من شأنه  :محدودية المصادر االقتصادية -ج

لثروة المعدنية أو الطبيعية ال أن يعيق عملية التغير، فالمجتمعات التي ال تتوفر فيها ا

  3.يحدث فيها تغيرات اجتماعية كبيرة

إن تأثير البيئة الطبيعية على المجتمعات واضح سواء : ولوجيةـق االيكـالعوائ 2-7-3

كان ايجابيا أو سلبيا فالبيئة الطبيعية من مناخ وسهول وجبال وأنهار تؤثر في تكوين 

قديمة مثل حضارة البابليين واآلشوريين حضارة المجتمعات فقد قامت الحضارة ال

ان لسير ـة حول ضفاف األنهار مكـق الغنية وخاصـوالفراعنة وغيرها حول المناط
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الحياة وغناها األثر الكبير في إقامة الحضارة لدى هذه المجتمعات دون غيرها وبالعكس 

   1.يرفإن شح الموارد الطبيعية وقسوة المناخ ووعرة التضاريس يعيق عملية التغ

  :وتنقسم إلى قسمين هما :العوائق السياسية 2-7-4

  :وتتفرع بدورها إلى :عوائق سياسية داخلية-أ

تخضع عملية التغير للسياسة الداخلية للدولة وذلك وفق  :التنموية ةضعف اإليديولوجي -

اإليديولوجية التي تتبنها فحينما تكون اإليديولوجيا غير واضحة ومتأرجحة فإن ذلك 

   2.على المنهج التنموي القائم األمر الذي يؤدي إلى قصور في خطط التنمية ينعكس

  :تعدد القوميات واألقليات داخل المجتمع  -

غالبا ما تقف تعدية القوميات واألقليات أمام التغير حفاظا على التوازن العام داخل  

رضة من ـعة أو بمـدم االستجابـل بعـر غالبا ما يقابـالمجتمع فأي إصالح أو تغي

   .3ل الفئات التي قد تتضرر مصالحها داخل المجتمعـقب

   :عدم االستقرار السياسي -

أن وجود االستقرار السياسي من شأنه أن يسهل عملية التغير ويؤدي إلى تحقيقه حيث 

تتوجه جهود السلطة والشعب نحو التغير المنشود وفي حال عدم توفر االستقرار السياسي 

تكون موزعة بين إعادة استتاب األمن وتنمية المجتمع وناهيك عن أن فإن جهود الدولة 
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عدم االستقرار يؤدي إلى هجرة األدمغة نحو الخارج مما يحرم المجتمع من فاعليتها في 

  .عملية التغير

  : العوائق السياسية الخارجية -ب

  :وهي في الغالب مفروضة على المجتمع من الخارج وأهمها

من المعروف أن االمبريالية تفرض هيمنتها على المستعمرات : يةالسياسة االمبريال -

وتحارب كل تغير ايجابي قد يحدث في البلدان المستعمرة، فهي تفرض السياسة التي 

  .تتالءم مع وجودها وهي سياسة مناقضة لمصالح الشعوب المقهورة

ة يكون الشك أن الحروب الخارجية تستنزف موارد مالية هائل :الحروب الخارجية -

المجتمع بحاجة إليها من أجل إحداث التنمية، كما أنها قد تؤدي إلى تدمير الثروة المادية 

د أن استرجعت استقاللها بدأت ـم المجتمعات النامية بعـوالبشرية ومن المؤسف أن معظ

  .بمنازعات فيما بينها مما يؤدي إلى إعاقة عملية التغير فيها

ة ومترابطة والشك أن معالجة تلك العوائق وإزالتها للتغير يتبين مما سبق أن العوائق كثير

  1.االجتماعي نحو األفضل مرهون ومشروط بالوعي االجتماعي والرغبة في التغيير

  : .تأثير التغير على البناء االجتماعي8 -2

وهذه القيم تؤثر بطريقة مباشرة في مضمون : التغير في القيم االجتماعية 2-8-1

عية والتفاعل االجتماعي ومثال ذلك االنتقال من النمط اإلقطاعي إلى النمط األدوار االجتما
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التجاري الصناعي، فاإلنتاج االقتصادي يمثل المقام األول واالشتغال به يعتبر أمرا يفاخر 

  1.به المرء ولذلك كان القادة الميدانيون يحصلون على مراكز سامية

بناءات المحددة مثل صور التنظيم واألدوار ونعني به التغير في ال :تغير النظام 2-8-2

  .2ومضمون الدور ومثال ذلك االنتقال من الملكية المطلقة إلى الديمقراطية

وقد يحدث التغير في األشخاص بالذات يقومون : التغير في مراكز األشخاص 2-8-3

بأدوار في النسق االجتماعي وهؤالء يحكم مراكز هم يستطيعون التأثير على مجريات 

  . 3األحداث وما يقال عن األشخاص يمكن أن يطبق على التغير في قدراتهم واتجاهاتهم

  :عوامل التغير 2-9

  : العوامل الطبيعية أو اإليكولوجية 2-9-1

ويقصد بالعوامل الطبيعية للتغير االجتماعي مدى تفاعل اإلنسان مع البيئة الجغرافية 

تي تحدث بين المجموعات البشرية والبيئة على باعتبار أن اإليكولوجية تشير إلى العالقة ال

اختالف أنواعها ويظهر تأثير هذه العوامل على العالقات االجتماعية في توزيع السكان 

  .وكثافتهم وأماكن نشاطهم وتجمعهم ومواقع المدن والمراكز الصناعية المختلفة

ل مترابط في أجزائه وتقوم المدرسة اإليكولوجية الحديثة على أساس نظرتها إلى العالم كك

  .وأن اإلنسان جزء من هذا الكل ولذا فهو يخضع لجبرية هذه البيئة
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كما نجد أن ابن خلدون أوضح في مقدمته أن للبيئة الجغرافية أثر فعال في اختالف البشر 

في فرنسا من أهم رواد هذه المدرسة  "مونتسكيو"جسميا وعقليا وخلقيا وحيويا، كما يعتبر 

  .1في انجلترا" باكل"بألمانيا و " تزلرا"و"لوبالي"و

  : العوامل اإليديولوجية 2-9-2

حركة فكرية لها فاعليتها في التأثير "ها ـل التغير ألنـتعتبر اإليديولوجيا عامل من عوام

ا على التنشئة االجتماعية ـس آثارهـة وتعكـعلى البناء االجتماعي والعالقات االجتماعي

  .2"ثر في القيم واألفكارمما يحدث فيها من تغيرات تؤ

كما أن اإليديولوجيا ترتبط بالمذهب والعقائد الفكرية السائدة في المجتمع وهذه األخيرة 

عرضة للتغير الرتباطها بتطور المجتمع، فضال عن ارتباطها بالعادات والتقاليد والقيم 

  3.يم تبعا لذلكالفكرية فيه وأي فيها يؤدي بالتالي إلى تغير هذه العادات والتقاليد والق

  : العوامل الثقافية 2-9-3

تؤدي العوامل الثقافية دورا هاما في حدوث العديد من التغيرات االجتماعية في المجتمع 

لدرجة أن بعض العلماء االجتماعيين يعتبرونها العامل الرئيسي في حدوث التغير 

جتماعيا ذا صلة حيث أن بعضهم اعتبرها نسقا ا ".....أوجبرن وسوركن"االجتماعي مثل 

  .4بالعالقات االجتماعية
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أن التقدم " الطريقة الفنية والحضارة"في كتابه " لويس مفورد"ومثال على ذلك ما أكده 

عقب الثورة الصناعية جاء نتيجة للتقدم الذي حدث  االفني واآللي الذي ظهر في أوروب

أثرت على القيم وما صاحب ذلك من تغيرات اجتماعية ... بالنسبة للعوامل الثقافية

  .1والمعايير األخالقية واإلنسانية في المجتمع

  :الثورات والحروب 2-9-4

تعتبر الثورات من أهم عوامل التغير االجتماعي ألنها تنطوي بالضرورة على التغير 

وتعد تمهيدا لتغير اجتماعي شامل يهدف إلى .... الشامل والفجائي والجذري في المجتمع

إلى أن الثورة يمكنها أن تأخذ أشكاال عدة  ام تطور العصر وأشاروخلق حياة جديدة تالئ

وأحيانا ما تبدأ من القمة ... الثورات التي تحدث في األنساق الثقافية : في المجتمع منها

م من تعدد نماذج الثورات ـوعلى الرغ... أو تبدأ من القاع ... أو تكون عسكرية ... 

  2.لب الثورة وجوهرها األساسيواختالف أشكالها إال أن التغير هو 

كما أن الحروب تؤدي إلى إحداث تغيرات اجتماعية ألن المستعمر يأتي بثقافته ويفرضها 

على المجتمع المستعمر باإلضافة إلى التغيرات التي يفرضها في مجال النظم االجتماعية 

  .3والسياسية واالقتصادية في المجتمع
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  :العوامل الديموغرافية 2-9-5

ر كثافة السكان وحجمهم وتركيبهم من العوامل الهامة في إحداث بعض التغيرات تعتب

االجتماعية، وأي تعديل يحدث في هذه الجماعات اإلنسانية قد يكون عامال مشجعا للتغير 

ر من حيث ـم ومستمـر دائـان في أي مجتمع يكونون في تغيـي والسكـاالجتماع

  1.التركيب أو من حيث الحجم

  :امل التكنولوجيةالعو 2-9-6

ويقصد بالعوامل التكنولوجية كل العوامل التي تكون من ابتكار اإلنسان إلشباعه حاجاته 

المختلفة والمتنوعة مثل ظهور اآللة ودخولها ميدان اإلنتاج وما يصاحب ذلك من تغيرات 

جي اجتماعية تؤثر على النظام االقتصادي واالجتماعي واألسري، وقد أدى التقدم التكنولو

  2.إلى حدوث بعض التغيرات في الظواهر االجتماعية

دم التكنولوجي ـة للتقـة المصاحبـإلى التغيرات االجتماعي" كارل ماركس"ولقد أشار 

بة لها على ج المصاحـوأشار إلى النتائ... ع ـوأثرها على عالقات اإلنتاج في المجتم

وضعف صلتها القرابية وانتزاع أدت إلى كثرة تنقلها لصغر حجمها الحياة األسرية والتي 

العامل "ولهذا فهو يعد  3المؤسسات الحكومية وغير الحكومية منها بعض الوظائف الهامة

  ..من العوامل الهامة في التغير االجتماعي" التكنولوجي
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وفي األخير يمكن القول بأن لكل عامل من العوامل السابقة تأثير مميز على التغير 

التأثير من مجتمع إلى مجتمع آخر بحيث أن العمل الرئيسي االجتماعي ويختلف هذا 

ر، كما يمكن أن تتظاهر عدة ـون رئيسيا في اآلخـللتغير االجتماعي في مجتمع ما ال يك

  .عوامل من بين العوامل السابقة لتحدث تغيرا اجتماعيا في وسط اجتماعي معين

  :نظريات التغير االجتماعي 2-10

الجتماعي بعض النظريات لشرح األسس التي يحدث التغير بناءا لقد صاغ دارسوا التغير ا

عليها من خالل شواهد معينة، وصياغة مثل هذه النظريات له أهمية كبيرة في فهم 

  :مسارات التغير وهناك نظريات عديدة منها

ر السوسيولوجي الذي ـر من التنظيـم بالكثيـوتتس :النظرية التطورية 1- 2-10

و "سبنسر"ن التاسع عشر وتتضمن قائمة المنادين بالتطور االجتماعي يتصف به نهاية القر

  .وغيرهما "مورجان"

صاحب النظرية التطورية الكالسيكية كان يؤمن بأن المجتمعات  "هربرت سبنسر"فنجد أن 

ي إلى األكثر تعقيدا وتقدما، مشبها ذلك بتقدم الحياة ـتطورت من البسيط أي البدائ

" سبنسر"تعقيدا وهو اإلنسان وكان  تلعضوي، إلى أكثر الحيواناالحيوانية من األبسط ا

فإن وظائف أعضائه سوف تكون أكثر تخصصا وتعاونا إلى  عيعتقد أنه مثلما ينمو المجتم

  .1النسق األكبر
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ددة ـري يمر خالل مراحل متعـن بأن التاريخ البشـيؤم" " لويس هنري مورجان "وأما 

ة وفي ـتكون تتابعا متقدما يتسم بالحتمية الطبيعي لـذه المراحـان يرى أن هـكما ك

ددة لكل مرحلة هي االختراعات إلى يستخدمها اإلنسان ـصائص المحـرأيه أن الخ

  1".ده على الحياة والبقاءـلتساع

يؤمن بأن التقدم الحضاري هو سلسلة مراحل " "هنري مين"كما أننا نجد عالما آخر هو 

م االجتماعي والقائم على القبلية والوضع االجتماعي والتي تبدأ باألشكال البدائية للتنظي

  2".تنتهي باألشكال القائمة على الحرية والتعاقد

والذي يعتقد أن الحضارة " وهو أشهر مؤسسي النظرية الدورية  "أوزوالد شينجلر"وهناك 

ينضج فإن كل مجتمع يولد و... تأتي من خالل دورة التغير مثلها في ذلك مثل دورة الحياة

  .3"ويلبي وأخيرا يموت

يؤمن بأن التغير االجتماعي ينشأ نتيجة للصراع بين جماعات من " "باريتو"كما أننا نجد 

  .4"أجل الحصول على القوة السياسية 

أن للتغير "نظرية حول التغير االجتماعي والثقافي وقال  "بيتريم سوروكين"ولقد قدم 

غير منتظمة وأن التغير دائما يتحرك من الفكري االجتماعي أشكاال دورية أو مستقيمة أو 

  .5"إلى الحسي أو تغلب الحسي على الفكري
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  :النظرية الوظيفية 2- 2-10

الذي أنشأ نظرية كاملة على أساس التغير  "دوركايم"وهي ترتبط أساسا بأعمال 

غير فلقد عرف دوركايم تقسيم العمل كمت"التكنولوجي وما أدى إليه من تزايد تقسيم العمل 

ويبدأ تقسيم العمل من أبسط أنواعه عند الشعوب البدائية ... هام في تحديد صفة المجتمع 

ويقول دوركايم أنه عندما أصبح تقسيم ... إلى التقسيم المعقد في المجتمعات الصناعية 

، أي أن المجتمع ينتقل من التضامن اآللي إلى 1"العمل عظيما جدا قدم لنا تماسكا عضويا

  .لعضوي بفضل تقسيم العملالتضامن ا

ر عنده ـرى أن من أهم أسباب التغيـي "تالكوت يارسونز"ر وهو ـكما أننا نجد عالما آخ

أنه عندما يزيد حجم المجتمع وترفع درجة التباين فيه تظهر على الفور ثقافات فرعية "

الثقافات ود ـر وجـرة الثقافة الغالبة ويؤثـوينتهي التثاقف بسيط... تتضارب فيما بينها 

رعية على عملية التنشئة االجتماعية فتتصف بعض الثقافات بمميزات هامة على حين ـالف

بعد بعضها اآلخر معوقا، في حالة التنافس أو الهيبة االجتماعية وعلى الفور يسود التوتر 

  2".والصراع ويحدث التغير االجتماعي

  :النظرية التكنولوجية  3- 2-10

رة ـاع فقاموا بدراسات كثيـد من علماء االجتمـأنظار العدي يـر التكنولوجـجذب التغي

وع من الدراسات أن يجعل من نفسه لونا متميزا ـذا النـر حتى استطاع هـعن هذا التغي
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جاذبية دراسات التغير وأهميتها حيث يتعلق بالتغير « "ماكيفر"من دراسات التغير ويوضح 

ساليب فنية جديدة واختراعات جديدة السريع لمجتمعنا ويعتمد بدرجة ما على نمو أ

  .1»وأساليب جديدة لإلنتاج ومستويات جديدة لإلنتاج

مقارنة بين الدراسة جانبي الثقافة المادي والالمادي  "نيمكوف"مع  "أوجبرن"ويعقد 

ويوضحان فيها صعوبة دراسة الجانب الالمادي في حين يسهل دراسة الجانب المادي 

ة من هذه الناحية ويذهبان إلى أنه يمكن ـة تغير الثقافـند دراسبحيث تتاح الدقة العلمية ع

ي المادي، وتعتبر هذه أفضل ـر التكنولوجـتتبع أطوار الثقافة عن طريق دراسة التغي

 .2الطرق لدراسة التغير في األجزاء األخرى من الثقافة

  :نظرية الصراع 2-10-4 

حدث التغيرات األخرى من خالل س نجد التغير االقتصادي هو الذي يـفي نظرية مارك

ميكانيزم الصراع المكثف بين الجماعات االجتماعية وبين األجزاء المختلفة من النسق 

ر االجتماعي نقطة مرجعية هامة في دراسة ـويعتبر التفسير الماركسي للتغي«االجتماعي 

ات االندماج بحيث أن فكرة الماركسية تقوم على أن نظام عالق ،3»القيم والتغير االجتماعي

هو الذي يكون البناء االقتصادي للمجتمع وهو األساس الحقيقي للحياة الروحية في 

م االجتماعي لإلنتاج من أن يعيد ـالمجتمع وأن تغير القيم ضروري حتى يتمكن التنظي

  .تشكيل بنائه على نحو يتوافق مع االقتصاد المتغير وأسلوب اإلنتاج الجديد
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بحيث تفسر التغير «" سوء التكامل"ظرية الصراع وهي نظرية وهناك نظرية قريبة من ن

... االجتماعي في ضوء المتغيرات والتنافرات بين األجزاء المختلفة لألنساق االجتماعية

هو تفسير التغير في ضوء الضغوط " سوء التكامل"ي لنظرية ـوالهدف األساس

  .1»المتصارعة أو متطلبات مختلف الجماعات والثقافات الفرعية

فقد عبر عن أفكاره حول التغير االجتماعي من خالل دراسته ألصل " ماكس فيبر"وأما 

النظام الرأسمالي يعتمد على «الرأسمالية فهو يتفق مع ماركس في نظريته القائلة بأن 

ويختلف معه في العوامل التي  2»الطبقة البورجوازية والطبقة البروليتارية: وجود طبقتين 

ه، فماركس يفسرها بالعوامل ـتمع الرأسمالي والتغيرات التي تطرأ عليتفسر طبيعة المج

الوعي وااليديولوجية (ع ـالبناء الفوقي للمجتم«المادية في حين أن ماكس فيبر يعتقد بأن  

  3.»هو أساس تحوله المادي والتكنولوجي) االجتماعية
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  :الشباب العربي والتغير االجتماعي 11 -2

د ـة واسعة النطاق وقـن العربي تغيرات وتحوالت اجتماعيـشهد ويشهد الوط

ت هذه التغيرات على مختلف مكونات البنية االجتماعية والثقافية والشباب أحد هذه ـانعكس

خاصة إذا تعلق 1 »أكثر مراحل العمر تأثرا بالتغيرات االجتماعية السريعة« المكونات فهي

يرات تخلق تناقصا بين اتجاهات األجيال ذه التغـفه«يال ـة بين األجـاألمر بالعالق

أي بين جيل الشباب وجيل الكبار فهذا األخير يميل إلى المحافظة على  2 »المختلفة

األوضاع القائمة والتمسك بقيمه وعاداته التي اكتسبها من خالل البيئة االجتماعية التي كان 

كل ما هو عصري  يعيش وسطها وكذلك نمط هذه الحياة في حين أن الشباب يميل إلى

وجديد فيكتسب قيم وسلوكات مغايرة لتلك القيم والعادات التي هي عند اآلباء والتي أفرزها 

الوسط االجتماعي المختلف أيضا عن البيئة االجتماعية التي عاش فيها ) قيم الشباب(

 أي أن التغير االجتماعي يعيد النظر في التعريفات القديمة لألوضاع واألدوار«الكبار، 

االجتماعية، فاألدوار التي كان يلعبها األب في األسرة التقليدية تغيرت خصوصا فيما 

يتصل بعالقته بأبنائه وبعبارة أخرى إذا كان التغير االجتماعي يعمل على تعديل قيم 

  .3»ع فإن التغير السريع يعجل من هذه التعديالتـالمجتم

ية على ما هو تقليدي أو قديم من خالل ولكن هذا التناقض ال يعني قيام الشباب بثورة قيم

يعمل على تعديل بعض االفتراضات القيمية الرئيسية «التغير االجتماعي وإنما هذا األخير
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باب أهم نتائج ـة بين الكبار والشـل بين األجيال وتشهد العالقـالتي ينهض عليها التواص

  .1»هذه التغيرات

ن العربي ال تعني قطيعة تامة مع قيمه وفي األخير فإن التغيرات التي تحدث في الوط

ق ـه بحاضره وتحقـط ماضيـأن هناك عناصر للوحدة واالستمرار ترب«السابقة بل 

وتسهم عملية التنشئة االجتماعية في تحقيق هذه الصلة ... ل بين مختلف األجيال ـالتواص

  2.»ياةبين األجيال من خالل نقل المعايير والقيم على نحو يدعم ثورات أسلوب الح
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  :تمهيد 

يعتبر هذا الفصل من بين أهم فصول الدراسة ألنه يتناول المنطقة التي سيجرى فيها    

البحث الميداني كما تكمن أهمية هذا الفصل في إعطاء الباحث الفرصة إلظهار قدراته 

ة الميدانية باإلضافة إلى ذلك فإن فصل المنطقة يسمح بالتعرف العلمية في مجاالت الدراس

ع ـل واسع في المجتمـرية لم تكن معروفة بشكـمن المدن الجزائ ةـعلى مدين

واط أال ـدن األغـذه والتي تتناول مدينة من مـالجزائري كما هو الحال في دراستنا ه

فية لهذه المدينة يشمل عدة وهي مدينة قصر الحيران ولذلك فهذا الفصل هو بطاقة تعري

عناصر هامة كالموقع وأصل التسمية وأصل السكان ومراحل تطورهم السكني والسكاني، 

وهناك عناصر أخرى مهمة نتركها للقارئ والمتصفح ليطلع عليها ليتعرف أكثر على 

  . مدينة قصر الحيران وسكانها وكذا عاداتهم وتقاليدهم ونمط حياتهم المعيشية

  

  

  

  

  

  

  



  مدينة قصر الحيران: فصل المنطقة -4

تقع بلدية قصر الحيران جنوب شرق عاصمة الوالية األغواط بحيث تبعد  :الموقع  4-1

ها ـدر مساحتـ، وتق31د رقم ـق والئي معبـط بينهما طريـكلم ويرب 35عنها بحوالي 

ا ، يحده20032ألف نسمة تقديرات سنة  27ها بأكثر من ـويقدر عدد سكان 1كلم1240بـ 

من الشمال بلديتي العسافية و الناصر بن شهرة ومن الشرق بلدية سدرحال التابعة لوالية 

  .الجلفة ومن الجنوب بلدية حاسي الدالعة ومن الغرب الناصر بن شهرة

  :وتشمل البلدية عدة تجمعات سكنية ومداشر سكانية منها

  .3ألف ساكن 18القصير وهو أهم تجمع سكاني ويقدر سكانه بأكثر من 

وبعض النبوقة ، الرماضنية ، وتأتي التجمعات األخرى وهي غابق، الملكة، البثعة، 

  .المساكن المنتشرة على سهل تاونزة

إلى األمير الهاللي الذي جاءها " قصر الحيران"ترجع تسمية المدينة بـ  :التسمية  4-2

ور على وهو ذياب بن غانم هذا الغني صاحب قطيع الغنم واإلبل الذي قام ببناء ص

المرتفع من أجل وضع الجمال الصغيرة لحمايتها من السرقة وعندما تبلغ الجمال ستة 

وذلك لتميزها عن األخرى والمكان الذي تتمركز فيه كان يشبه  hiranأشهر تسمى حيران 

القرية المحصنة أي قصر وبعد عدة سنوات جاء رحمان ليعيشوا في هذا المكان فلم يجدوا 
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وهذا " قصر الحيران"ن الذي أنشئو فيه منازل وحدائق اسما فسموه بـ لتسمية هذا المكا

  1801.1حدث سنة 

عود إلى شخصية ذياب بن غانم فإننا نقول عنه أنه أحد أمراء بني هالل وقائد وعندما ن

جيش بني زغبة وهي إحدى القبائل الهاللية، وحكيت حول هذه الشخصية قصص فاقت 

رة والبطل الذي ال يقهر نجده من األسماء البارزة في الخيال وصنفت ضمن إطار األسطو

فضلت سيرة بعض األبطال التي حيث يقول عنه الراوي في المقدمة " سيرة بني هالل"

على غيرهم من فرسانها الصناديد ألنهم يمثلون الشخصيات البارزة في قبيلتهم األصيلة 

حت أسماؤهم خالدة في ذكر فأصب... فنصفهم من خالل نشأتهم النادرة وتكوينهم الخارق

الجميع أبو زيد الهاللي، و ذياب بن غانم وحسن بن سرحان سلطان بني هالل والجازية 

والخضراء " شراية الخضراء فرسه"ويبرز ذياب بن غانم في قصة  2"رمز المرأة البدوية

هي حصانه ويتجلى لنا أنه هو هذا الفارس الذي يقاتل باستمرار في نوع ما من العزلة 

" ذياب الخيل"ودون أن يستفيد من انتصاره القاطع على العدو ويلقب بعده ألقاب بـ 

هما أبناء ذياب بن " موسى"و" وطفا"و" أبو موسى"و" أبي وطفا"ويكنى بـ " حذاف الرقاب"

رة هما ـوان ذكرا في السيـود و لذياب أخـد ومحمـد مرشـغانم و باإلضافة إليهما نج

غانم وهذه بعض األبيات التي تصف ذياب بن غانم وهي  م وبدر بنـدان بن غانـزي

  نادرة على لسانه 
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  1لـف الصقيـوم بالسيـأصيد الق   ــم        ن غانـي ذياب بـأنا اسم

  :ويقول أيضا 

  ربـزان عنا والكـل األحـرج همنا            ويزيـذا ذياب الخيل يفـه

  2ي والسلبـنمنا كل المواشد            وال غـلوال ذياب الخيل ما ملكنا نج

  :ويقول أيضا

  3رقابـذاف الـر ذياب حـأنا األمي    ى الوثاب        ـول أبو وطفا الفتـيق

  :ويقول أيضا

  قـقد شاب رأسي من نزول العوائ     يقول أبو موسى ذياب بن غانم        

  ر نصلته من الصواعقـده            قديم مدخـع البوالذ حـولي سيف يقط

  4.قـو الحـبار بالجـها والغـأمزق     وطفا إذا الخيل أقبلت        انا أبوك يأ

ج ورياح وزغبة وقرة بن عبد مناف وكلهم ـل األتبـي تشمـوه :قبائل بنو هالل  4-3

أبناء أبي ربيعة بن نهيك بن هالل وسوف نسلك في تفصيل فروعها بالترتيب التالي الذي 

  :يقول

  عـة تابـذ والفصيلـن وفخـبط   مارة          ـة وعـم قبيلـب ثـالشع

ومن  ائرها نجد مرداس وسعيد وعامر وعليوالقبيلة التي تهمنا هي قبيلة رياح وعم

مرداس نجد بطون الذواودة أوالد ذاود وصنبر بن عقيل بن مرداس ومسلم بن عقيل 
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بن سلطان  وعامر بن يزيد ومن الذواودة بنو عساكر بن سلطان وأوالد محمد بن مسعود

وأوالد سباع بن يحي ومن عامر بنو موسى وجابر وبنو محمد ومن بني محمد مشهور 

ة مسلم ـة وفيهم رئاسـودان ومن مسلم رحمان وأوالد جماعـومعاو وعلى الملقب س

بين أوالد شكر بن حامد بن كسالن بن غيث بن رحال بن جماعة وبين أوالد زرارة بن 

نت رئاسة رياح لمرداس في صنبر قوم مؤنس بن يحي موسى ابن قطران بن جماعة وكا

ثم صارت للذواودة وكان منهم مسعود ين سلطان وأخوه عساكر واستمرت الرئاسة في 

  .عقبهما

ى بن ـف أوالد عيسـف بن زيد ومن أوالد يوسـومن سعيد من بطونهم أوالد يوس

ورئاسة رحاب بن يوسف وأوالد ميمون بن يعقوب بن عريف ابن يعقوب بن يوسف 

د أحالف ألوالد محمد بن الذواودة ـم أوالد عيسى وسعيـسعيد في أوالد ميمون ويرادفه

د مشرق ابن األثبج ومن نفاث ـوث وهم من ولـة والغيـومع سعيد لفائف من المخادم

  .إحدى بطون جذام ومن زنارة إحدى بطون لواتة من البربر

ـر بن على من تمام بن عامر ثام م في أوالدـون األخضر رئاستهـومن عامر منهم  بط

م من مرداس أحالف ألوالد سباع بن يحي من الذواودة ـر ومسلـر واألخضـخضاالبن 

  .ولم يتحدث ابن خلدون عن عمارة علي



د إلى القيروان إلى الزاب إلى المسيلة إلى ورقلة ـون رياح كانت تنقلب من الجريـوبط

  1.يةولهم إقطاع في الحضنة ونواحي قسنطينة وبجا

   :الحياة الهاللية  4-4

الهالليون بداة ضواعن يسكنون بيوتا يستخفونها يوم ضعنهم ويكسبون الخيل بركوبها 

واألنعام لحمل أثقالهم والتغذي بألبانها واتخاذ المالبس واألثاث من أشعارها وأصوافها 

والهم ـحون الرزق في غالب أـوأوبارها ينتجعون بها الصحراء شتاءا والتل صيفا ويبتغ

من القنص وتخطف الناس من السبل ويجمعون أيام كونهم بالتل الحبوب لقوت سنتهم 

وتغلب الهالليون على طوق القوافل فال يجتازها غيرهم إال بخفارة أحدهم فوقفت حركة 

البربر التجارية من هذه الناحية ولكن الهالليون قاموا بها أحسن قيام ووسعوا نطاق 

  .لصحراءالتجارة بين التل وا

وكان شعارهم لبس المخيط في الغالب ولبس العمائم تيجانا على رؤوسهم يرسلون من 

أطرافها عذبات يتلثم قوم منهم بفضلها وهم عرب المشرق وقوم يلفون منهم الليت 

.... واألخدع قبل لبسها ثم يتلثمون بما تحت أذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب 

  اعتقال الرماح الخطية وهجروا تنكب وكذلك لقنوا منهم حمل السالح

وكان المعروف ألولهم ون بالمشرق لهذا العهد منهم استعمال المرين فهذه ) القوس(القسي 

كما ... كلها شعائرهم وسماتهم وأغلبها اتخاذ اإلبل والقيام على نتاجها وطلب االنتجاع بها 

يها، فلهذا ال يختصون بنسب أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لما كان معاشهم ف
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م مجهوال عند األكثر وفي ـب في بعضهـرض ولذلك كان النسـواحد بعينه إال بالع

بعضهم خفيا على الجمهور وربما تكون هذه السمات والشعائر في أصل نسب آخر 

  .فيدعون باسم العرب

البالغة ولسان الهالليون مضري حافظوا عليه ببداوتهم في المفردات والتراكيب ووجوه 

وأساليب الخطاب قال ابن خلدون وفيهم الخطيب المصقع في محافلهم ومجامعهم والشاعر 

المفلق على أساليب لغتهم والذوق الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك ولم يفقدوا من 

  .أحوال اللسان المدون إال حركات اإلعراب في أواخر الكلم فقط

القرن السابع أن عرب برقة لم يزالوا يعربون  في رحلته وهو من أهل العبدريوقد ذكر 

أكثر أقوالهم ويتحدثون بما يعد عند العلماء غريبا وذكر ما سمعه من أقوالهم العربة 

وألفاظهم الغريبة وعلل ذلك بعد إختالطهم بالناس وقال هم أفصح من عرب الحجاز 

  .وغيرهم

لبربر ويشهد لذلك أننا نرى اليوم فلعل الهالليون إنما فسد لسانهم بالجزائر الختالطهم  با

عرب الصحراء القليلي االختالط بغيرهم أصح عربية وأقوم مخارج الحروف وعرب 

هذا فالهالليون أثروا  لىروف وأردى لغة وعـالسواحل المغمورين بالبربر أفسد نطقا بالح

  .من حيث اللغة في البربر أكثر مما تأثروا بهم

شرقا وغربا يمتازون عن أهل الحضر بأن مخرج القاف أن بداة العرب  ابن خلدونوذكر 

لديهم بين مخرجي الكاف والقاف الحضرية وال تزال هذه القاف البدوية لعهدنا وهي مثل 



نجدها عند البربر واإلفرنج وغيرها مثل بلقين وتاقرا وقسال وقوتية  التيالقاف األعجمية 

 ـرا، جسال، وجوتيةن، تاجـبلجيونها جيما  فيقولون ـري يرسمـوكان األقدمون كالبك

يرسمونها كافا فيقولون بلكين، كسال، وكتاب عصرنا يرسمونها  ابن خلدونومن بعدهم 

  .غينا فيقولون بلغين، تاغرا، وغسال

وكانت أخالق الهالليين هي أخالق الجاهلية بما فيها من حسنات وسيئات كالجود 

العتراف بالجميل والتمدح بالغارة  والشجاعة وعزة النفس وحفظ العهد وحسن الجوار وا

وبعض الصنائع والحرف ومعارفهم معارف الجاهلية من عناية باألنساب وكل ما يتصل 

ة ولكل رئيس منها يلقب ـق تتقلب فيها ظعنا وإقامـبحياتهم البدوية والقبائل الهاللية مناط

بع له يلقب بالرديف ر أو الشيخ أو السيد والغالب أن يكون معه من قبيلته رئيس تاـباألمي

وللرئيس صفات يمتاز بها من كبر سن ورجاحة عقل وفصاحة لسان وفضل وكثيرا ما 

تكون الحروب بين الهالليين إما بين قبيلتين متجاورتين ألسباب أهمها التنازع على وسائل 

راء وإما بين أفراد القبيلة الواحدة أهمها التنازع على الرئاسة ـالحياة وال سيما بالصح

د دخولهم إفريقية رجاالت مذكورون ـرب لعهـوكان في هؤالء الع"وقال ابن خلدون 

وكان من أشهرهم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناهض وهم من دريد بن األثبج 

وه ـة وشبانة بن األحيمر وأخـوماضي بن مقرب من قرة وسالمة بن رزق من كرف

ن بني ثور ومؤنس بن يحي من صليصل من بني عطية من كرفة وذياب بن غانم م



وكان ذياب بن غانم رائدهم في دخول إفريقية ويسمونه لذلك أبا ...... " مرداس رياح

  1.مخيبر وشعوبهم لذلك العهد هم زغبة ورياح واألثبج وقرة وكلهم من هالل بن عامر

ونسبه هو رحمان بن " رحمان"سمي بهذا االسم نسبة إلى جدهم : عرش رحمان  4-5

دى القبائل الكبرى من بني هالل ـذه إحـورياح ه 2رداس بن رياحـن عقيل بن ممسلم ب

جاءت مع القبائل الهاللية األخرى التي ذكرناها سابقا التي دخلت إلى المغرب األوسط في 

وهذا 3بقصر الحيران منذ خمسة قرون ونصف " رحمان"القرن الحادي عشر، ولقد استقر

وأظن أن التاريخ األخير 1801رناها سابقا وهو ـذك التاريخ يتعارض مع التاريخ الذي

غير دقيق ألن الفارق الزمني بين مجيء األمير ذياب بن غانم ومجيء عرش الرحمان 

هو فارق كبير جدا وهذا ال يمكن فكيف ألمير هاللي يدخل إلى مكان مجهول بمفرده إلم 

  BEAN MELIAول الكاتب ـيكن معه قبيلته وكذلك نالحظ مالحظة أخرى وهي ق

وهنا يقصد بعد مجيء األمير " وبعد عدة سنوات جاء رحمان ليعيشوا في هذا المكان "

مع بني هالل في ) الجزائر(الهاللي ذياب بن غانم ونحن نعرف أنه دخل المغرب األوسط 

والفارق بينهما  1810دها سنة ـفكيف يقول بعد عدة سنوات ويذكر بع 11أوائل القرن 

تاريخ الجزائر في "أننا نجد أن مبارك بن محمد الميلي يقول في كتابههو بالقرون، كما 

أنه وفي أوائل القرن الثامن ظهر من رياح ثم من رحمان رجل يدعى " "القديم والحديث

سعادة كانت أمه من الصالحات ونشأ هو على العبادة والزهد وارتحل إلى المغرب 

                                                 
  .187-192مبارك بن محمد الميلي، مرجع سابق ،  ص ص  -  1
  .198نفس المرجع ،  ص  -  2
  .محمد معاش، أستاذ األدب العربي -  3



يومئذ وعاد إلى قومه بفقه وورع وافر  فصحب أبا إسحاق التسولي شيخ الفقهاء الصالحين

ق كثير بالزاب وريغ وكثيرا من ـونزل طوائفه وأنذر عشيرته وبث دعوته فأجابه خل

كانوا منتشرين في المناطق " رحمان"من هذا القول يتضح لنا أن  1"ةـدان فلقبهم السنيـالبل

ورين مع الذواودة الشرقية في بسكرة والطولقة ووادي ريغ منذ القرن الثامن هجري متجا

وبطون رياح ... رم والشجاعة ونزاهة النفس وهم أبناء داود بن مرداس ـالمشهورين بالك

كلها تبعا للذواودة في القوة والمناعة ومسكنهم الزاب الغربي وقاعدته بسكرة وطولقة 

  .وهذا ألن رحمان من مرداس رياح كما قلنا سابقا 2ومعهم إخوان رحمان

: من الطبيعي أن تتشكل أربعة أحياء وهي وإلى أربعة أقسام وينقسم عرش رحمان 

المويرات، أوالد خليفة، أوالد إبراهيم، والمطالية وكان أول شيخ لهاته المدينة هو سعد بن 

وهنا أشير إلى أن المويرات فهي تارة تكتب بالميم وتارة  3سالم الذي ينتمي إلى المطالية

  .ون أي النويرات وهذه الفرقة موجودة إلى يومنا هذاأخرى بالنون والسكان ينطقونها بالن

في وة ـن أشهرها بعين وسارة والية الجلفـفي عدة أماك" عرش رحمان"د  ـويوج

  .ومتفرقين في مناطق أخرى في الوطن 4المغير وفي منطقة توقرت ووادي ريغ

ران كما ـوا منطقة قصر الحيـل الذين استوطنـإذن عرش رحمان هو من األوائ

وها هم وامتهنوا الفالحة في سهل تاونزة الخصيب الذي يمر من خالله وادي مزي ـسم

الذي يتألف من التقاء ساقيتين األولى تنبع من هضبة عين منصور واألخرى من جبل 
                                                 

  .362ص ،  مرجع سابقمبارك بن محمد الميلي،  -  1
  .415، ص 2001، مصر 3محمد سليمان طيب، موسوعة القبائل العربية، دار الفكر العربي، مجلد  -  2

3-REVUE EFRICAN , Histoire de Laghouat ,E mangin , office des pullications n: 36 A : 1892  alger  p 393.   

