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  :إلى الوالدين الكريمين  

  .   أمي الحبيبة، التي غمرتني بحنانها الكبير طوال حياتي

   الحنون ، الذي لم يحرمني من أي شيء منذ ولدت ،  أبي

  .  و شجعني في دراستي إلى درجة ال حد لها

    إلى من يقاسمني نفسي ، زوجي العزيز ،الذي هيأ لي السكن

  .   و المودة، و بث في نفسي األمل والقدرة على االستمرار

  ".عبد الحق" و " منال " ولدايكبدي، ات    إلى ثمرة حبي، فلذ

  . إلى كل عائلتي و عائلة زوجي   

   .  إلى كل صديقاتي و من يحبني
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 .عمال المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة •

 كل من ساعدني في المركز األسقفي للدراسات •

 .   و األبحاث

 .كل المبحوثين الذين ائتمنوني على أسرارهـم  •

كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا  •
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   :ةــالمقدم �

        تعتبر عملية التنشئة من العمليات الحيوية التي ال يخلو منها أي مجتمع إنساني 
ولوجي إلى فاعل على اإلطالق، فهي العملية التي ينتقل عن طريقها اإلنسان من كائن بي

  .اجتماعي
األسرة المؤسسة األولى التي تتولى عملية التنشئة االجتماعية، بحيث تساهم تعتبر         

بشدة في غرس القيم االجتماعية و المعايير الثقافية التي تضمن للفرد اندماجه و للمجتمع 
عالقاته و دوره و  فاألسرة هي المجال االجتماعي األول الذي يمارس فيه الفرد ،استمراره

  .تحقيق مكانته، ليتم بذلك التفاعل االجتماعي
  عالقة األخ باألختمن بين العالقات الرئيسية التي تتشكل داخل مؤسسة األسرة،        

التي تعكس في الواقع بعض أساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدها الوالدين مع كل من 
  .ل بين الذكر و األنثى أو على العكس التمييز بينهمااألخ و األخت، و مدى تحقيقها للتكام

لقد حاولنا من خالل هذه المقاربة السوسيولوجية لعالقة األخ باألخت في األسرة         
، أن نتعرف على بعض )ة( مبحوث و 150حسب عينة البحث المتمثلة في ، الجزائرية

  .قةالجوانب االجتماعية و الثقافية التي تحدد شكل هذه العال
من أجل ذلك تطلب األمر منا تقسيم موضوع البحث إلى بابين، يتمثل الباب األول         

 فيتمثل في الجانب الميداني، يسبقهما الفصل األول و في الجانب النظري، أما الباب الثاني
  .المتبعة في البحثهو فصل تمهيدي نستعرض فيه الخطوات المنهجية 

 الدراسات السابقة التي ترتبط  فيالذي بدأنا به الجانب النظريالفصل الثاني تمثل         
لتمييز بين الجنسين في المجتمعات فيه ل تعرضنا بموضوع بحثنا، ليليه الفصل الثالث الذي

  .البشرية، بدءا بالمجتمعات البدائية ثم بالمجتمعات القديمة وصوال إلى الديانات السماوية
لتاريخية في هذا الفصل كان ضرورة منهجية فرضها اعتمادنا على الطريقة ا        

علينا اهتمامنا بمعرفة مدى تغلغل ذهنية التمييز بين الجنسين في الماضي البعيد 
                              . منهاالحديثة خاصة العربيةفي المجتمعات  استمراره ات، لدرجةللمجتمع
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ى أساليب التنشئة التي اعتمدتها األسرة  فقد تعرضنا إل الرابع،أما في الفصل        
للتمييز بين األخ و األخت، و استعملنا طريقة المقارنة لنعرف االختالف الموجود  التقليدية

  .بين أساليب التنشئة االجتماعية المعتمدة مع كال الجنسين
  كان خالصة لبعض التغيرات االجتماعية، االقتصادية و الثقافيةخامسالفصل ال        
التغير الذي حدث في األسرة على مستوى خاصة تعرض لها المجتمع الجزائري، التي 

الصراعات النفسية ـ االجتماعية التي كذلك العالقات بين الجنسين، ، المكانات و األدوار 
  .يعيشها المجتمع في ظل احتكار فرص العمل و الثروة

ا به خالل مقاربتنا الميدانية الباب الثاني تضمن الجانب الميداني، الذي قمن        
لمجموعة من اإلخوة و األخوات للتعرف على شكل العالقة التي تربطهم ببعض، و مدى 

قة التي تربط بين تأثير بعض األساليب التنشئوية التي يعتمدها الوالدين في تحديد نوع العال
ين من أشكال األخ و األخت ، كما حاولنا معرفة ما مدى تأثير الحوار و التعاون كشكل

  . في تحديد نوع العالقة بينهمااالجتماعيالتفاعل 
ضعنا شروط وجب توفرها في بحيث و،  "قصدية العينةال" في بحثنا استعملنا         

 بعض جوانب هذه لوصف و استعنا بالمنهج الوصفي التحليلي، )ت ( المبحوثين و 
حصلنا عليها عن طريق تقنيتين  ت)ت ( العالقة، وقمنا بعرض نماذج لبعض المبحوثين و 

 طريقة المقارنة بين األحياء الشعبية و ا، كما اعتمدن و المقابلة االستمارةأساسيتين هما 
األحياء الراقية، و بعدها قمنا بتحليل المعطيات التي تحصلنا عليها و وضعناها في جداول 

  .وعيادر استطاعتنا تحليلها سوسيولوجيا و موضبسيطة و مركبة، حاولنا ق
في األخير، أتممنا موضوع بحثنا بالنتائج و الخاتمة، مع إدراج المراجع التي         

 ، باإلضافة إلى استعنا بها في الجانب النظري و في المدخل العام المنهجي للدراسة
      .الملحق األساسي المتمثل في استمارة البحث
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 ل األول  ـالفص   

  ث  ـة في البحـة المتبعـالخطوات المنهجي         
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  :المبحث األول �
 

  :  الموضوعاختيارأسباب  �

 ينصحون و يؤكدون على ضرورة اإلبداع االجتماعالكثير من الباحثين في علم         
ئما العلمي، وهذا ال يحدث إال بالتجديد و الخروج من الروتين و المواضيع التي تتكرر دا

  .، سواء في رسائل الماجستير أو الدكتوراه
 هذا الموضوع، الختيارالذي دفعنا  هذا هو الدافع العلمي األول و الموضوعي        

فعن طريق القراءة السوسيولوجية األولية وجدنا نقصا ملحوظا  فيما يخص هذا 
األخ و األخت في  مخصصة بكاملها لدراسة تطور العالقة بين  أبحاثا نجد إذ لمالموضوع؛

األسرة الجزائرية، هذا ال يعني أننا لم نجد دراسات تناولت هذه العالقة، ولكن كانت 
أن أغلبها   إلى مع اإلشارة،أغلبها في فقرات جزئية أو فرعية ال تتعرض إليها بعمق

  .ارتبطت باألسرة التقليدية
النسوي  نهاية اللسانس للشعر الكبير بالمرأة، باعتبار أننا خصصنا مذكرة اهتمامنا        

 لدراسة واقع المرأة الجزائرية في األسرة التقليدية، االجتماعية –و داللته النفسية 
  . التي  كانت تعاني منهااالجتماعية –والصراعات النفسية 

فكما اخترنا الشعر كأداة ثقافية لفهم المرأة، الواقع، الصراعات و األحالم التي تعيشها؛ 
 في رسالة الماجستير تطور العالقة بين األخ و األخت في األسرة الجزائرية؛ اخترنا اآلن

لنفهم المرأة ونعايش الواقع معها؛ لكن في دور و مكانة محددة و هي األخت، و في عالقة 
   .هو كذلك في دور و مكانة محددة و هي األخو جدلية مع الرجل 

ذا الموضوع، التجارب التي نعيشها في ختار هنمن األسباب الذاتية التي جعلتنا         
حياتنا اليومية، و التي يمكن أن تشكل أول المصادر، باعتبارها نتيجة لمالحظات متكررة 

 ، )أقارب ، جيران ، أصدقاء (االجتماعيو مكثفة لهذه العالقة سواء في األسرة أو المحيط 
  .ت الخاضعة و الضعيفةد هذه العالقة ، التي تجعل دائما من األخفلقد تبين لنا تعقّ

  .تعرف على أهم العوامل التي تتحكم في تغيرهانلذلك أردنا فهم و دراسة هذه العالقة ل
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  : الموضوع اختيارالهدف من  �

 هو تقديم رسالة ،من بين األهداف التي نصبو إلى تحقيقها باختيارنا لهذا الموضوع        
 تكون مساهمة متواضعة في إثراء  محاولة نريدها أنو ماجستير موضوعية و علمية،

  .البحث العلمي  في الجامعة الجزائرية
 الجزائرية، عن في األسرة معرفة التغيرات التي حدثت  في هذا البحث إلى نهدفماك

  .طريق دراسة إحدى العالقات المشكلة لها، و هي عالقة األخ باألخت
شفافية أكبر، لنتعرف على سنحاول طوال البحث و بموضوعية  أن نتناول هذه العالقة ب

  . و النفسية التي تؤثر فيهااالقتصادية االجتماعية،أهم المكانيزمات 
لمرأة، فنحن نهدف من  با كثيرا  في موضوعنا نهتم،كما أشرنا سابقانا، باعتبار        
 اليومي الذي تعيشه المرأة االجتماعي معرفة الواقع  إلى لهذا الموضوعاختيارناخالل 
ية من خالل عالقتها مع أخيها الرجل ، و هل تعاني من صراع في هذه العالقة الجزائر

  .كما تعانيها في المجتمع ككل ؟
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  :الثـانيالمبحث  �
 

  :إلشكاليةا �

 : تغيرات عديدة، شملت كافة المجاالتاالستقالللقد عرف المجتمع الجزائري بعد         
 المالحظ السوسيولوجي في انتباه و ما يشد ، و الثقافيةماعيةاالجت، االقتصاديةالسياسية، 

فقد المجتمع في كثير من  أن هذا التغيير يتم بسرعة كبيرة و مدهشة، تُ هوالوقت الحاضر
تؤدي إلى ظهور العديد من المشكالت السوسيولوجية التي تعيق تطوره  األحيان توازنه، و

  .فقر و خروجه من دائرة التخلف و ال،وازدهاره
باعتبار األسرة الخلية األساسية في المجتمع، لكونها المؤسسة التنشئوية األولى         

 عرفت بدورها تغيرات كثيرة ،التي تلقن الطفل ثقافة مجتمعه من عادات و قيم و معايير
يكمن ذلك خاصة بعد فتح مجال التعليم و العمل  ،االجتماعيةفي األدوار و المكانات 

 للمرأة، التي أصبحت تقوم بدور فعال في تحسين دخل األسرة، و االقتصادي و االجتماعي
  . للبالداالقتصاديةالتنمية 

، تشكل المنطلق األول الذي يكسب فيه الفرد االجتماعية العالقات فيفاألسرة كنظام فعال 
  إلىباالنتماءاألنماط السلوكية و الثقافية المسؤولة عن تطوير شخصيته و تكوين شعوره 

 و اندماجهالجماعة، و أنه جزء ضروري فيها، األمر الذي يؤهله فيما بعد إلى تحقيق 
  .االجتماعيةمكانته 
 بمعزل عن  ال يقوم و األدوار داخل أي أسرةاالجتماعية توزيع المكاناتإن         

 و كيفما كانت نوعية المجتمع الذي ،الخصوصية الثقافية لذلك المجتمع، و بصفة عامة
ر العالقات بين الجنسين يحتل مكانة محددة في ، فإننا نالحظ أن المنطق الذي يسيندرسه

  .االجتماعيةتنظيم العالقات 
  للفرد،االجتماعية التنشئة يرورةسهذا المنطق هو عامل أساسي في إن استدخال         

 دورا  و من ذلك فهي تلعبالعالقات،هذا ما يفسر أن العائلة هي المكان المتميز لهذه 
  . أو تغييره الموضوعاالجتماعيالنسق  على حاسما في الحفاظ

   األسرة الجزائرية من نمط تقليدي، يعتمد أساسا على سيطرة النظام انتقلتلقد         
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 انعدام الذي يميزه شبه االجتماعيبصفة مطلقة، و دونية مكانة المرأة في الهرم  األبوي
والرجل،  تقتضي الحوار و التشاور بين المرأة جتماعياال كعملية للتفاعل االتصاللعملية 

  . يميزه تغير في األدوار و المكانات داخل األسرةإلى نمط حديث
  ،، فهو السيد المسيطراالجتماعي القمة في الهرم ، في النمط التقليدي،يحتل الرجل        

مما جعل عملية اآلمر و الناهي؛ و المرأة هي المطيعة، الضعيفة و المسيطر عليها، 
 بينهما تقتصر على األوامر و النواهي و انعدام أسلوب النقاش؛ هذا المخطط االتصال

  .للعالقة بين الرجل و المرأة هو من بين المميزات األساسية لألسرة التقليدية الجزائرية
ئة من التنش  تعتمد الثقافة التقليدية أساسا على التمييز بين الجنسين منذ المراحل األولى

 الفعلية االنطالقة ، بتفضيل الذكر على األنثى، و يوم الميالد في حد ذاته يعتبراالجتماعية
لهذا التمييز الممارس، حيث يستقبل الذكر باألفراح و الزغاريد؛ واألنثى بالسكوت 

  .الموحش و كأن الموت قد حل بالبيت
 يث؛ بتغير ظروفها األسرة من النمط التقليدي إلى النمط الحدانتقالكان         

الجزائرية   و الميكانيزمات التي تسيرها، فهل هذا يعني أن األسرةاالقتصادية، االجتماعية
كانت في  ؛ التياالجتماعيةتتجه حقيقة نحو تغيير نوعي فيما يتعلق بمبادئ التنشئة 