  .160، ص سبق ذآره محمد سليمان طيب،مرجع -  4



كبوث التي تنبع من جزء من جبل عمور الذي يمتد إلى شرق دائرة وهران، ويجري 

لى حد ما يحده من الشمال جبل عمور يمر الوادي بشكل موازي للبحر في مجرى واسع إ

إلى تاجموت حيث يمثل مصدرا مهما للماء الشروب ثم يضيق مجراه على مستوى مضيق 

جبل الحويطة جنوبا وجبل لزرق شماال ثم ينفتح على سرير عريض من الرمال ثم يختفي 

في تحت األرض ليظهر مجددا في الرشق حيث يضيق مجراه كثيرا بين حبل أم الحلوة 

الجنوب وجبل الميلق في الشمال وفي نهاية المجرى يختفي وادي مزي مجددا ليظهر 

وراء منطقة األغواط بعد عبوره للمضيق المكون من جبل رأس العيون وجبل النخلة ثم 

ول والواحات ويعبر جبل تيسقرارين عن ـيختفي مجددا نظرا الستعماله في سقي الحق

ينة ومن هذه النقطة يأخذ وادي مزي وجهة غرب ق فجوة على مستوى أعلى المدـطري

رق ويمر إلى العسافية وقصر الحيران وفي هذا المكان مجرى الواد ال يعرف إال ـش

بتيارات المياه خالل الفيضانات في مواسم المطر ورطوبة التربة التي تسمح للنباتات 

  .واألشجار بمقاومة لهيب الشمس

د الحمار يحمل الواد اسم وادي جدي وبعد مروره وانطالقا من التقاء وادي مزي مع وا

ذا ـ، فه1واد في شط ملغيغـي الـة للزاب يختفـة الجنوبيـوره للناحيـبسيدي خالد وعب

هو مسار وادي مزي من منبعه إلى غاية اختفاءه ويستفيد منه سكان قصر الحيران في 

ى حد اآلن إل ر وهمـح والشعيـوب كالقمـاج الحبـة إلنتـي الزراعيـسقي األراض

  يستغلونه في هذا األمر
                                                 

 1-Revue African, Ibid    p p 358-359 



  : التطور السكاني لمدينة قصر الحيران  4-6

شهدت مدينة قصر الحيران نموا سكانيا عبر عدة فترات زمنية متباينة ابتداءا من سنة 

  :يبين ذلك النمو ) 01(رقم  والجدول 2005إلى غاية سنة 1874

 السنوات 

  عدد

سكان 

  المدينة

  
1874 

  
1966 

  
1977 

  
1987 

  
1998 

  
2005 

مدينة

قصر 

  الحيران

11491  2098 
 

3770 28029 312985 418158 

انخفاض عدد ) 1966-1874(نالحظ من خالل هذا الجدول أن في السنوات األولى 

السكان وهذا يرجع إلى الظروف الصعبة التي كان يعيشها سكان مدينة قصر الحيران 

الستدمار الفرنسي الذي عاث في األرض وسكان الجزائر بصفة عامة والتي ترجع إلى ا

نالحظ أن ) 1977-1966(فسادا وقتال وتهجيرا وتجهيال وتجويعا، وأما فيما يخص سنتي 

 949بينما الفارق بين السنتين األولتين هو  1672الفارق بينهما في عدد السكان هو 

- 1966(ة مابين فالفارق األول كان أكبر من الثاني وهذا يرجع إلى أن في المرحلة الثاني

تحسنت األوضاع االجتماعية واالقتصادية والمعيشية للمجتمع الجزائري بصفة ) 1977

                                                 
2-M. lutaud Ibid p p 104-105  
3-ONS, colliction statisitiques . evoluton des agglomeration n:38 AN/: 1992 alger p p 12-13.  
4-ONS, colliction statisitiques . evoluton urbaine n:97 AN:2000 alger p 24.  
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عامة بعد حصوله على االستقالل والحرية والذي أدى إلى ارتفاع عدد المواليد وانخفاض 

  .الوفيات

وهذا يرجع إلى ) 1987-1977(بينما نجد ارتفاع كبير في عدد السكان ما بين سنتي 

و تحسن الظروف المعيشية للسكان نتيجة االستقالل باإلضافة إلى ـالسابق وه السبب

م فيها ـواستقراره) رانـقصر الحي(ة ـعامل آخر وهو نزوح بعض البدو إلى المدين

والدافع إلى ذلك هو سنوات الجفاف التي أصابت المنطقة فباعوا مواشيهم وتركوا حياة 

  .المدينةالتنقل والترحال وفضلوا الحياة داخل 

ما ـبين 4966در بـ ـظ أن الفارق يقـفنالح) 1998-1987(ة ما بين ـفي مرحل

و في هذه المرحلة ـوهنا نالحظ زيادة في النم 4259ة السابقة هو ـالفارق في المرحل

وهذا يعود إلى نزوح بعض األسر الريفية إلى داخل المدينة بسبب تعرض قريتهم إلى 

الذي دمرها بالكامل وأصبحت أثرا بعد  1994مزي سنة االنجراف بسبب فيضانات وادي 

  .عين

ي ـرار النمو السكانـظ استمـفنالح) 2005-1998(أما في المرحلة األخيرة أي ما بين 

ي والنزوح الريفي أما ـع المعيشـن الوضـرناها من تحسـوهذا لعدة أسباب ذك

ي شهدته البالد بعد مرحلة باإلضافة في هذه المرحلة فهي االستقرار السياسي واألمني الذ

  .عصيبة مرت بها



ر يتباين ـر الحيران في نمو مستمـة قصـومن خالل هذا الجدول نالحظ أن سكان مدين

فيها النمو بتباين العوامل المؤثرة فيه طبيعية كانت أو غير طبيعية هذه العوامل تتأثر 

  .بدورها بعدة مؤثرات منها الديموغرافية والسياسية واالجتماعية

ان حسب فئات السن المختلفة ـع السكـويقصد به توزي: ةـة العمريـالتركيب  4-7

ويعد هذا من المؤثرات الدالة على حيوية المجتمع وقوتهم اإلنتاجية حيث يحدد فئات 

ة ـة واالقتصاديـالشباب والكهول والشيوخ من أجل تحديد أدوارهم في التنمية االجتماعي

  :السن للسكان يبين فئات )02(رقم  والجدول

 فئات

  

  السن

0 
- 
5 

6 7 
- 

11 

12 
- 

15 

16 
- 

19 

20 
- 

24 

25 
- 

29 

30 
- 

34 

35 
- 

39 

40 
- 

44 

45 
- 

49  

50 
- 

54 

55 
- 

59 

60 
- 

64 

65 
- 

فأكثر

  

وع
جم
لم
ا

  

دد
الع

  38
48

 

67
1

 28
59

 19
64

 15
88

 14
61

 10
19

 

75
9

 87
8

 77
1

 52
5

 40
5

 33
7

 32
5

 74
8

 18
15
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  .التخطيط والتهيئة العمرانيةمديرية : المصدر            

  :من خالل هذه المعطيات يمكن أن نقسم هذه الفئات إلى أربعة فئات وهي

نسمة  9342ة الطفولة ويقدر عددها بـ ـوهي تمثل مرحل) 15-0(الفئة العمرية ما بين 

ويقدر عدد ) 34- 16(وهي أكبر عدد بالنسبة للفئات األخرى وتأتي المرحلة الثانية ما بين 

وهي تمثل مرحلة المراهقة والشباب وتعتبر من الفئات المنتجة  4827دها بـ أفرا

-35(والحيوية في المجتمع فالبد من االهتمام والعناية بها، وتليها المرحلة الثالثة ما بين 



وتمثل هذه المرحلة مرحلة االستقرار المهني والعائلي ألن غالبية أفرادها أصحاب ) 54

هذه الفئة أهمية عن الفئة السابقة من حيث اإلنتاج والنشاط  أسر وأصحاب مهن وال تقل

 65-55(فرد، وتأتي المرحلة األخيرة ما بين  2579والحيوية ويقدر عدد أفرادها بـ 

وهي أقل عدد من األخرى وتعتبر الفئة المستهلكة  1410عدد أفرادها يقدر بـ ) فأكثر

  .فهي قد أفنت عمرها في البناء والعطاء

بحيث أن هذا التطور يتوازى مع النمو السكاني ويمكن مالحظة : ور السكنيالتط  4-8

  :)03(رقم  هذا التطور من خالل الجدول

 2002 1998 1987 1977 1966  السنوات

عدد

  المباني

507 630 1372 3280 5083 

  .مجلة واقع وأفاق بلدية قصر الحيران+ ONS: المصدر

دد المباني خالل عدة مراحل وذلك حسب من خالل هذا الجدول نالحظ تطورا في ع

أن ) 1977- 1966(ة ما بين ـد في المرحلـالتعددات السكانية التي شهدت المدينة، فنج

  1977مسكن لتبلغ سنة  507دد المباني ـبلغ ع) 1966(عدد المباني في السنة األولى 

طيء لعدد ن وهنا نالحظ ارتفاع بسيط في عدد المساكن وهذا راجع النمو البـمسك 630

  .السكان



بلغ عدد المساكن في السنة الثانية ) 1987- 1977(بينما نجد في المرحلة الثانية ما بين 

مسكن وهنا نالحظ ارتفاع نسبي في عدد المساكن وهذا يعود إلى  1372) 1987(

االرتفاع النسبي الذي شهدته هذه المرحلة في عدد السكان الذي عزيناه إلى نزوح البدو 

  .نةإلى المدي

 1998مسكن سنة  3280نجد أن عدد المباني بلغ ) 1998-1987(وفي المرحلة ما بين 

لنفس األسباب باإلضافة إلى نزوح بعض األسر الريفية إلى المدينة جراء فيضانات وادي 

  .مزي

د أن عدد المساكن ـنج) 2002- 1998(ورة بين سنتي ـوفي المرحلة الخيرة المحص

زيادة ترجع أساسا إلى النمو السكاني المتزايد واالهتمام مسكن وهذه ال 5083يقدر بـ 

  .بالمشاريع السكنية من طرف السلطات العمومية

  :لمحة عن بعض القطاعات 4-9

إن قطاع التربية والتعليم بالبلدية عرف نمو مطردا من حيث : قطاع التعليم  91--4

التحاق األطفال الذين انجاز المجمعات المدرسية وفي نسبة التمدرس بحيث تقترب نسبة 

فهي تشمل األطفال المعاقين حركيا وذهنيا  ٪2وأما نسبة  ٪98هم في سن التمدرس من 

يبين عدد المؤسسات التعليمية وعدد المنخرطين فيها  )04(رقم والبدو الرحل وفي الجدول 

  :وعدد األساتذة

  



  التكوينيةالمرحلة   المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطية  المرحلة االبتدائية
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وكذلك مشروع لبناء ثانوي آخر لم يبدأ باإلضافة إلى ذلك إتمام بناء مجمعين مدرسين 

تلميذ  220ذ المتنقلين يبلغ عددهم ـدد من التالميـالعمل فيها كما أننا نشير إلى وجود ع

الملكة، البثعة، نبوقة، غابق، أوالد خليفة باإلضافة إلى : موزعين على التجمعات التالية

  .ابع للبلديةالبدارنية والرماضنية يتم إيصالهم عبر النقل المدرسي الت

إن الموقع الجغرافي لمدينة قصر الحيران جعل منها مقصدا : قطاع الصحة 4-9-2

للوافدين إليها من البلديات المجاورة كبلدية بن ناصر بن شهرة وبلدية حاسي الدالعة 

 وبلدية العسافية وبلدية سدرحال التابعة إداريا لوالية الجلفة طلبا للعالج والدواء و الجدول

  :يبين عدد العيادات الموجودة بالمدينة ) 05(رقم 

مركز مستشفى  الهياكل

  صحي

قاعة

  عالج

عيادة

  أسنان

عيادات

  خاصة

 الصيدليات

 03 04 02 01 01 01 العدد

  



ال ال شك أن بلدية ـي في هذا المجـالنشاط الرياض: قطاع الشباب والرياضة 4-9-3

ضل شبابها بما قدمته األندية والجمعيات قصر الحيران تعتبر من البلديات الرائدة وهذا بف

يبين الهياكل الرياضية  )06(رقم  الرياضية وتسجيل النتائج المرضية وهذا الجدول

  :والمنخرطين فيها
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إن بلدية قصر الحيران تمتاز بسهل تاونزة ذو األراضي الخصبة  :قطاع الفالحة 4-9-4

هكتار من أجود أنواع األراضي الزراعية، كما أن األراضي  27000تفوق مساحتها 

ى ـة إلـمتازة باإلضافة مـر على ثروة حيوانيـهكتار وتتوف 7000الرعوية تفوق 

  الموالين 

يبين مساحة  ) 07(رقم والعشابين القادمين من جهات أخرى من الوطن والجدول 

  :األراضي الزراعية والثروة الحيوانية الموجودة في قصر الحيران

  

  

  



أراضي 

 مستصلحة

أراضي

  مسقية

أراضي

  عذراء

عدد

 الفالحين

عدد

رؤوس 

  األغنام

عدد 

رؤوس 

  الماعز

عدد 

 رؤوس

  األبقار

عدد 

رؤوس 

  اإلبل

  الخيل

12000 4500 10000794 387117265 326 54 80 

  

أجباب  7بئر عادي و  332بئر عميق و  21باإلضافة إلى ذلك نجد أن السهل يتوفر على 

وال ننسى في هذا اإلطار دور وادي مزي وما يجلبه من كميات هائلة من المياه التي 

جزء كبير من مياهه تذهب هكذا من دون االستفادة  تستغل في سقي األراضي إال أنه

  .منها

  

  

  

  

  

  

  

  



في جميع المجاالت حسب السجالت التجارية لدى  :النشاط التجاري المهني 4-9-5

  ): 08الجدول رقم (  مصلحة الضرائب

  العدد  نوع النشاط العدد نوع النشاط

 25  جزار 67  المواد الغذائية 

 10  تبغ وعطور 15  خضر وفواكه

 08  أكل خفيف 21  مالبس وأحذية

 30  سيارة أجرة 03  مخبزة

 09  حداد 22  حافلة نقل المسافرين

 05  طالء وتصليح السيارات 08  نقل البضائع

 04  محطة تنظيف وتشحيم 06  ميكانيك

 05  بيع قطع غيار السيارات 05  كهرباء السيارات

 11  مكتبة ووراقة 06  إصالح العجالت

 03  المبردات تصليح 02  مدرب سياقة

 04  مصور فوتوغرافي 20  صنع مواد البناء

 07  حمام 12  مواد بناء وعقاقير

 02  )دوش(مرشة  02  كاتب عمومي

 02  قاعة انترنيت 10  هاتف عمومي

 03  تصليح الهواتف النقالة 05  تصليح التلفزة

 01  مكتب دراسات 04  تجارة متنوعة

 06  تصليح األحذية 06  مواد غذائية بالجملة

 01  محطة توزيع البنزين 05  طاحونة حبوب

 01  صنع البالط 12  حالق

 01  طحن وتحميص القهوة 02  مقهى

  



يوجد في مدينة قصر الحيران عدة هيئات وإدارات  :الهيئات واإلدارات العامة 4-9-6

  :عامة تسهر على تقديم أحسن الخدمات للمواطن في جميع المجاالت وهي

  مقر البلدية -                      مقر الدائرة           -

  مقاطعة الري -     مقاطعة البناء والتعمير للدائرة        -

  مقاطعة المنشآت القاعدية -     مقاطعة الفالحة                       -

  البريد والمواصالت -      محصلة الضرائب بين البلديات       -

  الخلية الجوارية االجتماعية -    فرع الضمان االجتماعي              -

  مفتشية الضرائب   -الوكالة العقارية                           -

  التعاون الفالحي -   مفتشية التربية والتعليم                 -

  الحرس البلدي -    مؤسسة توزيع المياه                  -

  لشرطةا -    مجموعة الدرك الوطني               -

  ثكنة للجيش الشعبي الوطني -الحماية المدنية                            -

  الجمعيات المعتمدة -قسمة المجاهدين                          -

  مقر الهالل األحمر الجزائري -

ع األسر ـة لجميـران بتوفير الخدمات األساسيـتقوم بلدية قصر الحي :الخدمات 4-9-7

ف المياه القذرة ـد بالمياه الصالحة للشرب وتصريـهرباء والتزويمن توصيل الك

تم إمداد الغاز إلى معظم  2006و2005باإلضافة إلى ذلك نجد في السنتين األخيرتين 



المنازل الموجودة في المدينة والتخلي عن قارورات الغاز التي كانت تكلف المواطن 

تاء الذي يتميز بالبرودة الشديدة في مصاريف إضافية والجهد البدني وخاصة في فصل الش

  .منطقتنا

يتميز سكان قصر الحيران بقيم وعادات اجتماعية  :قيم وعادات سكان المنطقة 4-10

كباقي المجتمعات تم اكتسابها عن طريق التوارث من جيل إلى جيل يضفي عليها احتراما 

أصبحت أقوى في وقدسية يزيدان من تثبيتها وترسيخها وكلما استقرت بتقادم الزمن 

قيم أسرية : سيطرتها وإلزامها ألفراد الجماعة ويمكن تقسيم هذه القيم إلى ثالثة أقسام هي

  .وقيم اقتصادية وقيم سياسية

  :ونجد فيها :القيم األسرية 1 10--4

أما من حيث الزواج المبكر فهو ذو قيمة عالية : الزواج المبكر والقرابي 1-1- 4-10

ومن أبرز األسباب التي تشجع على ذلك هو بساطة الحياة عند سكان قصر الحيران 

إحيني ليوم وأقتلني "وقناعة الناس بما هو ضروري وصاغوا للقناعة أمثلة شعبية منها 

كما أن الدافع إلى الزواج المبكر هو الدافع الديني لقول  "القناعة كنز ال يفنى"و "1قدوى

ويقصد  "استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب من"النبي صلى اهللا عليه وسلم 

زواج من بنت العم أو ـأي ال) الداخلي(ي ـبالباءة الزواج أما فيما يخص الزواج القراب

ال وعلى العموم من األقارب بهم سكان قصر الحيران في التشجيع على هذا ـبنت الخ

                                                 
  .ويقال غدوى في مناطق أخرى ونظرا للهجة سكان المنطقة تنطق الغين قافا وتعني باللغة الفصحة غدا: قدوى 1-



عني وخوض ت "خوض بنت عمك ترفد همك"ها ـالزواج والترغيب فيه أمثال شعبية من

ذا الزواج من دون علم االبن أو البنت وغالبا ما يكونون أطفاال ـزوج وكان يتم هـت

فيرد أب البنت "إن ابنتكم ستكون إن شاء اهللا البني "ويتفق اآلباء على ذلك يقول أب الطفل 

  .بالموافقة ويتم الزفاف عندما يبلغ الطفلين سن الزواج

كثرة األوالد وخاصة الذكور وهذا األمر كان يفضل الزوج : كثرة اإلنجاب 1-2- 4-10

كانت بالنسبة له شرف وعزة يتباهى به أمام أقرانه وأصدقائه بحيث كان يتراوح عدد 

طفل وطفلة إال أن هذا األمر لم يستمر خاصة بعد توفر حبوب منع 13إلى  8األوالد من 

ادي وفي هذا الحمل وارتفاع المستوى التعليمي للزوجين باإلضافة إلى العامل االقتص

الصدد يمكن اإلشارة إلى قيمة أخرى وهي تفضيل الذكر على األنثى وهذا لعدة أسباب من 

دة األب في األعمال الفالحية وتربية المواشي ـبينها وأهمها هو أن الذكر يقوم بمساع

واألعمال الشاقة التي تستلزمها األرض من سقي وحرث وحصاد ودرس وغيرها من 

ن مع امتهان أعمال أخرى لم يصبح هذا ـستطيع البنت القيام بها ولكاألعمال التي ال ت

  .التفضيل له معنى لقدرة البنت أو المرأة على القيام بهذه األعمال أو المهن أو األدوار

ومن القيم والعادات التي كانت شائعة : تعليم البنات وخروج المرأة للعمل 1-3- 4-10

هي عدم ترك البنت تتعلم وتزويجها في سن مبكر ابتداءا من سن الثانية عشر وعدم 

والمبالغة في احترام المرأة ) من عرش آخر(إشراكها في اإلرث إذا ما تزوجت خارجيا 

ض خروج لدرجة االحتشام من ذكر اسمها واعتبار ذلك عيبا من العيوب باإلضافة إلى رف



المرأة منفردة من المنزل إال ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها ومرافقتها إلى المكان الذي 

ن زيارة األقارب والرفض القاطع لخروج ـترغب في الذهاب إليه ومعظمها تدخل ضم

  .المرأة للتسوق لتشتري أو تبيع من أعيب العيوب وإهانة إلى زوجها أو عائلتها

ويقصد بها الخشية من األب وسيطرته على األسرة فاألب : ويةالسلطة األب 1-4- 4-10

يسيطر على أبنائه وإبقائهم تحت حمايته وكفالته حتى بعد زواجهم وإنجابهم لألطفال وعدم 

ة بعضهما البعض ـاح لهما برؤيـذ برأي االبن أو البنت عند تزويجهما وعدم السمـاألخ

ورأي األب باإلضافة إلى قيم أخرى تدخل إال إذا سمحت الصدف بذلك يكتفي برؤية األم 

ضمن هذا اإلطار وهي عدم تقبيل االبن البنه أمام أبيه أو ضمه إليه وعدم الجلوس مع 

األب إذا كان أصدقاءه معه والمشي خلفه إذا كان يمشي معه وإذا كان األبناء جالسين مع 

خاطب الرجل زوجته أبيهم فال يجوز لالبن األكبر أن يضرب االبن األصغر أمامه وال ي

باسمها وكذلك الزوجة ال تسلم عليه وال يسلم عليها بحضور األب وإن غاب عنها أيام أو 

شهورا وال يكلمها بحضوره وال يتدخل في تسمية أبنائه وال في تزويجهم ما دام أبوه وأمه 

ا ع إليهما الستشارهمـما ولكنه دائما يرجـعلى قيد الحياة اللهم إذا خرج وانفصل عنه

  .وتكون هذه االستشارة ملزمة له

وتعتبر من القيم الهامة لدى سكان قصر الحيران فهم : التمسك باألصل 1-5- 4-10

يعيرون بالغ االهتمام باألنساب شأنهم في هذا شأن العرب بصفة عامة فاالبن ينشأ على 

ا معرفة أبائه وأجداده وأقربائه معرفة جيدة عن طريق القصص والروايات التي يقصه



األب البنه عن جده وجد أبيه أو عن طريق التواصل المباشر ويتم هذا بالزيارات 

المتكررة لألعمام والعمات سواءا في المناسبات أو غيرها، وبهذا الشكل يتم نقل 

وكذا االبن ينقلها إلى ابنه وبهذا يستمر معرفة ) االبن(المعلومات عن أصله الرئيسي إليه 

  .األنساب بالتناقل

يعتبر الشرف من الخطوط الحمراء لجميع األسر : الدفاع عن الشرف 1-6- 4-10

سواء في قصر الحيران أو أي مكان آخر من البالد اإلسالمية فالشرف كالزجاجة إذا 

كسرت فال يمكن إصالحها، فرب األسرة يذود عن شرفه مهما كلف األمر ولو دفع في 

ولهما أن العرب كانت قديما أي قبل ذلك نفسه ويرجع هذا األمر إلى سببين رئيسيين وأ

اإلسالم تحافظ عليه وتشن الحروب ألجله وبعد مجيء اإلسالم أكد على ذلك ويظهر ذلك 

وعلى هذا " من مات دون عرضه أو ماله فهو شهيد"في قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 

جزء هام فيها ال المنهاج تسير جميع األسر العربية واإلسالمية التي تعتبر األمة الجزائرية 

  .يتجزأ عنها

هذه القيم من أهم القيم التي يتصف بها سكان قصر  :الكرم والضيافة 1-7- 4-10

الحيران خاصة وأهل الجنوب بصفة عامة، فالضيف إذا ما حل على أسرة من األسر 

يف في غرفة مخصصة يجلس في أحسن المجالس ويأكل من أجود األطعمة يستقبل الض

وعادة ما تكون هذه الغرفة عند باب البيت وتحضر له األكلة  1)الصالة(للضيوف ونسميها 

ثم يأتي بعدها احتساء القهوة أو الشاي وال يسأل " الطعام واللحم"الشعبية في المنطقة وهي 
                                                 

  .وتعني هذه الكلمة عند سكان المنطقة الفرفة التي يستقبل فيها  الضيوف) salon(وهي آلمة دارجة، وأصلها يعود إلى اللغة الفرنسية : الصالة -  1



الضيف لماذا جئت؟ إال إذا أفصح هو عنه ومتى تغادر؟ ألنه يعتبر عيب وإحراج للضيف 

ضاء الضيف بشتى الوسائل وتوفير له ظروف الراحة فالمستضيف يحاول قدر اإلمكان إر

  .نواالطمئنا

م الثانوية في الشرح ـض القيـة وضمناها بعـهذه بصفة عامة بعض القيم األسرية الهام

وهذا إلعطاء صورة جزئية عن األسرة في مدينة قصر الحيران من حيث أفعالها 

  . وسلوكيتها بين أفرادها أو مع اآلخرين

  :ونجد من أهمها :القتصاديةالقيم ا 2- 4-10

حيث تكتسي األرض قيمة بالغة لدى الفرد من أفراد مدينة  :التعلق باألرض 2-1- 4-10

مكانة اجتماعية مرموقة لمن يملكها وهي محل ) األرض(قصر الحيران فهي تعطي 

اعتزاز وفخر ونالحظ ذلك من خالل تنافس األفراد في شرائها وتوسيعها وال يجوز للفرد 

ر لدى أفراد المجتمع فعل شنيع ـة ويعتبـيع كل ما يملكه من األراضي الزراعيأن يب

وعيب كبير إال إذا باع قطعة صغيرة منها وهذا في وقت الضرورة الملحة، كما كانت وال 

تزال بعض األسر ال تورث المرأة وخاصة إذا ما تزوجت رجل خارج العائلة وهذا حفاظا 

شخاص آخرين غرباء عن األسرة وتكتسي األرض قيمة على األرض وعدم انتقالها إلى أ

ال "أخرى من خالل ما توفره من مدخول مالي لمن يخدمها ولذلك نجد محمد بوخبرة يقول

يمثل االرتباط باألرض لدى الرجل البدوي قيمة اجتماعية إال بالقدر الذي تمكنه من 



دة محاصيل ـنتج عي تـة فهـفسهل تاونزة كما قلنا من أجود السهول ترب 1"العطاء

الجزر، اللفت، البطاطا، الطماطم، الدالع، البطيخ، (ة كالـ ـة كانت أو صيفيـشتوي

ويعتمد في سقيه على ) القمح والشعير(وعدة محاصيل أخرى ومن الحبوب نجد ) الدنجال

  .المياه التي يجلبها وادي مزي

عذبة ومن كل هذا كما أن هذه األرض توفر لصاحب المواشي العشب والكأل والمياه ال

نستنتج أن األرض تكتسب أهمية معنوية متمثلة في المكانة االجتماعية واالعتزاز 

  .واالفتخار وأهمية مادية متمثلة في كونها مصدرا للعيش والرزق له وألنعامه

وتبرز في هذه القيمة معاني كثيرة منها التكافل والتضامن  :التويزة 2-2- 4-10

مجموعة من الناس على إتمام عمل ما لفرد منهم ومثال على  االجتماعي ومعناها تعاون

ذلك كأن يتعاونوا على حصد محصول زراعي أو تسقيف منزل ويتم هذا العمل بدون أجر 

ب ـم، كما ال ننسى أن صاحـودة بينهـمالي ويعتبر عربونا للصداقة والمحبة الموج

جود ما عنده من األطعمة أالمحصول أو المنزل يجب عليه أن يكرمهم أحسن اإلكرام من 

فالتويزة تعتبر تتويجا لمعاني التعاون واألخوة والمحبة والصداقة بين أفراد  واألشربة

  . الجماعة

وهي أيضا تعتبر من القيم التي تبرز التكافل والتضامن االجتماعي  :اللمة 2-3- 4-10

 غنم (عينا  سرق ماله أكان نقدا أوبين أفراد مجتمع مدينة قصر الحيران فـأي فرد 

                                                 
2-boukhobza med l'agropastoralisme traditional en algerie de l'order tribal au désorder colonial , O.P.U. alger, 
1982,p 14.  



أو عليه فدية أو عنده مرض يستلزم عملية جراحية تكلفه أمواال فإن أفراد ) إلخ...سيارة

المجتمع يقومون بجمع المال الذي عليه ويتولى هذا األمر مجموعة من أعيان المنطقة 

وال ويبلغونهم ما عليهم تقديمه كما يبرز ،ويقصدون ذوي األموال الميسورة وأصحاب األم

اإلطار قيمة أخرى وهي إذا توفى شخص ما فليس على أسرته طهي وتقديم الغذاء  في هذا

م فكل يوم من أيام العزاء ينبغي ـجيرانه) الغذاء والعشاء(والعشاء بل يتكفل بهذه األمور 

أن يقدم أحدهم الغذاء والثاني العشاء وهكذا يأتي آخرين ) جيرانهم(على اثنين منهم 

تنتهي أيام العزاء، وهذه القيمة من القيم العظمى التي تبرز فيها فيقومان بنفس العمل حتى 

الروح اإلنسانية الخيرة والتعاون والتعاضد والتكافل بين األفراد واألسر التي قل مثيلها في 

  . أيامنا الحالية

ويشمل األغذية واأللبسة ونجد من األغذية التي تحمل قيمة  :االستهالك 2-4- 4-10

بحيث ال يمكن " إطعام" ويسميه سكان المنطقة "الكسكس"يران وهو لدى سكان قصر الح

استضافة ضيف أو إقامة وليمة سواء لعرس أو لختان أو لمأتم أو معروف أو لعودة حاج 

 "لحم الخروف"ع ـوال تكتمل هذه األكلة إال م) إطعام(أو معتمر بدون طهي هذه األكلة 

لديها كذلك قيمة عند سكان قصر الحيران ة إلى هذه األكلة نجد أطعمة أخرى ـوباإلضاف

" العسل الحر"ويستخرج من حليب الغنم وهو من أحسن الدهون و " دهان لعرب"وهي 

وإذا ذكرنا هذا األخير  "تمر"فال يخلو منزل إال وفيه  "التمر"ها وال ننسى ـوهو من أهم

جموعة أخرى من فهو يالزمه في أي مائدة من الموائد، وهناك م "اللبن"فال بد أن نذكر 



أما فيما ) الدهان+التمر(األطعمة نذكرها في عجالة هي المردود، الرفيس، الفتات، الرب 

يخص األلبسة فنجد عدة ألبسة لها قيمة عند أسرة مدينة قصر الحيران فمن األلبسة 

التي تصنع من وبر اإلبل وصوف الغنم وتلبس في أيام  "البرنوس والقشابية"الرجالية نجد 

ويلتحف بالعمامة تسمى  "القندورة"ء الباردة أما إذا كان الصيف فيلبس الرجل الشتا

وهو أيضا  المصنوع من نبات الحلفاء "المظل"باللحفاية وتوضع على الرأس، كما نجد 

وهي تحمل أوراقه أو  "البدعية"يوضع على الرأس للحماية من حرارة الشمس ويلبس 

وهو  "مسيلي أو كورديني"وحذاءا يسمى  "بسروال العر"أمواله وسرواال ويسمى بـ 

وتشمل جميع " الملحفة"مصنوع من جلد الماعز أو الغنم، وأما بالنسبة لأللبسة النساء نجد 

 "المحرمة والحولي"عند الرجال وتضع النساء فوق رؤوسهن " القندورة"الجسم وتشبه 

 "الخلخال"ـ ى بـن تسمـي الرجليـوف "سـالنقاوي"ن وتسمى بـ ـوأساور في اليدي

وهذا عندما تكون تنوي الخروج من المنزل، وعندما يكون مصنوعا من  "القنبوز"وتلبس 

ويكون مسدوال على األكتاف والظهر وهو مصنوع  "لخمريا"و  "حايك"ى ـر يسمـالحري

من الصوف وهذا للوقاية من برد الشتاء وتلبس نفس الحذاء الذي يلبسه الرجال ويختلف 

ع ـعند الرجال، كما أنها تض 1للون فهو أحمر للنساء وأبيض أو أشهبمن حيث الشكل وا

أو  "الطيب"و مصنوع من ـرى التزينية كالسخاب في رقبتها وهـور األخـبعض األم

وهذه بصفة عامة بعض األغذية واأللبسة  "المرجان"أو  "التوت"وهو مصنوع من  "الخناق"
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ها إلى اليوم لها قيمة عند أفراد أو أسر الرجالية أو النسائية التي كانت وال يزال بعض

  .مدينة قصر الحيران ويظهر هذا من خالل التمسك بها والعمل على الحفاظ عليها

وتشمل هذه المهن والحرف التقليدية أعماال يقوم  :المهن والحرف التقليدية 2-5- 4-10

مع ومن بها الرجال وأخرى يقوم بها النساء كانت وال تزال تكتسب قيمة  في المجت

األعمال الرجالية نجد من أهمها وأكثر انتشارا الفالحة وتربية المواشي بما تمثله من 

وهي مهنة  "الخماسة"مصدر هام للعيش والرزق وتبرز من خاللها مهن أخرى وهي 

تتعلق باألرض وهي أن يشغل صاحب األرض عامال عليها يهتم بسقيها ورعاية كل 

يأخذ العامل خمس ما كسبه صاحب األرض ولذلك شؤونها إلى حين نضوج المحصول ف

ونفس الشيء بالنسبة للرعي وهو إسناد مهمة الرعي إلى شخص ما  "الخماس"سمي بـ 

عددا من (إما نقدا أو عينا  "الراعي"يتنقل مع المواشي أينما ذهبت وأينما حلت ويكون أجر 

وعة من جلد الغنم ، كما نجد حرفة أخرى وهي صنع األحذية التقليدية المصن)الخراف

ذه المهنة اندثرت أو في طريقها إلى االندثار في مدينة قصر الحيران، وهذه ـوالماعز وه

المهنة كانت تنتج أحذية جميلة وخاصة أحذية الفرسان ونجد حرفة تشبه لهذه المهنة إال 

أنها تختلف في أن أحذيتها مخصصة لألحصنة وهي مصنوعة من الحديد، كما أن صاحب 

وهو مصنوع من جلد البعير والخشب وهذه المهنة  "السرج"لمهنة يقوم أيضا بصناعة هذه ا

  .كسابقتها قد اندثرت



ذه مصنوعة ـومن األعمال النسائية نجد صنع البرانيس والقشاشيب والزرابي والحياك وه

وكلها " الطبق، القنونة،الكسكاس، المحقن، القفة، الحصيرة"من الصوف وكذلك يصنعن 

الشكوة، القربة، "وهي عشبة تنبت في الصحراء ويصنعن كذلك " الحلفاء"ن مصنوعة م

وهي مصنوعة من جلد الغنم أو الماعز ويوضع في الشكوة الحليب أو اللبن أما  "الدلو

وهي مصنوعة أيضا من الجلد ويوضع فيها  "الضبية"القربة والدلو فهي مخصصة للماء و

وتسمى  "الخيمة"يه الدهان، كما أنهن يصنعن من نفس الشيء ويوضع ف "العكة" الدقيق و

من شعر الماعز وصوف الغنم ووبر اإلبل، ويصنعن كذلك األواني الفخارية  "بالبيت"

المصنوعة من الطين كالقالل، الطجين، النافخ ويوضع فيه البخور وأمور أخرى ومن 

جال، في حين أن خالل هذا نالحظ أن المرأة كانت تقوم بعدة أعمال أكثر مما يقوم به الر

ع باألساس ـالمرأة في يومنا هذا فقدت الكثير مما كانت تعمله المرأة باألمس وهذا يرج

ة ـة والطاحونـال كالثالجـوم بتلك األعمـإلى ما توفره الحياة الحضرية من آالت تق

  .كما أن السوق توفر كل ما يطلبه الفرد أو األسرة ـدة آالت أخرىة وعـالكهربائي

ويسمى عند سكان منطقتنا بالذخيرة وكان الرجل  :االدخار أو التخزين 2-6- 4-10

يدخر قمحه وشعيره في المطمورة وهي عبارة عن حفرة تختلف في العمق باختالف 

كميات القمح أو الشعير وأما بالنسبة للمرأة فإنها تدخر أنواعا من أطعمة كالدقيق والذرة 

ة بعد ـراء تيبس ثم تخزن وكذلك الشحمـموالفلفل الح) المشرحة(والهرماس والطماطم 

وكذلك اللحم بعد تشريحه وتمليحه ويجفف، والتمر وتوضع ) المسكر(مداوتها وتسمى بـ 



وهذا للحفاظ عليها واالستعداد لقدوم ضيف أو زائر كما ) الجرة(في القالل وتسمى عندنا 

دوق ـدقيته في صنه وبنـيمكننا إضافة بعض األمور التي يدخرها الرجل كالمال وأوراق

دي أو خشبي وهو الوحيد الذي يملك مفتاحه، وبعدما ظهرت الثالجة والمبردات ـحدي

واألغذية المصبرة والمحالت التي تبيع كل شيء تخلت المرأة عن تلك األعمال كما أن 

ظهور المؤسسات الرسمية كالبنوك أصبح الرجال يستغنون بها في ادخار أموالهم 

  .وممتلكاتهم الشخصية

وفي هذا اإلطار يمكننا أن نذكر أهم القيم السياسية وهي  :القيم السياسية 3- 4-10

الوالء والعصبية للقبيلة أو العرش والقيمة الثانية وهي الثأر وهاتان القيمتين ال تظهر 

بصورة جلية وواضحة في مجتمع قصر الحيران كما تظهر في مجتمعات قبلية أخرى إال 

لمناخ الذي يساعد على بروزهما وأشهرها النزاعات مع عروش إذا توفرت الشروط أو ا

  : أخرى سواء الحدود أو األراضي أو ممتلكات أخرى وتبدأ أوال بـ

وهذا الشعور موجود لدى كل فرد من أفراد المجتمع القصر : الوالء القبلي 3-1- 4-10

كانوا  سواءا "رحمان"الحيراني فالجميع يشعر باالنتماء إلى عرش واحد وهو عرش 

نويرات أو مطالية أو أوالد خليفة أو أوالد إبراهيم، فهم جميعا يمثلون كتلة واحدة، ويبرز 

هذا الشعور ويتقوى كما قلنا عندما يكون هناك نزاع مع عرش آخر، وال أدل على ذلك 

التي جرت بين عرش رحمان وعرش أوالد نايل التابعين ) حواسي لطرش(من حادثة 

ة الجلفة، بحيث لوحظ توحد فرق رحمان جميعها في صف واحد على لبلدية سدرحال والي



وهذا ما يدل على أن الوالء القبلي موجود في ضمائر الجميع ولكنه يكون  ـة واحدةكلم

مخفيا أو في حالة سكون وال يبرز ويصبح فعاال إال إذا توفرت له الظروف المالئمة 

الوالء القبلي وهي االنتخابات المحلية وباإلضافة إلى هذا السبب هناك جو آخر يظهر فيه 

ة على السطح وال ـو بصورة واضحـوالوالئية ويكون هذا الشعور مضمرا بحيث ال يطف

ورة جلية وإنما يبرز من خالل مناصرة أو تشجيع مترشح ما على ـيفصح عنه بص

بحيث يكون هذا  لصالحـهمترشح آخر والوقوف إلى جانبه ومساندته والتصويت 

رش الذي ينتمي إليه مناصروه، كما أنه يمكن للوالء القبلي أن ـينتمي إلى ع حـالمترش

يظهر في الزواج وهذا ليس بصورة عامة وإنما يخص عرش أو عرشين فقط بحيث يمنع 

الزواج بين فتى وفتاة من عرشين مختلفين ويرفض طلب الفتى بطريقة أن صح القول 

ولقد  "أنك من العرش الفالني" قة صريحة كالقولوأحيانا إن لم يكن نادرا بطري "دبلوماسية"

ن ـزواج مـظهرت في هذا اإلطار مقوالت تزرع الخوف لدى الشباب من اإلقبال على ال

م إذا كان هناك زواج بين ـوع حادث أليـول مثال بوقـر كالقـرش آخـن عـفتيات م

التقارب  ابن وبنت من عرشين مختلفين وليس الغرض من كل هذا في تصوري إال لمنع

  .والتصاهر بين العرشين

كما يمكن ظهور الوالء القبلي في نقطة أخرى وهي البيع وخاصة إذا ما تعلق األمر 

باألرض زراعية كانت أو للبناء بحيث يفضل البائع بيع قطعته من األرض إلى شخص 

ـي الزراعية في ى بقاء األراضـيكون من نفس العرش الذي ينتمي إليه وهذا حفاظا عل



وأما فيما يخص األراضي المخصصة للبناء فإنه يفضل أن يكون الجيران  د عرش البائعي

ريب ـر أو غـرش آخـمن عرش واحد وربما أقارب وتحاشي وجود شخص من ع

  .م وهذا حفاظا على التوحد والتعاون فيما بينهمـعنه

ور باالنتماء ـة الوالء القبلي والشعـوهذه على العموم األمور التي يظهر وتبرز فيها قيم

  :إلى القبيلة أو العرش، وأما فيما يخص القيمة الثانية وهي

ة كانت شائعة قديما بين القبائل ـذه القيمـي تعني االنتقام وهـوه: الثأر 3-2- 4-10

رادها أو اغتصاب إحدى ـوهذا إذا تعرضت قبيلة ما إلى سرقة أو التعدي على أحد أف

ة المعتدي عليها ـاصيلها أو مواشيها فإنها أي قبيلفتياتها، أو الغزو أو السطو على مح

تلجأ إلى الثأر من القبيلة أخرى بنفس الجرم  التي ارتكبته هذه األخيرة، وفي مرحلة ما 

أصبح الثأر فرديا أي أن األمر يخص المعتدي عليه فقط وهذا عندما تكون قبيلته في حالة 

تدي عليه هو الذي يتولى الثأر بنفس ص المعـضعف وعدم القدرة على الثأر له فإنه الشخ

ان ـرت لدى سكـب عليه وأما في يومنا هذا فإن قيمة الثأر قد اندثـالجرم الذي أرتك

ة قصر الحيران وهذا لوجود هيئات ومؤسسات رسمية تتولى إرجاع الحقوق إلى ـمدين

قوم ذويها ومعاقبة الجنات كالشرطة والقضاء وأصبح هناك قانون يطبق على الجميع وي

رد يلجأ إلى المؤسسات الرسمية ـح الفـعلى تسيير الشؤون العامة لألفراد وبهذا أصب

  .ألخذ حقوقه بدال من الثأر الذي لم يعد له أي معنى



د إحياء النعرات القبلية ـوفي األخير وفيما يخص القيم السياسية فإنني لم أقص

جو من القارئ أن ال ة أو اإلساءة إلى أي عرش من العروش األخرى وأرـعرشيـوال

يؤول كالمي إلى معنى آخر لم أقصده أو أعنيه وإنما أردت إبراز بعض القيم بطريقة 

  .علمية وموضوعية بعيدا كل البعد عن التعصب أو القبلية

لعب سكان قصر الحيران أدوارا هامة في الثورة  :دور قصر الحيران في الثورات 4-11

بن شهرة والثورة التحريرية  التي قادتها جبهة  الشعبية التي قادها الشيخ ابن ناصر

التحرير الوطني ضد االستدمار الفرنسي الذي حاول طمس هويتنا العربية واإلسالمية 

بشتى الطرق والوسائل ولكنه لم يفلح بفضل اهللا أوال ثم بفضل الرجال الذين وقفوا ضده 

ية التي كان قائدها ابن بكل قوة وحزم فسكان قصر الحيران شاركوا في المقاومة الشعب

ال أو الخيول أو ـناصر بن شهرة ولقد قدموا له المساعدة الكاملة سواءا بالمؤنة  أو بالرج

رها ومن األدلة على ذلك القصيدة التي قالها الشاعر الثوري المعروف معمر جنيدي ـغي

ال ضد بقرية قصر الحيران التي حرض فيها سكان المنطقة على القت 1900المولود خالل 

  :العدو حيث يقول فيها

  ردانـكي مثل الج 1تنا              دارت بينا زيوشـة متعـران ثمـر الحيـأقص

  رسانـم ذوك الفـر وينهـيابن ناص              2ناـة غابـواللي راه اليوم جرح

  دانـما فيه الميـوم اللي حـذا يـه    ن نبانا          ـباب ال مـينا ع لحـأزق

                                                 
  يقصد جيوش: زيوش -  1
 يقصد أحزننا : غابنا  -  2



  2ن يبانـذا ويـف هـده نيـواللي عن             1ناـزتـذي حـه هاه هـليا رجا

  هانـره ما يتـر راه عمـواللي صاب      هادة يقتلنا         ـي ع شـب ربـنطل

  3رانـفـه بالقـي السيـو ربـليبـد        ة      ـدى للجنـوم يغـاللي مات الي

نظموا وناضلوا في صفوف حزب الشعب باإلضافة إلى ذلك نجد أن مجموعة من الشباب ا

الجزائري ثم في حركة انتصار الحريات ثم يأتي بعد ذلك استشهاد بن عيشة محمد بن 

ن محاولته باءت ـواط ولكـم األغـوهذا عندما حاول قتل حاك 1953عواك وذلك سنة 

حادث واثر هذا ال" مدرسة قفاف قويدر"بالفشل وهذا بالمدرسة القديمة والتي تسمى حاليا 

خرجت جموعا من الناس تعبيرا عن الغضب واالستنكار فلقد سمحت جنازته برفع العلم 

الوطني وقرئت فيها البردة وهي عبارة عن مدائح دينية فقامت القوات الفرنسية بتفريق 

المتظاهرين بالقوة ولقد قال الشاعر معمر جنيدي في صدر قصيدة نذكر منها بعض 

  :األبيات

   

  

  عينك ما بكاها6شطنتي إلسالم      وين؟        5طرشونك 4نةقوللها يا فاط

  ى بالدو راه عمره وداهاـد ع الدين              إعلـو مات مجاهـوال ه

                                                 
 يقصد به أنه هذا هو اليوم الذي يقاتل ويجاهد فيه الرجال: زتناح -  1
  يظهر: يبان -  2
 أي الغفران: القفران -  3
 وهي أم الشهيد: فاطنة -  4
  إبنها: طائر من الطيور ويقصد به: طرشونك -  5
  حيرتي المسلمين وأحزنتهم : شطنتي إلسالم -  6



  :إلى أن يقول

  البردة والقرآن والزغريت معاها            2الغواط تهول 1في يوم أن رفدوه

امهم إلى الثورة التحريرية صعود شباب من مدينة قصر الحيران وانضم 1956وفي أوت 

ونذكر من بينهم مريقي بودادس،  1954نوفمبر  1التي اندلعت قبلها بسنتين أي في 

غريس تربح بن بوعالم وكذلك عمر بن الساسي وغيرهم ال يفسح المجال لذكرهم جميعا 

وهي اشتباك مجموعة من  1957سبتمبر  03كما أننا نذكر حادثة أخرى وحدثت في 

مع العدو الفرنسي إال أن اختالل موازين القوى دفع أحمد  "أحمد زرزي"دة الثوار بقيا

نعوم مريق، وزقرير أحمد : زرزي ومجموعته إلى االنسحاب واستشهد في هذه المعركة

لحول، وكذلك نعوم عبد القادر ورابحي أحميدة بن بلعباس وتتبع هذه المعركة معركة 

مصالي الحاج بقيادة مصطفى النوراني وكانت بين جيش 1958ماي  01أخرى حدثت في 

مع العدو الفرنسي واستشهد في هذه المعركة مجموعة من العسكريين منهم سعودي أحمد 

والسائحي البشير ورابحي أحمد وبن رزاق بن عيشة ومن المدنيين نجد غريس الخداشي 

رهم وف محمد بن السائح وغيـوعي ومعيـوعطية محمد بن قرار والنوعي السايح بن الن

ركة ـوتسمى أيضا بمع "قـغاب"ة ـي معركـة الشهيرة وهـإلى أن تأتي المعرك

ذي وقعت فيه هذه المعركة بحيث أنها بدأت من غابق ومرت ـوهما المكانان ال" زةـتاون"

من  24على طول سهل تاونزة إلى أن انسحب المجاهدون وحدثت هذه المعركة في يوم 

                                                 
   أخذوه: رفدوه  - 1
  .وهي من الهول ويقصد بها خروج جموع آثيرة من الناس إلى جنازته ونجمعهم عندها: تهول  -  2



ة ـثال في الكومندوس الثالث التابع للناحية الخامسبين جيش التحرير متم 1959ماي سنة 

فردا بقيادة المالزم صدوقي الحاج  35ة من الوالية الخامسة ويتكون من ـالمنطقة الثالث

د والطائرات ـالملقب بن عيسى والفرنسي مدججا بدباباته ومصفحاته وناقالت الجن

كة يوما كامال ولقد انتهت ة والعمودية ويشمل عدة فيالق ولقد دامت هذه المعرـالحربي

من الجنود  100سارة فادحة في صفوف الجيش الفرنسي بحيث قتل ما يزيد عن ـبخ

الفرنسيين من بينهم ضباط وانتحار ضابط برتبة عقيد وإسقاط طائرة استطالع وإصابة 

ثالث طائرات أخرى والمئات من الجرحى والمصابين بحيث يصف أحد الشهود أن 

تمتلئ جراء العدد الكبير من الجرحى وتصعد بصعوبة المنحدر  شاحنات العدو كانت

الواقع بقصر الحيران وظل العدو يوما كامال لنقل المصابين والموتى ولقد غنم المجاهدون 

الح أما في صفوف جيش التحرير فقد استشهد ستة مقاتلين وتم أسر ـقطعة من الس 13

ي معارك أخرى ولقد عمل العدو بعد مجاهدا شاركوا ف 15مجاهد أعدم أربعة ونجاة  12

هذه المعركة على الزج بعدد كبير من المواطنين في السجون وتحريم سهل تاونزة لمدة 

أربعة أشهر وقتل الخيول وحرق المحاصيل الزراعية وتشديد الحراسة في الثكنات وكانت 

نيدي ولقد أنشد الشاعر الثوري معمر ج1هذه حصيلة معركة غابق في صفوف الجانبين 

  :قصيدة يخلد فيها المعركة نذكر منها أبياتا

  نا ببالهاـدنيا علي 3ما اسمطها  عليك        2حـراب يطيـتاونزة عاد الس

                                                 
  محمد معاش، أستاذ في األدب العربي -  1
  يسقط وينزل: يطيح  -  2
  ما أبغضها والسامط هو البغيض والكريه إلى النفس: ما أسمطها  -  3



  بيك          على طول الزمان ال من ينساها 2غمرة كبيرة جارت 1ما أعتاها

  والهاـة يا مـة سابقـالسابقي  ـي راد عليك       وه وربـي دعـما درت

ألخير كانت هذه نظرة بسيطة عن مدينة قصر الحيران وسكانها من حيث أصلهم وفي ا

والقبيلة التي ينتمون إليها وكذلك تطورهم الديموغرافي والعمراني واالقتصادي وحاولنا 

تسليط الضوء على بعض قيمهم وعاداتهم التقليدية وختمناها بدورهم في الثورة الشعبية 

  .أوضحنا الصورة للقارئ عن مدينة قصر الحيران والتحريرية ونتمنى أن نكون قد

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

                                                 
  ما أآبرها وأعظمها: ما أعتاها  -  1
  جرت بك : معرآة آبيرة    وجارت بيك: غمرة آبيرة  -  2
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  الفصل الخامس
  خصائص العينة

  تقديم عينة البحث  -1

  جداول الخاصة بالعينة   -2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ــث  -1 ــة البحــــــــــ ــديم عينــــــــــ   :تقــــــــــ

ية التحضر على القيم البدوية من خالل لما كان الهدف من البحث هو الكشف عن أثر عمل

فئة الشباب، تم اختيار مدينة قصر الحيران من والية األغواط كنموذج للمدينة المتحضرة 

 20ثم تم اختيار عينة من الشباب المحصورة عموما ما بين ) رـدت عملية التحضـشه(

د تحصـلنا  وق %20شاب بنسبة  1252سنة من المجتمع األصلي والذي يقدر بـ  30إلى 

شاب من فئة الذكور فقط وال تشمل اإلناث وهذا لعدة صـعوبات   250على عينة حجمها 

  ).اإلناث(تحول بين تواصل الباحث مع هذه الفئة 

هذا وقد تم االعتماد على العينة الطبقية المقصودة، وذلك تماشيا مع طبيعة مجتمع البحـث  

ة والمدنية مختلفة وكذلك اخـتالف  ـالذي يتطلب ذلك بحيث يضم مستويات تعليمية ومهني

باإلضافة إلى أن الباحث يمكنـه  ) ل المدينةـاالستقرار داخ(ة ـة الحضريـفي مدة اإلقام

أن يختار العناصر التي تبدوا جزءا من المجتمـع المسـتهدف ويضـمن تمثيـل جميـع      

  .المستويات على اختالفها والتي سوف تخدم عمله الميداني

استمارة وهـذا للحصـول    300ع ـة ومجالها المكاني تم توزيـنوبعد تحديدنا لحجم العي

ض األصدقاء وطلبنـا  ـة ببعـاستمارة وقد تم االستعان 250و ـعلى العدد المطلوب وه

منهم التنويع في المستويات التعليمية والمهنية والمدنية لتشمل جميع الفئـات وأمـا فيمـا    

إلى أحياء محددة تمثل كل منهـا فتـرة   يخص التنويع في مدة اإلقامة الحضرية ثم التوجه 



، وشارع رحمون محمد غالبيـة  1954زمنية فحي األمير خالد غالبية أسره مستقرة قبل 

رة ـره مستقـفأس 1945مـاي  08وأما حي  ]1962/ 1954[رة ما بين ـره مستقـأس

ـ ـة المختلفـرات الزمنيـوهكذا نضمن تمثيل الفت ]1963/1970[ما بين  رار ـة لالستق

ة فكانت في العطلة الصيفية ويعود ـة الميدانيـرة الزمنية التي تمت فيها الدراسـا الفتأم

ـ ـارة وإحكـاز االستمـهذا إلى أننا أتممنا انج ر السـنة  ـام أسئلتها واختياراتها في آخ

ع كامل االسـتمارات  ـة فتم توزيـعطلة الصيفيـر الـي في أشهـل الميدانـفكان العم

اع منذ اليـوم األول  ـة االسترجـميع األحياء الثالثة وبدأت مرحليوما في ج 15في مدة 

ض الشباب في ملء وإرجـاع  ـرا لتباطؤ بعـيوما وهذا نظ 30ها وامتدت إلى ـلتوزيع

استمارة تم اإلجابة على كل أسـئلتها وبعـد    250االستمارات وفي األخير تحصلنا على 

ب واستخالص الجداول التي تجـدونها  غ والتبويـرة بعمليتي التفريـها قمنا مباشـاستالم

  .في الجانب الميداني

  

  

  

  

  

 



  جداول خاصة بخصائص العينة - 2

  :الحالة المدنية 2-1

  يبين الحالة المدنية ألفراد العينة المبحوثة): 09(الجدول رقم

 

  التكرار                 

  

  الحالة المدنية

  

  ك
  

  ن

  

  أعزب
  

148 
  

59.2 
    متزوج

102 
  

40.8 
   وعالمجم

250 
 

100 
  

) أعـزب (ر هي الخاصة بفئـة  ـظ أن النسبة األكبـمن خالل الجدول نالح             

م عزباء ويرجـع  ـف المبحوثين هـي أن أكثر من نصـ، وهذا يعن%59.2بحيث مثلت 

هي مرحلة انتقالية حيث يكون فيها الفـرد  ) 20،30(هذا إلى أن المرحلة العمرية ما بين 

ة الوظيفية أو العمليـة  ـول إلى الحالـد الدخـي ،أو يريـره الدراسواـل مشـا يكمـإم

أي أنه في مرحلة مازال يكون في نفسه ليستطيع تحمل مسؤولية األسرة وهذا ما يعتبـر  

سنة أي بمعنـى آخـر    30إلى  20زب في هذه السن ما بين ـارتفاع نسبة الشباب األع

اج بالنسبة للشباب سواءا األمر تعلق يمكن أن نختصر القول في جملة وهي تأخر سن الزو



را في هذه العينة وال مدينة قصر الحيـران  ـر مقتصـس األمـور أو اإلناث وليـبالذك

  .    فقط بل األمر يتعلق بالمجتمع الجزائري والعربي عامة

  

  :المستوى التعليمي 2-2

  يبين المستوى التعليمي ألفراد العينة المبحوثة): 10(الجدول رقم 

                   

  التكرار

  

  المستوى التعليمي

  ن  ك

 6.4 16  أمي

 9.6 24  ابتدائي

 16 40  متوسط

 16.8 42  ثانوي

 19.2 48  *تكوين

 32 80  جامعي

 100 250  المجموع

  ويقصد بهم الطلبة الذين إلتحقوا بالتكوين المتخصص بمستوى نهائي * 

األكبر هي نسبة الجامعيين والتي تقـدر  من خالل الجدول نالحظ أن النسبة              

ـ ) ثانوي ومتوسـط (ثم تأتي نسبة % 19.2وتليها نسبة التكوين ب% 32 ـب % 16.8ـب

وأقل نسبة هي نسبة األميين وهنا نشير إلى أنه تمت مقابلة جميـع األفـراد ذوي    %16و

وى على أن غالبية الشباب لديهم مسـت المستوى األمي من طرف الباحث وهذه النسب تدل 



تعليمي معتبر فاألقل تعليما هو من غادر المدرسة في المرحلة االبتدائية وهذا يعود إلـى  

راد المجتمع بما فـيهم  ـع فالتعليم ممكن لجميع أفـتوفر فرص التعلم لجميع أفراد المجتم

ـ ـة إلى ذلك نجـو األمية باإلضافـكبار السن ويدخل في إطار مح ة ـد مجانية الدراس

وهذا ما يساعد إلى انتشار التعلم واإلقبال عليه من طرف أفراد المجتمع ع األطوار ـبجمي

ة التي فرضـها عليـه   ـل واألميـوخاصة إذا علمنا أن الشعب الجزائري عانى من الجه

ن تصور شاب في وقتنـا  ـدنا إلى فئة الشباب فإنه ال يمكـالمستدمر الفرنسي وإذا ما ع

ن ضرورات العصر فمن خالله يمكـن مواكبـة   الحالي أميا فالتعلم كان ومازال وصار م

العصرنة والتطور العلمي والتكنولوجي، كما أنه في أبسط األحوال يوفر فـرص العمـل   

  .للشباب بعد نيله للشهادة العلمية

  

  

  

  

  

  

  

 



  : زمن االستقرار داخل المدينة 2-3

  يبين زمن استقرار أسر أفراد العينة داخل المدينة): 11(الجدول رقم

  التكرار                   

  

  زمن االستقرار

  

  ك
  

  ن

  

  1954قبل 
  

96 
  

38.4 
  

]54/62[  
  
76 

  
30.4 

  

]63/70[  
  
78  

 
31.2 

  

  المجموع

  
250 

  
100 

  

ة المرتفعة هي الخاصـة بفئـة   ـما نالحظه من خالل  هذا الجدول أن النسب             

% 31.2و% 30.4متقاربـة  ثم تأتي الفئتين التاليتين بنسـب  %38.4بنسبة ) 1954قبل (

] 54/62[فة سكانية من الفئتين بعد األكثر كثا 1954وهذا أمر طبيعي ألن سكان فئة قبل 

وا النواة األولـى  ـم الذين شكلـه) 1954قبل (ى ـة األولـان الفئـفسك ]63/70[وبعد 

ـ ـللمدينة في قصر الحيران ممثلة األح بة ياء القديمة كحي أوالد خليفة واسم هذا الحي نس

إلى الفرقة التي نعيش فيه والدرب وقسم منه يضم النويرات وقسم آخر يضـم المطاليـة   

ولكل منهما فرقة من فرق عرش رحمان األوائل الذين سكنوا قصر الحيران بعد ذلك نزح 



إليهم سكان دشرتي غابق وتاونزة واللتان ال تبعـدان عـن قصـر الحيـران إال بضـع      

وهزم ) 1959ماي ( فيلشهيرة معركة غابق التي حدثت كيلومترات  وفقط بعد المعركة ا

فيها الجيش الفرنسي وتكبد خسائر فادحة وكعادة المستدمر الفرنسي انـتقم مـن السـكان    

المدنيين وهجرهم إلى داخل القصر وجعل منه محتشدا ضخما وبعد االستقالل بقي السكان 

حيث نزح  1965ي بدأ سنة المهجرين مستقرين داخل القصر ثم يأتي النزوح الثاني والذ

بدو أوالد نايل إلى قصر الحيران بعد سنوات عجاف شهدت جفافا كبيرا اضـطر البـدو   

ل إلى بيع مواشيهم وترك ترحالهم واالستقرار في المدينة وهذه األصناف الثالثـة  ـالرح

  .هي التي تشكل الجزء األكبر من سكان قصر الحيران حاليا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :  نوعية السكن 2-4

  يبين نوع المسكن الذي يقيم فيه أفراد العينة): 12(الجدول رقم 

  التكرار                  

  

  نوع السكن

  

  ك
  

  ن

  

  مبني بالطوب
  

56 
  

22.4 
  

  سكن تساهمي
  
06 

  
2.4 

  

  فيال
  
00  

 
00 

  

  *حديث

  
188 

  
75.2 

  

  المجموع

  
250 

  
100  

من حيـث التخطـيط أي أن   وهذا النوع يمزج بين التقليد والحداثة فهو تقليدي * 

وهـو ال يتعـدى   ) الحوش(المنزل يشمل عدد كبير من الغرف الواسعة ويتوسطها الفناء 

  .الطابقين وحديث من حيث مواد البناء والتجهيزات 

ومما يالحظ من خالل هذا الجدول أن النسبة األعلى هي نسبة السكن الحديث              

مي وانعدام الفيالت ويعود انتشار المسكن الحـديث  وأقلها نسبة المسكن التساه %75.2ب

إلى الفكر الذي يحمله سكان مدينة قصر الحيران فهم يحبون أن يكـون المنـزل واسـعا    

ادة األبنـاء  ـأو نووية فع واء كانت ممتدةـراد األسرة سـوكذلك المساكن وهذا ليسع أف



ف بالخروج من المنـزل  في منازل آبائهم حتى يأذن األب أو تسمح الظرو أنهم يتزوجون

ت مـن سـكان   ـرم وحسن الضيافة جعلـم والكـوباإلضافة إلى ذلك فإن عادات الوالئ

قصر الحيران يحبون المنازل الواسعة وهذا ليستوعب األعداد الكبيرة من الضيوف سواء 

 %22.4ة بـالطوب  ـن المبنيـص نسبة المساكـا يخـفيم ازان أمـفي األفراح أو األح

من ذوي المداخيل الضعيفة أو المنعدمة فهم ال يستطعون ترميمها أو الكراء  فإن أصحابها

  .في منازل أخرى 

فسكان قصر الحيـران    % 2.4ة ـل نسبـاهمية التي تمثـن التسـوإذا انتقلنا إلى المساك

ال يرغبون في سكناها ألنها ضيقة وال تستوعب إال األسر النووية فقط وهـذه األخيـرة   

تجعل من هذه المساكن مرحلة انتقالية إلى حين الرحيل إلى مسكن أوسع  )األسر النووية(

را آخر وهو أن األفراد ـيشمل أفراد األسرة بعد ازدياد حجمها باإلضافة إلى ذلك نجد أم

ال يحبون كراء المساكن إال إذا اضطروا وبشكل مؤقت وإنما يفضلون أن يكون المسـكن  

ايير التي تتحكم في نوعية المسكن مـن المسـاحة   ملكهم الشخصي ولهذه األسباب أو المع

الواسعة والملكية الشخصية باإلضافة إلى الدخل المالي نفهم سبب انتشار المسكن الحديث 

   .الذي يلبي حاجيات ورغبات ساكنيه

  

  

  



  :الوضعية المهنية 2-5

  يبين توزيع أفراد العينة حسب المهنة المشغولة ): 13(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  المهنة

  

  ك
  

  ن

 9.6 24  فالح

 15.2 38  تاجر

 12 30  حرفي

 7.2 18  تشغيل شباب

 12.8 32  ما قبل التشغيل

 4 10  معلم

 8.8 22  إداري

 30.4 76  بطال

 100 250  المجموع

              

تقدر  نالحظ من خالل هذا الجدول أن النسبة األكبر هي نسبة البطالين والتي             

، وهذا يدل على أن البطالة منتشرة في صفوف الشباب  وهذه الظاهرة ليسـت  %30.4ب

مقتصرة على شباب مدينة قصر الحيران فقط بل شباب المجتمع الجزائري ككل، ثم تأتي 

وهذا يعكس اتجاه الشباب إلى مزاولة التجـارة كسـبيل وحيـد     %15.2نسبة التجار ب 

االتجاه كذلك إلى طابع المدينة التجاري، ثم تليها نسـبتي  للهروب من البطالة ويعود هذا 

وهذا يرجع إلى إقبال الشباب على تعلـم   %12.8و %12الحرفيين ومل قبل التشغيل ب 



ـ ـة التكويـإحدى الحرف في مراكز التكوين ورأينا ذلك في ارتفاع نسب دول ـن في الج

 بة الثانية بعـد الجامعيينالمرت واحتلت %19.2، حيث بلغت نسبة المتكونين )10(م ـرق

ـ ـفيما يخص عق اأم دها الشـباب  ـود ما قبل التشغيل فهي المحطة المؤقتة التي يقف عن

ول على عمل دائم يضمن له االستقرار االجتماعي ـالمتخرج من الجامعة إلى حيث الحص

وهذه تسـمية تعكـس   ) البطالة(وأما تشغيل الشباب وتسمى في مدينة قصر الحيران بـ 

اء المواطن لهذا العمل إذا أنه مؤقت ودخله ضعيف جدا ويضطر الشباب إلى العمل ازدر

ـ   ل دراسـته  في هذه الصيغة نظرا إلى عدم امتالكهم لشهادات علمية ومعظمهم لـم يكم

ء وضعيتهم االجتماعية وأما المعلمين واإلداريين فـنالحظ أن نسـبتهم   باإلضافة إلى سو

شار البطالة في صفوف الشباب كما قلنا سابقا أننا نجد المئوية منخفضة وهذا يعود إلى انت