  . األنثى ؟ الماضي تعتمد أساسا على التفرقة بين الجنسين، و هذا بتفضيل الذكر على
 ؛ هو بروزاالجتماعيمن بين التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري في بنائه         
  ،فاحشة الثراء  بين شرائح المجتمع؛ فلقد نمت فئة من األغنياءاجتماعية – اقتصاديةفروق 

 التي كانت االجتماعيةعلى حساب فئة فقيرة ال تجد لقمة العيش ألفرادها، وتقلصت الفئة 
ل الفئة الرئيسية في المجتمع الجزائري، لذلك ال نستطيع أن نفهم عملية قبل ذلك تشك

 -االجتماعية و العالقات داخل األسرة بدون التركيز على الظروف االجتماعيةالتنشئة 
 - السوسيوانتمائها التي تعيش فيها ، فاألسرة الجزائرية أصبحت تختلف في االقتصادية
إلى فئة متوسطة ليس لهم نفس الحظوظ في األكل، ، فاألفراد في أسرة تنتمي اقتصادي

  اللباس ، السكن ، التسلية و الثقافة، كالتي يتمتع بها أفراد األسرة التي تنتمي إلى فئة 
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 في التصورات و األفكار و اإليديولوجيات فيما االختالف غنية، و بالتالي ينتج اجتماعية
  .   يتعلق بطريقة الحياة

   التي االقتصادية -االجتماعيةلعالقة بين األخت و األخ بنوعية الفئة فهل تتأثر ا       
  راقي أم ( و التي ارتبط تحديدها في إشكالية بحثنا بنوعية الحي ،تنتمي إليها األسرة

   . ؟)شعبي
 و ، بين األخ و األخت على نوع العالقة بينهما ؟االتصالما مدى تأثير عملية         

   التي االجتماعية بين الذكر و األنثى من بين القيم االتصال عملية راعتبا من انطالقاذلك 
، و التي نالحظها في المؤسسات اإلدارية و التعليمية و حتى االجتماعينتجت عن التغير 

  .دة في الحوار، المشاركة في الرأي و التعاون مجسالترفيهية؛
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  :الفرضيات

  :الفرضية األولى  �

يؤثر في ) التمييز بين الجنسين، ،معاملة الوالدين لألبناء (االجتماعية التنشئة أساليب
  .العالقة بين األخ و األخت في األسرة الجزائرية

  

   :الفرضية الثانية  �

 في تحديد نوع العالقة ،)الحوار ، التعاون  ( االجتماعي كعملية للتفاعل ،االتصاليؤثر 
  .ئرية بين األخ و األخت في األسرة الجزا

  

   :الفرضية الثالثة  �

   إلى االنتماءتتباين نوع العالقة بين األخ واألخت في األسرة الجزائرية حسب 
  .الشعبيةاألحياء الراقية أو 
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 :المبحث الثــالث �
  

 :تحديد المفاهيم �

  : التنشئة االجتماعية ـ 1

م األساسية في تفسير الظواهر         يعتبر مفهوم التنشئة االجتماعية من المفاهي
االجتماعية، حيث يتعلق األمر بالعملية التي ال يخلو منها أي مجتمع إنساني، فعملية 
التنشئة االجتماعية هي التي يتحول عن طريقها اإلنسان من كائن بيولوجي إلى فاعل 

هي السيرورة التي عن طريقها يندمـج األفراد في مجتمع ما، حيـث " اجتماعي، 
تدخلون القيم، المعايير، القوانين الرمزية، و يتلقون الثقافة عامة، لكن أيضا اللغة و يس

  1".المحيط، فهي تشكل تلقينا و ضبطا 
التنشئة االجتماعية هي حصيلة تفاعالت الفرد مع محيطه األسري و االجتماعي،         

المدرسة، األسرة، ( وذلك من ميالده إلى وفاته، عن طريق مؤسسات اجتماعية 
، تتولى هذه المؤسسات تلقين الفرد ثقافته و معتقداته كي يندمج في المجتمع ...)اإلعالم

الذي يعيش فيه؛ و يتم ذلك بطرق مباشرة حينا و غير مباشرة أحيانا أخرى، بالتلقين أو 
  .بالتقليد و التمثل

لى دمج الفرد في تعتبر عملية التنشئة االجتماعية إذن تلك العملية التي تعمل ع        
غرس القيم و المعتقدات و التقاليد االجتماعية و اللغة و جميع الرموز " مجتمعه من خالل 

و خلق الرغبة عنده للتماثل مع القواعد االجتماعية، و تساعده أيضا على (... ) الثقافية 
  2" .ترابطها مع بقية المهارات األخرى لكي يمارس دوره االجتماعي 

  

  :إلجرائيلتعريف اـ 

التنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل تربيته األسرية، لها عالقة  إن        
مباشرة مع السلوكات المختلفة داخل البيت و خارجه، فالجو العائلي و أساليب التنشئة 

                                                           
 355p, 1994, ème édition6, Dalloz:  Paris,  Sciences SocialesLexique des, )Madelaine( GRAWITZ -1 

   . 128، ص1991دار اآلفاق الجديدة، : ؛ بيروت2ط ،نقد الفكر االجتماعي المعاصر، )عمر(معن خليل  -2
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االجتماعية التي يعتمدها الوالدين مع أبنائهم لها تأثير اجتماعي ـ ثقافي على مختلف 
  .رات المستقبلية التي سوف يحملونها التصو

من بين األساليب التنشئوية التي حاولنا قياسها و اعتبرناها أبعاد سوسيولوجية         
أسلوب التمييز بين الجنسين و الذي نقصد به تمييز األخ عن : لمفهوم التنشئة االجتماعية 

ا، هذا التمييز يحافظ على األخت، و تقسيم المجال الزمني و االجتماعي و المكاني بينهم
النظام األبوي و أسلوب تفضيل األخ على األخت الذي يبدو أكثر شدة ، كمنع األخت من 

  .المشاركة بالرأي و إعطاء األولية دائما لألخت في كل المجاالت
التربوية التي يمارسها الوالدين في نقل معايير طرق الجتماعية تمثل االإن أساليب التنشئة 

مجتمع لألبناء ، و كيفية تحديدهم ألدوار و مكانات كال الجنسين، و خالل بحثنا و قيم ال
  .سوف نحاول معرفة تأثير بعض هذه األساليب في تشكيل نوع العالقة بين األخ و األخت

  

   :التفاعل االجتماعي ـ 2

  :        يشكل التفاعل محور الحياة االجتماعية في المجتمعات اإلنسانية، و هو عملية 
  تشير إلى حقيقة هامة مؤداها أن حياة اإلنسان في جماعات، و تفاعله معـها " ( ...) 

 و ما يتولد عن ذلك من عالقات اجتماعية متعددة بتعدد العمليات التي تمثل أشـكال 
  عملية التفاعل، تقـوم على مبدأ األخذ و العطاء بين األفراد و بينهم و بين الجماعـات

 1".و المجتمعات 

صورة اجتماعية واضحة لحاجة اإلنسان إلى التفاعل مع " ابن خلدون " قدم لنا العالمة ي
  ما لم يكن هذا التعاون فال يحصل له قوت " و ... اآلخرين في الغذاء، الدفاع عن نفسه

  و ال غذاء، و ال تتم حياته، لما ركبه اهللا تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، 
أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السالح فيكون فريسة الحيوانات و يعاجله و ال يحصل له 

   2".الهالك عن مدى حياته، و يبطل نوع البشر 

                                                           
  ،2000المكتبة المصرية، : إلسكندرية ؛ ا، ط التفاعل االجتماعي و المنظور الظاهري، ) السيد ( علي شتا  ـ  1

   .21 ص     

       .47، ص 1999المكتبة العصرية، :  بيروت؛ 1ط ،مقدمة ابن خلدون، )عبد الرحمن ( ابن خلدون ـ 2
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فالتفاعل االجتماعي هو أساس الحياة الجماعية، و الشرط األول في تكوين األنظمة و 
 األساس المؤسسات االجتماعية و التفاعل اإليجابي القائم على التعاون و التآزر هو حجر

  .للعالقات القوية و السليمة التي تضمن لألفراد االستقرار النفسي ـ االجتماعي
  

 : التعريف اإلجرائي ـ 

        يتميز التفاعل بين األفراد باألداء المصحوب بالفعالية، كذلك التفاعل بين األخ و 
حب، اإلخاء و األخت إذا كان تفاعال إيجابيا بينهما حيث تنمو عالقتهما نحو مظاهر ال

التعاون، المشاركة و الحوار الدائم، أما إذا كان التفاعل سلبيا، تميزت العالقة بينهما 
  .بالكراهية، الحقد و الفرقة

  : لقياس درجة التفاعل بين األخ و األخت اعتمدنا على مؤشرين أساسيين هما
 :الحوارأ ـ 

يه في قياس االتصال         هو مؤشر سوسيولوجي أساسي في بحثنا، اعتمدنا عل
اإليجابي بين األخ و األخت و درجة التفاعل بينهما، و تمثل الحوار في المناقشات، و 
الحديث الذي ينتج عن قبول كل منهما لآلخر، و هو اتصال لغوي يعتمد على تبادل 

  .اآلراء
استثنينا االتصال من طرف واحد، الذي تمثل خاصة من األخ اتجاه أخته، حيث اقتصر 

ى األوامر فقط، ألنه حسب رأينا يخرج من إطار الحوار، فهذا األخير يقتضي تساوي عل
  .في الحقوق

  : اونـالتع ب ـ 

        هو أحد مظاهر التفاعل االجتماعي، و هو التعبير المشترك لكل من األخ و األخت 
لتحقيق أهداف مشتركة، كانت تتجه في بحثنا إلى األهداف الشخصية التي تخص كل 

  .نهما، بغض النظر من استفادة الطرف اآلخر من ذلكم
قد يكون التعاون ماديا أو معنويا، و هو المساعدة و التضامن الذي يكون من قبل طرف 
إلى الطرف اآلخر الختصار الجهد العضلي أو الفكري، و كسب المال وربح الوقت، و قد 

  .يكون مطلوبا أو عفويا و لكن ليس باإلكراه
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  : االجتماعيةالعالقات ـ 3

        لدى كل فرد منا ميل غريزي لالجتماع و االرتباط باآلخرين، رغبة منه في  
التفاعل معهم،  و يكون ذلك إما من أجل تلبية حاجياته االقتصادية، أو حاجته إلى من 
يشاركه ميوله واهتماماته، و من ثم الشعور بالحب، ويحدث ذلك عن طريق االتصال 

ل باآلخرين هو حاجة إنسانية أساسية ألنه عن طريقها تتشكل العالقات االتصا" معهم ف 
  1".االجتماعية، يحافظ عليها و يعبر عنها 

منبع " تعتبر دراسة العالقات االجتماعية قسما مهما في السوسيولوجيا الحديثة ألنه         
نا رجاال أم  فنحن سواء أك ،2"التعاون بين أفراد المجموعة و تهيئة لكل عمل جماعي

 أطفاال أم كبارا، أغنياء أم فقراء، فإن لكل منا عالقات اجتماعية مجسدة واقعيا في ،نساء
 ... المحبة و المودة في األسرة، اللعب مع األصدقاء، العمل مع الزمالء 

من بين أهم العالقات على اإلطالق هي تلك التي تنتج عن الروابط الدموية بين         
، و هي العالقات التي ... تكتسي طابعا مختلفا عن عالقات العمل، الصداقةاألفراد، فهي

الدم هو الوسيلة العضوية المفضلة إلعطاء جسد : " تحدد النموذج الثقافي للمجتمعات ف
و العالقة بين األخ و األخت التي هي محل دراستنا تندرج ،  3"اإلنسان بصمة ثقافية 

  .ضمن إطار الروابط الدموية
  

  :تعريف اإلجرائيالـ 

        نقصد بعالقة األخ باألخت، الرابطة الدموية التي تجمع كل منهما و من نفس 
الوالدين، و يتمتعان بكامل القوة العقلية و الجسمية، و يعيشان مع بعضهما تحت سقف 
واحد، و في تفاعل دائم، و أردنا من خالل مقاربتنا لهذه العالقة أن نفهم تأثير المتغيرات 
المستقلة و التي تمثلت في أساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدها الوالدين في تحديد نوع 

                                                           
            

: Montréal,  )NICOLE ( GERMAIN :  Trad,  Les bases de la communication humaine, )GAIL (  MYERS -1 
    Mc Graw Hill , 2ème  édition, 1990, P59. 
2- AMADO ( GILL) GUTTET ( ANDRE ) , Dynamique des communication dans les groupes , Paris :     

    ARMAN COLIN, 2ème édition ,1993 , p116.  
. 99p,  1994, l’harmattan:  Paris, éthique et science, Les cultes du corps, ) BERNARD ( ANDRIO –3  
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العالقة بينهما، كتفضيل األخ على األخت، التمييز بين الجنسين، إعطاء األخ حرية أكثر 
  .من األخت 

   
  : رةـاألس ـ 4

ل الذي يمثل الثقافة         األسرة هي الخلية األساسية في المجتمع، ألنها النسق األو
بالرغم من صغر حجم األسرة إال أنها تعتبر من أقوى النظم اإلجتماعية " السائدة فيه و 

التي تشكل البناء اإلجتماعي، و هي ليست أساس المجتمع فحسب بل هي مصدر األخالق 
  و الدعامة األولـى التي يتلقى فيها الفرد ثقافته مجتمـعه من معايير و قـيم 

  1".تو سلوكا
إنها المؤسسة التنشئوية األولى التي تتلقى الطفل، لتلقنه مختلف الخبرات و           

التأثير األول الذي يخضع له " المفاهيم األساسية الندماجه في المجتمع الذي يعيش فيه ف 
الطفل في بداية تطوره هو المحيط األسري، الذي يعتبر مكان التفاعالت األولى و 

ولى، فاألسرة تبقى خالل السنوات األولى المكان الرئيسي لمرجعية الطفل التدريبات األ
  2."الصغير

إذا كانت التجربة األسرية مالمح نمو اإلنسان و قدراته و تكيفه في مرحلة الطفولة، فهي 
كذلك تعمل على تحديده الستقالليته، و مفهومه لذاته في مرحلة المراهقة، و تحدد مدى 

  .افه في مرحلة الرشد تحقيقه لذاته و أهد
  

  :التعريف اإلجرائي  -
   

، بحيث قل تغير الشكل الحالي لألسرة الجزائرية و اختلف عما كان عليه في القديم        
حجمها و شكل بنائها، فانفردت كل أسرة بمسكن خاص بها و استقلت عن العائلة الممتدة 

   . للمجتمع الجزائرية سياألسامن بين الخصائص الثقافية ،التي كانت في الماضي 
 تمثل العالقة بين الجنسين في األسرة أحد مراكز التحوالت، و تلقي في الواقع        

، و عالقة الضوء على أنماط الصراع الذي يحدث في األسرة خاصة و في المجتمع عامة

                                                           
   . 47 دون تاريخ، ص دار النهضة العربية،: ، الزواج و العالقات األسرية ، بيروت، الزواج) سناء ( الخولي  ـ 1

:  Paris,  D’une bonne relation à une  négociation réussite,  )SCOTT ( et BROWN ) ROGER (  FISHER -2 
    le Seuil, 1982, p28.  
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 باعتبارها نتاج ثقافي ،األخ و األخت من بين العالقات التي تعكس مخطط هذه العالقة
  .االجتماعية التي تعتمدها األسرةساليب التنشئة أل
  

   :الحي – 5
  

في بحثنا، المفتاح السوسيولوجي الذي استعنا به للقيام " الحي " يشكل مفهوم        
تقسيم إداري لمدينة ، قطعة من مدينة لها مميزات أو وحدة " بطريقة المقارنة و هو 

  1."لعمال حي تجاري، حي برجوازي ، حي ا: خاصة بها 
  

   :اإلجرائيالتعريف ـ 
  

 على باالعتمادي  الشعبي و هذا  و الحراقيي الالح: منا مفهوم الحي إلى  قسلقد        
  : المؤشرات التالية 

  :الراقيي الح ـ أ 
راء ،شوارعها تكون من فيالت تحيط بها حدائق خضو ي من الناحية العمرانية فه        

تنتمي إلى الطبقة الغنية ،و اعتمدنا على "  أسر راقية " تسكنها تكاد تخلو من الناس،
 لكل أفرادها :(، عدد السيارات )الذي كان مرتفعا( تصنيفها على الدخل الشهري لألسرة

 كذلك ، التي كانت أغلبها وظائف سامية في الدولة(، مهنة الوالدين )سيارة خاصة به
فبعضهم (  ، السفر إلى الخارج )ال حرة أعمب عالية في الجيش الوطني الشعبي ومرات

  .، كيفية قضاء العطلة )يزاول دراسته في الخارج خاصة في فرنسا
  :  الشعبي الحي ـ  ب

يوت تقليدية كذلك ب و ال عبارة عن مزيج بين العماراتوفهمن الناحية العمرانية         
اب العاطلين عن العمل،  بالناس و الراجلين و األطفال، خاصة الشب كتظبعض الفيالت ، ي

هي شوارع تنبعث من شرفاتها روائح األكل، و " . حيطست " الذين يتكئون على األسوار 
 من الطبقة المتوسطة التي تمثل أكبر شريحة تسكن فيها أسر  : موسيقى الراي أو الشعبي
 مع عدم قدرة توفير ،تستطيع تلبية الحاجات الضرورية لألفرادللشعب الجزائري و هي 

  ... الكماليات كالسيارة ، السفر إلى الخارج 

                                                           
 1- Le petit Larousse, illustré, Paris : Larousse – Bordas, 1997, P843. 
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 :المبحث الرابــع �
  

   : اإلطار النظري للبحث �

        يعتبر اإلطار النظري حصيلة سيرورة من التراكمات المعرفية في الحقل العلمي، 
ويعتبر الحجر األساس في البحوث السوسيولوجية، ألنه يساعد الباحث في بلورة إشكالية 

بطريقة  يات، كذلك في تحديد المصطلحات و ضبط المؤشراتبحثه و الفرض
  .ابستيمولوجية

 و هي من النظريات البارزة ؛التنشئة اإلجتماعية نظريةاعتمدنا في بحثنا على         
  في حقل السوسيولوجيا، باعتبارها مفتاح فهم أنماط السلوك، العادات، المعايير و القيم 

 أن اإلنسان يـولد و تسيطر عليه دوافع غريزية، فيتلقاه ذلك .إلخ ألي مجتمع إنساني... 
من عادات و قيم، و تمرينه : المـجتمع بمؤسساتـه االجتماعية المختلفة، لتعليمه ثقافته

  .و طريقة تفكيره، مع سلوكات و طرق تفكير المجتمع ككل على مطابقة سلوكه
ية التي مر بها مفهوم التنشئة  أهم المراحل التكوين1" ميشال دينكن " يقدم لنا         

، و 1921سنة " تنشئة " استعماله في األدب اإلنجليزي كلمة ب فبدايته كانت االجتماعية،
إال أن استعمالها  .ف و العيش و التفاعل مع المجتمعكان المقصود بها تهيئة الفرد للتكي

قرن التاسع الحديث يعتمد على نظريات أربعة علماء عاشوا في النصف الثاني من ال
الذي اعتقد بأن الفرد يكتسب تعاليمه األخالقية من المجتمع من " سكموند فرويد  " . عشر

الذي ركز على مشكلة هامة ترتبط " جي ميد :" خالل ذاتيته األخالقية، و العالم اآلخر هو 
 فهو يعتقد أن عالقات" تشارلز كولي " تماعية، أما الجبأصل ووظيفة الذات في العملية ا

الجماعة األولية هي األساس في بلورة و نمو األخالق األساسية عند الفرد؛ و العالم 
الذي اعتقد بأن العمليات الرمزية للفكر المنطقي تشتق  دائما من التفاعل " بياجي"

  . بصورة تدريجية و منظمة االجتماعي

                                                           
  دار الطليعة للطباعة :  بيروت ؛1ط إحسان محمد الحسن،:  ، ترجمة جتماعال، معجم علم ا) ميشال ( دينكن ـ  1

 .225،226، ص 1981،النشر و        
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ي الحقل  فاالجتماعيةالتنشئة  بنظريةزاد اإلهتمام في اآلونة األخيرة         
 المعاصرين بدراسة موضوع المرأة، باعتبارها االجتماعالسوسيولوجي، حين اهتم علماء 

  .عنصرا فعاال في كافة مجاالت الحياة
 الذي تعيشه المرأة االجتماعي هو الواقع ، انتباههم في الكثير من األحيانما شد        إن 

ل الكثير منهم، و على وجه في المجتمعات المتخلفة خاصة العربية منها، حيث حاو
جولييت منس، جرمان تيون، الكوست دوجردان، فاطمة ( الخصوص الباحثات 

 خرق جدار الصمت و ،...) المختصة في الطب النفسي نوال السعداوي المرنيسي، و
، و عن شللها الفكري و االقتصاديةبالتحدث عن معاناة المرأة، تبعيتها  كسر التابوهات
 التي كانت االجتماعيةن في الواقع نتيجة سوسيولوجية ألساليب التنشئة العقلي، الذي كا

عتمد في األسرة التقليدية في المجتمعات العربية عامة، و على وجه الخصوص في العائلة تُ
الجزائرية التقليدية، التي اعتمدت التمييز بين الجنسين كأسلوب أساسي في التنشئة 

ب و من ثم يتشر  المطلق للذكر على حساب األنثى، لألبناء، بإعطاء الحقاالجتماعية
ن لهما، لكي يعرفان منذ نعومة لقّبالقيم التي تُ) األنثى،  األخ ـ األخت  ـ الذكر(  األبناء 

  .أظافرهما أنهما مختلفان من حيث المكانة و الدور الذي حدد لكل منهما
ب التنشئوية المعتمدة في تكافؤ في الحقوق و الواجبات، وكل األساليالعدم  إن       

 و األمثلة هنا كثيرة أبرزها ،األسرة تؤكد قيمة الذكر، بل تقدسها في الكثير من األحيان
خالل البحث الذي قامت به في منطقة األوراس، عن عدد " قودري" الرجل الذي سألته 

تي تقام عند  الذكر الوحيد، كذلك الوالئم الابنهأبناءه فلم يذكر إطالقا بناته، و إنما عد 
 .         عند ميالد اإلناث، و اللعنة و الحزن الذي يحّلورميالد الذك

تخضع بالتلقين أحيانا و بالعنف أحيانا أخرى لتنشئة "  طفولتها المبكرة ذفالبنت من        
اجتماعية تهيؤها لقبول وضعيتها الدونية ووجودها المزدري، و يصدمها واقع التمييز بينها 

يها الذكر في المجال و الخطاب و لحظات اللهو و األكل و النوم و في الهندام و و بين أخ
في استعمال الجسم ساكنا أو متحركا و في عالقتها بأنواع من األشياء و أصناف من 

 1".الرجال و النساء 

                                                           
     ، 10 ، عدد  إنسانياتمجلة، "وضعية المرأة و العنف داخل األسرة في المجتمع التقليدي " ،) محمد ( حمداوي   ـ 1

   .22، ص 2000 جانفي ـ أفريل       
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ت التمييز بين الجنسين هي حصيلة سيرورة من  التي أكداالجتماعيةفالتنشئة         
 التقاليد و المعايير التي تلقن للفتاة منذ والدتها بأنها إنسان غير كامل من الناحية العادات و

العقلية و الفكرية، و بأنها لغيرها للطاعة، للعمل، و خاصة للزواج، للوالدة، و تبعيتها 
 ـ للرجل في كل المياديـن، و ال تحتل مكانتها كفاعـل اجتماعي داخل النسـق السوسيو

   وتتحسن  وضعيتها عندما تصبح مسنة و لديها أبناء، أصبحت زوجة عائلي إال إذا
  .ذكور

تفضيل المرأة المتزوجة على العازبة من األمور التي تبين " نازك المالئكة " تعتبر        
من المظاهر التي نستخلص منها استهانة : " استهانة المجتمع بشخصية المرأة حين تقول 

 المتزوجة تعتبر أهم من الفتاة اآلنسة فهي تتمتع بمزايا كثيرة و المجتمع بالمرأة أن السيدة
ل ذلك على أن قيمـة المـرأة في عرف المجتمع ليست أفال يد. تنـال احترام الناس 

 1".بشخصيتها و ثقافتها و سلوكها و إنما يأتيها هبة من زوجها ؟ 

        الق ألنها المؤسسة  على اإلطاالجتماعية المؤسسات تعتبر األسرة من أهم
التنشئوية األولى التي تتلقى الطفل، و هي التي تمارس الدور األساسي و األول لعملية 

عملية إزاحة الجانب البيولوجي " بأنها " دوركايم "  التي يرى  و للطفلاالجتماعيةالتنشئة 
و ، فهي من تغرس في الذكر 2  "االجتماعيمن نفسية الطفل لصالح نماذج من السلوك 

األنثى نماذج السلوك الخاصة بهما من خالل تحديد األدوار و المكانات لكل منهما،و تقسيم 
  .المجال المكاني و الزمني حسب جنس كل منهما

ر مستمر، و المجتمـع الجزائري أكثر من غيره  في تغياالجتماعيةإن الحياة         
إلخ ، كما أن ...ة، الثقافية ، السياسياالقتصاديةعرف تغيرات في شتى ميادين الحياة 

األسرة بدورها تعرضت إلى تغير كبير على مستوى األدوار و المكانات التي أصبح يتمتع 
بها األعضاء المشكلين لها، و يكمن ذلك خاصة بدخول المرأة إلى عالم التعليم و العمل و 

و نمو سعيها الواضح إلى تحقيق شخصيتها و المساهمة إلى جانب الرجل في ازدهار 
 التي االجتماعية أساليب التنشئة  فير تغي هل صاحب هذاالمجتمع الذي تعيش فيه، لكن
  . ؟ تعتمد على التمييز بين الجنسين

                                                           
  .53، ص 1980دار العلم للماليين، :  بيروت ؛2ط ،، التجزيئية في المجتمع العربي)نازك (  ـ المالئكة 1
 .39، ص 1993 منشورات جامعة دمشق، : سوريا؛1ط ،، علم االجتماع التربوي)علي (  ـ أسعد لطفة 2
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 :الخامــسالمبحث  �
 

  :و التقنيات المستعملةهج ـاالمن �

من أجل إنجاز بحثنا الذي يفرض علينا أن نتناوله نظريا و ميدانيا، حاولنا أن         
  .ن عدة مناهج لتكون دراستنا لمشكلة البحث أكثر شموليةندمج بي

و تم استخدامه بشكل أساسي و مباشر، لفهم عالقة ، المنهج الوصفي التحليليلقد استعملنا 
  :بأنه  أساليب التنشئة االجتماعية، و يعرف هذا المنهج مدى تأثرها باألخ باألخت و

الوصول إلى أغراض  و منظم من أجلطريقة من طرق التحليل و التفسير بشكل علمي  " 
  .1"علمية و محددة، لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان معينين 

 :                                        2ثالثة وظائف نستعرضها كاآلتي الوصفي التحليلي للمنهج        
        ع الدراسة، و ذلك في ضوء أ ـ التحديد التصوري للعوامل التي ترتبط بالظاهرة موضو

  .الفرض     
  .ب ـ الكشف عن المتغيرات التابع و المستقل

  ج ـ تحديد الكيفية التي تترابط بمقتضاها المتغيرات، موضوع الدراسة و تحديد درجة            
  .     االرتباط