أن المناصب الدائمة أصبحت قليلة جدا وإذا وجدت فإن الحصول عليها يكون بطرق غير 

دخلـت  ) معلم، إداري(سليمة وإلى تصرفات خاطئة باإلضافة إلى ذلك فإن هذه المناصب 

المطروحة أمام الشباب اليوم ضمن إطار عقود ما قبل التشغيل ولذلك فاألعمال أو المهن 

هي مناصب مؤقتة وذات دخل متدني ال تلبي طموحاته المستقبلية وهـذا األمـر يتعلـق    

  .     بحاملي الشهادات أما اآلخرون فالسبيل هو األعمال الحرة

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  نوعية األسرة 2-6

  متزوجينيبين األقارب الذين يقيمون مع أفراد العينة ال): 14(الجدول رقم 

  التكرار                  

  

  تسكن أسرتك

  

  ك

  

  ن



 25.49 26  لوحدها

 23.52 24  مع الوالدين فقط

 50.98 52  الوالدين واإلخوة

 100 102  المجموع

               

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم أفراد العينة المتزوجين هم داخل أسر              

ون مع الوالدين فقط ومـع الوالـدين واألخـوة    ـنسبة الذين يسكن هـممتدة وهذا ما تعكس

، أما فيما يخص األسر التي تسكنها وحدها فهي تمثل الربـع  %74.50والتي تمثل نسبة 

أسرة مستقلة، فهذه تعتبر نسبة معتبـرة   25أسرة هناك  100أي في كل  %25.49بنسبة 

ر الموجودة فيه،و يعود ـدد األسـر الحيران وعـإذا ما نظرنا إلى حجم سكان مدينة قص

ها الهـروب  ـرة الممتدة لعدة أسباب من بينـبة الشباب في االستقاللية عن األسـإلى رغ

ق وخاصة ـروبا من الضيـها أو هـن حدوثـرية والتي من الممكـل األسـمن المشاك

رفته إلى أخيـه  ـزوج يترك غـزواج فأن األخ المتـر في سن الـإذا كان هناك ابن آخ

ـ  باألسـر   قلكي يتزوج فيها وهكذا دواليك بالنسبة األخوة اآلخرين ولكن هذا األمر يتعل

هي ضمن األسر الممتدة  ننسى أن النسبة األكبر لألسر المتزوجة ال ميسورة الحال وكذلك

عدم قدرتـه علـى االسـتقاللية     منهاألسباب بقاء االبن المتزوج مع الوالدين أمر ويعود 

ر األبناء فعـادة سـكان   ـ أو ألنه االبن الوحيد ألبويه أو ألنه أصغوخاصة إذا كان بطاال



ق على االبن األصغر يبقى مقيما مع والديـه  وهي كلمة تطل" المازوزي"لحيران أنقصر ا

ومجمل األحوال أن الشباب اليوم يطمح إلى االستقاللية األسرية ألنه يرى فيهـا السـعادة   

  .    والهناء في حياته اليومية

  : متالك األرضا 2-7

   يبين أسر أفراد العينة المالكة ألراضي زراعية): 15(الجدول رقم 

  التكرار                  

  

  ملكية أرض

  

  ك

  

  ن

 50.4 126  نعم

 49.6 241  ال

 100 250  المجموع

  

من خالل هذا الجدول نالحظ أن نصف أسر أفراد العينة المبحوثـة تمتلـك                

وهذا يدل على أن أرباب هذه األسـر كـانوا وال يـزال     %50.4بنسبة أراضي زراعية 

بعضهم يزاول الزراعة والقليل يزاول الفالحة وهذا يعود إلى عدة أسباب هي أن معظـم  

زي ليسقي محصولهم الزراعـي  ـماد على واد مـدون كل االعتـالمالكين لألرض يعتم

عن سطح األرض مما يجعل حفـر   وهو الشعير فقط، والسبب الثاني هو بعد الماء العذب



اآلبار مكلف جدا لمالكي األراضي الزراعية فنجد أقلية فقط من لديهم آبار للمياه العذبـة  

اء العـذب  ـوال أو من الذين تحصلوا على الدعم المالي ، فالمـم من أصحاب األمـوه

 كالبطاطـا، الطمـاطم، اللفـت   (الحيـة  هو وحده الذي يسمح بإنتـاج المحصـوالت الف  

فالتكاليف باهظة جدا لحفر بئر مائي هو الـذي جعـل النـاس تتـرك     ) وغيرها..لجزر،ا

أراضيها بورا دون استغاللها وعدم االستفادة منهـا ومجمـل القـول أن ملكيـة األرض     

د وهذا األمر يعيـدنا  ـر الحيران هي متوارثة أبا عن جـالزراعية لألفراد من مدينة قص

إلى داخل المدينة " غابق وتاونزة"زوح سكان دشرتي حيث ذكرنا ن) 11(إلى الجدول رقم 

 ان السكان يزاولون فيهما الزراعـة وهاتين األخيرتين هما عبارة عن سهلين زراعيين وك

ون أراضي زراعية في هذين السـهلين  ـم يملكـولذلك فمعظم النازحين وان لم نقل كله

  . زراعيةوهذا ما يفسر أن نصف أسر مدينة قصر الحيران يمتلكون أراضي 
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  جداول خاصة بفرضية المستوى التعليمي

  :محور القيم األسرية -1

  : التواصل مع الوالدين 1-1

  يبين تأثير المستوى التعليمي في التواصل مع الوالدين):16(دول رقمالج

  مع من تتواصل

  

  المستوى التعليمي

  المجموع  معا  األب  األم

100٪  أمي

16  

٪00  

00  

٪00  

00  

٪100

16  

100٪  ابتدائي

24  

٪00

00  

٪00

00  

٪100

24  

90٪  متوسط

36  

٪00  

00  

٪10

04  

٪100

40  



66.66٪  ثانوي

28  

٪00  

00  

٪33.33

14  

٪100

42  

37.5٪  تكوين

18  

٪00  

00  

٪62.5

30  

٪100

48  

65٪  جامعي

52  

٪00  

00  

٪35

28  

٪100

80  

  69.6٪  المجموع

174  

٪00  

00  

٪30.4

76  

٪100

250  

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن غالبية المبحوثين تواصلهم الجيد يتم مع األم              

إلى طبيعة األم والمرأة بصفة خاصة وهذا راجع  %69.6وتمثل نسبة  174بمجموع 

والتي تتميز بالعاطفة والرقة والحنان وفي نفس الوقت نالحظ أمرا آخر في هذا الجدول 

يعني أنه ال يوجد تواصل مع األب بتاتا ولكن  انعدام كلي للتواصل الجيد مع األب وهذا ال

طبيعة األب السلطوية نقصد أن االبن يتواصل جيدا مع أمه ثم أبيه وهذا األمر راجع إلى 

 ــردار األوامـه معهم يتمثل في إصـفال يفتح حوار أو نقاش مع أبنائه وكل تواصل

ون غالبا غير مباشر أي عن طريق األم ،فاألب ـوإذا احتاج االبن أباه فإن االتصال يك

واالمتثال إلى أوامره والتجاوب  الطاعة اهـراد أسرتـفي صورته التقليدية يتوقع من أف

رغباته وتعليماته من دون تساؤالت وال يسمح ألحد من أفراد أسرته بمناقشته والتدخل  مع

في شؤون حياته أو في كيفية تسييره للحياة األسرية فهو يملي عليهم من فوق إلى أسفل 



أوامره وإرشاداته وتعليماته وتهديداته ويكون عليهم أن يستجيبوا باحترام وإذعان ولكن 

ة أصابها بعض التغير الذي ال يمكن تجاهله أو التقليل من أهميته نقول أن هذه الصور

وهذا يعود إلى انتشار التعليم سواء بالنسبة لألب أو لألبناء ونجد هذا األمر في الخانة 

بحيث نالحظ ارتفاع نسبة المتواصلين مع الوالدين معا  كلما ارتفع المستوى " معا"الثالثة 

 عـوترتف% 10ط هي ـوى التعليمي المتوسـمعا للمستالتعليمي، فنجد نسبة التواصل 

بالنسبة للجامعيين وبهذا نالحظ تأثير التعليم في مدى % 35هذه النسبة إلى أن تصل إلى 

ة التي كانت سائدة ـورة المسبقة عن السلطوية األبويـع الصـالتواصل مع األب وتراج

األب واألعباء الملقاة عليه  ظروففي األسر ذات الطابع التقليدي وأصبح الشباب يتفهم 

فاألب يكافح ليس من اجل ذاته بل يرى نفسه جسرا يعبر أوالده إلى مستقبلهم فيحقق ذاته 

م فهموا أن األب يكافح من أجل أن يؤمن لهم أفضل عيش ممكن، أما ـمن خاللهم كما أنه

لعناية والحماية من ا أيضا تعيش ألوالدها وتعمهم بكثيرللذات فهي  نكرانااألم فهي األكثر 

  .مملوءة بالحنان والمحبة

وفي األخير نستنتج أن الشباب يتواصلون جيدا مع أمهاتهم ثم يأتي األب في المرتبة الثانية 

كما أننا نستنتج أن ارتفاع المستوى التعليمي للشباب عمل على تغيير نظرتهم لسلطوية 

   .   األب وزاد من تواصلهم معه

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  : األصل السؤال عن 1-2

  يبين تأثير المستوى التعليمي في التمسك باألصل): 17(الجدول رقم 

 السؤال عن 

  شجرة العائلة

  

  المستوى التعليمي

  المجموع  ال  نعم

100٪  أمي

16  

٪00  

00  

٪100

16  

100٪  ابتدائي

24  

٪00  

00  

٪100

24  

85٪  متوسط

34  

٪15

06  

٪100

40  



85.95٪  ثانوي

34  

٪14.04

08  

٪100

42  

70.83٪  ينتكو

34  

٪29.16

14  

٪100

48  

90٪  جامعي

72  

٪10

08  

٪100

80  

85.6٪  المجموع

214  

٪14.4

36  

٪100

250  

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن غالبية المبحوثين أجابوا بنعم على السؤال              

ينفي أجابوا بال ولكن هذا األمر ال  36مقابل  214بمجموع " تسأل عن شجرة العائلة؟"هل 

 24و 16تأثير المستوى التعليمي على اإلجابات فنجد أن جميع األفراد األميين واإلبتدائين 

أجابوا بنعم وهذا يدل على تمسكهم باألصل واالهتمام باألنساب، بينما في المستويات 

فكلما ارتفع المستوى التعليمي زادت نسبة التمثيل ) ال(األخرى نالحظ من يمثلهم في خانة 

بالنسبة  %29.16األفراد ذوي المستوى المتوسط في حين نجد  %15سبة فنجد ن

ة في التعليم ـويات المرتفعـن وأصحاب المستـع إلى أن الجامعييـللمتكونين وهذا راج

ال يعطون أهمية كبيرة للبحث والسؤال عن شجرة العائلة فهناك أمور أخرى أهم بالنسبة 

النجاح في الحياة العملية وتوفير األجواء لهم كالحصول على شهادة علمية والدخول ب

  .المناسبة للحياة العائلية



ولذلك فانه يهتمون بمؤهالتهم الفردية التي يمكن اكتسابها من الحياة اليومية، وكأنهم 

  :يرددون قول الشاعر

  ال تقل أصلي وفصلي أبدا            إنما أصل الفتى ما قد حصل

ون باألصل والنسب ويرون ـم مازالوا يتمسكـالتعلي بينما أصحاب المستويات الدنيا من

وها من آبائهم ـرة توارثـة واألصالة والوجاهة وهذه النظـفيه مدعاة لالفتخار بالعراق

عن أجدادهم فالعائلة الشريفة، ونقصد بالشرف من حيث األصل والنسب تورث هذه القيمة 

ب األصل والنسب الرفيع ـتسمن جيل إلى آخر تماما كالموروثات المادية األخرى، ويك

ى أن أصحاب القوة والنفوذ ـة أو دينية بمعنـب سياسية أو اقتصاديـق جوانـعن طري

ن أصحاب األراضي عو المواقع الهامة في السلطة السياسية يكتسبون نسبا سياسيا، و

ر هو األهم أي الجانب الديني ـون نسبا اقتصاديا والجانب اآلخـوالثروة المالية يكتسب

هو الشائع بحيث أن هناك عائالت تدعي االنتساب إلى أصل البيت أي بيت رسول اهللا و

د الصحابة ـه أو إلى أحـالم وباألخص إلى سيدنا علي كرم اهللا وجهـعليه الصالة والس

  .أو التابعين أو إلى األولياء الصالحين وبالتالي اكتسبت نسبا دينيا

وى التعليمي للشباب يقابله تباين من ناحية وفي األخير يمكن أن نقول أن تباين المست

التمسك باألصل والنسب فأصحاب المستويات العليا أقل تمسكا به بينما ذوي المستويات 

  .     الدنيا هم أكثر تمسكا بهذه القيمة

  



  

  

  

  

  

  

  : كيفية اختيار الزوجة 1-3

  يبين تأثير المستوى التعليمي في اختيار الزوجة): 18(الجدول رقم

  يار الزوجةاخت  

  

  المستوى التعليمي

  المجموع  شخصي  األهـل

100٪  أمي

16  

٪00  

00  

٪100

16  

54.54٪  ابتدائي

12  

٪45.46  

10  

٪100

22  

57.14٪  متوسط

08  

٪42.86  

06  

٪100

14  

22.22٪  ثانوي

04  

٪77.78  

14  

٪100

18  

100٪  62.5٪37.5٪  تكوين



06  10  16  

37.5٪  جامعي

06  

٪62.5  

10  

٪100

16  

50.98٪  وعالمجم

52  

٪49.02  

50  

                ٪100 

*102  

  العينة تشمل المتزوجين فقط * 

  

هي نسبتي ) األهل(مما نالحظه في هذا الجدول أن النسبة المرتفعة في خانة              

ن ـة الثانوييـي نسبـوأقل نسبة ه %54.54و  %100األميين واالبتدائيين بحيث تمثل 

لكل منهما وأما في خانة  %37.5ونين والجامعيين بنسبة ثم المتك %22.22 ـب

نالحظ العكس أن النسبة المرتفعة هي نسبة الثانويين والمتكونين والجامعيين ) الشخصي(

ة األميين ـعلى التوالي،إما النسبة المنخفضة هي نسب %62.5و %62.5و %77.78ب

ع إلى أن أصحاب على التوالي، وهذا األمر راج %42.86و %00 ـوالمتوسطيين ب

المستويات العليا لديهم الفرصة للتعارف مع الجنس اللطيف، كما أن نظرتهم للزواج 

والمواصفات التي يرغبون في وجودها عند شريك حياتهم تختلف كل االختالف عن نظرة 

  .أهلهم 

ومن بين نقاط االختالف هي الزواج من األقارب وهذه النقطة سوف نراها في الجـدول  

يختارون في الغالب فتيات لديهم صلة الدم مع ابنهم إما أن تكون  لبحيث أن األهالالحق 

د ـق هوى االبن المقبل على الزواج الذي يريـذا ما ال يوافـبنت عمه أو بنت خالته وه



أن يخرج من هذا اإلطار الروتيني  وقد يكون دافعه في ذلك إما دينيا لقـول رسـول اهللا    

أو اجتماعيا ونعني به إمكانية التعارف مع الجـنس  " عدوا تصحواتبا"عليه الصالة والسالم

ص النقطة األولى التعارف نجـد  ـرية وفيما يخـل األسـروب من المشاكـاآلخر أو لله

أن الشباب من ذوي المستويات التعليمية الجيدة وخاصة الجامعيين لـديهم فرصـة أكبـر    

يكون نتيجة لهذه العالقة هي الزواج إلقامة عالقة عاطفية مع الفتيات من نفس المستوى و

يفرضون اختياراتهم الشخصية لشريكة حيـاتهم وال يجـد   ) الشباب(في الغالب ولدلك فهم 

، وباإلضافة إلى تلك األسباب نجد االسـتقالل  اآلباء سوى الرضوخ لهذا الواقع والقبول به

م بالتحــرر  االقتصادي بحيث أصبح الشباب قادرين على متطلبات زواجهم مما سمح له

من سلطة رب العائلـة اقتصاديا وبدؤوا يؤمنون بضـرورة ممارسـة حقهم الطبيــعي  

ـ  في االخـتيار عند الزواج كما لعب التعليـم دورا مهما في هذا الصدد ، ج ـولهذا نستنت

أن المستوى التعليمي له أثر كبير في كيفية اختيـار الزوجـة فالشـباب ذوي المسـتوى     

ويات الـدنيا  ـن من ذوى المستـة أما اآلخريـون شخصيـتياراتهم تكالتعليمي الجيد اخ

  .أن اختيارهم لشريك حياتهم يكون في الغالب عن طريق األهل

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  : زواج األقارب 1-4

 يبين تأثير المستوى التعليمي في الزواج من األقارب): 19(الجدول رقم 

  القرابة مع الزوجة

  المستوى التعليمي
  وعالمجم  ال  نعم

100٪  أمي

16  

٪00  

00  

٪100

16 

  100٪  ابتدائي

22  

٪00  

00  

٪100

22  

  57.14٪  متوسط

08  

٪42.85  

06  

٪100

14  

  22.22٪  ثانوي

04  

٪77.78  

14  

٪100

18  

  37.5٪  تكوين

06  

٪62.5  

10  

٪100

16  

  37.5٪  جامعي

06  

٪62.5  

10  

٪100

16  



  50.98٪  المجموع

52  

٪49.01  

50  

٪100

*102  

  وجين فقط العينة تشمل المتز •

   

نالحظ من خالل هذا الجدول أن النسبة األكبر للذين أجابوا بوجود قرابة              

لكل منهما وأقل  %100بينهم وبين زوجاتهم هي نسبة األميين واالبتدائيين والتي تمثل 

بالترتيب بينما النسبة المرتفعة للذين   %37.5و %22.22نسبة الثانويين والجامعيين 

بالترتيب  %62.5و %77.78بعدم وجود قرابة هي نسبة الثانويين والجامعيين أجابوا 

والنسبة منعدمة لألميين واالبتدائيين وهذا يدل على تأثير المستوى التعليمي في الزواج 

باألقارب ويرجع هذا األمر إلى أن أصحاب المستويات العليا يقومون شخصيا باختيار 

 ـر فرصة التعارف ذا لتوفـ، وه)18(ق رقم ـل السابدوـشريك الحياة كما قلنا في الج

كما أن الشاب ذو المستوى التعليمي المرتفع ال يميل كثيرا إلى الزواج من األقارب والدافع 

وإما اجتماعيا "واـتباعدوا تصح"وي الشريف ـإما أن يكون دينيا أي تطبيقا للحديث النب

بين زوجته وبالتالي أقاربه ويصبح وهو البعد عن المشاكل التي يمكن أن تقع بينه و

باإلضافة إلى ذلك فهم ينظرون إلى أن الزواج يتيح لهم فرصة المشكل أكبر وأعمق 

بينما نجد أن أصحاب عالقات جديدة مع عائالت جديدة خارج نطاق العائلة أو القبيلة 

بطبيعة ل، وخاصة األم وهالمستويات الدنيا يكون اختيارهم لشريك الحياة عن الطريق األ



الحال فإن هذه األخيرة تميل إلى أقاربها وخاصة بنات أخواتها لتختار إحداهن وتكون 

  .زوجة البنها

وهذا ألن الزواج في نظر األهل مسألة عائلية مهمة جدا ولذلك فأنهم يرغبون في الزواج 

خال وقد جرى العرف على أن الزواج من  ابنة العم أو ابنة ال) الزواج الداخلي(باألقارب 

هو الزواج المفضل ومن المظاهر المبالغة المعروفة في هذا األمر أن بعض األهل 

ون بناتهم للزواج من أشخاص معينين منذ الوالدة، كما أن هناك أمور أخرى تدفع رينذ

ة ـرار في الزواج الداخلي ومن أهمها ضرورة المحافظـاألهل و تدفع الشباب باالستم

ألرض وكذلك تعزيز الوحدة عائلة وخاصة ما يتعلق بملكية اعلى األمالك والثروة ضمن ال

وترابطها وتوثيق العالقات فيما بينها واإلبقاء على البنت قريبة من أهلها األسرية 

وتخفيض تكاليف الزواج والتقليل من احتمال الطالق إذا هذه أهم األمور التي تدفع الشباب 

  .واألهل إلى الزواج من األقارب

مكن أن نستنتج أن المستوى التعليمي له أثر واضح على الزواج من األقارب وفي األخير ي

فكلما ارتفع المستوى التعليمي للشباب مال أكثر نحو الزواج الخارجي ) الزواج الداخلي(

  .  والعكس صحيح وكلما دنى المستوى التعليمي كان الزواج الداخلي هو األغلب

  

  

  



  

  

  

  

    

 : تنظيم النسل 1-5

  .يبين تأثير المستوى التعليمي في تنظيم النسل): 20(مالجدول رق

  تناول حبوب

  منع الجمل 

  المستوى التعليمي

  المجموع  ال  نعم

25٪  أمي

04  

٪75  

12  

٪100

16  

  54.54٪  ابتدائي

12  

٪45.46  

10  

٪100

22  

  71.42٪  متوسط

10  

٪28.58  

04  

٪100

14  

  55.55٪  ثانوي

10  

٪44.45  

08  

٪100

18  

  50٪  تكوين

08  

٪50  

08  

٪100

16  



  62.5٪  جامعي

10  

٪37.5  

06  

٪100

16  

  52.94٪  المجموع

54  

٪47.06  

48  

٪100

*102  

  العينة تشمل المتزوجين فقط * 

  

هي نسب " نعم"في هذا الجدول نالحظ أن النسبة المرتفعة في خانة              

لي وإما على التوا%  62.5و% 55.55بحيث تمثل " ثانوي، جامعي"المستويات المرتفعة 

فإن النسبة " ال"، إما في خانة %25النسبة المنخفضة هي نسبة األميين والتي تقدر ب 

والنسبة األقل هي نسبة المستوى المتوسط والجامعي % 25المرتفعة هي نسبة األميين ب

ويات العليا ـذا يدل على أن أصحاب المستـي،وهـى التوالـعل% 37.5و% 28.58ب

ذي يدفعهم إلى ذلك ـال واألمر »تنظيم النسل«ل ـب منع الحمهم األكثر استعماال لحبو

هو تكوين أسرة حضرية ونعني بها أن األسرة التي ال تفضل كثرة اإلنجاب ، أما األمر 

الثاني فهو يدخل في الجانب االقتصادي فأرباب هذه األسر من ذوي المستويات العليا 

سرة  وأما الشيء اآلخر وهو ضمن يعملون على خلق التوازن بين الدخل وعدد أفراد األ

اإلطار التربوي والنشأة االجتماعية بحيث تكون عملية التربية تسير بخط متوازي 

ومتساوي مع عملية اإلنجاب ، بينما أصحاب المستويات الدنيا من التعليم مازالوا يفضلون 

الل مكانة عدم تحديد النسل ويرغبون في كثرة اإلنجاب ألن هذه األخيرة تعني  لهم احت



اجتماعية في أوساط المجتمع ودافع للتباهي واالفتخار واالعتزاز أمام العائالت األخرى 

وخاصة إذا كان أغلب األوالد ذكورا هذا من جانب ومن جانب آخر أن أوالدهم رأس مال 

رى ـيستفيد منهم األب في أعمالهم سواء كانت زراعية أو تجارية أو حرفية أو أعمال أخ

ة إلى كل هذا هناك أمر آخر أال وهو الجانب الديني الذي يدفع أصحاب و باإلضاف

المستويات الدنيا إلى عدم تحديد النسل أو تنظيمه فهم يعملون على تطبيق األحاديث النبوية 

التي تحث على اإلنجاب والتوالد ، كل هذه األمور دفعت الشباب أرباب األسر إلى التباين 

سل ونستنتج  أن المستوى التعليمي أثر في الموقف من تنظيم في المواقف إزاء تحديد الن

النسل فالشباب من ذوي المستويات العليا هم األكثر ميال إلى تنظيم وتحديد النسل  بينما 

الشباب من الصنف األخر يميلون إلى عدم تنظيمه أو تحديده بل بالعكس هم يحرضون 

  .  على كثرة اإلنجاب وخاصة من الذكور

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :محور القيم السياسية - 2

 : "العرشي"الوالء القبلي  2-1

  يبين تأثير المستوى التعليمي في اختيار المترشح): 21(الجدول رقم 

  اختيار المترشح

  

  المستوى التعليمي

  المجموع  البرنامج  خلقي  عرشي  حزبي

00٪  أمي

00 

٪75  

12  

٪12.5

02 

٪12.5

02  

٪100

16  

  8.33٪  ابتدائي

02 

٪41.66  

10  

٪50  

12  

٪00  

00  

٪100  

24  

  10٪  متوسط

04 

٪15  

06  

٪35  

14  

٪40  

16  

٪100  

40  

  14.28٪  ثانوي

06 

٪4.76  

02  

٪61.9  

26  

٪19.04  

08  

٪100  

42  

  100٪  20.83٪  37.5٪  8.33٪  33.33٪  تكوين



16 04  18  10  48  

  15٪  جامعي

12 

٪00  

00  

٪60  

48  

٪25  

20  

٪100  

80  

  16٪  المجموع

40 

٪13.6  

34  

٪48  

120  

٪22.4  

56  

٪100  

250  

  

أي اختيار المترشح " عرشي"إن الخانة التي تهمنا في هذا الجدول هي خانة              

على أساس قبلي وعشائري ومن خالله نالحظ أن النسبة المرتفعة هي نسبة المستويات 

ة ـبالترتيب ،والنسبة المنخفض%  41.66و %75در ب ـالتي تق) أمي وابتدائي(الدنيا 

% 00و % 4.76ر بالترتيب دـوالتي تق" وي وجامعيـثان"لمستويات العليا بة اـهي نس

النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمي ويدل هذا على بقاء الشعور القبلي  أي إنخفاض

ويات الدنيا على العكس من ذلك عند الشباب ـد الشباب من ذوي المستـي عنـوالعرش

مر إلى أن الشباب من الفئة األخيرة من أصحاب المستويات العليا ، ويرجع هذا األ

يمتلكون وعيا سياسيا مرموقا والدال على ذلك أن النسبة المرتفعة للذين اختاروا المترشح 

ولذلك فاالنتماء القبلي % 37.71على أساس البرنامج هي نسبة الجامعيين والتي تقدر ب 

ى أهم ، فأصحاب والعرشي لم يعد هو األساس في اختيار المترشح بل هناك أمور أخر

المستويات العليا يولون أهمية للشهادة التي يحملها المترشح وقدرته على تحمل المسؤولية 

وتجربته السياسية والبرنامج الذي سطره والمصداقية في تطبيقه وبينما الشباب ذوي 

ون بالوالء القبلي في عدة جوانب اجتماعية ـالمستويات الدنيا من التعليم مازالوا يتمسك



ومن بينها اختيار المرشح كما رأينا في هذا الجدول ويضاف إلى ذلك يدخل الوالء القبلي 

م االنتماء إلى نفس القبيلة ـفي اختيار األصدقاء بحيث نجد مجموعة من الشباب يجمعه

كما نجد هذا األمر في الزواج الداخلي ضمن نطاق االنتماء الواحد بدءا من العائلة 

 إلى القبيلة كما يتجلى الوالء القبلي بوضوح خالل النزاعات ومرورا بالعشيرة وصوال

التي من الممكن حدوثها بين عرش وعرش آخر بحيث نرى استقطابا في صفوف الشباب 

  .كل يميل إلى العرش الذي ينتمي إليه

ومن خالل ما سبق نرى تباين في مواقف الشباب من الوالء القبلي إذ يراه الشباب ذوي 

ليا من التعليم قيمة بدوية عفا عنها الزمان ويعتبر التمسك بها أمرا غير المستويات الع

ر يتمسك بالوالء القبلي ويرى ـري بينما على العكس من ذلك نرى الشباب اآلخـحض

فيه ذاته وقوته والبيئة االجتماعية التي يعتز باالنتماء إليها والتي يمكنه العيش فيها بصورة 

جتماعية مع أفراد المجتمع من خالل االج وربط العالقات يسهل عليه التكيف واالندما

  .توحد الوالء واالنتماء إلى القبيلة

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  : الحمية العصبية2-2

            يبين تأثير المستوى التعليمي على الحمية العصبية ):22(الجدول رقم 

 المشاركة 

  *في الصراع

  

  المستوى التعليمي

عدم   الحمية

الرضا 

  بالظلم

ب جل

بعض 

  المصالح

حبا في 

  الشغب

  المجموع  لم أشارك

100٪  أمي

16 

٪00  

00  

٪00

00  

٪00

00  

٪00

00  

٪100

16  

  58.33٪  ابتدائي

14 

٪41.66  

10  

٪00

00  

٪00

00  

٪00

00  

٪100  

24  

  15٪  متوسط

06 

٪20  

08  

٪00

00  

٪00

00  

٪65  

26  

٪100  

40  

00٪  ثانوي

00 

٪23.8  

10  

٪00

00  

٪00

00  

٪76.19  

32  

٪100  

42  

00٪  تكوين

00 

٪33.33  

16  

٪00

00  

٪00

00  

٪66.66  

32  

٪100  

48  



00٪  جامعي

00 

٪10  

08  

٪00

00  

٪00

00  

٪90  

72  

٪100  

80  

  14.4٪  المجموع

36 

٪20.8  

52  

٪00

00  

٪00

00  

٪64.8  

162  

٪100  

250  

ونعني به المشاجرة التي وقعت بين أفراد عرش رحمان ـ قصر الحيران ـ وعرش * 

   2003ل ـ على ملكية األراضي والحدود وهذا سنة أوالد نايل ـ سدرحا

أي أن الشباب شارك في الصراع "  الحمية"دول تهمنا خانة ـفي هذا الج             

على أساس العصبية القبلية ونالحظ من خاللها أن النسبة المرتفعة هي نسبة األميين والتي 

 %00والجامعيين بـ نـتكونية الثانويين والمـة هي نسبـل نسبـبينما أق% 100تقدر ب

ع األميين لم يكونوا ممثلين في هذه الخانة ـأن جمي" لم أشارك"و نالحظ أيضا في خانة 

أي أن جميعهم شاركوا في هذا النزاع في حين نجد أن الجامعيين تمثيلهم هو األكبر نسبة 

ل ي ، وهذا إن دل إنما يدـجامع 80أفراد من مجموع  08بحيث لم يشارك إال % 90

على تأثير المستوى التعليمي في العصبية فإننا نجد أن أصحاب المستويات الدنيا هم األكثر 

تمسكا بها بينما يقل تمسك بها كلما ارتفع المستوى التعليمي وهذا األمر راجع إلى الوعي 

ويات العليا كما رأينا في الجدول السابق، باإلضافة ـالسياسي المرموق ألصحاب المست

العالقات االجتماعية التي يربطها أصحاب هذه المستويات مع أفراد من جميع إلى شبكة 

االنتماءات القبلية ولذلك فإنهم ال يسعون إلى إيجاد عداوات مع هذه العروش أو القبائل 

م مازالوا ينظرون إلى العصبية ـوإذا عدنا إلى الشباب ذوي المستويات الدنيا في التعلي



م إذ أن هذه األخيرة تتصل معها عدة قيم أخرى بنفس األهمية على أنها من بين أهم القي

مثل التضامن والتعاضد والتناصر والتماسك الداخلي في مواجهة أي تحديات أو مخاطر 

  .يمكن حدوثها كما أنها تتصل أيضا باالفتخار بالنسب نصرة القريب والثأر

دنا أن التعليم ـة فلقد وجف الشباب إزاء قيمة الحمية العصبيـإذن رأينا تباين في مواق

م يرون ـويات العليا في التعليـذا التباين فالشباب من المستـح في هـكان له أثر واض

ر ـباب اآلخـا الشـة بينمـر حضريـوأنها قيمة غيازدراء ة بنظرة ـذه القيمـإلى ه

دافع  أي من المستويات الدنيا في التعليم بقوا متمسكين بها وال يرون عيبا في ذلك بل هو

  .إلى الفخر واالعتزاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  : محور القيم العامة - 3

  : التطير قيمة 3-1

   يبين تأثير المستوى التعليمي من التطير):23(الجدول رقم 

  رؤية حيوان أسود

  

  المستوى التعليمي

  المجموع  الشيء  ألين  بسم اهللا

12.5٪  أمي

02  

٪87.5  

14  

٪00

00  

٪100

16  

  16.67٪  ابتدائي

04  

٪83.33  

20  

٪00  

00  

٪100  

24  

  50٪  متوسط

20  

٪15  

06  

٪35

14  

٪100

40  

47.61٪  ثانوي

20  

٪14.2810  

06  

٪38.09

16  

٪100

42  

54.16٪  تكوين

26  

٪12.5  

06  

٪33.33

16  

٪100

48  



42.5٪  جامعي

34  

٪10  

08  

٪47.5

38  

٪100  

80  

  42.4٪  المجموع

106  

٪24  

60  

٪33.6

84  

٪100  

250  

  

ود العتقادهم ـوان أسـو تشاؤم األفراد عند رؤية حيـه: بالتطير ونقصد             

أن جميع الحيوانات السوداء هي عبارة عن الجن أو عند سماع صوت البوم ليال ويعتقدون 

أنه سيموت شخص ما، أو رؤية شخص يكرهونه عند الخروج من المنزل صباحا 

  .ويعتقدون أن اليوم سيمر كئيبا أو سيصيبهم مكروه فيه

وهي كلمة تشير " ألين"دنا في خانة ـل ذلك وجـمن خالل الجدول الذي وضعناه ألجو

% 83.33و %87.5إلى التطير أن النسبة المرتفعة هي نسبة األميين واالبتدائيين وهي 

 %15و %10بالترتيب وأن النسبة المنخفضة هي نسبة المستويات األخرى ما بين 

ة المستويات العليا هي األكبر فنجدها تمثل ونالحظ أيضا في الخانات األخرى أن نسب

" ال شيء"ة ـفي خان% 47.5ل ـونسبة الجامعيين تمث" بسم اهللا"ة ـفي خان% 54.16

بحيث أن أصحاب المستويات " التطير"وهذا األمر يدل على تأثير المستوى التعليمي على 

وخاصة الديني  العليا صاروا ال يعتقدون بهذا األمر وهذا راجع إلى رصيدهم المعرفي

أو األصوات  توهم يعلمون أن هذه الحيوانا" بسم اهللا"ولقد رأينا تمثيل الجامعيين في خانة 

" التطير"أو األشخاص ال يمكنها إلحاق األذى بهم إال بمشيئة اهللا، وكذلك فإنهم يفرقون بين 



لحاق األذى فهذان األخيرين موجودان في الدين اإلسالمي وبإمكانهما إ" السحر"و" العين"و

ََلا ِإنََّما َطاِئُرُهْم ِعْنَد أ {لقوله تعالى بالفرد بينما األمر األول نهى اإلسالم عنه واالعتقاد به

الذي ينهـى فيه عن التطيـر  ρوكما في أحاديـث النبي   } 1اللَِّه َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َلا َيْعَلُموَن

الكلمة الطيبة : ، قالوا وما الفأل ، قالال عدوى وال طيرة ويعجبني الفأل  {:حيث يقول 

ون ـم مازالوا يؤمنـويات الدنيا من التعليـرى الشباب من ذوي المستـولكن عندما ن 2}

عندما " ألين"كال ومن بينها قول ـبطريقة أو بأخرى ويأخذ عدة أش" التطير"بهذه األمور

عند هؤالء الشباب " رـالتطي"رـودا أو صوت البوم أو الحمار كما يظهـيرى حيوانا أس

ؤوم ـاء به في الصباح ينذر عن يوم مشـدون أن التقـص ما يعتقـة شخـد رؤيـعن

أو غير ناجح عمليا كما أننا نجد بعض األشخاص يضعون فوق منازلهم عجالت مطاطية 

أو وضع خمسة اليد على واجهة الباب اعتقادا أنها تطرد العين والحسد وكلها نظرات 

رنا ـذا يجـم المتدني أو األميين وهـراد وخاصة من ذوي التعليـفخاطئة اكتسبها األ

واقف ـه اختالف في المـالف المستوى التعليمي بين الشباب يقابلـإلى استنتاج أن اخت

اب المستويات العليا من التعليم ال يؤمنون بهذه القيمة ـفالشباب أصح"  التطير"ة ـمن قيم

دني مازالوا يعتقدون بها وإن لم يفصحوا عنها قوليا بينما اآلخرون من ذوي التعليم المت

  .ولكنهم يمارسونها فعليا
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 :  إعطاء البشارة 3-2

   يبين تأثير المستوى التعليمي على إعطاء البشارة: )24(الجدول رقم 

  إعطاء البشارة  

  

  المستوى التعليمي

  المجموع  ال  نعم

100٪  أمي

16  

٪00  

00  

٪100

16  

  100٪  ابتدائي

24  

٪00  

00  

٪100  

24  

  90٪  متوسط

36  

٪10  

04  

٪100

40  

41.9٪  ثانوي

26  

٪38.09  

16  

٪100

42  

75٪  تكوين

36  

٪25  

12  

٪100

48  

77.5٪  جامعي

62  

٪22.5  

18  

٪100  

80  



  80٪  المجموع

200  

٪20  

50  

٪100  

250  

  

د أي األشخاص الذين لم يعطوا البشارة ونج" ال"وفي هذا الجدول تهمنا خانة              

%  38.09 و% 22.5أن النسب المرتفعة فيها هي نسب المستويات العليا فهي ما بين  

لكل منهما أي أن جميع األفراد من ذوي % 00وأقلها نسبة األميين واالبتدائيين ب

المستوى التعليمي األمي أو االبتدائي أعطوا البشارة، وهذا يدل على تمسك أصحاب 

ويات العليا ـظ تراجعها عند أصحاب المستـبينما نالح ةـذه القيمـالمستويات الدنيا به

ر ضروري ونظروا ـر غيـألن أصحاب هذا المستوى األخير يرون بأن إعطاءها أم

إليها من الجانب المادي فقط بينما الجانب األهم وهو الجانب المعنوي، أي أنك تقابل 

طاء البشارة ـفإع ة باإلحسان أيضا،ـإحسان الشخص الذي أرجع إليك حاجياتك الضائع

ت ولذلك نرى ـن بطريقة مادية ولفظية في نفس الوقـر ولكـهي عبارة عن تقديم الشك

  .أن أصحاب المستويات العليا فقدوا هذا الجانب أي المعنوي إلعطاء البشارة وهو األهم 

ل أيضا أن تستضيف الشخص ـفالبشارة ليست مقتصرة على إعطاء المال فقط بل تشم

ي له حاجة من حوائجه ـشيء الضائع منك وتكرمه في البيت أو أن تقضالذي أرجع ال

وهو تعبير عن رد الجميل الذي أسداه إليك بالجميل، إذن فقيمة البشارة ال تكمن في مقدار 

ثمنها بل تكمن في الجانب المعنوي منها وبشكل عام نالحظ تراجع قيمة البشارة عند فئة 

نب المادي فقط فغالبتهم في هذه الفترة العمرية عاطلين الشباب ألنهم نظروا إليها من الجا



عن العمل، ولذلك فالبشارة عندهم تقتصر على تقديم الشكر للذي أرجع الشيء الضائع 

  .إليهم 

وفي األخير نستنتج من خالل هذا الجدول أن الشباب تتباين مواقفهم من قيمة البشارة 

لشباب من ذوي المستويات الدنيا بها بينما بتباين المستوى التعليمي بحيث الحظنا تمسك ا

  .تراجع التمسك بهذه القيمة عند الشباب من ذوي المستويات العليا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :  المناداة باأللقاب 3-3

  يبين تأثير المستوى التعليمي في المناداة باأللقاب ):25(الجدول رقم  

  المعايرات

  المستوى التعليمي
  المجموع  ال  نعم

100٪  أمي

16  

٪00  

00  

٪100

16  

  83.33٪  ابتدائي

20  

٪16.67  

04  

٪100  

24  

  45٪  متوسط

18  

٪55  

22  

٪100

40  

28.57٪  ثانوي

12  

٪71.42  

30  

٪100

42  

58.33٪  تكوين

28  

٪41.66  

20  

٪100

48  

47.5٪  جامعي

38  

٪52.5  

42  

٪100  

80  

  52.8٪  المجموع

132  

٪47.2  

118  

٪100  

250  



   

 ةلم نقل المنطق إن األلقاب هي قيمة تشتهر بها منطقة السهوبالمناداة ب             

ة ـالجنوبية ككل وهي عبارة عن إيجاد اسم أو بصفة أدق كنية ألي شخص ما باإلضاف

ر من اسمه الشخصي هذا األمر ـح معروفا بتلك الكنية أكثـه الشخصي ويصبـإلى اسم

تكون مأخوذة من صفاته الخُلقية ، والكنية في كثير من األحيان  يضايق الشخص المكنىال 

  .أو انتمائه القبلي  لقيةوالخَ

ومن خالل هذا الجدول نالحظ تراجع هذه القيمة عند أصحاب المستويات العليا بحيث نجد 

أن النسبة المرتفعة للذين ال يستعملون األلقاب هي نسبة الثانويين و الجامعيين والتي تمثل 

ع إلى الوازع الديني بحيث يرون ـد هذا التراجوـعلى الترتيب ويع% 52.5 و71.42%

ة تشير ـي، وخاصة إذا كانت الكنيـم الدين اإلسالمـفي المناداة باأللقاب مخالف لتعالي

إلى صفة خلقية وتصبح بذلك نوعا من أنواع  الذم والسخرية وهو أمر محرم في اإلسالم 

وأما السبب اآلخر فإن يه إل تسيءص كان بأن يلقب بكنية ـوهذا األمر ال يقبله أي شخ

" الشباب في هذا المستوى ال يستعملون األلقاب التي تحمل داللة قبلية او عرشية كان يقال 

وكلها ألقاب مستمدة من اسم العرش الذي ينتمي إليه " حرزلي " أو " أو نائلي " رحماني 

اليك الفرد ، فمثال رحماني من عرش رحمان ونائلي من عرش أوالد نايل وهكذا دو

ويرون فيها نوعا من التعصب المذموم الذي يميل إللى العنصرية والتفريق ضمن أفراد 

ت الكنية ال تحمل ـن إذا كانـولكالمجتمع الواحد على أساس االنتماء القبلي أو العرشي ، 



ه ويمكننا هنا أن نشير إلى أن هذه ـن هذا األمر ال يضايقفإ أي شيء من ذلك أي اإلساءة

ذرة في المجتمع العربي والمجتمع الجزائري جزء منه بحيث كانت العرب قديما القيمة متج

يكنون بعضهم البعض وجاء اإلسالم وهذب بعض الكنيات التي ال توافق تعاليم اإلسالم 

أبو عمر، أبو عبد اهللا وغيرها : وأصبح التكني باسم الولد فاألب يكنى باسم ولده كأن يقال

را محدثا ـس أمـوأم عبد اهللا ولذلك فالمناداة باأللقاب لي رـى أم عمـوكذلك األم فتسم

ها األجيال ـوص توارثتـي بالخصـبل هي قيمة  متجذرة في التاريخ اإلسالمي والعرب

ر بسبب اختالف البيئة والظروف التاريخية ـمن جيل إلى آخر ولكن أصابها بعض التغيي

  .لكل مجتمع عربي على حدى

نتج أن قيمة المناداة باأللقاب تراجعت في صفوف الشباب بصفة وفي األخير يمكننا أن نست

عامة إال أننا نالحظ اختالف في الواقف من هذه القيمة باختالف المستوى التعليمي 

فالشباب من ذوي المستويات العليا قل وتراجع تمسكهم بها، بينما بقيت الفئة من الشباب 

ي حياته اليومية ويكني بعضهم بعضا بكنيات فويستعملها متدني التعليم مازال متمسكا بها 

  .مختلفة يتعارفون ويتنادون بها

  

  

  

  



  

  

  

  :عرض النتائج – 4

تضمن هذا الفصل مجموعة من الجداول تتعلق بالفرضية األولى والتي تربط بين المستوى 

وء ـة، وعلى ضـة أو االقتصادية أو السياسيـة سواءا األسريـالتعليمي والقيم البدوي

القة التي تربط هذين المتغيرين بعضهما البعض ـجداول حاولنا الكشف عن العهذه ال

  :ومن خاللها استخلصنا النتائج التالية

وجود عالقة بين ارتفاع المستوى التعليمي للشباب وبين تغير نظرتهم لسلطوية  -

األب بحيث أن هذا االرتفاع زاد من تواصلهم أكثر مع األب من خالل فتح 

  .التحاور وتبادل وجهات النظرمجاالت أوسع و

وجود تراجع لدى فئة الشباب ذوي المستويات العليا من التعليم في التمسك بقيمة  -

األصل والنسب فهم ال يهتمون كثيرا بهذا الجانب وإنما مالت اهتماماتهم إلى أمور 

 .أخرى أوجدتها الحياة الحضرية

ختيار شريكة الحياة بطريقة يميل الشباب من ذوي المستوى التعليمي المرتفع إلى ا -

د ـوى المتدني من التعليم الذي يعتمـباب ذوي المستـشخصية على عكس الش

 .على األهل في عملية االختيار



فاع المستوى التعليمي والعزوف على الزواج الداخلي ـة بين ارتـود عالقـوج -

ى الزواج أي من األقارب فكلما ارتفع المستوى التعليمي للشباب كلما مال أكثر إل

 .الخارجي

زواج الشباب يقابله ميل إلى تنظيم وتحديد النسل بينما ـارتفاع المستوى التعليمي لل -

ي ـوى المتدنـب المستـزوج صاحـعلى العكس نالحظ عدم رغبة الشباب المت

 .من التعليم في تنظيم النسل وإنما الحرص على اإلنجاب وخاصة من الذكور

المستوى التعليمي للشباب تراجع قيمة الوالء القبلي  هناك عالقة وثيقة بين ارتفاع -

ه تراجع في التمسك ـفكلما ارتفع المستوى التعليمي للشباب كلما قابل) العرشي(

 .بهذه القيمة

وجود تباين لدى الشباب إزاء التمسك بالحمية العصبية فيالحظ تراجع في التمسك  -

يم والعكس صحيح مازال الشباب بهذه القيمة عند أصحاب المستويات العليا من التعل

 .من ذوي المستوى التعليم المتدني يتمسكون بهذه القيمة

اختالف المستوى التعليمي عند الشباب يقابله اختالف في المواقف من قيمة  -

أو التشاؤم فالشباب المرتفع تعليميا ما يزالون يعتقدون بها وإن لم يفصحوا "التطير"

 .علياعنها قوليا ولكنهم يمارسونها ف



تتباين مواقف الشباب من قيمة البشارة بتباين مستواهم التعليمي بحيث نالحظ  -

م بإعطاء البشارة بينما تتراجع ـك الشباب ذوي المستويات الدنيا من التعليـتمس

 .هذه القيمة عند الشباب ذوي المستويات العليا من التعليم

أللقاب في المناداة لبعضهم الشباب من ذوي المستوى التعليمي المرتفع ال يستعمل ا -

ل ـوى التعليمي المتدني مازال يستعمـشباب من ذوي المستـض بينما الـالبع

  .هذه األلقاب ويكني بعضهم بعضا

رتفاعه يدفع وفي األخير يمكننا أن نؤكد وجود عالقة وثيقة بين التعليم والقيم البدوية فا

  .بقاء الشباب متمسكا بها تمسكهم بهذه القيم وانخفاضه يعنيالشباب إلى تراجع 
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  :بالمهنة الجداول الخاصة بالفرضية المتعلقة  -

   : االقتصادية  القيممحور  -1

  :ستعمال المؤسسات الحديثة ا 1-1

    يبين تأثير المهنة على استعمال المؤسسات الحديثة): 26(الجدول رقم 

  االدخار

  المهنة

  المجموع  البنك  المنزل



  91.66٪  فالح

22  

٪8.33  

20  

٪100

24  

  89.47٪  تاجر

34  

            ٪10.53

  ٪10.52  

04  

                   ٪100

  ٪100  

38  

  73.33٪  حرفي

22  

٪26.66  

08  

٪100

30  

22.22٪  تشغيل شباب

04  

            ٪87.78

  ٪77.77  

14  

٪100

18  

18.75٪                   ما قبل التشغيل

  ٪18.75  

06  

٪81.25  

16  

٪100

32  

00٪                       معلم

  ٪00  

00  

                  ٪100

  ٪100  

10  

٪100  

10  

  36.36٪  إداري

08  

٪62.63  

14  

٪100

22  

63.15٪  *بطال

48  

٪38.84  

28  

٪100

76  

57.60٪                   المجموع

  ٪57.6 

144  

٪42.4  

106  

٪100

250  



ونقصد بهم األفراد الذين ال يزاولون وظائف رسمية وهذا اليمنع من قيامهم بأنشطة * 

  أخرى 

ر زل كمكان لالدخاـر نسبة استعملت المنـنالحظ في هذا الجدول أن أكب             

% 73.33و% 89.47و% 91.66هي نسبة الفالحين و التجار والحرفيين والتي مثلت 

بالترتيب وهذا بغض النظر عن البطالين بينما أكبر نسبة استعملت البنك كمكان لالدخار 

هي نسبة المعلمين و المنخرطين في عقود ما قبل التشغيل وتشغيل الشباب و اإلداريين 

ظ الفرق ـبالترتيب وهنا نالح% 62.63و% 77.77و% 81.25و% 100والتي مثلت 

ة و المهن الحديثة التي أنتجتها المدينة فمازال أصحاب المهن التقليدية ـبين المهن التقليدي

ودوا ـان األنسب واآلمن الذي تعـرون فيه المكـزل ألنهم يـيدخرون أموالهم في المن

ة يلفها الكثير ـة حديثـؤسسـه بينما يرون في البنك مـدادهم على االدخار فيـهم وأج

 ـمالهاودوا على استعـها ولم يتعـرا لجهلهم بـذا نظـوك وهـمن الغموض والشك

س من ذلك نجد أصحاب المهن الحديثة يستعملون البنوك والمؤسسات الحديثة ـوعلى العك

ار في ادخار أموالهم وممتلكاتهم وهذا نظرا لمعرفتهم بها ويرون فيها المكان األنسب لالدخ

  .وينم عن حضرية الفرد واستفادته لكل ما توفره المدينة من خدمات وتقنيات 

ة ـؤسسات الحديثـال المـع الشباب إلى استعمـة يدفـن الحديثـفاالنخراط في المه

التي أنتجتها المدينة كالبنك ومركز البريد وغيرها، فمثال ال يمكن أن تتصور أحد الشباب 

ه من مكان آخر ـب راتبـكمعلم أو إداري أو أستاذ يسحة ـيمتهن إحدى المهن الحديث



سوى مركز البريد وكذلك فإن المهنة الحديثة تدفعه إلى استعمال واستخدام مؤسسات 

ل ـوق، والتعامـمان بعض الحقـحديثة أخرى كمؤسسة الضمان االجتماعي وهذا لض

طال أو الذي يمتهن مع البنوك لالدخار أو لسحب بعض المبالغ المالية بينما الشباب الب

إحدى المهن التقليدية ال يمكنه من استخدام تلك المؤسسات الحديثة، وإن استخدامها فيكون 

في إطار محدود وضيق ،إذن االندماج في الحياة الحضرية عبر المهن الحديثة يمكن  

 الشباب أو األفراد من استغالل واستعمال أفضل المؤسسات الرسمية الحديثة التي أنتجتها

المدينة، على عكس األفراد اآلخرين الذين يمتهنون مهن تقليدية المرتبطة أكثر بنمط الحياة 

  . البدوية

  

  

  : مما تنبع قيمة الفرد في المجتمع 1-2

  يبين تأثير نوعية المهنة على مصدر قيمة الفرد): 27(الجدول رقم  

  قيمة الفرد

  المهنة
  المجموع  التدين  األصل  المال

  16.66٪  فالح

40  

             ٪75

  ٪75  

18  

٪8.33

02  

٪100

24  

  00٪  تاجر

00  

٪10.52  

04  

         ٪89.48

  ٪89.47  

            ٪100

  ٪100  



34  38  

  26.66٪  حرفي

08  

٪33.33  

10  

             ٪40

  ٪40

12  

٪100

30  

66.66٪  تشغيل شباب

12  

٪00  

00  

         ٪33.33

  ٪33.33 

06  

٪100

18  

  25٪  ما قبل التشغيل

08  

٪31.25  

10  

٪43.75  

14  ٪43.75  

٪100

32  

00٪               معلم

  ٪00  

00  

٪00  

00  

٪100  

10  

٪100  

10  

  9.09٪  إداري

02  

٪27.27  

06  

٪63.63

14  

٪100

22  

39.47٪  بطال

30  

٪34.21  

26  

٪26.31

20  

٪100

76  

25.6٪  المجموع

64  

٪29.6  

74  

٪44.8

112  

٪100

250  

  

ى أن المال هو منبع قيمة الفرد هي نسبة ـة أجابت علـنسب نالحظ أن أكبر             

بينما أكبر نسبة أجابت بأن %  66.66الشباب المنخرط في تشغيل الشباب بنسبة تقدر 

ن أصحاب المهن أل  %75ـاألصل هو منبع قيمة الفرد هي نسبة الفالحين والتي تقدر ب



األمر إلى طموحاتهم وانشغاالتهم ويعود هذا ينظرون من خالل الجانب االقتصادي الحديثة 

قل كلها تتوقف على المال بينما نة التي يريدون تحقيقها والتي في أغلبها إن لم ـالمستقبلي

ذ ـة الفرد وعلى أساسه يأخـالفالحين والبطالين مازالوا يتمسكون باألصل كمنبع لقيم

ة ـق فضيلالـع فمن كان أصله في عائلة ذات تاريخ مشرف وأخـمكانته في المجتم

ة في المجتمع والعكس ـة فإن مكانته محفوظة ومرموقـكالجود والكرم والشجاع

سبق نقول  أن االنخراط في المهن الحديثة التي أنتجتها المدينة  ومتن خالل ما.. صحيح

ياء، وهذه النظرة المادية تابعة ـاللها يقيم األشـرة مادية من خـيضفي على الشباب نظ

ة الصعبة التي تعيشها هذه الفئة العمرية، والتي من أهمها البطالة روف المعاشيـمن الظ

ة التي أجريت عليها ـوف العينـر النسب في صفـطالين هي أكبـولقد رأينا أن نسبة الب

رد ـر التي تضمن للفـم العناصـم ينظرون إلى المال على أنه أهـة، ولذلك فهـالدراس

يعيش فيه، بينما األفراد الذين يشتغلون في مهن ة اجتماعية في المجتمع الذي ـقيمة ومكان

م األشياء التي تضفي ـون بمعياري األصل والتدين كأحد أهـوا يتمسكـتقليدية مازال

طبيعة النشاط االقتصادي الذي يقومون على الفرد قيمة في المجتمع وهذه النظرة نابعة من 

فة عامة بنمط الحياة البدوية به ، فهو نشاط تقليدي يرتبط أكثر باألرض الزراعية أو بص

وبالتدين كأهم  النتماء العائليض قيمها ومن بينها التمسك باـمتمسكين ببعوهذا ما يبقيهم 

  .ومكانته االجتماعيةالمقاييس لقيمة الفرد 



إذن فاالنخراط في المهن الحديثة التي أنتجتها المدينة تساعد األفراد على االندماج أكثر 

م وعادات وتغير ـدوية من قيـضرية واالبتعاد على الرواسب البوأعمق في الحياة الح

من مواقفهم اتجاهها وتراجع مكانتها كقيمتي األصل والتدين وبروز وتقدم القيمة المادية 

  .    كأحد أهم مصادر قيمة الفرد في المجتمع) المالية(

  

  

  

  

  

  

  :قيمة االستثمار  1-3

  نوعية االستثماريبين تأثير المهن على ): 28(الجدول رقم 

  االستثمار

  

  المهنة

فتح محل 

  تجاري

استصالح 

  األراضي

شراء 

  المواشي

شراء 

  سيارة

لم 

  يستثمروا

  المجموع

  00٪  فالح

00  

٪33.33  

08  

٪8.33

02  

٪00

00  

٪58.33

14  

٪100

24  

  10.52٪  تاجر

04  

٪5.26  

02  

٪21.5  

08  

٪36.84  

14  

٪26.31  

10  

     ٪100

38



  ٪

100  

  26.66٪  حرفي

08  

٪13.33  

04  

٪13.33

04  

٪00  

00  

٪46.66

14  

٪100

30  

  00٪  تشغيل شباب

00  

٪11.11  

02  

٪00  

00  

٪00  

00  

٪88.88

16  

٪100

18  

  6.25٪  التشغيل ما قبل

02  

٪6.25  

02  

٪00  

00  

٪6.25  

02  

٪81.25

26  

٪100

32  

  20٪  معلم

02  

٪00  

00  

٪60  

06  

٪00  

00  

٪20  

02  

٪100  

10  

9.09٪  إداري

02  

٪00  

00  

٪9.09

02  

٪00  

00  

٪81.81

18  

٪100

22  

5.26٪  بطال

04  

٪2.63  

02  

٪7.89 

06 

٪00  

00  

٪84.21

64  

٪100

76  

8.8٪  المجموع

22  

٪08  

20  

٪11.2

28  

٪6.4

16  

٪65.6

164  

٪100

250  

  

نجدها عند أصحاب  ننالحظ من خالل هذا الجدول أن أكبر نسبة للمستثمري             

رفيين بينما نجد العكس عند أصحاب المهن الحديثـة  المهن التقليدية الفالحين والتجار الح

وخاصة المنخرطين في عقود ما قبل التشغيل وتشغيل الشباب واإلداريين وهـذا راجـع   

ل الشهري لديهم والذي ال يسمح لهم بتوفير جزء منه لالحتيـاط  ـباألساس إلى تدني الدخ

بة تمثيل االسـتثمار  ي أن نسـأو االستثمار، ونالحظ في هذا الجدول مالحظة أخرى وه



في شراء المواشي تأتي في المرتبة األولى للمعلمين واإلداريين والمرتبة الثانية بالنسـبة  

للفالحين والتجار الحرفيين وهذا األمر راجع إلى خصوصية المنطقة السهبية واشـتهارها  

 م وهو من االستثمارات الناجحة خاصـة ـم ومهنهـبتربية المواشي على اختالف أنشطته

  .إذا كان السنة ممطرة

ونعود إلى المالحظات األخرى التي وجدنا فيها اختالفا في نوعية االستثمارات حسب 

الح األرض ـم إما في استصـية المهنة فأصحاب المهن التقليدية استثمروا أموالهـنوع

 نشطة التقليدية الشائعة في المنطقةأو التجارة وخاصة المتاجرة بالمواشي وهي من األ

روا ـة للمهن األخرى فإما أنهم لم يستثمـة أما بالنسبـربحـة المـر من األنشطـعتبوت

رة ـراء سيارة واالشتغال بها كسيارة أجـجاري أو شـإال القليل في مجاالت فتح محل ت

  .أو لنقل البضائع

إذن تختلف االستثمارات حسب اختالف المهن فالمنخرط في المهن الحديثة يستثمر أمواله 

الت تجارية لبيع المنتجات العصرية أما أصحاب ـاعات حديثة كالنقل وفتح محفي قط

م التقليدية ، وهنا تبرز العالقة الوثيقة ـدية فيستثمرونها في إطار نشاطاتهـالمهن التقلي

ديثة يوازيه استثمارات ـراط في المهن الحـبين نوعية المهنة و نوعية االستثمار فاالنخ

س صحيح فامتهان المهن التقليدية يعني االستثمار في نفس يثة والعكدفي مجاالت ح

  .المجال التقليدي



وفي األخير يمكننا أن نقول أن تحضر الفرد واندماجه في الحياة الحضرية عبر انخراطه 

دد نوعية استثماراته والتي تكون بطبيعة ـن الحياة يحـفي المهن التي ينتجها هذا النمط م

  .     ت حديثة حضريةالحال االستثمار في مجاال

  

  

  

  

  

  

  

  : قيمة األرض 1-4

ق حول قيمة األرض يجب ـدول الالحـدول والجـذا الجـل هـوقبل الولوج في تحلي

  أن نعرف ماذا تمثل األرض بالنسبة للبدوي؟

إن التعلق باألرض وملكيتها هي قيمة القيم في حياة البدوي فهي تمثل له جذوره ومورده 

د ـح قبل أي شيء في المزيـر من دونها، يطمـني بها وفقيو غـه فهـه وموتـوحيات

أو يبني عليها منزله العائلي  فيحرثها ويجني ثمارها ومحاصيلها من األراضي ليمتلكها

رات وتزرع ـرين فبسببها تحدث المشاجـالفات بينه وبين اآلخـفاألرض هي منشأ الخ



ي ـه، مما يوحـعمامه وأخوالفي القلوب العداوات حتى إلى أقرب الناس إليه إخوته وأ

ثم إن ثمار األرض ومحاصيلها  لممتدة في سلم أولوياته الحياتيةل العائلة اـبأنها تأتي قب

ما  أو موردا اقتصاديا فحسب بل هي تشكل عنصرا هاما في مخيلة اليست رزقا وطع

ر من بين ـبفهي تعت ، البدوي وذاكرته الشعبية يستمد منها أمثاله الشعبية وأبياته الشعرية

برز مدى تعلق الشباب اليوم نأهم القيم البدوية ولذلك خصصنا لها جدولين من خاللهما 

باألرض وما هي القيمة التي تحملها بالنسبة لهم وهذا عبر متغير مستقل أال وهو نوعية 

دى الشباب يقابله تباين ـالمهنة، فالسؤال المطروح هل تباين المهن الحديثة أو التقليدية ل

  تحملها األرض؟   تيي المواقف من القيمة الف

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : بيع األرض  1-4-1

  األرضبيع يبين تأثير نوعية المهنة في ): 29(الجدول رقم 

  بيع األرض

  المهنة
ال يمتلكون   ال  نعم

  أراضي

  المجموع

  00٪  فالح

00  

٪100  

24  

٪00  

00  

٪100

24  

  00٪  تاجر

00  

٪36.84  

14  

٪63.15  

24  

              ٪100

  ٪100  

38  

  6.66٪  حرفي

02  

٪33.33  

10  

٪60

18  

٪100

30  

  00٪  تشغيل شباب

00  

٪55.55  

10  

٪44.44

08  

٪100

18  

  00٪  ما قبل التشغيل

00  

٪50  

16  

٪50

16  

٪100

32  

  80٪  معلم

08  

            ٪00

  ٪00  

00  

٪20  

02  

٪100  

10  

  72.72٪  إداري

16  

٪00  

00  

٪27.27

06  

٪100

22  



  00٪  بطال

00  

٪34.21  

26  

٪65.78

50  

٪100

76  

10.4٪  المجموع

26  

٪40  

100  

            ٪49.60

  ٪49.6

124  

٪100

250  

  

نالحظ في هذا الجدول أن أكبر نسبة قامت ببيع أراضيها هي نسبة اإلداريين              

بالترتيب بينما نجد أكبر نسبة تمسكت بأراضيها % 80و %72.72والمعلمين والتي تمثل 

ويعود األمـر واالخـتالف    بالترتيب %  100ببيعها هي نسبة الفالحين وتقدر ب ولم تقم

ـ   ن ـبينهما الختالف في نوعية القيمة التي ينظر من خاللها إلى األرض فأصـحاب المه

اجتماعية بحيث أن ملكيتها تعتبر من أهم الملكيات كمـا  ون األرض قيمة ـة يعطـالتقليدي

نة الجتماعية ذلك الن العالقـة بـين ملكيـة األرض    أنها تحدد محددا من محددات المكا

والمكانة االجتماعية عالقة طردية فكلما ازداد مقدار ما يملكه الفرد من األرض الزراعية 

كلما ازدادت مكانته االجتماعية ، فأصحاب هذه المهن يعتبرون بيع األرض نكبـة تحـل   

ـ ـة مادية اقتديثة فينظرون إليها نظرـبينما أصحاب المهن الحبصاحبها  رفة ـصادية ص

ذه القيمة وإن كانت غير ذلك فال قيمة لهـا وبالتـالي   ـة فلها هـفإذا كانت األرض منتج

، وهذا التغير جاء نتيجة لنوعية المهن التي يشتغل بها هؤالء الشباب يقوم صاحبها ببيعها 

ر هذه القيمة التي توفر له دخال معتبرا وعدة امتيازات أخرى لم تعد األرض الزراعية توف



ـ ـنوعية المهن تؤثاالقتصاديـة ، ولذلك  فإن  راط ـر في نوعية القيمة لألرض، فاالنخ

في المهن الحديثة التي أنتجتها المدينة يؤدي إلى تراجع قيمـة األرض بالنسـبة للشـباب    

ة غابـت  ـة االقتصاديـذه القيمـفتصبح نظرتهم إليها نظرة مادية اقتصادية فإذا غابت ه

ة األرض فيجرهم ذلك إلى االستغناء عنها وبيعها بينما الشباب الـذي يمـتهن   ـمعها قيم

ـ  ـالمهن التقليدية وخاصة المتعلقة باألرض مازال متمسكا بها، ليس فق ها ـط لبقـاء قيمت

  . االقتصادية ولكن لقيمتها المعنوية التي توارثتها األجيال من جيل إلى آخر

بين استحداث المدينة لمهن جديدة و تغير نظـرة   ونستنتج من هذا الجدول أن هناك عالقة

الشباب لقيمـة األرض فلم تعد هـذه األخيـرة مقياسا للمكانـة االجتماعيـة أو وسـيلة    

أساسيـة لإلنتاج كما كانت في الماضي عنـدما كان الناس يعتمـدون علـى الزراعـة   

لنظام االقتصـادي  فقـط وبيعها ال يمثل عـارا أو نكبة لصاحبـها وبعبارة أخـرى فإن ا

التقليدي القائم على الزراعـة كانت تواكبه قيم اقتصـادية تتناسـق معه ولكن مع تغيـر  

هذا النظام االقتصادي التقليدي وظهور أنظمة اقتصادية أخرى تجارية وصناعية تغيـرت  

  معها بعض القيم االقتصادية التقليدية 

  

  

  

  



  

  : رمزية األرض  1-4-2

  األرض  رمزيةن تأثير نوعية المهنة على يبي): 30(الجدول رقم 

  رمز األرض

  المهنة
أرض 

  األجداد

مصدر 

  العيش

ال يمتلكون   الشيء

  أراضي

  المجموع

  83.33٪  فالح

20  

٪16.66  

04  

٪00  

00  

٪00  

00  

٪100

24  

  36.84٪  تاجر

14  

٪00  

00  

٪00  

00  

٪63.16  

24  

٪100

38  ٪100  

  33.33٪  حرفي

10  

٪6.66  

2  

٪00  

00  

٪60

18  

٪100

30  

  00٪  تشغيل شباب

00  

٪55.55  

10  

٪00  

00  

٪44.45

08  

٪100

18  

  6.25٪  ما قبل التشغيل

02  

٪43.75  

14  

٪00  

00  

٪50

16  

٪100

32  ٪100  

  00٪  معلم

00  

٪80

08  

٪00  

00  

٪20  

02  

٪100  

10  

  9.09٪  إداري

02  

٪63.63  

14  

٪00  

00  

٪27.27

06  

٪100

22  

  28.94٪  بطال

22  

٪5.26  

04  

٪00  

00  

٪65.78

50  

٪100

76  



28٪  المجموع

70  

٪22.40  

56  

٪00  

00  

٪49.60

124  ٪100  

٪100

250  ٪100  

               

ة عبرت على أن األرض هي أرض ـدول نالحظ أن أكبر نسبـوفي هذا الج             

 83.33و%100و % 83.33ـدر بـداد هي نسبة  الفالحين والتجار والحرفيين وتقـاألج

ة ـي نسبـبرت على أن األرض تمثل مصدر للعيش هبالترتيب وأن أكبر نسبة ع% 

لكل منهما وهنا نالحظ %100 ـن بـيل الشباب والمعلميـرط في تشغـالشباب المنخ

الفرق بين القيمة المعنوية التي نظر من خاللها الفالحين إلى األرض بينما نرى القيمة 

يث أننا نجد أن الفالح المادية االقتصادية التي نظر من خاللها أصحاب المهن الحديثة بح

ج شيئا فلقد ـذه األرض بورا وال تنتـببيعها حتى ولو كانت ه ميتمسك بأرضه وال يقو

ة للذين ال يقومون ببيع أراضيهم هي نسبة الفالحين والتي قدرت ـوجدنا أكبر نسب

 ـذه األرضهم لهـد أجداده وامتالكـذوره التاريخية وتواجـفهي ترمز لج% 100ـب

عريفية عن أصله ونسبه وهي مدعاة للفخر و االعتزاز لمن يملكها، بينما نرى فهي بطاقة ت

طغيان النظرة المادية ألصحاب المهن الحديثة فهم ينظرون إليها كمصدر للعيش 

ة ـصاديـد قيمتها االقتـإذا فقـانب فـذا الجـها في هـن قيمتـرزاق وتكمـواالست

  .آخر ءإلى بيعها واستبدالها بشي فهي ال تساوي شيئا ويدفع الكثير من أصحابها

ر في نوعية قيمة األرض ـوفي األخير نستنتج أن نوعية المهنة تؤث             

ة األرض ـع أصحابها إلى تغيير موقفهم من قيمـراط في المهن الحديثة يدفـفاالنخ



قليدية ن التـة بحتة بينما األفراد المنخرطين في المهـة اقتصاديـالمعنوية إلى قيمة مادي

ون بها فكما ـرى لألرض ويتمسكـالتي ترتبط بالحياة البدوية ال يزالون يعطون أهمية كب

دت ـها حتى ولو فقـرأينا في الجدول السابق وهذا الجدول فهم يحرصون على عدم بيع

بة ـة وإنما األرض بالنسـذه القيمـن في هـصادية، ألن أهميتها ال تكمـتها االقتـقيم

أرض آبائهم وأجدادهم والجاه فهي مصدر للمال والثروة، فبها يفتخرون لهم األصل فهي  

  .     ويعتزون ويثبتون انتماءهم لهذه المدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :  تتربية الحيوانا 1-5