بوصف نموذج   في الجانب النظريباعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي، قمنا        
التنشئة االجتماعية في األسرة التقليدية لكل من األخ و األخت و العالقة التي تربطهما،  

حاولنا وصف و تحليل بعض أساليب التنشئة االجتماعية التي قد  ف،أما في الجانب الميداني
  طة ـد العالقة بين األخ و األخت، و هذا عن طريق جداول بسيـلها دور كبير في تحدي

مركبة توضح العالقة بين المتغيرات المستقلة التي تمثلت في غالب األحيان في بعض و 
  لة الوالدين لألبناء، الحوار ـز بين الجنسين، معامـيالتمي: أساليب التنشئة االجتماعية 

  .و التعاون، و تأثيرها في المتغير التابع و هي العالقة بين األخ و األخت

                                                           
  ديوان  : ، الجزائرمناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، )محمد ( ، الذنيبات محمود )عمار (  بوحوش ـ 1

 .129، ص 1995     المطبوعات الجامعية، 
    -مكتبة األنجلو: ، القاهرة المنهج في علم اإلجتماع في ضوء النظرية و التكامل المنهجي، ) محمد ( عارف  ـ 2

 .214، ص1975     مصرية، 
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من جمع  لمنهج الوصفي التحليلي الذي يتعدى وصف الظاهرة،من هنا يبرز دور ا        
  .   للبيانات و تصنيفها، إلى تحليلها و استنباط النتائج ذات الداللة السوسيولوجية

كما مكننا هذا المنهج من معرفة االتجاهات و المعتقدات لدى األفراد حول تمتع األخ 
فات التي يريدها كل من األخ و األخت بحرية أكثر، و التمييز بين الجنسين، كذلك المواص

  .في اآلخر
لتوضيح الذهنية  التاريخيةالمقاربة  استعماللقد فرض علينا موضوع البحث         

القديمة المرتبطة بالتمييز بين الجنسين، و التفضيل الذي يبدو مطلقا للذكر على حساب 
  .لثااألنثى في جميع المجتمعات التي تعرضنا إليها في الفصل الث

ة عن طريق الماضي ـول على أنواع من المعرفـج التاريخي للحصـ يستخدم المنه"
؛ 1" الحاضرة االجـتماعيةبقصد دراسة و تحليل بعض المشكالت اإلنسانية و العمليات 

 التي تعتبر االنتقادات  توقعنا ألننا، في البدايةه المقاربة بهذاالستعانة كثيرا في نالقد تردد
:  لكننا تساءلنا كثيرا ، يكاد يخرج عن الموضوع)حشو(ر أعاله مجرد الفصل المذكو

 مازال  الحلم بإنجاب الذكر من األحالم ، رغم  التقدم العلمي و التكنولوجي الكبير،لماذا
األكثر رغبة ؟ أال يبدو ذلك راسبا من رواسب الثقافة البشرية، و جزءا ال يتجزأ من 

  . اإلنسانيالذهنية السائدة في ماضي التاريخ
كان رائدا عندما قرر أن " دوركايم " ، و لعلطريقة المقارنة  في بحثنااستعملنا        

المقارنة من الوسائل التي يتمكن الباحث بواسطتها من االستفادة من المعطيات التي 
أو التجربة، أو التعرف على العناصر الثابتة و المتغيرة في الظواهر  يظهرها البحث

  .جزم بقوله في األخير بأن علم اإلجتماع ال يكون إال مقارن و منهجي  ة واالجتماعي
سيرورة معرفية عن طرقها نسعى إلى فهم ( ...) المقارنة هي أساس كل معرفة " ف

  . 2"ظاهرة بمواجهة الحاالت المختلفة التي ظهرت فيها 
قارنة وضعية المرأة  حين قمنا بم، طريقة المقارنة        اعتمدنا في الجانب النظري على

 بين تنشئة الذكر و البنت في األسرة كذلكبالرجل في المجتمعات البشرية المختلفة؛ 

                                                           
  .77، ص1984مكتبة الفالح، : ؛ الكويت 1، طأضواء على الدراسة الميدانية، )ناصر ( ثابت  ـ 1
:  Paris, Dictionnaire de sociologie, )B ( LECUYER , )M ( CHARKAOUI , )P ( BESNARD ,  )R (  BOUDON -2  

      Larousse, 1999, p38.  
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الجزائرية التقليدية، باإلضافة إلى مقارنة وضعية المرأة في األسرة التقليدية و المرأة 
  .   العصرية
ثنا حين اعتمدنا  فكانت طريقة المقارنة أساسية في بح،أما في الجانب الميداني        

عليها لمعرفة االختالفات و تباين  أساليب التنشئة االجتماعية بين األحياء الراقية و 
  . األحياء الشعبية، و ما مدى تأثير نوع الحي في تحديد شكل العالقة بين األخ و األخت

ألننا  ،" المقابلة استمارة"   بحثنا هي التي استعملناها فيالتقنية األساسيةإن         
 باإلضافة إلى أنه يمكن األفراد،نستطيع عن طريقها الحصول على بيانات عدد معتبر من 

  .أخرىتقنينها بسرعة أكثر من أي وسيلة 
  : المقابلة استمارةحول أهمية " مادلين قرافيتز " تقول 

 فهي تقنية نحقق عن طريقها المبحوث، هامة بين الباحث و اتصال هي وسيلة االستمارة" 
حث المبحوث على التكلم ، ومن جهة أخرى تحصل : فمن جهة : فا مضاعفا للمقابلة هد

  .1 "الباحث على المعلومات الكاملة
 و  عن طريق المقابلة الشخصية بيننا وبين المبحوثيناالستماراتلقد تم توزيع         
 ، و أكدنا لهم كثيرا على ضرورة اإلجابة بموضوعية، و حرصنا على أن يجيب)ت(

المبحوث على كل األسئلة المطروحة و حدث ذلك بعد خلق جو مناسب و طبيعي بيننا و 
 و اإلدالء االستجابةبينه ،من أجل كسب ثقته و تعاونه معنا ، هذا ما ساهم بشكل كبير في 

  .بالمعلومات 
ن مبحوثا،  لقد كان يو هذا مع ثالثة و خمس " المقابلة" استعملنا تقنية أخرى هي تقنية 

   :هدف من ذلك تحقيق هدفين أساسينال
جمع البيانات مباشرة من المبحوث و التعرف عن قرب على النفس ) ……: " (األول 

 األمر الذي يصعب التعرف عليه عن طريق ،البشرية بمختلف مشاعرها و اتجاهاتها
   .2"الوسائل األخرى لجمع البيانات 

                                                           
,     1993, éme édition9, Dalloz:  Paris,  science socialesMéthodes des,  )MADELAINE (  GRAWITZ -1    

    p599.  

 .101، ص1996دار الفكر العربي، : ؛ القاهرة1، طعلم االجتماع بين النظرية و التطبيق، )صالح ( الفوال  ـ 2
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المبحوثين، خاصة في األحياء الشعبية اقتضاها المستوى التعليمي البسيط لبعض : الثاني 
، والبعض اآلخر الذي ال يحسن التعبير واد أوشايح ، باش جراح ، القالسيار: التالية 

  .؛ و يفضل اللغة الفرنسية، ينتمي غالبية هؤالء إلى األحياء الراقيةباللغة العربية
 لم تختلف محاور،)  5(  موزعة على سؤال، ) 45 ( على االستمارة احتوت        

عما في صيغة التأنيث و التذكير، لقد تغير شكل اإلستمارة  الّاإلناث إكثيرا بين الذكور و 
كان عليه في بداية بحثنا، فبفضل المقاربة االستطالعية لميدان البحث وجدنا أن بعض 
األسئلة تسبب اإلحراج لبعض المبحوثين ، كذلك بعض األسئلة التي لم نجد أنها تحقق 

  . ثناغرض بح
 حيث وجدنا طلبة من ،لقد تم توزيعها بصفة أساسية في المكتبة الوطنية بالحامة        

و ...)  باب الواد بلكور، أول ماي ، باب الزوار ، حسين داي،( مختلف األحياء الشعبية
هذه األحياء ) القالسيار ، باش جراح ، بوروبة، واد أوشايح ( مركز الشباب ببوروبة 

ولى تقع شرق الجزائر العاصمة و هي أحياء شعبية يغلب عليها النموذج مقارنة باأل
التقليدي، و هي أحياء تعاني أكثر من غيرها من مظاهر العنف و اإلنحراف و قلة 

    .المراكز الترفيهية
تحليل " أداة )  ، المقابلة االستمارة( استعملنا باإلضافة إلى التقنيتين السابقتين         

 بعض التقنيات ألنها تمكن الستعمالتكملة " موريس أنجرس " ، التي يعتبرها   "المحتوى
أن يستفيد من وسائل تحليل المحتوى " المستجوب أو السابر لآلراء الذي جمع المعطيات 

لألجوبة التي يحصل عليها من األسئلة التي تعطي حرية كبيرة ) التصنيف ( للقيام بالتفيئة 
   .1"للمستجوب 

  
  
  
  
  

                                                           
Casbah  :  Alger , Initiation à la méthodologie des sciences humaines, )MAURICE (  ANGERS - 1 

      Université, 1997, p89.  
 



 
33

 :السـادسحث المب �

   : العينة و مواصفاتها �

 العينة يتحدد بالموازاة مع الهدف من البحث و اختيارمن المعروف أن أسلوب         
  .البحث كذلك زمن له،اإلمكانيات المتاحة 

و التي تعرف كذلك باسم العينة  >> العينة المقصودة<< لقد اخترنا في بحثنا        
في حالة عدم وجود البيانات " أ الباحث إلى اختيارها الغرضية أو الهدفية، وقد يلج

 عينة عشوائية أو في حالة يكون فيها غرض الدراسة بحث عالقة بين الختيارالضرورية 
  1."متغيرات 

 رغم ما يرتبط بها العينة،السبب الثاني أكثر من األول هو الذي دفعنا إلى اختيار مثل هذه 
  .ليةاحتمامن مشكلة التعميم التي تبقى 

العينات المقصودة هي العينات التي يتم انتقاء  " :كاآلتيتعرف هذا النوع من العينات 
أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوفر بعض الخصائص في أولئك األفراد 

   2." و لتكون تلك الخصائص هي من األمور الهامة بالنسبة للدراسة ،دون غيرهم
  :يليردنا أن تتوفر في عينة بحثنا و تتمثل فيما نحن بدورنا اشترطنا خصائص أ

، ويكون األخ و األخت من أكثر و للمبحوثة أخ أو أكثر،أن يكون للمبحوث أخت أو ـ 
  .الوالدينكال 
  .مستمرة و في حياة زوجية الحياة،أن يكون والدا المبحوثين على قيد ـ 
  .سنةثالثين   و خمس من ثماني عشرة سنة إلى:السنفئة ـ 
  .العزوبيةـ 
   فئة من الحياء الراقية و أخرى من:فئتينأن تتوفر عينة البحث على ـ 

  .الحياء الشعبية 
   بإشكالية العينة،كما أشرنا سابقا ارتبط تحديدنا لهذه الفئات التي اشترطت في         

                                                           
 

 .72، ص 1999دار الشروق للنشر و التوزيع، : ، عمانمقدمة في علم االجتماع، )عثمان (  إبراهيم  ـ1

،          1997دار وائل للنشر، : ، القواعد و المراحل و التطبيقات، عمانمنهجية البحث العلميمجموعة من المؤلفين،  ـ 2
 . 102ص       
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  : و نستدل باآلتي . البحث و فرضياته 
  لمبحوثين الذين يمارسون العالقة األخويةاألمر البديهي األول أننا اخترنا عينتنا من اـ 
  .علينا ومن نفس الوالدين لكي ال يختلط األمر ،) أخت –أخ  ( 
فيما يخص الشرط الثاني المرتبط بأن يكون الوالدين على قيد الحياة ، الرتباط ذلك ـ 

  .بفرضيتنا األولى فيما يخص العالقة بين الوالدين ، و كيفية معاملتهم لألبناء 
   فئة السن فألن سن الثامنة عشر هو سن الرشد ، و فيه يستطيع كل من األخأماـ 

  . و األخت التصرف على طبيعته ، و بمسؤولية أكثر من مرحلة المراهقة 
  فإن األمر لدينا إرتبط بأشياء كثيرة بين األخ و األخت : في حالة العزوبية ـ 

التعاون ، الحوار ، تدخل األخ في ( باعتبارهما في هذه الوضعية يعيشان العالقة يوميا 
على حين قد تتغير بعض األمور في حالة زواجهما ، حاولنا أن ال ننطلق ) شؤون أخته 

  :من أفكار مسبقة ؛ لذلك اعتمدنا على أمرين أساسين هما كالتالي 
النتيجة األساسية للقراءات السوسيولوجية  تعتبر أن السبب األول الذي يتخذه األخ  ـ 1

ممارسة السلطة و الحراسة وحتى العنف على األخت هو خوفه من أن تفقد أخته حجة ل
عذريتها وبذلك تلطيخ الشرف العائلي ؛ فإذا تزوجت فمن العادة أن يذهب ذلك الخوف 

   .االشديد من العار، ليعوضه الشعور بالفرح و الرض
   .ول األول عن تصرفاتها و سلوكهائ بتزوج األخت يصبح الزوج المس ـ 2
 نهدف من الثالثة،بالفرضية )  أحياء راقية –أحياء شعبية (  الشرط األخير  ـ ارتبط3

  .خالله القيام بمقارنة و لو متواضعة لعالقة األخ باألخت في هذه األحياء
  ألفراد العينة على األسلوب التراكمي الذي يتماشى مع العينة اختيارنا في اعتمدنا     

 الكرة" إلى أشخاص نستل منهم على آخرين ، وهذا ما يسمى القصدية ، بحيث كنا نلجأ
  )  Claude Javeau"  (كلود جافو " و التي يعرفها  )  ( Boule de neige "الثلجية
الطريقة التي ترتكز على عينة تتكون من عدد محدود من األشخاص، إذ يضاف : " بأنها 

ة بهم و هكذا إلى أن تكتمل إليهم أشخاص آخرين ، حيث يصرح األولون أنهم على عالق
  . 1"العينة 

                                                           
, L’organisation:  Paris, manuel à l’usage du praticien,  L’enquête par questionnaire,)CLAUDE( JAVEAU -1 

    1987, p68.                
  