   يبين تأثير نوعية المهنة في تربية الحيوانات): 31(الجدول رقم 

  تربية الحيوانات

  المهنة
  المجموع  ال  نعم

  100٪  فالح

24  

                 ٪00

  ٪00  

00  

٪100

24  

  73.68٪  تاجر

28  

٪26.31  

10  

                  ٪100

  ٪100  

38  

  40٪  حرفي

12  

٪60  

18  

٪100

30  

  11.12٪  تشغيل شباب

02  

٪88.88  

16  

٪100

18  

  18.75٪  ما قبل التشغيل

06  

٪81.25  

26  

٪100

32  

  20٪  معلم

02  

٪80

08  

٪100  

10  

  9.09٪  إداري

02  

٪90.90  

20  

٪100

22  

  31.57٪  بطال

24  

              ٪68.43

  ٪68.42  

٪100

76  



52  

40٪  المجموع

100  

٪60  

150  

٪100

250  

  

نالحظ أن أكبر نسبة للذين يقومون بتربية المواشي ، هي نسب الفالحين             

بالترتيب وأقل نسبة % 40و % 73.68و % 100والتجار والحرفيين والتي تمثل نسبهم 

ي ـسب المهن األخرى، وهنا نالحظ كيف أن نوعية المهنة أثرت في تربية المواشهي ن

ة للمواشي وهذا لعدة أسباب منها أن الفالحين ـن التقليدية هم أكثر تربيـفأصحاب المه

يمتلكون األرض الزراعية التي توفر لهم الماء والكأل والمساحة التي يضع فيها هذه 

ي كنشاط ـار والحرفيين فهم يقومون بتربية المواش، وأما التج)الزريبة(المواشي 

ثة فهم ـاب المهن الحديـما، أصحـاقتصادي يوفر لهم الفائدة والربح المالي بين

 ليست لديهـمو) 28(نا هذا في الجدول  رقم ـد رأيـون نشاطات أخرى وقـيفضل

  .ة إذا كانوا ال يملكون أرض زراعيةـة لتربية المواشي وخاصـاإلمكاني

ن هتموهذا فان نوعية المهنة تؤثر في تربية المواشي فأصحاب المهن التقليدية يول 

صادية ـديثة وجدوا القيمة االقتـها االقتصادية بينما أصحاب المهن الحـالمواشي لقيمت

راد ـراط في المهن الحديثة ال يساعد األفـفي نشاطات واستثمارات أخرى، إذن االنخ

ذلك إلى التخلي عن هذه القيمة التي ترتبط بالحياة البدوية  على تربية الحيوانات ويدفعهم

أكثر من الحياة الحضرية، فتحضر الفرد يدفعه للتخلي عن بعض القيم البدوية كقيمة تربية 



العصافير والقطط "ة وهي تربية ـالحياة الحضري وانات وأكسبته قيمة جديـدة تواكبالحي

ية يلغي بعض القيم البدوية ويستبدلها بقيمة فاالندماج في الحياة الحضر" وبعض الكالب

  .   أخرى حديثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :  ممارسة الصيد 1-6

  يبين تأثير نوعية المهنة في ممارسة الصيد  ):32(الجدول رقم 

  ممارسة الصيد

    المهنة
  المجموع  ال  نعم

   66.66٪             فالح

16  ٪66.66  

٪33.33  

08                    

٪100

24  

  42.10٪  تاجر

16  

٪57.90  

22  

٪100           

 ٪100  

38  

  40٪  حرفي

12  

٪60  

18  

٪100

30  

  00٪  تشغيل شباب

00  

٪100  

18  ٪100  

٪100

18  

  00٪  ما قبل التشغيل

00  

٪100  

32  ٪100  

٪100

32  

  00٪  معلم

00  

                 ٪100

 ٪100

10  

٪100  

10  

  00٪  إداري

00  

٪100  

22  

٪100

22  

13.15٪ بطال  ٪13.15  

10 

٪ 86.84  

66 

٪100  

76 



21.6 ٪  المجموع

54  

٪78.4  

196  

٪100

250  

  

نالحظ أكبر نسبة  الذين يمارسون الصيد هي نسبة الفالحين والتجار بنسبة              

رفيين ـالثة نسبة الحة الثبالترتيب وتأتي في المـرتب%  42.10و %66.66تقدر ب  

وفي هذا الصدد .بينما ترى انعدام ممارسته بالنسبة للمهن األخرى% 40والتي تقدر ب

وامل ـدة عـقة لعـبير في المنطـل كـبشك تعـة الصيد قد تراجـنشير إلى ممارس

 يوانات التي يهددها خطر االنقراضع صيد بعض الحـود المحميات ومنـهي وج

دم المخاطرة بأنفسهم بالتوغل ـدين إلى عاع الصيـمني الذي دفباإلضافة إلى العامل األ

راد ـد بعض حمالت الصيد التي يقوم بها مجموعة من األفـإال أننا نج راءـفي الصح

ج فإن الشباب ـا فيما يخص النتائـمن وقت إلى آخر وهم يمارسون الصيد كهواية أم

االنشغاالت ينة أصبحت الظروف وتي أنتجتـها المدفي المهن الحديثة الرط وخاصة المنخ

م ـد القنص ولكنهـيد باإلضافـة إلى أن معظمهـم ال يجال تسمح بممارسة الصي

روف ثم القيام ـخأي شراء اء وشرحلة ر آخر أال وهو االشتراك في ـوه بأمـاستبدل

العملية ترمز للصيد، فكأنما ة في الصحراء يتم في أثناءها شواؤه وهذه ـة سياحيـبجول

  .ثم قاموا بشوائه) الخروف(باصطياد الطريدة  هؤالء الشبابقام 



وفي األخير نستنتج أن انخراط الشباب في المهن الحديثة التي أنتجتها المدينة باإلضافة 

دفعتهم للتخلي عن ممارسة الصيد كقيمة  قبليةواالهتمامات المستاألمنية إلى الظروف 

  .بدوية أو كهواية

ضـرية ال تسمح للشباب بممارسـة هذه القيمة أو القيمة السابقة وألن التزامات الحياة الح

كما  رأينا في الجدول السابق، وفي المقابل يكسبهم قيما حديثة )  تربية الحيوانات ( 

   . أخرى، تشابه بعض الشيء تلك القيم إال أنها تالئم الحياة الحضرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

  : القيم العامةمحور  2

  :  "السيق، الفلجة "اب التقليدية ممارسة األلع 2-1

  يبين تأثير نوعية المهنة في ممارسة األلعاب التقليدية): 33(الجدول رقم 

  ممارسة ألعاب

  تقليدية 

  المهنة

  المجموع  ال  نعم

  100٪  فالح

24  

٪00  

00  

٪100

24  

  73.68٪  تاجر

28  

          ٪26.32

 ٪7.46  

10  

              ٪100

  ٪100  

38  

  80٪   حرفي

24  

٪20  

06  

٪100

30  

  00٪  تشغيل شباب

00  

٪100  

18  

٪100

18  

  00٪  ما قبل التشغيل

00  

٪100  

32  

٪100

32  

  00٪  معلم

00  

٪100

10  

٪100  

10  



  00٪  إداري

00  

٪100  

22  

٪100

22  

  52.63٪  بطال

40  

٪47.36  

36  

٪100

76  

46.40٪            المجموع

  ٪ 46.4

116  

٪53.60  

134  

٪100

250  

 

الل هذا الجدول أن أكبر نسبة تمارس هذه األلعاب التقليديـة  ـنالحظ من خ             

ـ ـار والحرفيين  والتي مثلت نسبـبة  الفالحين والتجـهي نس % 73.68و % 100م ـه

ي الشاب ـلي   وانعدام التمثيل بالنسبة للمهنة األخرى ويعني هذا تخلاعلى التو%   80و 

يرجع هذا إلى تغير نظرته وتقييمه قليدية واب التذه المهن عن هذه األلعـرط في هـالمنخ

لها فهي ألعاب تقادم عليها الزمن وال تعطى صورة حضرية لمن يلعبهـا ويـرى أنهـا    

ودا عضليا وإنمـا تعتمـد   ـوخ وكبار السن ألنها ال تتطلب مجهـط للشيـة فقـمخصص

ها تقليدية ـتلزماتكما أن مس" ة ـالفلج" بة ـوالذكاء في لع" قـالسي"بة ـعلى الحظ في لع

كما أنها غير تتطلب للعبها نواة التمر والحجر،" الفلجة"يصنع من جريد النخل و" فالسيق " 

محددة بالوقت والمكان وأهم مايميزها التواصل بين أفرادها والذي يتم من خاللـه تبـادل   

ل األلعاب وباإلضافة إلى هذا فإن الشباب يفضوتناقل المعلومات و األفكار بلغة تقليدية ، 



الحديثة ككرة القدم والطائرة والشطرنج واأللعاب القتالية، ويرى أنهـا ألعـاب حضـرية    

  .ية تساهم في تقويته بدنيا وذهنياوشباب

إلى التخلـي   ـه ن الحديثة يدفعـباب في المهـراط الشـير نستنتج أن انخـوفي األخ 

المشاركة في األلعاب الحديثـة   عن األلعاب التقليدية التي ال تعبر عن حضرية الفرد وإنما

ة و اندماج أكثر في الحياة ـراط في المهن  الحديثـالتي أنتجتها الحياة الحضرية، فاالنخ

ة مما يدفعه ذلـك للتخلـي   ـالحضرية ال يساعد األفراد على ممارسة تلك األلعاب التقليدي

خير إلى استبدالها بألعـاب  عنها فتفقد هذه األلعاب التقليدية قيمتها عند الشباب لهذا يلجأ األ

ـ ـأخ ع ـرى حديثة ذات قيمة في الحياة الحضرية وبالتالي فإن التحضر يعمل على تراج

ة مما يؤدي إلـى اضـمحاللها وانحاللهـا وزوالهـا     ـض الممارسات التقليديـقيمة بع

  .    بالتدريج

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  : حلق الشارب 2-2

 حلق الشارب يبين تأثير نوعية المهنة في): 34(الجدول رقم 

  حلق الشارب

  المهنة
  المجموع  ال  نعم

  00٪  فالح

00  

٪100  

24  

٪100

24  

  15.78٪  تاجر

06  

٪84.21  

32  

٪100

38  ٪100  

  33.33٪  حرفي

10  

٪66.66  

20  

٪100

30  

  88.88٪  تشغيل شباب

16  

٪11.11  

02  

٪100

18  

  68.75٪  ما قبل التشغيل

22  

٪31.25  

10  

٪100

32  

  80٪  معلم

08  

٪20

02  

٪100  

10  

  63.63٪  إداري

14  

٪36.36  

08  

٪100

22  



  55.26٪   بطال

42  

٪ 44.73  

34  

٪100

76  

47.2٪  المجموع

118  

٪52.8  

132  

٪100

250  

  

يولوجيا  نشير إلى أننا اخترنا الشارب سوسوقبل الدخول في تحليل الجدول              

  .لما يعنيه ويرمز إليه في المنطقة فهو يرمز إلى الرجولة والشهامة

ر نسبة تقوم بحلقه هي  نسبة تشغيل الشباب والمعلمين بنسب تقدر ـولقد الحظنا أن اكب

ة ـي نسبـق الشارب هـر نسبة ال تقوم بحلـبينما أكب بالترتيب %80و %88.88 ـب

على التوالي % 66.66و  %84.21و % 100ـالفالحين والتجار والحرفيين والتي تقدر ب

التقليدية بالشارب لبقاء نظرتهم السابقة إليه بينما  ومما نالحظه تمسك أصحاب المهن

أصحاب المهن الحديثة فال ينظرون إلى الشارب نفس النظرة ويرون أن هناك أشياء 

 على أنهأخرى ترمز للرجولة ولقد رأينا في الجدول السابق كيف ينظرون إلى المال 

ركه ـشيئا فالشاب يت ال يعنيفحلـق الشارب أو تركه ع، ـأساس قيمة الفرد في المجتم

 أو يحلقه على حسب قيمته الجمالية في الوجه فهو ينظر إلى الشارب من خالل هذه القيمة

، وهناك أمر آخر دفع الشـباب للتخلـي عـن النظـرة التقليديـة للشارب أي رمزيتـه 

للرجولـة  فإذا كان للشارب يضفي للوجـه طابعا جماليا خاصـا فإن الشاب ال يقوم 

ه وإن كان العكس فإنه يقوم بنزعه ليكون في أحسن مظهر أمام تالميذه أو زمالئه بحلق



الموظفين او بصفة عامة أمام أفراد المجتمع ، وباإلضافة إلى هذا السبب فإننا نجد سببا 

والنظر إليه من زاوية أخـرى وهي ) التقليدية ( آخر دفع الشباب للتخلي عن تلك النظرة 

الذي أوصى في حديث له  εاب يحلـق شاربـه إتباعا لسنة النبي الدين فإن بعـض الشب

 {قال εبقص الشارب وتـرك اللحية في حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، عـن النبي 

قصـوا  {وقال أيضا  1}خالفوا المشـركين وفـروا اللحى وأحفوا الشوارب 

بالدرجـة األولى  وهذا السبب يعود  2}الشـوارب واعفوا اللحى ، خالفوا المشركين 

  .على ارتفاع الوعي الثقافـي في الوسط الحضري 

االندماج في الحياة الحضرية من خالل االنخراط في المهن وفي األخير نستنتج أن 

الحديثة يدفع الشباب إلى تغيير موقفهم من بعض القيم البدوية كقيمة الشارب والنظر إليه 

 .من زاوية الجمال والدين 
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  :عرض النتائج – 3

ق بالفرضية الثانية و التي تشير إلى وجود ـداول السابقة التي تتعلـمن خالل تحليلنا للج 

 تشغيل الشباب"لحضرية عالقة بين االنخراط في المهن الحديثة التي أنتجتها الحياة ا

  :والقيم البدوية استخلصنا النتائج التالية" المعلم، اإلداري

حديثة يدفع الشباب إلى استعمال المؤسسات الحديثة التي االنخراط في المهن ال •

أنتجتها الحياة الحضرية كالبنوك ومراكز البريد ومؤسسات الضمان االجتماعي 

يمتهن مهن  لمن والتقاعد وغيرها من المؤسسات التي ليس من الممكن استعمالها

 .المواشي تقليدية كالفالحة والحرف التقليدية وتجارة

لمهن الحديثة على تراجع قيمة األصل والتدين عند الشباب كمصادر االنخراط في ا •

م العوامل والتي توفر مكانة ـع، وبروز قيمة المال كأهـلقيمة الفرد في المجتم

 .اجتماعية مرموقة للفرد داخل المجتمع

تحضر الفرد واندماجه في الحياة الحضرية عبر انخراطه في المهن الحديثة يحدد  •

 .ه والتي تكون بطبيعة الحال في المجاالت الحديثة الحضريةنوعية استثمارات



ة األرض عند الشباب ـمل على تراجع قيمـراط في المهم الحديثة يعـاالنخ •

ويتمثل هذا التراجع إما بالقيام ببيعها إذا انعدمت قيمتها االقتصادية األمر الثاني 

 .ادفقدان رمزيتها والتي تتمثل في أن األرض ارض لآلباء واألجد

تحضر الشباب من خالل انخراطهم في سوق العمل الحديث الذي أنتجته الحياة  •

الحضرية يدفعهم للتخلي عن تربية الحيوانات وهذا لفقدان قيمتها االقتصادية 

مد ـة الحديثة التي تعتـدر هام للعيش وهي المهنـود مصـافة إلى وجـضاإلب

 .على األجر الشهري

د وخاصة بعد االنخراط في الحياة الحضرية يـعزوف الشباب عن ممارسة الص •

من خالل ممارسته إحدى المهن الحديثة وهذا الن ظروف العمل الجديد التسمح 

 .بممارسة هذه القيمة وقد تم استبدالها بمهارات أخرى كإقامة حفلة شواء في البادية

ان ة إذا كـوخاص" السيق والفلجة"اب التقليدية ـة األلعـباب عن ممارسشتخلى ال •

ة في العاب حديثة ـدى المهن الحضرية كأستاذ أو معلم وإنما المشاركـيمتهن إح

 .األكثر حضارية ككرة القدم أو الطائرة

ن الحديثة يعمل ـراط في المهـالل االنخـاالندماج في الحياة الحضرية من خ •

بقيمة " الرجولة "يرمز إليها الشارب وهي قيمة  يعلى استبدال القيم البدوية الت

 .أخرى وهي القيمة الجمالية



ن الحضرية الحديثة على القيم ـوفي األخير الحظنا وجود تأثير واضح لالنخراط في المه

  .من طرف فئة الشباب اليدوية إما بتراجع التمسك بها أو استبدالها بقيم أخرى
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  جداول خاصة بفرضية اإلقامة الحضرية .1

   :القيم األسرية محور  -1

  : نوعية األسرة 1-1

   يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية على نوعية األسرة):35(الجدول رقم 

 مع من 

  تسكن

  زمن 

مع   لوحدها

  الوالدين

مع 

الوالدين 

مع 

أهل 

الغير 

  متزوجين

  المجموع



  الزوجة  واإلخوة  االستقرار

16.66٪  1954قبل 

16  

٪4.16  

04  

٪4.16

04  

٪00  

00  

٪75

72  

٪100

96  

]54/62[  ٪7.89  

06  

٪5.26  

04  

٪18.42  

14  

٪00  

00  

٪68.42  

52  

٪100  

76  

]63/70[  ٪5.12  

04  

٪20.21  

16  

٪43.58  

34  

٪00  

00  

٪30.76

24  

٪100

78  

10.40٪  المجموع

26  

٪9.6  

24  

٪20.8

52  

٪00  

00  

٪59.2

148  

٪100

250 

               

دها ـذا الجدول أن أكبر نسبة لألسر التي تعيش لوحـالل هـنالحظ من خ             

حظ بينما تقل في السنوات األخرى ونال 1954ما قبل  أي في خانة% 16.66هي نسبة 

شيئا آخر أن أكبر نسبة لألسرة التي تعيش مجتمعة إما مع الوالدين فقط أو الوالدين 

 بالترتيب % 43.58و% 20.21ـدر بـوالتي تق ]63/70[دها في خانة ـواإلخوة نج

وهذا األمر يدل على تأثير مدة اإلقامة الحضرية على نوعية األسر بحيث نجد أن األسر 

ول تفككت وانتقلت من أسرة ممتدة إلى نووية بينما ـة أطة داخل المدينة لمدـالمقيم

حديثة العهد  األسرة التي أقامت حديثا في المدينة مازالت متماسكة وممتدة وهذا ألنها

رى ـيط االجتماعي كما تـاج في المحـدم االندمـزلة وعـشعور بالعبالمدينة وينتابها 

 قديـماة ـر المقيمــن األسين أـال في حـل واالتصـتدادها بقاء للتواصـفي ام



ول ـل كما أن ألبنائها فرصة أوفر للحصـذه المشاكـي من هـانـة ال تعـي المدينـف

  .ة أرض للبناء تمكنه من االستقاللية األسرية ـعلى سكن أو قطع

رية تعمل على تغيير نوعية األسرة من ممتدة ـأن طول مدة اإلقامة الحضب القولويمكننا 

يرة بدأت تسود في المجتمع الحضري من دون أن يعني ذلك ـذه األخإلى نووية، وأن ه

القات ـت فمثل هذه  العـد تالشـية بين األقارب قـالقات االجتماعـط والعـباأن الرو

ال تزال راسخة لدى األسر في مدينة قصر الحيران، وبذلك يتعلق تطور األسر من ممتدة 

ة وما يواكبها من تطورات ـة والثقافيـديية واالقتصاـورات االجتماعـإلى نووية بالتط

في التعليم واتساع في المدن والتصنيع وانتشار بعض القيم التي تدفع إلى االستقاللية 

كما أن االستغالل االقتصـادي الذي تحقـق لألفـراد من خـالل تحولهـم والفردانية، 

ي الحياة الحضرية عن الزراعة واالشتغال في مختلف المهن وخاصة الحديثة واندماجهم ف

وكذلك الرغبة في تجنب المشاكل األسرية التي من الممكن وقوعها دفع معظم الشباب 

  .على االستقالل األسري 

تقل ـزل مسـن في منـتدة قد زالت تماما، فالسكـة الممـن هذا ال يعني أن العائلـولك

ا ولكن ذلك شكليـما صارت كـة، ربـارت نوويــرة تفككت وصـي أن األسـال يعن

ة مثل الميل ـرة أقرب إلى الممتدة منها إلى النوويـتجعل األس مظاهرال تزال عدة 

للسكن في منطقة واحدة مما يسهل  نسابالواضح بين أفراد العائلة الممتدة واألقارب واأل

ارب حتى في حالة تباعد أمكنة ـالتواصل المستمر واستمرار العالقات بين األسر واألق



ياء، بمعنى تتوزع األعراش عبر األحياء فكل ـالتكتل العرشي في األحاإلقامة ورسوخ 

ـة ر وأفرادها والرغبـحي يشمل عرشا معينا باإلضافة إلى بقاء الزواج الداخلي بين األس

فإن الشباب في الوسط الحضري يفضلون وعلى العموم  كذلك في اإلنـجاب والتكاثر

ن سيطرة العائلة الكبيرة بدون أن تتالشى بعض االستقالل العائلي والحياة بطريقة بعيدة ع

  ) .األسرة الممتدة(القيم والعالقات التي تربطهم بها أي

  

  

  

  

  

  :العالقة مع الوالدين 1-2

   يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية على العالقة مع الوالدين): 36(الجدول رقم 

 التواصل 

  مع الوالدين

  زمن

  االستقرار

  المجموع  معا  األب  األم

72.91٪  1954قبل 

70  

٪00  

00  

٪27.09

26  

٪100

96  



]54/62[  ٪55.27  

42  

٪00  

00  

٪44.73  

34  

٪100  

76  

]63/70[  ٪79.49  

62  

٪00  

00  

٪20.51

16  

٪100

78  

  69.6٪  المجموع

174  

٪00  

00  

٪30.4

76 

٪100

250  

  

ما األكبر بين  نالحظ من خالل هذا  الجدول أن عالقة الشباب مع األم هي             

العالقة مع األب تأتي في المرتبة الثانية وهذا نظرا لقلة التواصل والحوار معه باإلضافة 

القة اآلمر والمطيع فهي عالقة سلطوية أكثر ـإلى ذلك فإن عالقة الشاب مع األب تبقى ع

و نالحظ فيها فروقات بين النسب " معا"أبوية، ولكن المهم في هذا الجدول خانة من عالقة 

االستقرار فإننا نجد أن أكبر نسبة للذين يتواصلون مع الوالدين معا هي نسبة  حسب زمن

بينما اقل نسبة نجدها % 44.73و%27.09والتي تمثل  ]54/62[وبعد  1954المقيمين قبل 

ع إلى أن معظم ـذا راجـوه% 20.51در بـبنسبة تق ]63/70[في خانة ما بعد 

العليا في التعليم وقد رأينا هذا في الجدول رقم  هم من المستويات" معا"الممثليين في خانة 

ر انفتاحا على األب وتكون فرص ـفالشاب المتعلم وخاصة الجامعي يكون أكث )16(

رة األب ـيير نظـل على تغـرار تعمـا أن طول مدة االستقـثر، كمـالتحاور معه أك

ة أكثر تفاهما القة مع األبناء فتنتقل من عالقة سلطوية إلى عالقة أبوية حواريـلع

  .النشغاالت األبناء وخاصة في مرحلة الشباب



ف الشباب ـمل مع تغيير موقـة الحضرية تعـوفي األخير نستنتج أن طول مدة اإلقام

في العالقة مع األب فتنتقل من عالقة أبوية سلطوية إلى عالقة تحاورية منفتحة وهذا ناتج 

ماعية واقتصادية وخاصة ثقافية عن التحضر الذي يشمل تطورات في عدة مجاالت اجت

اح مع األبناء ومشاركتهم انشغاالتهم وحاجياتهم فتبحيث تنتشر قيم أسرية حضرية واالن

ة ـدل القيم األسرية البدوية القائمـالتي من الممكن أن تعترض مسيرة حياتهم اليومية ب

مر والمأمور ة، بحيث تكون عالقة األب مع األبناء كعالقة اآلـعلى سلطة األب المركزي

وهذا األمر ال يؤسس لحياة أسرية متماسكة وبالتالي فإن االندماج أكثر في الحياة 

الحضرية واالبتعاد أكثر عن رواسب النمط البدوي يدفع األسرة إلى تغيير بعض القيم 

  .كقيمة السلطة األبوية

  :نوعية المسكن 1-3

   ى نوعية المسكنيبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية عل:  )37(الجدول رقم 

  نوعية المسكن

  

  زمن

  االستقرار

بناء مبني 

  بالطوب 

سكن   حديث

  تساهمي

  المجموع  فيال

10.41٪  1954قبل 

10  

٪83.33  

80  

٪6.24

06  

٪00

00  

٪100

96  

]54/62[  ٪15.78  

12  

٪84.21  

64  

٪00  

00  

٪00  

00  

٪100  

76  



]63/70[  ٪43.58  

34  

٪56.41  

44  

٪00  

00  

٪00  

00  

٪100

78  

22.4٪  المجموع

56  

٪75.2  

188  

٪2.40

06  

٪00

00  

٪100

250  

  

من خالل هذا الجدول نالحظ أن أكبر نسبة في السكنات المبنية بالطوب هي              

كما أننا نجد أن % 43.58بنسبة تقدر ب ]63/70[ فترة المدينةللسكان الذين أقاموا في 

  1954ل ـقب فترة  واـامأق  نـان الذيـي للسكـأكبر نسبة في السكنات الحديثة ه

وهنا نالحظ تأثير مدة اإلقامة % 84.21و  %83.33بـ   در ـتق  بـبنس ]54/63[و

قد مرت  1954الحضرية على نوعية المسكن، ويعود هذا األمر إلى أن األسر المقيمة قبل 

ناء بمرحلة السكنات المبنية بالطوب إال أنها عملت على ترميم وإعادة بناء المنزل بمواد الب

ة ـري من ناحيـهو عص ال كل ماـل أيضا على إدخـالحديثة المتوفرة حاليا وهي تعم

ل ـمازالت تحم ]63/70[د ـة بعـر المقيمـزل بينما األسـواد أو التجهيزات للمنـالم

في تصوراتها النمط اليدوي كما أن فرص حصولها على منزل حديث مباشرة بعد الدخول 

) الطوب(يدية ـواد التقلـي تقوم أوال ببنائه بالمـلها، فهإلى المدينة أمر صعب ومكلف 

باإلضافة  ثم مع مرور الوقت وتوفر إمكانيات الترميم تعمل على استعمال المواد الحديثة،

إلى أنها في المرحلة األولى كانت تقوم ببناء المنازل بطريقة فوضوية غير مرخص لها 

فكان أرباب هـذه األسر يستعملون الطوب قانونيا مما يدفع السلطات الرسمية بهـدمها 



في بناء هذه المساكن تفاديا للخسائر المادية واخـتصارا للوقت ويعاودون البناء كلـما 

 هدمـت منازلهـم حتى تم الترخـيص لهـم بالبناء مـن طرف السلطـات الرسميـة

أو حديثا  ص السكن التساهمي فهي ال تناسب األسر سواءا المستقرة قديماـأما فيما يخ

و السبيل الممكن والمتاح ـر النووية فهـوخاصة الممتدة لضيقها وقلة مساحتها وأما األس

اد ـدة ولكن تسكنها كمرحلة انتقالية في حين إيجـرة الممتـن األسعالل ـلها عند االستق

  .منزل أكبر و أوسع 

 عية المسكنـرية يعـمل على تغيير نووفي اإلجمال نستنتج أن طول مدة اإلقامة الحض

مسكن يلبي رغبات من خالل ما توفره المدينة من إمكانيات وتجهيزات حديثة لبناء 

وحاجيات أفراد األسرة من حيث الحجم والنوعية، وكذلك يرتبط تغير نوعية المسكن بتغير 

دي ـيـرة الممتدة تميل إلى المسكن الحديث في مواد بنائه والتقلـنوعية األسرة، فاألس

ل كسعة المساحة وكثرة الغرف بينما األسرة النووية ال تشترط هذه المقاييس من حيث الشك

في المسكن فصغر حجمها يمكنها من الرضى والقبول بالسكنات االجتماعية التي توفرها 

كنات ـرها من السـار وغيـكنات التساهمية أو السكن باإليجـالمؤسسات الرسمية كالس

يدي ـوعية المسكن من تقلـر يعمل على تغيير نإذن فالتحض ،ع االجتماعي ـذو الطاب

  .    إلى حديث في الحجم والشكل والنوعية

  

  



  

  

  :القيم السياسيةمحور  - 2

  : االنخراط في المنظمات السياسية الحديثة 2-1

  يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية في االنخراط في األحزاب): 38(الجدول رقم 

  

  

ين ـرطـر للمنخـدول أن النسبة األكبـالل هذا الجـومما نالحظه من خ             

 ]54/62[ فترةو 1954ة المقيمين قبل ـية هي نسبـمات السياسفي األحزاب أو المنظ

االنخراط في 

  األحزاب

  زمن

  اراالستقر

  المجموع  ال  نعم

29.16٪  1954قبل 

28  

٪70.83  

68  

٪100

96  

]54/62[  ٪28.94  

22  

٪71.05  

54  

٪100  

76  

]63/70[  ٪00  

00  

٪100  

78  

٪100  

78  

20٪  المجموع

50  

٪80  

200  

٪100

250  



بالترتيب بينما نرى انعدام المشاركة في خانة % 28.94و%29.16ـوالتي تقدر ب

 1954وهذا راجع إلى اختالف الرؤى بين الفئتين فبينما يرى الشباب المقيم قبل ]63/70[

رية الفرد واندماجه ـحض عيات يعبر عنـأن االنخراط في األحزاب والمنظمات والجم

، ويعتبر أن المشاركة السياسية تمنح للفرد  في المؤسسات الرسمية التي أنتجتها المدينة

فرصة ألن يلعب دورا فعاال في الحياة السياسية وكذلك االجتمـاعية ويمكنه أن يشارك 

تجـده في تحديد األهداف والوسائل الممكنة لتحقيقها وانجـازها لصالـح مجتمعه ولذلك 

ينخـرط في األحـزاب والتصويت في االنتخابات والترشح في القوائم االنتخابية وتقلد 

 مناصب سياسية أو بعبارة أخرى اشـتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي

لجماعة القبلية ك باـدينة فمازال يتمسـم حديثا في المـعلى عكس رؤية الشباب المقي

فيها ضمانا ألمنه وحقوقه االجتماعية، وينظر إلى األحزاب غيرها  ويرىالتي ينتمي إليها 

دافه وأغراضه، وال يستطيع خلق توازن ـكتنظيمات مبهمة واالنضمام إليها ال يلبي أه

ي وهو لذلك يفضل الجماعة القبلية على الحزب ـه السياسـبين جماعته القبلية وحزب

ير بينما يجد ذلك ـضمام إلى هذا األخه إلى االنـعـزا يدفـالسياسي ألنه ال يرى محف

  .في الجماعة القبلية ألن جميع أفرادها يتشابهون معه في االنتماء القبلي 

ل على تغيير موقف الشباب ـمـرية تعـوفي األخير نستنتج أن طول مدة اإلقامة الحض

 حزاب والمنظمات والجمعيات وغيرهامن االنضمام في المنظمات السياسية كاأل

ة ـة بفعاليـاركـراط والمشـم إلى االنخـرية يدفعهـياة الحضـاج في الحـفاالندم



ة ـة أو قبليـس عرشيـي لم تقم على أسـة التـيـياسـمات السـنظـذه المـي هـف

م المستمدة من النمط المعيشي البدوي وتعمل ـيـبل على العكس تعمل على إزالة هذه الق

 اتى توحيد االنتماء بدل تنوع االنتماءعلى إرساء وغرس قيم جديدة حضرية تساعد عل

كل حسب عرشه وقبليته بينما األفراد الحديثي العهد بالمدينة يكون والءهم إلى التنظيمات 

ظيمات نالتقليدية كالعرش والقبلية وهذا ما يدفعهم إلى عدم االنخراط والمشاركة في الت

  .التقليدية ءاتالحديثة كاألحزاب والمنظمات والجمعيات التي تنبذ تلك الوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :  قيمة المؤسسات الرسمية و الالرسمية  2-2

يبين تـأثير مـدة اإلقامـة الحضـرية فـي اسـتعمال المؤسسـات              ): 39(الجدول رقم 

  الرسمية

  جهات فض

  النزاع 

  زمن

  االستقرار

تفاهمت بينك   كبار السن  القضاء 

  وبينه

  المجموع

27.08٪  1954قبل 

26  

٪10.41  

10  

٪62.5

60  

٪100

96  

]54/62[  ٪15.78  

12  

٪21.05  

16  

٪63.15  

48  

٪100  

76  

]63/70[  ٪00  

00  

٪48.71  

38  

٪51.28  

40  

٪100

78  

15.2٪  المجموع

38  

٪25.6  

64  

٪59.2

148  

٪100

250  

  

ع نالحظ من خالل هذا الجدول أن أكبر نسبة استعملت القضاء في حل النزا             

وأكبر نسبة استعملت كبار السن % 27.08 ـوالتي تقدر ب 1954هي نسبة المقيمين قبل 



وهذا يدل على تأثير مدة % 48.71والتي تساوي  ]63/70[في فترة هي نسبة المقيمين 

ية والالرسمية وهذا راجع كما قلت ـرسمـاإلقامة الحضرية في استعمال المؤسسات ال

رى الشباب من الفئة األولى ـؤى بين الفئتين فبينما يفي الجدول السابق الختالف الر

ة الكفيلة بفض ـي المؤسسـه وهـذي يضمن له حقـو الـأن القضاء ه) 1954قبل(

وأن السلطات وع كان، ـص آخر في أي موضـزاع بينه وبين أي شخـالن

واالختصاصات التي كانت موكلة لكبار السن في مرحلة الحياة البدوية انتقلت وصارت 

ن اخـتصاص المـؤسسات الرسمية الحديـثـة التي أنتجـتـها المـدينة كالقضاء م

ة ـجماعـيرى في كبار السن أو ال ]63/70[ة ـئة الثانيـوفي حين أن الشباب من الف

ع ـتلقائيا أو بداف اذه الفئة إمـهي المؤسسة التي تفض النزاع ويتجه إليها الشباب من ه

لة والخوف من العيب الذي يالحقهم به المجتمع ـمشكيم الـمن األب، وهذا لتجنب تضخ

إذا احتكموا إلى القضاء فهم يرون في هذا األخير افتضاحا أمام المأل وإعطاء النزاع أكثر 

ين أو عائلتين من نفس االنتماء القبلي فاالحتكام دمن حقه وخاصة إذا كان النزاع بين فر

كن وضمان لستر الموضوع ولملمت إلى كبار السن يعني فض النزاع في أقصر وقت مم

  .المشكل قبل أن يأخذ نواحي أخرى 

وفي األخير نستنتج أن تباين مدة اإلقامة الحضرية يصاحبه تباين في استعمال المؤسسات 

راد المقيمين قديما في المدينة إلى المؤسسات ـة فبينما يتجه األفـالرسمية والالرسمي

كبار (العهد بالمدينة إلى مؤسساتهم الالرسمية يتجه األفراد حديث ) القضاء(الرسمية 



زاع، وبمعنى آخر فكلما اندمج األفراد أكثر في الحياة الحضرية دفعهم ـفي فض الن) السن