 
35

األفراد   عدد قليل مناختيار هذه العينة على مراحل ، في أولها يتم اختيارلقد تم         
الذين تتوفر فيهم الخصائص المطلوبة ، هؤالء يرشدوننا إلى أفراد آخرين تتوفر فيهم نفس 

 حجم العينة استكمال يتم الخصائص ، و تدور العملية في مرحلة ثانية و ثالثة حتى
  .المطلوبة للبحث 

 إلى حدفي األحياء الراقية ) ت ( خاصة مع المبحوثين و لقد ساعدتنا هذه العملية كثيرا 
   .ء الوزراء اثنين من أبناى إجراء المقابلة مع إلوصلنا فيه

       :مواصفات العينةـ 

أنثى ) 96(لها ست و تسعون ، يمثفردا) 150(عينة من مائة و خمسون تتكون ال        
  .ذكرا ) 54(مقابل أربعة و خمسون 

 عدد اإلناث مقارنة بالذكور و هذا في الحقيقة خارج عن إرادتنا، ارتفاعنالحظ منذ البداية 
رغم محاوالتنا الكثيرة للحصول على نفس العدد، هذا راجع إلى رفض الذكور مقابلتنا و 

  .اإلجابة على أسئلتنا
أ بعض المبحوثين الذكور إلى الكذب في اإلجابة على األسئلة ، مما أدى بنا لقد لج        
 بهذا العدد قصد المحافظة على مصداقية اإلجابات ، أما اإلناث فكن أكثر االكتفاءإلى 

  .صراحة و عفوية 
المالحظة الثانية هي أن المبحوثين القاطنين في األحياء الراقية أقل عددا منه في         
: بهم ، و تمثلت هذه  األحياء  في االتصال و يعود ذلك إلى صعوبة الشعبية،اء األحي

 يعود إلى قدرة الذين ساعدونا على االختيارحيدرة ، بن عكنون ، نادي الصنوبر، و هذا 
  . بهذه األحياء االتصال
  :  بالنسبة لتوزيع أفراد العينة حسب فئات السن و الجنس فهي كاآلتي         

  

  

  



 
36

  :حسب الجنس و فئات السن ) ت ( يمثل توزيع المبحوثين و  ): 1 ( ول رقمجدـ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس             

  المجمـوع  أنثـى  ذكـر  فئات السن

  23 ـ 18
55.56%   

  
30  

46.88%   

  
45  

50%   

  
75  

  29 ـ 24
33.33%   

  
18  

45.83%   

  
44  

41.33%   

  
62  

  35 ـ 30
11.11%   

  
6  

7.29%   

  
7  

8.67%   

  
13  

  مجمـوعال
100%   

  
54  

100%   

  
96  

100%   

  
150  
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  حسب الجنس و المستوى ) ت ( يمثل توزيع المبحوثين و  ): 2 ( جدول رقمـ 

   :التعليمي   

  
  

  
 

 
 

  
  
  
 

  الجنس              

  

  المستوى التعليمي 

  
     ذكــــر

  
     أنثــى

  
  المجموع 

  

  ابتدائي

7.40%   

  
04  

         4.16%   

  
04  

        5.33%   

  
08  

  

  متــوسط

          18.52%   

  
10  

        13.54%   

  
13  

        15.33%   

  
23  

  

  ثانــوي

          29.64%   

  
16  

        34.37%   

  
33  

32.67%   

  
49  

  

  جامعي و عليا

         44.44%   

  
24  

         47.93%   

  
46  

      46.67%   

  
70  

  

  ـوعالمجمــ

          100%   

  
54  

          100%   

  
96  

        100%   

  
150  
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 :ســابعالمبحث ال �

  : صعوبات البحث �

        دنا في البداية في إدراج الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا، و ذلك لسبب لقد ترد
يتضح هذا بشدة  مشاكل و عقبات، و تعترضهأنه ما من بحث إال و  و هو النا بديهييبدو 

 حيث  داخل األسرة،االجتماعية، خاصة تلك التي ترتبط بالعالقات االجتماعيةفي البحوث 
  . هذا حسب العديد تدخل في خصوصياتهميعتبر
 لكننا وبعد تفكير طويل أدركنا أهمية إدراجها في هذا الفصل، لتوضيح بعض        

  .األمور التي قد يعاتبنا الكثير عليها
 وجدنا نقصا ملحوظا في الكتب التي تتحدث عن ،فيما يخص الجانب النظري  :أوال  

العالقة بين األخ و األخت في األسرة الجزائرية خاصة في الوقت الراهن، و أعتذر أشد 
  .االعتذار إذا كنت قد أخطأت في تقديري، لكنني في الحقيقة بذلت جهدا كبيرا في البحث

سرة الجزائرية التقليدية تحديدا في إطار المحاور إن ما توفر لنا قد ارتبط خاصة باأل
  :التالية
  .التمييز بين الجنسين و ذلك بتفضيل الذكر على األنثىـ       
  . التقليدية و التركيز في غالب األحيان على األنثىاالجتماعيةأساليب التنشئة ـ       
  .جل المطلقة الذي تعيشه المرأة في ظل سيطرة الراالجتماعيالواقع ـ       

  لحسن حظنا ساعدتنا بعض الروايات للكتاب الجزائريين التي كانت تعبر بصدق عن 
  .بعض جوانب العالقة بين األخ و األخت

 نسبة انخفاض عدم تعاون اإلخوة الذكور معنا، هذا ما يالحظه القارئ فيما يخص :ثانيا   
 بأصدقاء ذكور من باالستعانة بحثنا الذكور مقارنة باإلناث ؛ رغم سعينا الكبير و منذ بداية

  .معهد علم النفس للقيام بمقابالت مع بعض الذكور 
لقد لجأ بعض الذكور إلى طرق الخداع و الكذب التي يلجأ إليها البعض خاصة في         

فهم يتحرجون كثيرا من بعض األسئلة التي ) واد أوشايح ، باش جراح ( األحياء الشعبية 
  .مع أخواتهمتتعلق بتعاملهم 
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كتب ن ا معه مقابلة و كنناهو ذلك األخ الذي أجري  في الحقيقةاأكثر ما أدهشن        
 و يقطن في باش ابتدائيهو عاطل عن العمل، مستوى  (،االستمارةاألجوبة مباشرة على 

  .)يعرف بأنه حي شعبيعتقد أن الكل نجراح، 
ه إذا رفضت طاعته، وليس هناك أي  طويل بأنه يضرب أخت بعد إلحاحالقد أخبرن        

 فهو نادر ال يتعدى األوامر، و أن أمه تفضله كثيرا االتصالنوع من التعاون بينهما،  أما 
على أخواته، ليجيب في األخير و بكل بساطة عن نوع العالقة التي تربطه معها بأنها 

 ألن ،غير منطقي؟ بأنه – بدون استخدام حتى الخيال السوسيولوجي -حسنة، أال يبدو ذلك 
 كالضرب، وقلة التعاون ،العالقة السليمة بين الطرفين ال تبنى أبدا على أسس غير سليمة

  .االتصالو 
خاصة في الحي (صعوبة االتصال بالمبحوثات الماكثات في البيت، و إن تحقق ذلك : ثالثا 

 ن و انزعاجه،، فإن اإلحراج يبدو بدرجة كبيرة في وجوه الفتيات)واد أو شايح: الشعبي 
عند دخول األم إلى الغرفة التي نجري فيها المقابلة، و يزيد هذا الضيق عند دخول األب، 

؛ هذا ما )حدث ذلك مرتين ( الذي يتساءل عن سبب وجودنا لعدم معرفته المسبقة بنا 
  :تتوقف فجأة عن الكالم لتقول لنا) المبحوثة ( يؤدي إلى استغراق وقت طويل، ألن الفتاة 

  ".ال أريد أن يسمع أبي ما أقوله لك، ألنني أحاول أن أكون صريحة معك " 
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  :تمهيـــد �

        تعتبر الدراسات السابقة من بين األدوات المنهجية ، التي تساعد الباحث في تكوين 
ضوع بحثه، باعتبارها إنتاج سوسيولوجي تساعده على نظرة و مقاربة سوسيولوجية لمو

  .طرح إشكاليته، فرضيات بحثه و في اختياره لإلطار النظري 
       الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع بحثنا أنها قليلة، و  ما الحظناه فيما يخص 

قة بين إن توفرت فقد ركزت على األسرة عموما، وال نجد دراسات محددة في دراسة العال
  .األخ و األخت في األسرة الجزائرية 

 لقد تحصلنا على بعض الدراسات التي تناولت هذه العالقة بصورة عامة        
واقتصرت على األسرة الجزائرية التقليدية ، والمالحظة الثانية أن هذه الدراسات تنحصر 

اعية التي تعاني  االجتم–في موضوع المرأة وواقعها االجتماعي و الصراعات النفسية 
                           .منها

قمنا باالستعانة بالدراسات المرتبطة بالعالقة بين األخ و األخت ، لكن في         
 قدمت لنا ، كما، ألنها ارتبطت بشكل مباشر بموضوع بحثنا بالتحديد في فرنسا، والمهجر

ن الذكور، و عن األساليب التي نماذج واقعية لفتيات يتحدثن بصراحة عن عالقتهن بإخوته
  . يعتمدها الوالدين في تنشئتهم 
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 المبحـث األول  �

  :1 "نفيسة زردومي" دراسة الباحثة  •

تمي        تها في الحقل السوسيولوجي الجزائري ، لقد كانت زت هذه الدراسة بأهمي
ي األسرة التقليدية خطوة علمية معتبرة في دراسة أساليب التنشئة االجتماعية للطفل ف

  . الجزائرية
فيما يتعلق بموضوع بحثنا ، تذكر الباحثة أسلوب التفرقة بين الجنسين ، الذي         

منذ ؛ فتعتمده األسرة التقليدية ، و كيف أن تربية الذكر تختلف كثيرا عن تربية األنثى
للعب بدميتها ، لتجد الصغر يبدأ التمييز بين الجنسين ، فالفتاة ال تتمتع حتى بزمن طويل 

نفسها في سن مبكر  مجبرة على إتقان األعمال المنزلية ، فأمها تحضرها تحضيرا قاسيا 
  .لتكون مهيأة لتحمل مسؤولية البيت ، و من بعده مسؤولية بيت زوجها 

في حين أن الذكر يتمتع بمزايا عديدة ، تجعله مدلال بين أفراد أسرته ، فيوم والدته هو 
  .كبير تقام من أجله الوالئم يوم احتفال 

ففي هذه الظروف االجتماعية كيف نتصور أن تكون العالقة بين األخ و األخت في 
  األسرة الجزائرية التقليدية ؟ 

عن عالقة األخ بأخته عندما أرادت أن تعرف " نفيسة زردومي "  تحدثت الباحثة        
د وجدت بأن الذكر حين الغضب ، على من يصب الذكر غضبه في األسرة التقليدية ؟ فلق

وفي غالب األحيان يصب غضبه على أخته، وتذكر الباحثة في هذه الحالة أن المبادئ 
  .التربوية التقليدية ال تحول أبدا دون حدوث هذه السلوكات العنيفة اتجاه األخت 

  م بل بالعكس فالجدة بنفسها هي التي تعطي لحفيدها العصا ليضرب أخته ، كذلك تفعل األ
حين تقبض على ابنتها لكي يستطيع األخ ضربها ، فهي تذهب إلى أبعد من ذلك حين 

و إذا حاولت الدفاع عن نفسها ..." أنت رجل ، اضربها : " تشجعه على ذلك بقولها 
  .تتدخل األم لتأديبها

                                                           
1- ZERDOUMI (NEFISSA), Enfant d’hier, l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel Algérien , Paris :   
    Maspero, 1970,  pp 169-170. 
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تشير الباحثة إلى أن السن ال يلعب دورا في ذلك، بحيث أن البنت يجب أن تتحمل         
في " مراد" ب أخيها حتى لو كان صغيرا عليها، و تستعين لتوضيح أفكارها بشخصية ضر
، فهذه الشخصية اعترفت بأنها "مولود فرعون " للكاتب الجزائري ) le fils du pauvre(رواية

  .قادرة على ضرب أخواتها وفي بعض األحيان بنات عمها
ه و التي تكبره سنا، فعائلته لم تتوانى أنه كان مستبدا بالنسبة ألصغر أخوات" مراد " فيقول 

على تلقين أخواته بأن خضوعهن ألخيهن و طاعته واجب، و موقفه منهن حتى لو كان 
  .الضرب حقا مشروعا يعكس رجولته

هي انعكاس لواقع " نفيسة زردومي " حسب الباحثة )  أخت –أخ ( هذه العالقة         
  .تي تعتمدهااألسرة التقليدية، و أساليب التنشئة ال
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 :المبحـث الثاني �

  :1 "فضيلة مرابط" دراسة الكاتبـة  •

          لقد إهتمت الباحثة في هذه الدراسة بوضعية المرأة في األسرة الجزائرية في 
وقت كانت فيه الدولة الجزائرية تعتمد النظام اإلشتراكي ، و الباحثة بانتمائها اإليديولوجي 

لى توعية المرأة ؛ و ذلك يتم حسبها بضرورة انضمامها و مشاركتها اإلشتراكي تصبوا إ
  .في تطبيق هذا النظام في الجزائر، بخروجها للعمل و مشاركتها للرجل 