ذلك إلى استعمال المؤسسات الحديثة التي أنتجتها المدينة وعلى العكس من ذلك فإن 

ؤسساتهم التقليدية ـكين بمرية يبقون متمسـحضـاألفراد الذين لم يندمجوا في الحياة ال

استعمال المؤسسات الحديثة أو المؤسسات ف ترجع جذورها إلى الحياة البدوية التي

  . الالرسمية التقليدية يكون على حسب تحضر الفرد واندماجه في المدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  : استعمال المؤسسات الرسمية و الالرسمية 2-3

  الرسمية المؤسسات قامة الحضرية في استعماليبين تأثير مدة اإل): 40(الجدول رقم

  جهات فض

  النزاع   

  زمن

  االستقرار

كبار 

  السن

تفاهمت   المحكمة  األقارب

بينك 

  وبينه

لم 

 يتنازع 

غير 

  متزوج

  المجموع

  00٪  1954قبل 

00  

٪4.16  

04  

٪8.33

08  

٪4.16

04  

٪8.33

08  

٪75

72  

٪100

96  

]54/62[  ٪00  

00  

٪5.26  

04  

٪00  

00  

٪10.52  

08  

٪15.78  

12  

٪68.42  

52  

٪100  

76  

]63/70[  ٪25.64  

20  

٪7.69  

06  

٪00  

00  

٪23.07

18  

٪12.82

10  

٪30.76

24  

٪100  

78 

8٪  المجموع

20  

٪5.6  

14  

٪3.2

08  

٪12

30  

٪12

30  

٪59.2

148  

٪100

250  

               

نالحظ من خالل هذا الجدول أن أكبر نسبة استعملت المحكمة في فض              

بينما أكبر نسبة % 8.33ـالتي تقدر ب 1954اع العائلي هي نسبة المقيمين قبل النز

% 25.64بنسبة تقدر  ]63/70[ في فترةاستعملت كبار السن واألقارب هي نسبة المقيمين 



بالترتيب وهذا األمر راجع إلى نفس األسباب التي ذكرناها في الجدول السابق %  7.69و

يمين حديثا في المدينة يتجنبون المحكمة والقضاء في النزاع بين األشخاص، فالمق

 له ل وإطالة في إيجاد الحلـم المشكـم السلبية إليها، فكما قلنا فهي تعني تضخيـلنظرته

وافتضاح أمام الناس والخوف من أن يتشعب النزاع ويفضي إلى أمور أخرى هم في غنى 

  .عنها

لسابق بان طول مدة اإلقامة ونستخلص نفس النتيجة التي إستخلصناها في الجدول ا

الحضرية بدفع غالبية الشباب المتزوج في حالة النزاع إلى االحتكام إلى القضاء بينما 

م إلى كبار السن في فض ـزوج الحديث العهد بالمدينة يحتكـس فالشباب المتـالعك

فراد النزاع العائلي، أو بمعنى آخر أن بقاء قيمة المؤسسات الالرسمية التقليدية عند األ

رد ـر الفـيكون على حسب تحضرهم واندماجهم في الحياة داخل المدينة، فكلما تحض

ة وعلى العكس من ذلك فكلما كان الفرد ـدام المؤسسات الرسمية الحديثـمال إلى استخ

  .أقرب إلى البداوة من الحضر كان أكثر استعماال للمؤسسات الالرسمية التقليدية

  :القيم العامةمحور  - 3

  : البشارة قيمة 3-1

   يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية في إعطاء البشارة): 41(الجدول رقم 

  إعطاء البشارة

  زمن االستقرار
  المجموع  ال  نعم



  62.5٪  1954قبل 

60  

  ٪37.5  

36  

٪100

96  

]54/62[  ٪84.21  

64  

٪15.79  

12  

٪100  

76  

]63/70[  ٪97.43  

76  

٪2.57  

02  

٪100

78  

80٪  المجموع

200  

٪20

50  

٪100

250  

  

نالحظ في هذا الجدول أن أكبر نسبة أعطت البشارة هي نسبة الشباب المقيم              

ويرجع هذا األمر  ينما أقل نسبة الفئتين الباقيتينب% 97.43بنسبة تقدر ب ]63/70[بعد 

إسداء الشكر للشخص فقدتا رمزية البشارة المعنوية وهي ) الفئتين(إلى أن هذه األخيرة 

حنا ـرة مادية فقط وقد أوضـبه ونظروا إليها نظـالضائع إلى صاح لذي أرجع الشيءا

والذي يبين تأثير المستوى التعليمي في إعطاء البشارة ) 24(هذا األمر في الجدول رقم

مازالوا يحافظون على رمزية البشارة ماديا ومعنويا  ]63/70[الفئة ولذلك فإن أصحاب 

لصاحبها  أو استضافة الشخص الذي أرجع الحاجيات الضائعةوهذا بتقديم قسط من المال 

  .فإعطاء البشارة ما زالت تمثل لهم أسمى معاني الشكر والعرفان بالجميل

ومجمل القول نستنتج أن مدة اإلقامة الحضرية تغير من موقف الشباب في إعطاء البشارة 

فاندماج الشاب في الحياة كما هو تأثير المستوى التعليمي في تغيير موقفهم بهذا الشأن، 



و جزئيا عن بعض القيم كقيمة ـه إلى التخلي ولـرية يكسبه قيما جديدا ويدفعـالحض

البشارة والتي تعتبر من القيم البدوية، فكلما كان الفرد أكثر تحضرا كان أبعد عن القيم 

ة رب إلى الحياـالبدوية والعكس صحيح فالفرد الحديث العهد بالحياة الحضرية واألق

  ".  البشارة"ا بقيم هذا النمط األخير من الحياة ومن بينها قيمة ـالبدوية كان أكثر تمسك

  :  األمثال الشعبية قيمة 3-2

  يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية في استعمال األمثال الشعبية): 42(الجدول رقم

    استعمال األمثال       

  الشعبية            

  زمن االستقرار

  لمجموعا  ال  نعم

  37.5٪  1954قبل 

36  

  ٪62.5  

60  

٪100

96  

]54/62[  ٪42.10  

32  

٪57.89  

44  

٪100  

76  

]63/70[    ٪89.74  

70  

٪10.25  

08  

٪100

78  

55.2٪    المجموع

138  

٪44.8  

112  

٪100

250  

يا، البد ـيولوجـليال سوسـدول تحـذا الجـر في تحليل هـوقبل أن نباش             

بر عن نصيحة شعبية ـعبية والتي هي في الغالب جملة قصيرة تعمن تعريف لألمثال الش

أو عرف تقليدي أو حقيقة شائعة أو فكرة عامة أو رأي أو تفسير لظاهرة ما، واألمثال 



وع البيئات ـصياغة لخبرات متراكمة وسجل للثقافة الشعبية وخزانة حضارية تتنوع بتن

رة أو ظاهرة ـدليل على فكـللتددة ـبات محـال في مناسـخاصة، وتقـاربها الـوتج

اغ ببالغة واقتضاب ومقفاة ـر وهي تصـما في سياق معين قد ال تتعداه إلى سياق آخ

كي يسهل حفظها ويكون لها التأثير المطلوب فهي جملة من الحكم والتعابير عن سلوك 

وجاء في تعريف آخر على أنها أقوال  ارب متباينة وحاالت إنسانية خاصةإنساني وتج

ئرة تعبر عن حكمة الجماعة وأخالقيات الناس وتصوراتها لواقع األمور والعالقات سا

أو سلبية  ةوأنها صورة صادقة لحياة الناس اليومية ووثيقة اجتماعية وتعتبر األمثلة إيجابي

  1.مجازية أو حسية، مهذبة أو بذيئة، وفي األحوال كافة قصيرة وصريحة وسهلة الحفظ

ذي يستعمل األمثال الشعبية ـر نسبة من الشباب الـدول أن أكبنالحظ من خالل هذا الج

بر نسبة ـوان أك  %89.74ـوالتي تقدر ب ]63/70[ في مرحلةهي نسبة الشباب المقيم 

 1954قبل م ـمن الشباب الذي ال يستعمل األمثال الشعبية إال قليال هي نسبة الشباب المقي

، وهذا األمر يرجع على التوالي  %57.89و %62.5 ـدر بـوالتي تق ]54/62[وبعد 

أنها تعبر عن مرحلة البداوة ) األمثال الشعبية(يرى فيها  1954إلى أن الشباب من فئة قبل 

واإلكثار من استعمالها يعطي الشاب طابعا بدويا وهو ال يريد ذلك وإنما يريد أن يكون 

لحـضارية منعه كما أن طـول مدة إقامـته ا وكه الفعلي واللفظيـفردا حضريا في سل

من اكتشاف أمثلة شعبية جديدة بل دفعه ذلك إلى نسـيان ما يملكه من حكم وأمثال شعبية 

قد يكون اكتسبها في السابق وبعبارة أخرى فإن بعده عن الحياة البدوية قابله بعد عن قيمها 
                                                 

  .646، ص2000،  ، لبنان1راسات الوحدة العربية،طحليم برآات، المجتمع العربي في القرن العشرين، مرآز د 1



عهد ، الحديث ال]63/70[في فترة بينما الشباب المقيم  ومنها الحكم واألمثال الشعبية ،

ة فاستعمالها ـرة مختلفـا بنظـة ألنه ينظر إليهـبالمدينة مازال يتمسك باألمثال الشعبي

ر من الشرح ليفهم ـة المعنى ال تستدعي الكثيـفي التحاور يعطي قيمة لفظية بالغ

ها كالمه موزون ودقيق وينم ـر إلى أن مستعملـة كما أنها تشيـع الفكرة بدقـالمستم

ولين وحكمهم إذن نالحظ الفرق بين الرؤيتين فاألول ينظر إليها نظرة عن إلمامه بأقوال األ

  .شكلية بينما اآلخر ينظر إلى قيمتها اللفظية والمعنوية 

ي ـع الشباب إلى التخلـرية يدفـدة اإلقامة الحضـول مـير أن طـونستنتج في األخ

ـر ل تقديـقيل منها في التحاور على أـية أو التقلـثال الشعبـمال األمـعن استع

ذا الندماجه في الحياة الحضرية بينما الشباب الحديث العهد بالحياة الحضرية مازال ـوه

كا باستعمال األمثال الشعبية في أقواله وتحاوره مع أفراد آخرين ألنه ال يزال ـمتمس

فلذلك يبقى  وما زال يحفظ الكثير منها  أقرب إلى الحياة البدوية منها إلى الحياة الحضرية

  ".البداوة"متشبثا ببعض القيم البدوية المستمدة من نمط الحياة األولى أي 

  

  

  

  

  

  :المناداة باأللقاب 3-3



  يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية في المناداة باأللقاب): 43(الجدول رقم 

  المعايرات

  زمن االستقرار
  المجموع  ال  نعم

  33.33٪    1954قبل 

32  

  ٪66.67  

64  

٪100

96  

]54/62[  ٪52.63  

40  

٪47.37  

36  

٪100  

76  

]63/70[  ٪76.92  

60  

٪23.07  

18  

٪100

78  

52.8٪  المجموع

132  

٪47.2  

118  

٪100

250  

  

باب التي ـة من الشـر نسبـدول أن أكبـومما نالحظه من خالل الج             

در ـبة تقـبنس ]63/70[في مرحـلة بة المقيمين ـل األلقاب في المناداة هي نسـتستعم

 1954ين قبل ـة المقيمـبة ال تستعملها هي نسبـر نسـد أكبـوبينما نج% 76.92 ـب

ذه ـولقد رأينا ه بالترتيب% 47.37و%66.67 ـدر بـوالتي تق ]54/62[و فتـرة 

وكيف أن ارتفاعه أدى ) 25(دول رقم ـتعليمي في الجـتوى الـالقيمة مع متغير المس

واالبتعاد عن النعرات القبلية  الدينيها وان السبب في ذلك هو الوازع ـإلى تراجع

د ـة إلى ذلك نجـفكذلك األمر بنسبة لمتغير مدة اإلقامة الحضرية وباإلضاف والعرشية ،

ورة ـذه األلقاب ألن هذه األخيرة ال تعطي صـل هـل مثـح ال يتقبـأن الشباب أصب



 ه أو المجتمع ككلفرد، أمام أقرانحضرية للمنادى أو للملقب ويعتبرها انتقاصا من قيمة ال

ه وخاصة ـلها في إطار جماعتـفإنه يستعم ]63/70[في فترة يم ـأما فيما يخص المق

  .زح معها وال يتعداها إلى أفراد آخرين من المجتمع ـالتي ن

وفي األخير نستنتج أن تأثير طول مدة اإلقامة الحضرية كتأثير ارتفاع المستوى التعليمي 

الف نظرتهم إلى هذه القيمة ـباأللقاب بين الشباب، واختع المناداة ـقد أدى إلى تراج

اب ـقـمال األلـكة باستعـنة مازالت متمسـالبدوية ففئة الشباب المقيمة حديثة بالمدي

أطر أخرى، كجماعة األصدقاء واألقرباء ومن ذوي إلى ولكن في إطار محدد ال يتعداه 

م افي الحياة الحضرية قل إن لم نقل انعد االنتماء القبلي الواحد، بينما الشباب المندمج أكثر

استعمال تلك األلقاب في المناداة لبعضهم البعض وهذا الرتفاع وعيهم الثقافي فعلى حسب 

ة ـم البدويـدى القيـة يتبلور موقفه من إحـحضريـاندماج الشاب أو الفرد في الحياة ال

لحضرية كلما كان ذلك دافع قاب فكلما كان االندماج أعمق في الحياة اـمناداة باأللـكال

قويا لالضمحالل تلك القيم المستمدة من الحياة البدوية، كالقيمة التي بين أيدينا في هذا 

  .   الجدول

  

 :استعمال األسماء الحديثة لألحياء القديمة 3-4

   يبين تأثير مدة اإلقامة الحضرية في استعمال األسماء الحديثة لألحياء):44(الجدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  القديمة األسماء



  زمن

  االستقرار

66.66٪  1954قبل 

64  

٪33.33  

32  

٪100

96  

]54/62[  ٪10.52  

08  

٪89.47  

68  

٪100  

76  

]63/70[  ٪5.12  

04  

٪94.87  

74  

٪100  

78  

30.4٪  المجموع

76  

٪69.6  

174  

٪100

250  

  

عليها أفراد  ونشير في هذه القيمة أن هناك أسماء قديمة غير رسمية تعارف             

 لى الشهداء وإلى الفترة التحرريةالمجتمع قبل مجيء ووضع أسماء رسمية حديثة ترمز إ

واألسماء القديمة تحمل دالالت قبلية وعرشية بحيث كانت األحياء مقسمة عشائريا وبذلك 

  .حملت أسماءها القبلية

ة الحضرية فنجد ظ تباين نسب اإلجابات بتباين مدة اإلقامـومن خالل هذا الجدول نالح

والتي تقدر  1954ي نسبة المقيمين قبل ـل األسماء الحديثة هـأن أكبر نسبة تستعم

% 5.12 ـب درـوالتي تق ]63/70[مقيمين ـبة الـة هي نسـل نسبـوأق% 66.66ب

وهذا ألن الشباب المقيم في المدة األخيرة مازال حديث العهد بالمدينة وال يستطيع تحديد 

نجد تراجع  بينمااألحياء الحديثة ولذا يلجأ إلى استعمال األسماء القديمة األماكن بأسماء 



وهذا ما يدفعهم إلى عدم استعمال  1954للشباب المقيمة أسرهم قبل  النعرة العصبية القبلية

  . وإنما استعمال األسماء الحديثة األسماء القديمة ذات الداللة القبلية

حضرية تدفع الشباب إلى عدم استعمال األسماء ولذلك نستنتج أن طول مدة اإلقامة ال

رشية أو قبلية واستعمال األسماء الحديثة الرسمية لالبتعاد ـالقديمة التي تحمل دالالت ع

اج في الحياة الحضرية يدفع ـبدوي إذن االندمـط الـعن تلك القيم المنبثقة من النم

رشي ولقد الحظنا هذا ـي والعبلـاألفراد إلى التخلي عن بعض القيم البدوية كالوالء الق

ة أساسا ـفي جدول سابق، وما يمت بصلة بهذه القيمة كاستعمال األسماء القديمة المستنبط

رية ـدة حضـإلى اكتساب قيم جدي) االندماج (ة، ويدفعهم ـمن مصطلحات عرشية وقبلي

إلى الوطن  ومن بينها استعمال األسماء الحديثة لألحياء التي تدعوا إلى الوحدة واالنتماء

  .الواحد، كأسماء الشهداء أو المعارك التي حدثت إبان الثورة التحريرية المظفرة

  

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض النتائج   -4

من خالل تحليلنا السوسيولوجي للجداول السابقة والتي تتعلق بالفرضية الثابتة والتـي     

شمل ثالث فترات زمنية قبـل  والتي ت) أي داخل المدينة(تربط بين مدة اإلقامة الحضرية 

والقيم البدوية القيم األسرية، االقتصادية السياسـية وبعـض    ]63/70[ ]62،54[و  1954

  :القيم العامة ووصلنا إلى النتائج التالية

تتوجه األسرة إلى النمط النووي كلما زاد تحضر المجتمع داخل المدينة فالشباب يميـل   -

  .ن دون انقطاع العالقة من أسرته الممتدةأكثر إلى االستقاللية األسرية ولك

رية يدفع أفرادها إلى االبتعاد عن رواسب الـنمط  ـإن اندماج األسرة في الحياة الحض -

  .دوي ومن بينها سلطوية األب فالشباب الحضري أكثر انفتاحا وتحاورا مع األب ـالب



فإنه يعمل أيضـا   كما أن التحضر يعمل على تغيير نوعية األسرة من ممتدة إلى نووية -

  .على تغيير نوعية المسكن من تقليدي إلى حديث في الحجم والشكل والنوعية

يعزف الشاب المندمج أكثر في الحياة الحضرية عن استعمال األسماء القديمـة لألحيـاء   -

  .والتي تحمل دالالت عرشية وقبلية، وإنما يميل إلى تسميتها بالعناوين الرسمية الحديثة 

ة يدفعه إلى المشاركة في المنظمات السياسية ـياة الحضريـالشباب في الح إن اندماج -

أو على األقل تغيير نظرتهم السلبية لها، والتخلي عن التمسك المفـرط باالنتمـاء القبلـي    

  ).العرشي(

تراجع مكانة المؤسسات الالرسمية التي تقوم بدور فـض النـزاع بـين األشـخاص      -

االتجاه نحو المؤسسات الرسـمية التـي أنتجتهـا الحيـاة      ، وإنما)الجماعة وكبار السن(

  .الحضرية كالقضاء في حل النزاعات

ط الحضري عند فئة الشـباب، وأصـبح هـذا    ـع قيمة إعطاء البشارة في الوسـتراج -

األخير أقل تمسكا بها مقارنة بآبائهم وأجدادهم واكتفوا فقط بتقديم عبارات الشكر واالمتنان 

  .أغراضهم الضائعةللذي أعاد إليهم 

وأصـبح   في الوسط الحضري تراجع استعمال األمثال الشعبية في التحاور بين الشباب -

  .استعمالها نادرا جدا ويرون أن هذه اللغة مرتبطة بكبار السن سواءا الشيوخ أو العجائز

في المناداة لبعضـهم الـبعض   " المعايرات"تراجع فئة الشباب عن استعمال األلقاب أو  -

رد أو أنها تشـير  ـبحت هذه األلقاب ترادف معاني السخرية واإلنقاص من قيمة الفوأص



إلى نوع من العنصرية العرشية خاصة إذا كان هذا اللقب يحمل اسم العرش الذي ينتمـي  

  .وغيرها من التسميات" حرزلي"أو " نايلي"أو " رحماني "إليه هذا الشاب أو الفرد مثل
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  جداول خاصة بالقيم الثابتة

  :القيم األسريةمحور  -1

  : الزواج من المرأة الماكثة في البيت 1-1

  جات أفراد العينة المبحوثةيبين الوضعية المهنية لزو): 45(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  هل زوجتك

  

  ك
  

  ن

  ٪  1.96 02  عاملة

  ٪98.04 100  ماكثة في البيت

  ٪   100  *    102  المجموع

   العينة تشمل المتزوجين فقط* 

           

ماكثات نالحظ من خالل هذا الجدول أن غالبية زوجات أفراد العينة المبحوثة              

وهذا يرجع إلى ان قيمة اإلقبال على الزواج من الفتاة الماكثة  %98.04في البيت بنسبة 

رون إلى خروج المرأة عيب ـول لدى الشباب فهم ينظـفي البيت مازالت سارية المفع

وانتقاص من سلطة الزوج ويكرهون اختالط زوجاتهم وأمر غير مرغوب فيه اجتماعيا ، 

يبرز العامل الديني بحيث أن تعاليم الشريعة اإلسالمية ترفض مع رجال آخرين وهنا 

ة منها عدم التبرج ـروط معروفـروج المرأة من البيت بدون سبب وإن خرجت فبشـخ

رأة الماكثة ـباب يفضل المـروط وكذلك فإن الشـرم وغيرها من الشـروج بمحـوخ



رة مستقبلية إلى األوالد ـظواجبات المنزلية بنـط بالـنائها وعدم التفريتي البيت العـف

أي من ناحية التربية فيرون أن المرأة الماكثة هي األفضل واألكثر اهتماما بهذا الجانب 

ة وإذا انتقلنا ـم الخاصـاتهـة احتياجـئة وتربية األوالد وتلبيـاية وتنشـمن حيث رع

ذا يؤدي رون أن عملها هـية يـم الغالبـباب وهـناك من الشـرأة العاملة فهـإلى الم

بها إلى التفريط بالواجبات المنزلية والتربوية كما أنهم يرغبون ببقاء السلطة في أيديهم 

دية بحيث يعتبرون مشاركة المرأة بشكل فعال في الجانب اعن طريق بقاء سلطتهم االقتص

تكون بيد ة التي من المفروض أن ـة في السلطة األسريـاالقتصادي األسري منافس

رة ـفي تسيير األس)  زوجـال (ل ـع الرجـة مـندي لمـرأة يخلـقالـزوج، فعمل ا

كما أن المرأة العاملة يصيبها بعض الغرور بسبب عملها مما يؤدي إلى خلق بعض 

،كما أن الـزوج ليس في حاجة إلى الدخـل الذي ستحققه رة ـل داخل األسـالمشاك

ر عمل المرأة احد المرأة من عملها وخاصة إذا كان في وضع اجتماعي جيد ويعتب

في بعض أو كثير من األحيان )العمل ( المسببات للمشاكل األسـرية باإلضافة إلى أنه 

يمنع الشاب المقبل على الزواج للتقدم إلى الفتات العاملة وخطبتها ويصبح بذلك عملها 

  .عيبا من عيوبها وليس ميزة من مميزاتها 

رأة الماكثة في البيت وتفضيله إياها ـلماذا الشباب يفضل اـومن خالل ما سبق عرفنا لم

ذا الجانب ـه ندتها له اقتصاديا ولكـنية مساعام من إمكـرأة العاملة على الرغـعن الم

  .ال يكفي وحده لينتج أسرة مبنية على أسس قوية وسليمة



  : منع خروج المرأة إلى السوق أو التسوق 1-2    

   العينة إلى السوقيبين خروج زوجات أفراد ): 46(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  هل زوجتك تتسوق

  

  ك
  

  ن

 ٪00 00  نعم

 ٪100 102  ال

 ٪100  *     102  المجموع

   العينة تشمل المتزوجين فقط*   

  

 %100نالحظ من خالل هذا الجدول أن كل المبحوثين أجابوا ب ال بنسبة              

رأة للتسوق فهم يرونه عيبا كبيرا ينقص ـبل خروج الموهذا يؤكد على ان المجتمع ال يق

من رجولة زوجها وعائلته ويعتبر نقصا في سلطته عليها ومازال الزوج يرفض خروج 

طها ـالض اختـته ويرفـه وبرفقـر إال بإذنـته إلى السوق أو إلى أي مكان آخـزوج

ق يرفض الرجل خروج مع الرجال أو محادثتها معهم أو حتى الرؤية إليهم ومن هذا المنط

  .زوجته إلى السوق

ويمكننا في الجدول أن نستعين بعض الجمل من التحليل للجدول السابق، بحيث نرى بروز 

الوازع الديني هنا أيضا وهذا في عدم قبول خروج المرأة وحدها ومحادثتها واختالطها 

عمل ذكوري  ال كما أن الشباب أو الرجال بصفة عامة ينظرون إلى والتسوق أنهـبالرج



ولذلك ال يقبلون خروج المرأة إلى السوق والتسوق وخاصة إذا كانت وحدها كما يمكن 

مة وهي قيمة الرجولة فالمجتمع في مدينة ـيـة أخرى لها عالقة بهذه القـإدخال قيم

روج المرأة إلى التسوق أمرا غير عادي ويعتبر بطريقة ـر الحيران يرى في خـقص

سلطة الزوج ونقصان في رجولته ويهدد بتراجع مكانته غير مباشرة عن نقص في 

  .االجتماعية بين أفراد المجتمع

  

روج المرأة معيب ولم يتعود األزواج عليه فكما قلنا ـوفي األخير يمكننا أن نقول أن خ

بق أن الشباب يميل إلى الزوجة الماكثة في البيت ورفضه للمرأة العاملة افي الجدول الس

رفض خروج الدائم للزوجة فكذلك هم يرفضون خروجها إلى السوق ومن بين أسباب ال

  . وهذا لنفس السبب وهو الخروج من المنزل

  : عدم انخراط المرأة في المنظمات السياسية 1-3

   يبين مدى انخراط المرأة في المنظمات السياسية): 47(الجدول رقم

  التكرار                  

  
  انخراط المرأة في األحزاب

  

  ك
  

  ن

 ٪00 00  نعم

 ٪100 250  ال

 ٪100 250  المجموع

  



أي عدم " ال"ـنالحظ من خالل هذا الجدول أن كل المبحوثين أجابوا ب             

ية سواء كانت جمعيات ـواتهم أو بناتهم في المنظمات السياسـاتهم أو أخـمشاركة زوج

شاركة ـأة عن المرـزوف المـود عـويع% 100ـزاب بنسبة تقدر بـأو نوادي أو أح

روج من ـذه المنظمات إلى رفض آباء أو أزواجهم أو إخوانهم للخـأو االنخراط في ه

رى في الجدول ـبحيث ن) 46(ورقم) 45(الم يردنا إلى الجدولين رقم ـالمنزل وهذا الك

زل ـأن األزواج يرفضون الزوجة العاملة وهذا لخروجها الدائم من المن) 45(رقم 

فهم ) 46(دول رقم ـة للجـر بالنسبـس األمـذلك نفـال، وكـواختالطها بالرج

يرفضون خروج المرأة إلى السوق لنفس األسباب ، إذن رفض انخراط المرأة في العمل 

ون ـال ويرفضـاالختالط بالرجولى رفض خروجها الدائم من المنزل إالسياسي يعود 

ر، ولكن ـذه المظاهـه ع الذي لم يتعود علىـرف المجتمـنظرة االزدراء إليهم من ط

ة ـاركـي بل هناك مشـون في العمل السياسـيع اإلناث ال يشاركـهذا ال يعني أن جم

وفتياتهم في بعض األحزاب كحركة مجتمع السلم التي يبادر رجالها إلى دفع نسائهم 

العمل السياسي وكذلك نجد المرأة في المنظمات وظيم الحزبي لالنخراط بفعالية في التن

طابع النسوي وفي بعض الجمعيات من نفس الطابع إال أننا نشير أن تمثيل المرأة ذات ال

يران منعدم تماما ويعود ـر الحـوالئية من مدينة قصـفي القوائم االنتخابية البلدية وال

ر سابقة ـهذا إلى النظرة المسبقة التي ذكرنا أسبابها سابقا في هذا الجدول وجداول أخ



راط في المنظمات والجمعيات واالحزاب والمشاركة في العمل وعلى العموم فإن االنخ

  .   السياسي على مستوى مدينة قصر الحيران مازال حكرا على العنصر الذكري

  : القيم االقتصاديةمحور  -2

  : اإلقبال على المشاركة في اللمة 2-1

  يبين مشاركة أفراد العينة في اللمة): 48(الجدول رقم

  لتكرارا                  

  

  المشاركة في اللمة

  

  ك
  

  ن

 ٪97.6 244  نعم

 ٪2.4 06  ال

 ٪100 250  المجموع

  

ونقصد باللمة هو جمع المال لفائدة مريض أو من عليه دية أو أحد سرق ماله              

  .أو لبناء منزل أو مسجد) غنم، سيارة (نقدا أو عينا 

  

أي أنهم " نعم"ـلبية المبحوثين أجابوا بونالحظ من خالل هذا الجدول أن غا             

الشباب دل على بقاء ـا يـوهذا إن دل إنم %97.6 ـدر بـوا في اللمة بنسبة تقـشارك

 وهاـي أو عادة ورثـم ذلك الوازع الدينـواء دفعهـة النبيلة سـذه القيمـا بهـمتمسك

بين أفراد ارف ـداد و اآلباء وهي تعني لهم أسمى معاني  التكاتف والتعـعن األج



فقد دفعهم إلى ذلك وضعيتهم  " ال"ـالذين أجابوا ب %2.4المجتمع،أما فيما يخص نسبة 

المعيشية الصعبة فهم نفسهم يحتاجون إلى من يقدم إليهم يد العون والمساعدة وأما أنهم 

  .شباب بطال مازال لم يبدأ مشواره العملي

ـتالف بينهما هـو أن تقديم المساعدة وهذه القيمة تشبه كثيرا قيمة التويـزة إال أن االخ

في اللمة يكون نقدا أي قسط من المال بينما تقديم المساعدة في التويزة يكون جهدا عضليا 

ولنفهم أكثـر فإن التويـزة تقام في مناسبات محـددة من بينها الحصاد لما كان الناس 

ث تجتمع مجمـوعة بحي) البوطون( يحصدون محاصيلهم بالمناجل وكذلك لتسقيف المنزل 

من األفراد بينهـم عـالقات قرابة أوصداقة يتعاونون في انجاز العمل جماعيا بدون أجر 

او ثمن ألحد أصدقائه أو فردا من جماعتهم وكلما احتاج أي عضـو من أعضاء 

الجماعـة ألصـدقائه فإنهم يلبون طلبهم ولكن مع ظهور اآلالت الحديثة التي اختزلت 

عضلي وحلت محل العمل اليـدوي فتراجعت بذلك قيمة التويزة كثيـرا الوقت والجهد ال

إال على الذيـن اليقدرون على تكاليف استخدام تلك اآلالت الحديثة ، وعلى العموم فإن 

قيمة التويزة وكذلك اللمة ما زالتا تحتالن مرتبة هامة في سلم القيم البدوية وال يزال بعض 

ذا لما تحمالنه من معاني التعاون والتعاضد بين أفراد الشباب متمسكا بهما في يومنا ه

  .المجتمع 

  

  



  : بقاء القشابية كلباس تقليدي 2-2

  يبين مدى تمسك أفراد العينة باأللبسة التقليدية): 49(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  األلبسة التقليدية

  

  ك
  

  ن

  ٪37.6 94  البرنوس

  ٪100 250  القشابية

  ٪4.8 12  عربسروال ال

  ٪9.6  24  بدعية

  ٪31.2 78  لحفاية

  ٪100  *  458  المجموع

   )250(والنسب مأخوذة من العينة األصلية  خم العينة ناتج عن تعدد اإلجاباتتض* 

              

 %100ومما نالحظه من خالل هذا الجدول ان النسبة المرتفعة هي نسبة               

والتي تقابل اللباس التقليدي  %37.6وثم نسبة ) القشابية(دي والتي تقابل اللباس التقلي

وهذا يعكس مدى تمسك الشباب بهذين اللباسين ويعود هذا التمسك إلى رمزية ) البرنوس(

، فهما يرمزان إلى الشخصية البدوية فعندما يلبسهما الفرد يشعر وكأن )القشابية والبرنوس(

الن قيمة تفاخرية أمام ـكما أنهما يحم واآلباءزمن األجداد الزمان رجع به إلى الوراء 

  .أفراد المجتمع وخاصة إذا كانا مصنوعان من الصوف والوبر 



إذن فهذان اللباسان يحمالن قيمة تاريخية وجمالية أما فيما يخص األلبسة التقليدية األخرى 

ها أنها ـباب لعدة أسباب وأهمـد تخلى عنها الشـفق) سروال العرب، والبدعية واللحفاية(

الشباب يميل أكثر إلى األلبسة غالبية ح ـن يلبسها وأصبـال تعطي مظهرا جميال لم

ة ـرة تختلف عن القشابيـذه األلبسة األخيـربية بصفة عامة، وهـاألوربية أو الغ

د ويمكن للشباب أن يلبسهما فوق لباسه ـع الجسـوالبرنوس فهذان اللباسان يغطيان جمي

األخرى فهي تغطي جزءا معينا من الجسد فاللحفاية تغطي الرأس  الغربي بينما األلبسة

نه ـباب ال يمكـزء السفلي، فالشـوي والسروال يغطي الجـوالبدعية تغطي الجزء العل

ح مسايرة لعصر ـة ألنها لم تصبـذه األلبسـي عن لباسه الغربي ويلبس هـأن يستغن

"  حفاية والبدعية وسروال العرب الل"الذين يعيشون فيه، ولذلك تخلى عن هذه األلبسة 

ه من لباس ـتمنع ها الـألن" وسـالبرن"يانا ـوأح" شابيةـالق"متمسكا بلباس  بقيو

ة كما أن تصميمها اليشين من هيئة ومظهر الشاب بل بالعكس تزيده ـة الغربيـاأللبس

مصنوعة من أحسن " القشابية"جماال وقيمة ومكانة اجتماعية بحيث أن الحصول على 

لصوف والوبر أصبح صعب المنال لقلتها وغالء ثمنها ولذلك نجد أن رجال األعمال ا

وأصحاب المناصب الهامة والنفوذ هم الذين لديهم اإلمكانية القتناء ولباس النوعية 

  .وأصبحت رمزا للغنى والثراء والجاه والنفوذ" القشابية"الرفيعة

  

  



  : بقاء الطعام كأكلة تقليدية 2-3

   يبين مدى تمسك أفراد العينة باألطعمة التقليدية): 50(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  األطعمة التقليدية

  

  ك
  

  ن

  ٪100 250  الطعام

  ٪95.2 238  المردود

  ٪82.4 206  رفيس

  ٪72.8  182  الفتات

  ٪70.4 176  الفطير

  ٪31.2 78  الرغدة

  ٪100 *     1130  المجموع

  ) 250(والنسب مأخوذة من العينة األصلية تعدد اإلجابات خم العينة ناتج عن تض* 

  

والتي تقابل % 100نالحظ من خالل هذا الجدول أن النسبة األكبر هي نسبة             

ردود وهذا يعني أن ـوالتي تقابل أكلة الم %95.2وكذلك نسبة ) الكسكس(أكلة الطعام 

اتين األكلتين التقليديتين وهذا نظرا لما ون بهـوثة مازالوا يتمسكـأسر أفراد العينة المبح

يمثالنه من تمسك بالعادات وإرث األجداد فهما يرمزان إلى البعد التاريخي فاجتماع 

يعود بهم إلى الحياة البدوية وخاصة إذا " الكسكس"األسرة على هاتين األكلتين وخاصة 

جتماع  إلى السنين التي كانت األسرة ممتدة فيها الجد والجدة فيرجعهما هذا الجو وهذا اال