تشير في البداية إلى أن وضعية المرأة تبقى كلية من إنتاج الرجل؛ فاألب، األخ، العم، 
 نتيجة أو انعكاس لسلوك للرجل الزوج هو من وضع القانون، و سلوك الجزائرية ليس إال

  .اتجاهها 
هذا المجتمع الموضوع من طرف الرجل و من أجل الرجل، تسوده نوعين من         
  : الذهنيات 

  . ما يصلح للرجل ال يصلح بالضرورة للمرأة  -
 .قد يصلح للرجل) التدخين، الخروج وحدها ( ما ال يصلح لها  -

  .، و الرجل بوزنه يقضي على المرأةإذن حسب الباحثة هناك وزنين و مقياسين
في حديثها عن األخوات، تؤكد الباحثة أنه إذا كان من المؤسف و غير المريح أن تكون 

أو زوجة الرجل الجزائري، فأن تكون أخته هذا ما تعتبره في الواقع " عشيقة " المرأة 
  .جحيما ، فروابط الدم تلعب ضدها

 عالقات غير متساوية، و غير عادلة - الشعوريا–منذ صغره يعيد األخ مع أخته         
التي يالحظها طبيعيا في أسرته، فبدون أن يفكر يحتلها و يسيطر عليها ألنه يعيد المخطط 

  . العام لعالقات الرجل و المرأة في األسرة الجزائرية 
 جهة على أسلوب المقارنة بين الولد األوروبي من" فضيلة مرابط " تعتمد الباحثة         

و الولد الجزائري من جهة أخرى، فتوضح بأنه في أوروبا يفعل الولد نفس الشيء فيما 
يخص شغفه بلعب دور الرجل، و لكنه يلعب هذا الدور مع البنات، زميالته في القسم، 

  . بنات الجيران أو أخوات أصدقاءه
                                                           

1- M’RABET (FADELA), La femme Algérienne suivi de les Algériennes, Paris : Maspero, 1969, pp 13-50.  
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البنت )  ابنة العم أو( لكن في مجتمعنا، أين ال يوجد االختالط بين الجنسين، تعتبر األخت 
الوحيدة التي يختلط بها الذكر، إذن سيطبق سلطته كرجل صغير ، ولعدم وجود فاعلين و 

  ،"حبيبها " هو أخوها، صديقها، حاميها : فاعالت ألدوار معينة، فهو يقوم بكل األدوار 
  .،  ففي اللعب يخلط الطفل الواقع بالخيال"زوجها  " 

خ نحو أخته في األسرة الجزائرية عندما أصبحت تذهب يضاف إلى ذلك واجب األ        
إلى المدرسة، فمنذ صغره يرافق أخته في طريقها إلى التعلم ، و يرجعها إلى البيت ؛ فهو 

  .يدافع عنها ضد الذكور الذين يحاولون التقرب منها أو التحدث معها، وقد يتشاجر معهم
فعلت شيئا، فهو بالنسبة لها الممثل إن األخ يحرس أخته و يؤدبها بالضرب إن         

 أما ،الثاني للسلطة بعد والده ؛ فهذا األخير لديه أعمال كثيرة و ليس بمقدوره أن يتبع ابنته
  .النساء فهن ال يغادرن المنزل، لذلك يلقي األب مسؤولية ترويض بناته على االبن

سلطة األخ تصبح شيئا ، ف" األب " بعد " الثاني " مع مرور الزمن يصبح األخ         
 الذي يبلغ سن الخامسة عشر لتناديه فيما بعد لالبنفشيئا سلطة األب، فاألب يعطي سلطاته 

  " .سيدي"أخواته ب 
صغيرا حسب الباحثة كان يلعب دور الحامي لكنه أصبح ديكتاتوريا، باعتباره         

درسة حين تبدأ مالمح مالكا ألخواته اللواتي كبرن في السن ،فهو يجبرهن على ترك الم
يجب أن تظهري خارج  في سنك ، ال: " جسدهن األنثوي في الظهور ، فيقول إلحداهن 

  ". البيت 
تهن، ا يراقب عالقتهن، صداق، أخواته أكثرسفاألخ في هذه المرحلة بالذات، يحر

الدخول إلى البيت، يطلب منها تفسيرات و  في  و إذا تأخرت إحداهن،قراءاتهن
هو يمنع أخواته منعا باتا من التحدث إلى الذكور، و يرفض أي عالقة مهما ف، توضيحات

  . كان نوعها بين أخته و الذكور
أن عالقة األخ باألخت في األسرة الجزائرية " فضيلة مرابط " تستنتج في األخير         

 بين هي عالقة تسلطية غير عادلة، أين يعيد األخ العالقات غير المتوازنة التي يالحظها
  .في أسرته الرجل و المرأة
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  :ثالــثالمبحث ال �
 

  :العالقة بين األخ و األخت في المهجردراسـات عن   �

من ) أوروبا، أمريكا ( تعتبر الهجرة إلى الخارج و بالتحديد إلى الدول الغربية         
 اجتماعيبين الحلول التي يفكر فيها أغلب العرب وخاصة الجزائريين، للهروب من واقع 

  .أكثر ما يميزه التخلف و الفقر
و معظمهم من المغرب العربي؛ و بالتحديد " فرنسا " كانت قبلة الكثير منهم         

 الفرنسي للجزائر، لقد كان باالستعمارالجزائر،  يعود ذلك إلى ظروف تاريخية ارتبطت 
 العالمية الثانية، مذهال أن نصور الجزائريين الذين شاهدوا فرنسا ألول مرة في الحرب

حين ظنوا أنها الجنة على وجه األرض، كان ذلك بسبب النمو الصناعي إضافة إلى الشكل 
  .المعماري الراقي الذي يميز هذا البلد األوروبي

استقر بعضهم فيها و جاء آخرون من البلد األصلي، آملين في تحسين ظروف         
ر جيل من الشباب يعيش في أسر مسلمة ال تزال حياتهم و أنجبوا أوالدا، يمر الزمان ليظه

تحافظ على هويتها، ولكن في مجتمع غربي، أصبحت بالنسبة إليه بعض التقاليد و 
  .   الممارسات بعيدة عن الحضارة و التمدن، من بينها التمييز بين الجنسين

كذلك عالقة من هنا بدأ الصراع في كثير من العالقات وأهمها عالقة الوالدين باألبناء، و 
األخت باألخ؛ هذه العالقة التي تحددها أساليب التنشئة التي يتبناها الوالدين، كل هذا في 

  .  مجتمع فرنسي
الفتيات في " حسب بحث أجري حول الجالية المسلمة في فرنسا، اتضح أن         

ل المهجر ليس لديهن نفس الحرية مثل الذكور، فهن في غالب األحيان ال يغادرن مجا
الشقة، للمحافظة على شرفهن، فال يخرجن إال من أجل سبب معين، لكن ليس أبدا من أجل 
التجول أو التنزه أو التسكع في الشارع، باختالف الذكور الذين يخرجون كيفما شاءوا 

 في جماعة ما، وهم أحرار في اجتماعيةوذلك طوال النهار و الليل، ليشكلوا عالقات 
  .1"تحركاتهم 

                                                           
1- KHOSROKHAVER (FERHAD), L’islam des jeunes, Paris : Flammarion, 1997, p 118. 
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غم عدم معارضة األبوان في بعض األحيان لخروج بناتهم، إال أن استدخال ر        
بالمطابقة مع " الخارج " و " الداخل "  مختلفا مع المجال ارتباطااإلناث للقيم العائلية تولد 

  .التقسيم التقليدي للمجال لكال الجنسين
 الكبير لالرتيابمنطقيا لقد دخلت الفتيات المسلمات إلى العمل، هذا ما يعتبر سببا         

  اتجاههن، فهن في حاجة دائمة إلى تبرير خروجهن أمام أوليائهم، ولكن أيضا أمام 
اإلخوة الذكور خاصة الكبار، ألنهن مازلن مجبرات لحد اآلن على المحافظة على اندماج 

  . العائلة
لصورة  عن هذه اابتعادهنيتم ذلك بإعطاء صورة جيدة عن سلوكهن، و بمجرد         

المثالية و لو قليال، ربما محاولة منهن تقليد الفرنسيات، يتعرضن إلى أحاديث الناس الذين 
  .رغم حياتهم الطويلة في فرنسا، إال أنهم لم يكفوا عن نقل األخبار حول الفتيات

 فيها اإلناث إلى التعنيف ض، تتعرهذا ما يسبب في بعض األحيان حوادث مؤلمة و محزنة
يكون الحل بكل بساطة إرسالها من طرف الوالدين إلى الوطن األصلي والقسوة، أو 

  .لتتزوج رغما عن إرادتها
 المثال الحديث والذي و، أما في بعض األحيان يتم قتلها للحفاظ على شرف العائلة        

  تداوله بكثرة وسائل اإلعالم الفرنسية، هو الحادث الذي يتعلق بالفتاة التركية 
  الغة من العمر خمسة عشر سنة، و التي تعرضت للخنق في ليلة ما بين الب" نظمية " 
  . من طرف أخيها وتم ذلك بمشاركة والديها و ابن عمها1994 أوت من سنة 14 و 13

حسب أسرتها ـ على المحرمات الجماعية " نظمية " السبب الرئيسي لهذه الحادثة تعدي 
  .  حين لطخت شرف العائلة بخروجها مع الذكورـ

الذي قام بالجريمة والبالغ من العمر اثنا و عشرون سنة، مجرد " عبد اهللا " يعتبر أخوها 
 تعاطى في العديد من األحيان الخمر و حتى المخدرات، هذا ما أدى إلى سجنه ،منحرف

  .لبضعة أشهر
  :  أسباب هذه الحوادث إلى KHOSROKHAVER (FERHAD)" 1" يرجع الباحث         

  .اعة األسرة ألفرادها فيما يتعلق بتنظيم حياتهم اليوميةقلة مساعدة جم

                                                           
1- Ibid. , pp 119,120. 
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خضوع الرجال أكثر من النساء إلى إجراءات التفتيش و المضايقة من طرف المجتمع ـ 
الفرنسي، ذلك ما يؤدي بالرجال إلى قمع األفراد األكثر ضعفا في نفس الجماعة األسرية 

  .وهن النساء
 فإن األخ األكبر يداوم على القيام بذلك، بدون أن تهابنإذا لم يقم األب بمراقبة و إخضاع 

يتحصل على موافقة والده في بعض األحيان، فمبدأ التمييز بين الجنسين يبدوا أنه ساري 
  .المفعول حتى في فرنسا من طرف المهاجرين المسلمين خاصة العرب

 سوى النصح و إن الذكر رغم انحرافه بتعاطيه للكحول و المخدرات، فهو ال يلقى        
  اإلرشاد، أما البنت فيكفيها أن تخرج مع صديق لها، حتى تكون قصة على كل لسان

  .و عرضة للعنف الممارس من قبل األب أو األخ
الفتاة إذن هي نقطة ضعف العائلة، ألنها قد تجلب لها العار بسبب تساهلها الذي يحدث 

  :  نتيجة سلوكات عديدة تتمثل في 
  . د المستمر خارج المنزلالخروج و التواجـ 

  . بالرجال و إقامة عالقة بهمـ االتصال
  .الرغبة في الذوبان في المجتمع الفرنسيـ 

رغبة الفتيات في الذوبان في المجتمع الفرنسي سهلة التحقق بالنسبة لهن، عكس الذكور 
م  و سمعتهانحرافهمالذين يصعب عليهم كثيرا تحقيق ذلك، ألنه أكثر ما يعرف عنهم هو 

  . السيئة
 الذكور عن المعايير و ابتعدكلما " حسب البحث الذي أشرنا إليه سابقا فإنه         

 األولياء من البنات اتخذحطموا المحرمات و تقاليد الجماعة للمجتمع األصلي، كلما 
  1" العائلي لالنسجامإلعطاء الصورة األسطورية  كرهائن
حيث تظهر صورة الذكر معاكسة تماما لألنثى، فهو  للغاية، ايبدو هذا الواقع معقد        

 هذا ما أصبح ؛منحرف يفعل ما يشاء، أما هي فيجب أن تتميز بالعفة و السلوك المحافظ
، خاصة بموجب عالقاتها مع الفتيات الفرنسيات الة للتمييز و الالعدانعكاسبالنسبة للفتاة 

ي؛ فهي لم تصبح قادرة على في المدرسة، أو صديقاتها المتحررات من المغرب العرب

                                                           
1- Ibid ., P 121. 
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استيعاب قيم مجتمعها األصلي خاصة فيما يتعلق بالجنس والزواج المرتب من طرف 
  . العائلة

سلسلة نقل التراث الثقافي الذي يقوم به األولياء في هذه الحالة في خطر تصبح         
المسلمة ي أشد ما يميزها عن المجتمعات تبسبب دخول الفتاة في الحياة الغربية، ال

  . اإلباحية في العالقات الجنسية وغياب التمييز بين الجنسين،المحافظة
 بدراسة بعض جوانب العالقات 1 " الكوست دوجردن "لقد قامت الباحثة         

 داخل األسرة ذات األصل المغاربي والتي تقيم في فرنسا، و من بين العالقات االجتماعية
  .بالدرجة األولى في بحثنا، عالقة األخت باألخالتي تعرضت إليها و التي تهمنا 

ركزت الباحثة في بداية حديثها على أن أغلب الحاالت التي قامت بدراستها والتي         
تتمثل في األخوات، تعتبر األخ بأنه شخص متسلط وهو األخ األكبر في أكثر األحيان؛ 

 بها اإلخوة الذكور، و تم هذا كذلك قامت بتصنيف المواصفات األكثر تكرارا و التي يتميز
القسوة ، الظلم ،البعد،  نعني بهذه : حسب تصريحات المبحوثات وهي على التوالي 