كانوا فيها بدوا رحال أو مستقرين ودالئل قيمته في المجتمع أنه يقدم كطبق رئيسي للضيف 

الرفيس،الفتات (أو في والئم األفراح واألحزان ،أما فيما يخص األكالت التقليدية األخرى 

ض األحيان بين فنالحظ تراجعها فهي ال تعتبر وجبة رئيسية وال تقدم إال في بع) والفطير

" الطعام"أو" الكسكس"الفينة واألخرى ، وأما الرغدة فإنها في طريق الزوال، ولذلك فإن 

ز من الرموز التي تعبر عن خصوصية ـة وهو رمـة التقليديـو ركيزة األطعمـه

الذي يعتبر "الكسكس "المدينة، وهذه األكلة ترتبط إرتباطا وثيقا بقيمة الجود والكرم فتقديم

د األطعمة للضيف يعبر عن كرم وجود المضيف، وبالنتيجة فاألسرة في مدينة من أجو

قصر الحيران مازالت متمسكة بهذه األكلة كطبق رئيسي ومميز في المناسبات سواء 

السعيدة أو الحزينة و ألنها تعتبر رمزا من رموزها وأحد أهم خاصية من خصوصيات 

  .المدينة

  

  

  

  

  

  

  



  : كأشهر األواني التقليدية" القصعة والمهراس"بقاء  2-4

  يبين تمسك أفراد العينة  باألواني التقليدية):51(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  األواني التقليدية

  

  ك
  

  ن

  ٪31.2 78  القربة

  ٪60 150  القنونة

  ٪39.2 98  األدوات الفخارية

  ٪37.6  94  الشكوى

  ٪100  250  قصعة

  ٪84 210  المهراس

  ٪100 *    880  المجموع

  )250(والنسب مأخوذة من العينة األصلية خم العينة ناتج عن تعدد اإلجابات تض* 

  

لمبحوثين ركزوا على القصعة بنسبة ونالحظ من خالل هذا الجدول أن كل ا             

ة في المنزل و القصعة ـم قصعـوثين لديهـذا يعني ان كل أسر المبحـوه 100%

يال ـة قلـة دائرية الشكل مصنوعة من الخشب وحدودها مرتفعكالصحن ولكنها كبير

أو المردود، فلذلك شهرتها تقترن بشهرة ) الكسكس(وهي تستعمل غالبا لتقديم الطعام 

، وقيمتها تكمن في أنها تجمع كل أفراد األسرة عليها ولذلك جاء شكلها )الكسكس(الطعام 

د ـو عائليا بإمتياز، ثم يأتي بعـبح الجدائريا بحيث يكون أفراد األسرة حلقة حولها ويص



وهو مصنوع من الحديد وهو كالطأس وله ذراع منفصلة  %84ة ـراس بنسبـذلك المه

ي ـوه% 17.04ة ـل للطهي ، أما القنونة بنسبـعنه يستعمل لطحن التوابل التي تستعم

أتي مل لشرب الماء ثم تـران وهي كالطأس أيضا وتستعـطـالمصنوعة من الحلفاء والق

د بعض األسر وهي في ـود إال عنـي األخرى بنسب متفاوتة وهي نادرة الوجـاألوان

رها التي بقي استعمالها إلى اليوم ـم األواني التقليدية وأشهـطريق الزوال، ولذلك فإن أه

ذا ـوه "القصعة والمهراس"ي ـيران هـر الحـرة في مدينة قصـمن طرف األس

فهذا األخير ال يقدم إال في  "الطعام"نة وهي ـية في المديدـر أكلة تقليـها بأشهـالقتران

أحد أهم رموز المدينة يمثالن القصعة ولذلك فاجتماع األكلة التقليدية واآلنية التقليدية معا 

وأبرز خصوصياتها والتي من خاللها تتميز مدينة قصر الحيران عن بعض المدن األخرى 

" القصعة"ي المدينة متمسكة بهذه اآلنية التقليديةمن القطر الجزائري ولهذا بقيت األسرة ف

لما تحمله من رمزية تعبر عن أصالة اإلرث الثقافي الذي تزخر " الطعام"ومن قبلها األكلة 

  .      ي مدينة قصر الحيرانفبه األسرة 

  

  

  

  

  



  :العامة القيم محور  -3

  : المعروف قيمة 3-1

  ج المعروفابإخريبين مدى تمسك أفراد العينة ) : 52(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  اخراج المعروف

  

  ك
  

  ن

 ٪100 250  نعم

 ٪00 00  ال

 ٪100 250  المجموع

  

وعة ـفة مجمـارد ما الستضـو وليمة يقوم بها فـروف هـونقصد بالمع             

يا ورـاح في البكالـدة  كالنجـة سعيـيرانه بمناسبـه أو جـربائـدقائه أو أقـمن أص

يارة وهناك ـس زل أوـراء منـة أو شـة الوطنيـدمـفاء من الخـأو التوظيف أو اإلع

من يخرجه لرؤية منام أعجبه وبث السرور في نفسه، وتكون الوليمة باألكلة التقليدية 

وهذا األخير هناك من األشخاص من يخرجه أحيانا في يوم " بالمردود"أو ) الكسكس(

ك يمكن إخراج المعروف مثال عندما يطول سقوط الغيث الجمعة بدون أي مناسبة وكذل

وغيرها من المناسبات السعيدة أو الحزينة وهو يشير بطريقة غير مباشرة عن الصدقة 

الموجودة في التشريع اإلسالمي التي حض عليها الشارع كثيرا أو يشير إلى القربان التي 

كن وقوعه وهذا ما يتجلى في قول يتقرب بها الفرد إلى إلهه لطلب نعمة ما أو لدفع شر يم



شخص ما أنه رأى مناما أزعجه وأنبأه بقدوم شر يصيبه أو أحد من أفراد أسرته فيدعوه 

ده فيخرج ذلك إلى إخراج المعروف لردع هذا الشر، ويمكن أن يرى مناما أفرحه وأسع

ي ولذلك فقيمة المعروف تقترن بالصدقة في الدين اإلسالم المعروف شكرا وحمدا هللا

ان أخرى وقد تمسك به أفراد المجتمع وتوارثته األجيال من جيل إلى آخر ديوبالقربان في أ

تمسك وقد لما يحمله من معاني إنسانية تبعث على التعاضد والتكاثف والتعاون 

لما يحمله من تلك  حيرانـشريحة واسعة من فئة الشباب من مدينة قصر ال) المعروف(به

ق ، وال أدل على ذلك النتيجـة التي أمامنا بحـيث أن كـل المعاني كاإلحسان والتصـد

  .المبحوثين قاموا بإخـراج المعـروف في مناسبات عدة أهمها النجـاح في البكالوريا 

       

  : بقيمة الجود والكرم التمسك  3-2

  يبين مدى تمسك المبحوثين باستضافة الضيف في المنزل) : 53(الجدول رقم

  التكرار                  

  

  تستضيف ضيفك في 

  

  ك
  

  ن

 ٪100 250  المنزل

 ٪00 00  المطعم

 ٪100 250  المجموع

  



ونالحظ من خالل هذا الجدول أن كل المبحوثين أجابوا باستضافة الضيف              

في المطعم عيب بموجبه الضيف ة ضافوهذا يعود إلى أن است% 100في المنزل بنسبة 

ود ـجتمع ويعتبر ذلك بخال منه وعدم تمتعه بقيمتي الجيحتقر المضيف من طرف الم

داد واآلباء التي تفرض عليه استضافة ـتمسك بعادات األجـوالكرم و تفريطه في ال

وتكون مجهزة " بالصالة"الضيف في المنزل وخصصوا له غرفة معينة تسمى عندنا 

الراحة ومفرشة بأحسن األدوات واألفرشة لتكون مريحة للضيف وتبعث في نفسه 

واإلطمئنان، وكذلك تقديم له أحسن وأجود األطعمة الموجودة والغالب يقدم له األكلة 

ف ـع ينظر إلى من ال يستضيـولذلك فالمجتم) الكسكس(التقليدية المشهورة في المنطقة 

رم وحسن الضيافة ال يكون ـالقا، فقيمة الكـفه إطـأنما لم يستضـضيفه في المنزل فك

بتقديم أحسن وأجود األطعمة وتتصل هذه القيمة بعدة قيم أخرى هي قيم إال في المنزل و 

المروءة والنجدة والتضحية وهي من بين أهم القيم البدوية التي يعجب بها أهل المدن 

را ما تقاس مكانة الفرد االجتماعية بقدر ـة بالوجاهة فكثيـالكبرى وللضيافة أيضا عالق

ور التي تدعو إلى التباهي والتفاخر بين أفراد ـده من ضيوف وهي من بين األمـما يقص

  .المجتمع

يم التي بقي ـم القـافة هي من بين أهـود وحسن االستضـإذن قيمة الكرم والج

ن الشباب عبر التأكيد ـي مـل التالـا ويعمل على نقلها إلى الجيـكا بهـع متمسـالمجتم

ألطعمة وتوفير أحسن على أن إكرام الضيف واستضافته في المنزل وتقديم أجود ا



الظروف والطمأنينة والراحة له من أبرز الواجبات وعنوان واضح عن الشهامة والرجولة 

  .    والمعدن الخالص النبيل

        

  : المحافظة على الممارسات التقليدية في الزواج 3-4

  لزواجراد العينة في اـة ألفـات التقليدـة على الممارسـيبين المحافظ): 54(الجدول رقم

  التكرار                  

  
  الممارسات التقليدية

  النسبة  التكرار

  ٪100 102  البارود

  ٪19.6 20  كسر زجاجة أو بيضة

 ٪15.68 16  األم يدالمرور تحت 

 ٪56.86 58  إقامة حفل

 ٪90.19 92  الحناء

  ٪23.52  24  الدوس على البارود

  ٪3.92 04  األلعاب الفروسية

  ٪00 00  لهودجا جلب العروس في

 ٪100 * 316          المجموع

والنسب مأخوذة من وتشمل المتزوجين فقط خم العينة ناتج عن تعدد اإلجابات تض* 

  )102(المجموع 

ت محافظة عليها ـات التي مازالـدول أن الممارسـونالحظ من خالل الج             

و  %90.19و %100ـدر بـة حفل بنسب تقـراس هي البارود والحناء وإقامـفي األع



على التوالي، ويعود تمسك بهذه الممارسات إلى القيم التي يحملونها فالبارود 56.86%

ة ـيستعمل إلبعاد السحر والعين عن الشاب المقبل على الزواج، أما الحناء فهي تحمل قيم

 رق على الشباب اآلخرين من أصدقائه لتجلب الحظـجمالية يزين بها الشاب يديه ثم تف

ل فيراد منه إعالن عن الزواج وبث السرور ـفي الزواج للشباب العزاب أما إقامة  الحف

ات األخرى فكسر ـفي قلوب العائلتين المتصاهرتين، أما فيما يخص العادات والممارس

زوج ـاد العين السحر عن الـل في إطار إبعـة والدوس على البارود فيدخـزجاجـال

ن ممارسة هذه العادة ليلة الدخلة أي عندما يريد العريس وتكو األم يدأما المرور تحت 

الدخول على عروسته بحيث تكون األم واقفةعند باب الغرفة الموجودة فيها العروس فيمر 

م زواجه  ـز على بقاء االبن تحت سيطرة أمه رغـ، فيرماإلبن تحت يد األم الممدودة 

روس فوق الهودج ويعتبران من أهم أما العادتين األخرتين األلعاب الفروسية وجلب الع

القيم البدوية اللتان ترتبطان بعدة قيم أخرى كالشجاعة والبأس والسيالة واإلقدام واالعتزاز 

راس والمناسبات االحتفالية ـما بشكل كبير في األعـظ تراجعهـل فنالحـبالسالح والخي

  .ستعمال السيارة الحديثةإن لم نقل زوالهما تماما فقد استبدل  استعمال الخيل والجمال با

قسم منها  قام في األعراس انقسمت إلى قسمينومجمل القول أن الممارسات التقليدية التي ت

 والحناءبقيت تمارس ومتمسكا بها من طرف األسرة في مدينة قصر الحيران كالبارود 

 روسـة وجلب العـوإقامة الحفل وقسم آخر أصابه االضمحالل والزوال كالعاب الفروسي

رور ـرى كالمـوس األخـالطق ب السيارات أما ـودج التي استبدلت بمواكـوق الهـف



تها لتحضره ـع عن ممارسـة أو بيضة فإن الشباب ترفـل األم وكسر زجاجـتحت رج

  .  أو لزيادة وعيه الديني

  : المحافظة على الممارسات التقليدية في المناسبات الدينية 3-5

   فظة على الممارسات التقليدية في المناسبات الدينيةيبين المحا ):55(الجدول رقم

  التكرار                  

  
  الممارسات التقليدية

  النسبة  التكرار

 ٪100 250  شراء الدراز

  ٪88.8 222  إشعال الشموع

 ٪77.6 194  وضع الكحل في العينين

 ٪85.6 214  البخور

 ٪32 80  حلقة للذكر

 ٪80  200  طهي األكالت التقليدية

 ٪100 * 1160  المجموع

   )250(والنسب مستخرجة من العينة األصلية  خم العينة ناتج عن تعدد اإلجاباتتض* 

  

نالحظ من خالل هذا الجدول تقارب في نسب شراء الدراز وإشعال الشموع              

ع الكحل في العينين وهي على التوالي ـة ووضـالت التقليديـوالبخور وطهي األك

الكاكاو (فيما يخص شراء الدراز  %77.6و %80و %85.6و%88.8و 100%

وطهي األكالت التقليدية، فهي إلكرام األهل وإسعادهم وبث السرور في ) والحلويات



إلى وع فتقام بمناسبة المولد النبوي الشريف وتشير ـم أما فيما يخص إشعال الشمـقلوبه

أضاءت وأنارت الطريق أمام الناس أن والدة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وحياته 

وكذلك يقال أنه في والدته وضعت الشموع في كل غرف المنزل أما وضع الكحل للعينين 

ر مرات في كلتا العينين ـفهي في مناسبة عاشوراء فتكحل كل عين خمس مرات أي عش

 وكذلك األمر بالنسبة للبخور فهو يعم المنزل رمـمن مح 10ق التاريخ الهجري ـلتواف

د أما فيما يخص ـوهي تقاليد وعادات بقي الناس محافظين عليها أبا عن ج برائحة طيبة

ر ال تقوم بها ألن هذه العادة لم ـفإن غالبية األس %32ر والتي مثلت نسبتها ـحلقة الذك

فهذه الممارسات الدينية هي  خاصـة السكان األصليين في المدينةيرثوها عن آبائهم و

البيئات االجتماعية واألحوال االقتصادية وأنماط المعيشة فهي تختلف شديدة التنوع بحسب 

من مجتمع إلى آخر كما يمكن أن تتباين داخل المجتمع الواحد، فمثال تختلف الممارسات 

التقليدية االحتفالية بالمناسبات الدينية في المجتمع الجزائري فالممارسات في الجنوب ليست 

بالنسبة للغرب والشرق، فيمكن أن يكون االختالف كليا أو كالممارسات في الشمال وكذلك 

ذه الممارسات الدينية واالحتفالية يعبر عن مدى تمسك ـجزئيا وعلى العموم فإن القيام به

هذه المجتمعات بدينها بطريقة شعبية، كما أنها تسمح بخلق نوع من التواصل االجتماعي 

ون منعزلين أو بعيدين عن األسرة بين أفراد العائلة واألقارب خاصة للذين يعيش

  .  واألقارب

  



  : المحافظة على الممارسات التقليدية عند الختان 3-6

تقليدية ـر أفراد العينة على الممارسات الـيبين مدى محافظة أس) : 56(الجدول رقم

  عند الختان

  التكرار                  

  
  الممارسات التقليدية

  النسبة  التكرار

 ٪80.39 82  الحناء

  ٪80.39 82  لبس القندورة

 ٪25.49 26  وضع خمسة عليها

 ٪37.25 38  إقامة وليمة

  ٪17.64 18  البارود

  ٪19.6  20  لم يختن 

 ٪100 *266        المجموع

   )102(والنسب مستخرجة من المجموع  خم العينة ناتج عن تعدد اإلجاباتتض* 

 

لممارسات التقليدية التي مـازال محـافظ   نالحظ من خالل هذا الجدول أن ا             

ـ       %80.39 %80.39ـعليها هي الحناء، وليس القندورة وإقامة وليمـة بنسـب تقـدر ب

على التوالي، وتحمل هذه الممارسات قيما مختلفة فالحناء تحمل قيمـة جماليـة    37.25%

رة فهي تسهل وكذلك لتبعد العين الحاسدة عن الولد الذي يراد ختانه ، أما فيما يخص القندو

على الطبيب ختان الولد فترتفع إلى فوق وتبقى كذلك حتى يشفى الجـرح فقيمتهـا قيمـة    



وظيفية، أما فيما يخص الوليمة فهي تدخل في إطار عادة المعروف كما قلنا في الجـدول  

فيخرجه الفرد في مناسبات األفراح كالختان مثال، أما فيما يخـص الممارسـات    )52(رقم

ود مثال يقوم به الذي يملك البندقية ويستعمل أيضا إلبعاد العين والسحر عن األخرى فالبار

الطفل المختون وندخل في هذا اإلطار الخمسة الموضوعة على القندورة، ولـذلك فهـذه   

الممارسات بها قيمة رمزية  ومادية في نفس الوقت فالحناء لها قيمة جمالية والقندورة لها 

ة الوليمة والخمسة الموضوعة على القندورة تحمل قيمة دينية، قيمة وظيفية والبارود وإقام

كما يمكننا اإلشارة إلى أن ختان الولد أصبح مناسـبة احتفاليـة تسـمح بإلتقـاء األهـل       

واألقارب، والتواصل االجتماعي مع الجيران وأخيرا فـإن هـذه النتيجـة التـي يمكـن      

دية للختان قيما رمزية ومادية فـإن  ارسات التقليمالصها عن هذا الجدول أنه كما للمخاست

 . االجتماعي للختان ككل قيمة اجتماعية تتمثل في منح األهل واألقارب فرصة لالتصال 

  

  

  

  

  

  

  



  :عرض النتائج -4

ة األخيـرة والتـي   ـة بالفرضيـا والمتعلقـة وتحليلنا لهـقـتطرقنا في الجداول الساب 

ر إي أثـر  ـما هي إي لم تكن عملية التحضافترضنا فيها بقاء بعض القيم البدوية ثابتة ك

ف الشباب من التمسك بها أو التخلي عنها وقد خلصنا إلى النتائج ـح في تغيير موقـواض

  :التالية

زال الشباب في الوسط الحضري يقبل أكثر على الزواج من المرأة الماكثـة  ـما ي -

ـ عام ةتزوج من امرأ في البيت ويفضلها عن المرأة العاملة وإذا ما ير ـلة فإن الكث

روجها الـدائم  ـ، وهذا تفاديا لخ من الشباب يشترط عليها ترك العمل بعد الزواج

  .من المنزل

ته من الخـروج  ـنع زوجـري، يمـط الحضـيزال الشباب المتزوج في الوس ما -

إلى السوق ويرى فيه أمرا معيبا كما أنه يرى أن عملية التسوق هي عمل ذكوري 

فقط باإلضافة إلى أن الشباب كما رأينا الحضر ال يقبـل  مقتصر على فئة الرجال 

 .الخروج الدائم للمرأة

ية ـالعنصر النسوي يعزف عن المشاركة في المنظمات السياس تزال المرأة أو ما -

ال سواءا اآلباء أو األزواج انخراطها في هذه التنظيمـات  ـض الرجـذا لرفـوه

ن وهو عـدم السـماح للمـرأة    ـلييذه النتيجة إلى العنصريين األوـود بنا هـوتع

 .بالخروج من المنزل واالختالط بفئة الرجال



ـ يمة إخراج المـسك بقـري يتمـط الحضـزال الشباب في الوسـي ما - روف عـ

في المناسبات السعيدة كالنجاح في البكالوريا أو التوظيف يقرنها بالصـدقة بحيـث   

 .تعبر عن الشكر والحمد للفضل الذي منه اهللا عليه

ـ ـيمة استضافة الضيف في المنزل وهـباب يتمسك بقـزال الشـي ما - يرا ـذا تعب

ـ ـر نظـيف وينظـرم وحسن استقبال الضـود والكـن الجـمنه ع ية ـرة سلب

 .ن يستضيف ضيفه في المطعم أو المقهىم إلى

ما من بـين  ـوس يحافظان على مكانتهـيزال اللباسان التقليديان القشابية والبرن ما -

رى بحيث نرى الشباب في الوسط الحضري لم يسـتغني عنهـا بـل    األلبسة األخ

 .مازال يحافظ على لبسهما سبالعك

يزال الطعام أو الكسكس هو ركيزة األطعمة التقليدية ورمز من رموز التعبيـر   ما -

 رتباطا وثيقا بقيمـة الجـود والكـرم   عن الخصوصية المدنية وهذه األكلة ترتبط ا

 .مازالت متمسكة بهذه األكلة كطبق رئيسي مميز فاألسرة في مدينة قصر الحيران

تين اآلنيتين القصعة والمهـراس  بقيت األسرة في مدينة قصر الحيران متمسكة به -

وأما " الطعام"ازالت تستعملهما إلى يومنا هذا الن القصعة ترتبط باألكلة التقليدية وم

 .فهو برتبط بالتوابل التي تستعمل في شهر رمضان الكريم" المهراس"



ة التي تقام في األعراس يعمل بها إلى اليوم ـض الممارسات التقليديـزال بعـت ما -

كالبارود والحناء وإقامة الحفل والوليمة فاألسرة في مدينة قصر الحيـران بقيـت   

 .متمسكة بها ولم تتخلى عنها

ونفس الشيء بالنسبة للممارسات التقليدية إلى تقام في المناسبات الدينية باسـتعمال   -

لشموع وشراء الدراز ووضع الكحل في العينين وكذلك األمر بالنسبة للممارسات ا

التقليدية عند ختان الولد كالحناء والبارود وإقامة وليمة وعلى العموم فإن األسـرة  

ـ  ـ ـفي مدينة قصر الحيران مازالت متمسكة بغالبية تلك الممارس ة ـات اإلحتفائي

 .ن أو المناسبات الدينيةتاـة سواءا في األعراس أو الخـالتقليدي

    

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  



  

  : االستنتاج

ـ   إلى خلصت هذه الدراسة             ر ـأن هناك عالقة تأثيرية بين عمليـة التحض

القة في أن التحضـر أدى  ـدد هذه  العـة وتتحـم البدويـتماعي و القيـر االجـوالتغي

رز هذا من خـالل التخلـي   إلى تغير موقف األفراد وخاصة الشباب من القيم البدوية ويب

 عنها أو استبدالها بقيم أخرى 

أدت عملية التحضر إلى تغير بعض القيم األسرية وتتمثل هذه التغيرات في تغير   - 1

نظرة الشباب إلى القيم العائلية حيث أصبح يميل نحو االستقاللية األسرية وظهـور  

 ريمـة االختيـا  نمط األسرة النووية والتحرر من سلطة األب كما تبنى الشـباب ق 

الشخصي في الزواج وظهر االتجاه إلى الزواج الخارجي كما أصبح الشباب يميل 

اء العائلي ـم إلى االنتمـأكثر نحو تنظيم عملية اإلنجاب باإلضافة إلى تغير نظرته

 .فلم يعد المحدد الرئيسي للمكانة االجتماعية ) األصل (  

قتصادية وتتمـثل هذه التغــيرات  أدت عملية التحضر إلى تغير بعـض القيم اال  - 2

في تغير نظرة الشباب إلى األرض الزراعية بحيث لم تعد هـذه األخيـرة المثـل    

األعلى للملكية والمحدد الرئيسي للمكانة االجتماعية كما أن الشـباب اتجـه نحـو    

االدخار في المؤسسات الرسمية الحديثة كما أصبح المال والثروة هو المحدد األهم 



الجتماعية هذا باإلضافة إلى أنهم عرفوا مجاالت استثمارية جديدة وجهـوا  للمكانة ا

 .إليها مدخراتهم كما تغيرت نظرتهم إلى تربية الحيوانات وممارسة الصيد 

أدت عملية التحضر إلى تغير بعض القيم السياسية وتتمثل في تغير موقف الشباب   - 3

و المعيار األساسي في اختيـار  فلم يعد هذا األخير ه) العرشي ( من الوالء القبلي 

السياسية باإلضافة إلى أنهـم   تالمترشح كما أنهم اتجهوا إلى االنخراط في المنظما

بالمـؤسسات الرسمـية الحديثة ) كبار السن ( استبدلوا المـؤسسات الالرسمـية 

في فض أي صراع أو نزاع سواءا كان عائليا أو قبليـا وكـذلك نبـذ    ) القضاء ( 

 .قديمة ذات الداللة القبلية واستعمال األسماء الحديثة لألحياء التسميات ال

أدت عملية التحضر إلى تغير في بعض القيم العامة وتتمثل فـي تغيـر موقـف      - 4

الشباب من التطير لرؤية أفراد يكرهونهم أو للحيوانات ذات اللون األسـود وكذلك 

السـخرية أو التـي    تغيـر موقفهـم من المناداة باأللقاب وخاصـة التي تنم عن

تحمل دالالت قبلية أو عرشية كما أن موقفهم تغير مـن ممارســة األلعــاب    

 ببحيث أنهم تخلو عنها وتم اسـتبدالها باأللعــا  " السيـق والفلجـة " التقليديـة 

الحديثـة باإلضافـة إلى تغيـر نظرتهـم إلى الشارب فلم يعد يحمل تلك القيمـة  

مر بالنسبة لقيمة البشارة فقد تراجع تمسكهم بها كثيرا التي ترمز للرجولة وكذلك األ

 . ، كما قل استعمالهم لألمثال الشعبية في التحاور اليومي 



بقيت بعض القيم البـدوية تحافـظ على مكانتهـا في سلم القـيم على الرغــم    - 5

من عملية التحضر وهي تتنوع ما بين أسـرية واقتصادية وسياسية وعامة فنجـد  

ب ما زال يميل أكثر إلى الزواج من المرأة الماكثة بالبيت ويأبى خروجها أن الشبا

من المنزل سواءا للعمل أو للسوق وانخراطها في العمل السياسـي انـه مـا زال    

متمسكا بقيمة اللمة ويقبل على المشاركة فيها ويتمسك أيضـا بقيمـة المعـروف    

أنه أيضا ما زال يتمسـك  فيقـوم بإخراجه في المناسبات السعيـدة والحزينة كما 

" بقيمة الجود والكرم وحسن االستضافة ويدخل في هذا اإلطار بقاء األكلة التقليدية 

كمـا أننـا   )  القصعة ( كالجود طبق يقدم للضيوف في اآلنيـة التقليدية " الطعام 

) البرنـوس  ( و ) القـشابية ( نجـد الشباب ما يـزال يلـبس إلى يومـنا هـذا 

التقليدية  كما أننا نجد اسر الشباب  مازالت تتمسك بـأهم الممارسـات   من األلبسة 

التقليدية التي تقام في الزواج و المناسبات الدينية و الختان ، ونجملـها في البارود 

للولد الـذي  )  القندورة ( و إشعال الشموع والبخور و إلباس ) الدراز ( وشـراء 

  . يراد ختانه 

الذي اشرنا إليه بثالث متغيرات مستقلة هـي المسـتوى   وقد تبين لنا أن التحضر 

) مدة اإلقامة الحضـرية (التعليمي، سوق العمل الحديث ، االستقرار داخل المدينة 

وتغير موقف الشباب من بعض القيم البـدوية األسرية االقتصادية السياسية العامة 

  . و تمسكه ببعضها اآلخر قد أثبتت صحتها من خالل تجريبها ميدانيا



  :ة ـاتمـخ

إن التحضر من الدوافـع األسـاسية للتغيـر االجتماعي فهو يشمـل الجـانبين           

  المـادي و المعنوي فأما المادي فنعني به عــدد السكان و شكل المدينة و حجمهـــا 

و توسعها العمراني أما المعنوي فنعني به السلوكات و األفكار و القيم التي يتبناها أفـراد  

جتمع في حياتهم اليومية ، بحيث أن انتقال الفرد من نمط الحياة البدويـة إلـى نمـط    الم

الحيات الحضرية يوازيه انتقال من تبني القيم البدوية إلى تبني قيم أخرى حضرية وهـذا  

االنتقال ال يكون مباشرة و إنما بطريقة تدريجية وهذا ألن مدينة قصر الحيران مازالـت  

. ن سيرورة التحضر ولم ترقى بعد إلى مصاف المدن الكبـرى  في الخطوات األولى ضم

فلقد أثر التحضر على القيم األسرية التي كانت سائدة في المجتمع البدوي كتراجع األسـر  

الممتدة و ظهور األسر النووية و فقدان األب لسلطته التقليدية كما تراجع الزواج الداخلي 

تنظيم النسل كما تراجعت مكانـة األصـل أو   ومال الشباب إلى االختيار الشخصي و إلى 

  .االنتماء العائلي كمحدد للمكانة االجتماعية 

كما أننا نجد تأثيره على القيم االقتصادية فلقد تراجعت قيمة األرض الزراعية لدى الشباب 

، وأصبح المـال و الثـروة بالنسبة لهم هو المحـدد األهم للمكانة االجتماعية  وعرفـوا  

يثة لالدخار و مجاالت جديدة لالستثمار ،  و تركوا تلك األماكن الالرسـمية  مؤسسات حد

  .لالدخار و المجاالت التقليدية لالستثمار 



ولقد أثر التحضر أيضا على القيم السياسية ، فتراجع الوالء القبلي و المؤسسات الالرسمية 

نه أن يثير النعرات وعرف الشباب طريقهم إلى نبذ كل ما من شأ) كبار السن ، الشيوخ ( 

القبلية و اتجهوا إلى المؤسسات الحديثة لفض النزاع كالقضاء و المحاكم و عدم اللجـوء  

  .إلى الثأر و االنتقام 

و في هذا الشأن أيضا تغيرت بعض القيم العامة كتراجع قيمة التطير ، و المناداة باأللقاب 

ية و قيمة البشـارة وأمـور أخـرى    و استعمال األمثال الشعبية و ممارسة األلعاب التقليد

  ) .الرجولة ( كرمزية الشارب 

و لكن هذا ال ينفي بقاء بعض القيم و الممارسات البدوية متمسكا بها من طـرف أفـراد   

المجتمع كالزواج من المرأة الماكثة في البيت و عدم السماح لها بالخروج من المنزل إلى 

ننا نجد بقاء قيمة اللمة و المعروف الجود و السوق أو انخراطها في العمل السياسي كما أ

 القشـابية  (و) القصعة(و ) كالطعام(الكرم و بعض األكوالت و األواني و األلبسة التقليدية 

  .و بعض الممارسات االحتفالية في المناسبات الدينية و الزواج  و الختان ) و البرنوس

وية في طريق الزوال و بقية و من خالل ما سبق نقول أن التحضر وضع بعض القيم البد

البعض اآلخر يحتل مكانة معتبرة في سلم القيم و لكن ليس المهم أن التحضر يعمل علـى  

تغيير القيم البدوية و إكساب الفرد قيما حضرية أو نقول حديثة بينما المهم هو ما هي القيم 

ة سيئة وال كـل  التي نريد أن نغرسها في سلوكات و أفكار الشباب فليست كل القيم البدوي

القيم الحضرية حسنة بل علينا أن نعرف ما هي القيم الجيدة في كال النمطين فإذا قلنـا أن  



الوالء القبلي قد فرق بين القبائل فإن التعصب لألحزاب فرق بين أفراد األسرة الواحدة و 

 إذا كان الثأر موجود في المجتمع البدوي فإننا نجد اإلجـرام و الجريمـة المنظمـة فـي    

المجتمع الحضري و نشير أيضا أن شريحة ال يستهان بها من الشباب تقـرن التحضـر   

بالتميع حتى و لو لم يفصح عنه بقوله فهو يمارسه بالفعل فنالحظ غياب الحشمة و الحياء 

و الشهامة و تقدير الكبار فمثال نجد البنات يلبسن لباسا غير محتشـم  و نجـد الشـباب    

   امــة أمــام أنظــار النــاس كبــارا               يتحــرش بهــن فــي الســاحات الع   

و صغارا ، رجاال  ونساء ،كما نجد أن السرقة و االعتداء تمارس أمام مرأى الجميـع و 

و إضافة إلى ذلك نجد بعض أصحاب الحافالت يسمعون الركاب غناء شرقيا أحد ينجده ال 

ن هناك الشيخ أو العجوز أو الزوج مع زوجته و ال يبالون إذا كا   ماجنا أو غربيا صاخبا

، و هـذا األمـر   ) القدرية(أو األب مع ابنه أو ابنته أو األخ مع أخيه و بمعنى أعم غياب 

يعود في نظري إلى غياب الدور الفعال للمؤسسات الرسمية الحديثة التـي حلـت محـل    

  .المؤسسات الالرسمية فأصبح هناك فراغ مؤسساتي داخل المجتمع 

ا يمكنني أن أضيف شيئا آخر وهو تساؤل فحواه ما هي المدينة التي نرغب في الوصل كم

إليها مكن حيث التخطيط العمراني الذي يلبي رغبات أفراد المجتمع و يتالءم مع قـيمهم  

االجتماعية و يميز المدينة الجزائرية عن باقي المدن األخرى ، و نتخلـى عـن التقليـد    

، و نتحلى بالحكمة التي تدفعنا إلى أخذ كل ما هو إيجـابي   األعمى لآلخرين في كل شيء

  .و ترك ما هو سلبي سواء في تراثنا أو في تراث اآلخرين 



و في األخير نقول أن التحضر ليس هو العامل الوحيد الذي عمل على تغيير القيم البدوية 

ر الهائـل  و بروز قيم جديدة ولكن هناك عوامل أخرى ال تقل أهمية عن التحضر كالتطو

في مجالي اإلعالم و االتصال كاالنترنيت و ظهور الفضائيات بكل أنواعها اإلخبارية منها 

و الدينية و الغنائية و الدرامية و الرياضية و الكارتونيـة الموجهـة للصـغار و الكبـار     

وخاصة فئة الشباب و كذلك ظهور الهواتف النقالة كل هذا  يلعب دورا هاما في ترسـيخ  

م و السلوكات و األفكار لتلك الشرائح الهامة في المجتمع ولذلك البد من وضعها بعض القي

في حيز االهتمام و إعطائها الفرصة الكافية من العنايـة و المراقبـة   ) العوامل األخرى(

  والتي من الممكن أن تكون ركائز هامة لدراسات سوسيولوجية مستقبلية       
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  بحث العلميوزارة التعليم العالي وال

  جامعة الجزائر

  

  استمارة البحث
القيم : "مقدمة في إطار التحضير إلعداد رسالة ماجستير في علم االجتماع الحضري حول 

  ".دراسة ميدانية على عينة من شباب مدينــــــــة قصر الحيران "البدوية بين الثبات والتغير 

  

  :تحت إشراف األستاذ                                   :                  إعداد الطالب

 محمد بومخلوف.د*                                                  عطاءاهللا النوعي*
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  ...) .أخرى حددها(
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