  .  بين األخ و أختهاالتصالالصفة األخيرة بعد سواء في المشاعر أو في 
ثر سرد الحاالت التي تناولتها الباحثة، تخبرنا أن الحالة التي كان فيها األخ أك أثناء        

، الذي باستعماله للسلطة األخوية القمعية أدى "رفيقة "  أخته هو أخ اتجاهتسلطا و ظلما 
  . االنتحاربأخته التي ال يتجاوز عمرها الخمسة عشرة سنة إلى محاولة 

  كل هذا بسبب حادثة تبدو في نظر الكثيرين أنها ال تستدعي كل ما جرى، فذات يوم 
 حاول أحد زمالئها وهو مغربي األصل أن يمازحها من المدرسة،" رفيقة " عند خروج 

  .وذلك بمنعها بذراعه من الصعود إلى الحافلة
: " في هذا الوقت بالذات عبر أخوها الشارع بسيارته و هي تقول في ذلك         

أنت : " شاهدني أخي، أعطاني لكمة، ولكن أنا ليست اللكمة التي آلمتني و لكن قوله لي 
  ".، انتظريني هذا المساء " لست إال حقيرة " كذلك " عاهرة 
من هذا الكالم، ولم تتوقف عن التمعن فيه و القول في " رفيقة " تألمت كثيرا         
، و تملكها الخوف كثيرا من أخيها، وبسبب " أنا لست إال عاهرة، هذا كل شيء " نفسها 

  .     ذلك تناولت علبة دواء بكاملها كانت تتناولها والدتها
                                                           

1- LACOSTE – DUJARDIN (CAMILLE), Yasmina et les autres de nanterre et d’ailleurs. Paris : la découverte, 
 1992, pp 40-42.                        
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بالنسبة إلي ال " سلوك أخيها بأنه ال ينتمي إلى هذا العصر " رفيقة " بعد ما حدث، تترجم 
  ".يزال متخلفا ومحدودا في تفكيره 

سردها لبعض النماذج التي رأينا فائدة " الكوست دوجردن " تواصل الباحثة         
ر والذي أشد ما عرضها، و هاهي حالة األختين اللتين تشتكيان من تسلط أخيهما األكب

  .يميزه القسوة، فهو ال يكف عن ضربهما إذا رفضتا فعل شيء يريده
  إنهما يرجعان تسلطه الذكري إلى سلطة والدهما، الذي يمارس العنف داخل أسرته، 

  ".   إنه مثل أبي، إنه يشبه، لديه نفس طباع أبي " 
ن وجود بعض اإلخوة تخبرنا الباحثة بأن وجود إخوة بهذه القسوة ال يمنع م        

  .المتفهمين، الذين يميلون إلى السلوك المتحرر
  : نستنتج من قراءة هذه الدراسة ما يلي 

 السهل والحوار بين اآلباء و األبناء، كلما وجد بالمقابل باالتصالزت العائلة كلما تميـ 
  .توازن في العالقات بين األخ و أخته

  .ان تسلط األخ األكبرغياب األب يعوضه في الكثير من األحيـ 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
 
 
 



 
52

  :المبحث الرابع �

   :في علم االجتماعدراسات جامعية   •

  :  الدراسة األولى ـ 1
 و تمحورت حول موضوع التنشئة 1"عقاب نصيرة " ه الدراسة قامت بهذ        

باحثة االجتماعية و أثرها في السلوكات و الممارسات االجتماعية للفتيات؛  كان هدف ال
من خالل بحثها هو محاولة معرفة دور التنشئة االجتماعية في تحديد سلوكات و 
الممارسات االجتماعية للفتيات في إطار التغير االجتماعي، و ذلك انطالقا من المبادئ و 
القيم التي اكتسبتها الفتيات من األسرة، و تفاعال مع الواقع االجتماعي الذي يظهر من 

  . تتركه التنشئة االجتماعية في السلوك و الممارسات االجتماعية خالله األثر الذي
حاولت الباحثة من خالل إشكالية بحثها فهم أسلوب تنشئة الفتاة الذي يؤدي حسبها         

إلى فهم السلوك و الممارسات االجتماعية من حيث العالقة بقيم المجتمع ، هذا ما دفعها 
  : لطرح التساؤالت التالية 

هو نموذج الفتاة التي تسعى العائالت الجزائرية إلى تشكيله من خالل التنشئة ـ ما 
  االجتماعية ؟ 

ـ هل الفتيات يتمسكن بقيم تنشئتهن االجتماعية، أم أصبحن يطالبن بقيم جديدة من خالل 
  تصوراتهن االجتماعية ؟ 

الجتماعية للفتيات لقد حاولت الباحثة معرفة أثر التنشئة االجتماعية و التصورات ا        
في إطار التغيرات االجتماعية و الثقافية التي يعيشها المجتمع الجزائري، و ذلك من خالل 

  : طرحها لفرضيات أربع هي كاآلتي
  . ـ يخضع السلوك االجتماعي للفتيات إلى تنشئتهن االجتماعية 

  . ات ـ التنشئة االجتماعية تؤثر في الممارسات االجتماعية و الثقافية للفتي

                                                           
   "التنشئة االجتماعية و أثرها في السلوك و الممارسات االجتماعية للفتيات " نصيرة عقـاب،  -1

 ).1995-1994تماع، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير، معهد علم االج   (
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ـ أن تصورات الفتيات لكل من العذرية، معايير الزواج، العمل هو نتيجة التفاعل بين 
تأثير التنشئة االجتماعية من جهة، و التغيرات االجتماعية الثقافية من جهة ثانية، و يبقى 

  . العامل الحاسم في ذلك التنشئة االجتماعية
  ر في تصور التربية المستقبلية للفتاة ـ مهما يكن نموذج التنشئة االجتماعية ، فهو يؤث

اعتمدت الباحثة في دراستها على عينة تتكون من ثالث فئات، تتمثل الفئة األولى         
في المبحوثات الماكثات في البيت ، و الثانية من طالبات جامعيات قاطنات بالجزائر 

 و كان هدفها من هذا العاصمة، و الثالثة من طالبات جامعيات مقيمات في الحي الجامعي،
اإلختيار هو الحصول على نماذج مختلفة من التنشئة االجتماعية ، و معرفة مدى تأثيرها 

  .في ذهنيات المبحوثات
للقيام بهذه الدراسة استعملت الباحثة تقنية المقابلة و المالحظة، و لقد حققت النتائج         

ا في بداية بحثها، حيث استخلصت التي توصلت إليها الفرضيات األربع التي اقترحته
  : وجود ثالث نماذج من الفتيات اللواتي تعرضت لهن الدراسة و هي كالتالي

 و ينطبق على الفتاة التي تلقب ببنت الفاملية؛ التي تحترم القيم و :ـ نموذج تقليدي 1
 المعايير االجتماعية ،و هذه الفتاة هي التي تمتثل للضبط االجتماعي باعتباره مصدر

  . للحماية و الوقاية 
 تمثله الفتاة التي تنطلق في حياتها اليومية و طموحاتها المستقبلية : ـ نموذج عصري2

من قيم جديدة، غير متوفرة في التربية التقليدية للفتاة، و هذه القيم تتمثل في الثقة بين 
  , األهل و البنت هذا في مقابل الضبط االجتماعي الذي يحد من طموحاتها 

أي ليست ) بنت الفاملية و العصرية (  الذي يجمع بين االثنين :ـ نموذج وسطي  3
تقليدية تعتمد على التقاليد و ليست عصرية تتجاهل القيم االجتماعية، فهذا النموذج في 
الواقع هو النموذج الحي الذي يعكس واقع الفتاة الجزائرية و الذي تحاول في ظله التوفيق 

  ية التي تلقتها من العائلة و متطلبات العصر الذي تعيـشبين التنشئة االجتماع
  . فيه 
 االستنتاج العام و النهائي الذي توصلت إليه الباحثة يفيد بأن التنشئة االجتماعية ال        

زالت تمارس دورها األساسي في توجيه سلوك الفتيات و تحديد ممارستهن و تصوراتهن 
  . اللباس و طريقة االختيار للزواجاالجتماعية من ذلك التغير، كطريقة
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 لقد ساعدتنا هذه الدراسة كغيرها من الدراسات السابقة في بلورة إشكالية بحثنا،        
خاصة بعد فهمنا للنماذج التي توصلت إلى استخراجها الباحثة من دراستها لعينة من 

 الفتيات في المجتمع المبحوثات، و الذي دفعنا بدورنا إلى استنتاج الصراع الذي تتخبط فيه
الجزائري؛ بين عملية التنشئة االجتماعية التي تلقتها في األسرة و التي تضمن العادات و 
التقاليد، و تحقق الضبط االجتماعي من جهة، و بين القيم الجديدة العصرية التي نتجت عن 

  . التعليم و العمل
  : الدراسة الثانية   ـ2 

المرأة الجزائرية "  موضوع 1"كريمة شادر " تي قامت بها تناولت هذه الدراسة ال        
، و هي دراسة سوسيولوجية ميدانية "و نموذج تنشئة الفتاة في إطار التغير االجتماعي 

  .حول عينة من النساء بالجزائر العاصمة 
لقد هدفت الباحثة من خالل دراستها التعرف على األسباب الحقيقية التي أدت         
الجزائرية إلعادة إنتاج نفس نموذج التنشئة االجتماعية مع الفتاة، محاولة منها بالمرأة 

  .إبراز مكانتها ووضعيتها االجتماعية في مجتمع يعرف بثقافته التقليدية، و نظامه األبوي 
  : تمحورت إشكاليتها حول تساؤالت عديدة تمثلت في 

 يخص وضعية المرأة و ـ هل التغير الذي حدث في األسرة الجزائرية خاصة فيما
االمتيازات التي أصبحت تتمتع بها، كحق الخروج طلبا للعلم و العمل، كذلك حصولها 
على بعض الحقوق في الجانب االجتماعي، هل هذا التغير شمل كذلك وضعها في البيت، 

  .و مدى تمتعها بسلطة القرار، السيما في ميدان التربية 
 التثاقف التي تعرضت لها المرأة الجزائرية على ـ هل أن التغير االجتماعي و عملية

غرار العائلة، و خاصة في السنوات األخيرة قد غيرت من مفهومها لنموذج التنشئة الذي 
تلقنه للفتاة و تبنيها لقيم أخرى ؟ أم أن هذا راجع لكونها واعية كل الوعي بوجود ثمة 

مفاهيم الجديدة التي تحاول التصدي صراع قائم بين تلك المفاهيم القديمة التي تحملها و ال
لها بشتى الوسائل، هو الذي كان وراء تمسكها بقيم النموذج التقليدي و حرصها بهذه 
الصفة على نقلها للبنت، باعتبار أن المرأة هي الحارسة األمينة للعادات و التقاليد حسبما 

                                                           
   "المرأة الجزائرية و نموذج تنشئة الفتاة في إطار التغير االجتماعي " كريمة شادر،  -1
 ).2001-2000رسالة ماجستير، معهد علم االجتماع، جامعة الجزائر،   (
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تمرارية ثقافة المجتمع يعرف في الثقافة الجزائرية، و بالتالي فهي تساهم في ديمومة و اس
  الذي تنتمي إليه ؟ 

ـ في ماذا يكمن السبب الرئيسي الذي جعل المرأة تعمد على إعادة إنتاج نفس نموذج 
التنشئة مع الفتاة، أ ألن هذا يعود إلى تجذر التنشئة و الثقافة التقليدية فيها ؟ أم أن هذا 

ة المتدنية التي تحتلها في النظام يعود إلى غياب البديل، أم أنه راجع للمكانة االجتماعي
األبوي ؟ و كيف يمكننا أيضا تفسير موقفها من استعمالها للضبط االجتماعي فيما يخص 

  سلوكات و تصرفات الفتاة ؟ 
  : انطلقت الباحثة من فرضيات ثالث لإلجابة على التساؤالت التي طرحتها        

  

دي و اعتباره نموذجا مرجعيا، جعلها تسعى المرأة بالنسق القيمي التقليتمسك  :  األولىـ 
  .لتنشئة الفتاة وفق مبادئ الثقافة التقليدية

  

عدم وجود نموذج متصور لدى المرأة مغاير لذلك الذي تحمله، أدى بها إلى  : ـ الثانية
  .إعادة إنتاج نفس نموذج التنشئة االجتماعية الذي تلقنه للفتاة

  

تصرفات الفتاة للضبط االجتماعي أثناء عملية تخضع المرأة سلوكات و  : ـ الثالثة
التنشئة االجتماعية، و هذا حفاظا على موروثها االجتماعي، و كذا خضوعها للسلطة 

  .الرجالية
 امرأة، و ذلك من الفئات 200على عينة تتكون من " كريمة شادر " لقد اعتمدت         

ات، كما وقع اإلختيار على امرأة  سنة، و استثناء العازب50 إلى 30من : العمرية اآلتية
  .لها بنت يفوق عمرها ست سنوات

كما شملت دراستها المبحوثات في كافة المستويات التعليمية، كذلك العامالت و غير 
  ، من أصل جغرافي ريفي)متزوجة، أرملة، مطلقة ( العامالت ، و الحاالت التالية 

  .زائر العاصمة  و حضري، و اقتصر المجال المكاني للدراسة في الج
، للصعوبة  "الكرة الثلجية"  و هي عينة االحتماليةاستعملت الباحثة العينة غير         

و للقيام بهذه الدراسة اعتمدت على ،  لحساسية الموضوع التي وجدتها في االلتقاء  بالنساء
ختلف تقنية استمارة المقابلة و تقنية تحليل المحتوى حين صنفت مواقف المبحوثات في م

  .هاالمواضيع التي طرحتها في
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  : توصلت الباحثة في هذه الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية         
 نموذج التنشئة، إن حدث و عرف بعض التغيرات ، إال أنها تبدو تغيرات طفيفة  :أوالـ 

فتاة ، جدا، و لم تمسه في األساس ، كالتربية المنزلية التي تعتبر أهم شيء يوجب على ال
أو التربية األخالقية التي تعتبر رمزا لشرفه؛ مما يدل على أن الثقافة التقليدية ما تزال 

  .قائمة بحد ذاتها بالرغم من التغير اإلجتماعي 
إلى أن تستنتج بأن المرأة في حد ذاتها ترفض التغيير، لكونها متمسكة هذا ما دفع بالباحثة 

  . هي بدورها عن طريق التنشئة اإلجتماعيةبمبادئ النموذج التقليدي الذي تلقنه
 في السابق مازال في أغلبه سائدا حسب الكثير من نموذج التنشئة اإلجتماعية  : ثانياـ

المبحوثات و الذي تمثل خاصة في التمييز و التفضيل الجنسي، باإلضافة إلى سوء 
  نية في العائلةالمعاملة التي تعرضن لها بعضهن، الشيء الذي يؤكد على مكانتهن المتد

  .و المجتمع 
عانين من غياب عنصر الحرية في نموذج تلقد عرفت الباحثة بأن معظم المبحوثات كن 

التنشئة اإلجتماعية الذي تلقينه، و ذلك من حيث تكوين عالقات صداقة مع البنات أو 
العمل، حق حرية التصرف، و هذا ما يعبر عن وجود الثقافة التقليدية في المجتمع 

  .زائريالج
  اعي فيما يتعلق بسلوكات ـ تعتبر المبحوثات أكثر ميال الستعمال الضبط اإلجتم:ثالثا ـ 

  اعية ـو تصرفات الفتاة، مما يدل على أنهن حريصات على ذلك، و هذا العتبارات اجتم
و ثقافية، بحيث أن الضبط االجتماعي يمس بالدرجة األولى تقسيم المجال اإلجتماعي بين 

  .الجنسين 
في األخير، يمكن القول بأن تدخل المبحوثات في شؤون بناتهن و أمورهن، وعدم         

ترك المجال للحرية الفردية أمامهن، قد أصبح  من األشياء المفروغ منها، والتي تبرز 
  .         ت عن التنشئة االجتماعية للفتاةوالئالموروث اإلجتماعي للمبحوثات، اللواتي يعتبرن المس

ساعدتنا هذه الدراسة كثيرا ألن موضوعها األساسي انصب على فهم عملية         
  التنشئة اإلجتماعية للفتاة  في إطار التغير اإلجتماعي الذي حدث في األسرة الجزائرية ؛ 

خالله فهم تطور العالقة بين و هذا ما يعتبر بالنسبة لنا المحور األساسي الذي أردنا من 
ة الجزائرية، فالتمييز الجنسي و تفضيل األخ على األخت من بين و األخت في األسراألخ 
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المميزات الثقافية، التي أردنا قياسها و فهمها لمعرفة التوجه الحالي لعملية التنشئة 
  .االجتماعية في مجتمع أكثر ما كان يميزه الثقافة الذكورية

  

 :استنتاج  �
 

ها ـ بداية بالدراسات التي اهتمت اسات السابقة التي استعرضنانستنتج من الدر        
في األسرة الجزائرية التقليدية ـ أن العالقة بين ) األخ باألخت ( بعالقة الرجل بالمرأة 

الجنسين كانت عالقة غير متوازنة، يسيطر فيها الرجل على المرأة ، هي عالقة تنازع 
)Relation conflictuelle  (جائر لألخ اتجاه  ما يميزها التعامل التسلطي و ال، أشد

  .أخته 
التبرير األول الذي يعطيه األخ هو الخوف من العار الذي قد تجلبه األخت، و         

 أن الخ J Mince(2" (جولييت مانس "  و 1)G Tillon"( جرمان تيون " ترى كل من 
يحرسها جيدا ،ألنه يعرف بأنها إذا تعرضت ألي شيء يمس "  Chaperon"هو قبعة أخته 

 "تيون "  يعود على العائلة بأكملها بالعار، بل  كما تقول فسيكون ذلك عارا فادحا، شرفها
  .في قبورهم األجداد  حتى على

تعاني المرأة في المهجر بدورها ـ كما الحظنا في المبحث الثالث من هذا الفصل         
ط الوالدين في مجتمع يضرب عرض الحائمن ثقل الموروث الثقافي الذي يحمله ـ 

أساليب التنشئة التي تعتمد على التقسيم الجنسي، هذه المعاناة التي تسبب في كثير من 
 من جهة، و بين  بين الهوية الثقافية التي يريد الوالدين الحفاظ عليها،األحيان صراعا حادا

  .طموح المرأة في االندماج و التكيف في المجتمع الغربي الذي تعيش فيه
ر ت أن التغي فقد وضحلدراسات الجامعية في معهد علم االجتماع افيما يخص       أما 

االجتماعي و االقتصادي الذي عرفه المجتمع الجزائري لم يصاحبه تغير كبير في الذهنية 
  .الثقافية لألفراد

  

  
                                                           

.113p, 1966, Le seuil:  Paris, Le harem et les cousin, ) GERMAINE (  TILLION –1  
.41p, 1980, Mazarine:  Paris, La femme dans le monde arabe,  )JULLIETTE (  MINCES –2  
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    :دـــتمهي �

في الماضي والزالت تدير العالقات بين الجنسين، القوانين و العادات التي أدارت         
 ،الدينية،االقتصادية هي واقع لعوامل متعددة و معقدة؛حيث تتداخل فيها العوامل البيولوجية،

    .  السياسية، و الثقافية
في كل المجتمعات القديمة سواء في مصر أو اليونان أو فارس مكانة الرجل،         

 تختلف درجة السيطرة من و؛ مرأة و المهيمنة مقارنة بالبصفة عامة كانت المسيطرة
مجتمع آلخر و هذا حتى في المجتمعات التي كانت تتوفر على قوانين تشريعية واضحة و 

  .   ثابتة
المالحظ عبر التاريخ البشري أن العالقات بين الرجل و المرأة سواء في البيت         

 و الظروف العامة للحياة اليومية؛و االجتماعي  ترتبط بالمحيط الطبيعي و؛أوفي المجتمع
المعدل بالتأكيد يتمثل في أن أغلبية األفراد في الماضي و الحاضر،يكتفون بأن يعيشوا هذه 

  .العالقة في حالة من التوازن النسبي،في إطار التبادل المتعلق بالحياة العملية اليومية
لكن ،قية والعادات التي ينظمها المجتمع مع مجموعة من القواعد األخالباالنسجاميتم ذلك 

 الطرف الضعيف وهي اتجاهسلوكات عنيفة  ذلك لم يمنع من حدوث تجاوزات خطيرة و
  .المرأة في غالب األحيان

 االجتماعي يتدخل المصلح ؛في خضم هذه المشاكل المتزايدة بين الرجل و المرأة        
ق كليهما وواجباته وإقرار النظام؛و لكن أو رجل القانون لنزع الحقد بينهما وتحديد حقو

تدخل المشرع ال يصل دائما إلى نزع األفكار المسبقة الراسخة في أذهان أغلبية 
لقد بين لنا التاريخ أن الرجال كانوا دائما "المجتمع،حول ضعف المرأة ودونية مكانتها ف

 بأنه من المناسب إبقاء لقد رأوا أصحاب السلطة العملية منذ األزمنة األولى للنظام األبوي،
 فهذه الوضعية خدمت المصالح ،ووضعوا القوانين ضدها  المرأة في حالة التبعية

  1."ة  و األخالقية األنطولوجيادعاءاتهموأكثر من ذلك اعترف بها ،  للذكوراالقتصادية
  
 

                                                           
   ,Gallimard : Paris, les faits et les mythes, Le deuxième sexe , )SIMONE (DE  BEAUVOIR –1  

      Tome1, 1949, p231.   
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  :المبحث األول �

  :    بين الجنسين في المجتمعات البدائيةمييزالت �

ك المجتمعات التي كانت موجودة في الماضي البعيد،و التي مازالت يقصد بها تل        
 تعيش على هامش الحضارة اإلنسانية،معتمدة على ،بعض رواسبها إلى وقتنا الحالي
  .القوانين الطبيعية في تسيير أفرادها

في "مارغريت ميد"تعتبر هذه المجتمعات الحقل المميز لألنتروبولوجيا وتقول        
 اجتماعيةمادة الخاصة باألنتروبولوجيا هي سلوك الشعوب التي تعيش حياة إن ال:"ذلك

مطابقة للعادات الموروثة من األجداد،هؤالء الذين كانوا يتبعون تقاليد جماعية 
شبيهة؛ومخبرها بالدرجة األولى تلك المجتمعات البدائية أو الجماعات الصغيرة التي بسبب 

      1."   خارج التيار الكبير للتاريخ واحتفظت بعاداتهاعزلتها الجغرافية أو التاريخية ظلت
من المالحظات األنتروبولوجية الهامة أنه في هذه المجتمعات كانت العالقة بين         

الرجل و المرأة عالقة فيزيولوجية و بيولوجية،تتغلب عليها دوافع الرغبة و غريزة التوالد 
ة للذكر هو تقريبا بنفس الشدة المالحظة عند ذكور الدور الفيزيولوجي في التوالد بالنسب"ف

    2 ."  بالظروف و النتائجاهتمامالحيوانات،التي تتزاوج و تتوالد في عدم 
في هذه الحالة تكون المرأة هي صاحبة القدرة على التوالد،و بالتالي المسؤولة عن رعاية 

 هذا ما يسمى بحق األم ، واقتفاء عالقة القرابة يكون من خالل اإلناث،وحماية أوالدها
 لالنحدارعندما كانت المرأة تلعب الدور القيادي في المجتمع الذي منحها األولوية بالنسبة 

  .القرابي في غالب األحيان
في هذه المجتمعات المتميزة بالنسب األمومي ال يعتبر الرجل مواطنا كامال،         
 متواجد لحد اآلن عند االجتماعيلنمط هذا ا، األمالك و السلطة تنتقل عن طريق النساءف

بعض الشعوب اإلفريقية و عند بدو الطوارق في الجنوب الجزائري، وقد أكد 
  .االجتماعياألنتروبولوجيون على أهمية دور النسب األمومي في بداية مراحل التطور 

                                                           
,Gonthier:   Paris, )H(ETIENNE ) c(ANCELOT:  . Trad.L’un et l’autre sexe ,)MARGUERITE( MEAD -1 

    1966,  p27.     
.50p,   1941, 1Tome , Payot:  Paris, )c(MOURAY:  Trad, Histoire de la civilisation, )WILL( DURANT -2 
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حل بمالحظاته خالل هذه المرحلة من مرا" ويل دورون"لقد أفادنا كثيرا المؤرخ         
ففي المجتمعات البدائية ال تهتم األم إال نادرا   بها المجتمع اإلنساني؛التطور التي مر

 وهي نفسها ال تنتمي لزوجها وإنما ،بالبحث عن والد طفلها،فالمهم عندها أن الطفل ملكها
  . إلى أبيها أو أخيها أو عشيرتها

              لقد  من تلك التي تجمع بين الزوجين،ة كانت الروابط بين األخ و األخت أكثر مود
 ساعات،  باستطاعتها القيام باألعمال الشاقة لمدةف ،كانت المرأة تقريبا مساوية للرجل

  .وقادرة على القتال للدفاع عن نفسها وأوالدها وعشيرته
 بين الجنسين الذي نالحظه في أيامنا لم يكن ذو داللة االحتمالفالفرق في المقاومة و شدة 

 و  كانت من عمل النساءاالقتصاديبحيث أن أغلبية إنجازات التطور  ك األزمنة،في تل
    1.ليس الرجال

في عالم اشتد فيه الصراع و التنافس حيث أصبحت القوة الجسدية العامل المحدد         
 من االنتقاليةو لكن هذه المرحلة  بدأت تظهر مالمح المجتمع األبوي؛ للمكانة و الدور،

تم في سيرورة جد طويلة و " إرنست بورنمان" إلى آخر كما يوضح لنا اعياجتمنمط 
إال  فرغم أن األطفال قد ولدوا في عشيرة األب كما يقره النسق الجديد للساللة، ، معقدة

هذا ما جعل بنية األسرة طوال هذه المرحلة  أنهم غالبا ما يذهبون للعيش مع أخوالهم،
كانت تحتوي على رجال و نساء لكن بدون أطفالهم وإنما فقد   تبدو جد غريبة،االنتقالية

    2 .أبناء أخوات الزوج
  :   هذه السيرورة تمت عبر مراحل معقدة و نتيجة لعوامل عديدة منها        

توسيع نطاق األدوات المستعملة في الصيد،الذي أدى إلى ظهور الصيد الفردي بعدما ـ 
  .   كان جماعيا
 كالحصان و البقر و األغنام و بداية تكوين القطعان األولى من : الحيواناتـ استئناس

 انتقالالماشية،الذي كان موضوع الملكية الخاصة بالذكور و هنا بالذات طرح مشكل 
  .   اإلرث
 ، المحراث،و ما جر عنه من نتائجاختراعالمرحلة الحاسمة يظهر أنها كانت فترة ـ 

  .ل و الورثةكبروز العمل الفردي و ضرورة معرفة النس
                                                           

1- Ibid , pp 50-53. 
.208p,  1979, F.U.P:  Paris, Le patriarcat, ) ERNEST( BORNEMAN -2 
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        وجود رابطة قوية عن" لويس هنري مورجان"ح ما قاله األنتروبولوجي فإن ص 
  لكان في ذلك تفسير بالغ،)الزوجة بصفة خاصة(بين الملكية الخاصة ووضع المرأة 

و تعقيمها و لفها في ثياب كثيفة حتى ال يظهر من جسدها شيء " الوضوح لعزلة المرأة
الذي ال بد أن "  وعاء الذرية"فالمرأة هنا ، رة و الفتنة وجذب الرجالفيكون مدعاة لإلثا

    1." يظل نقيا خالصا من الشوائب
من هنا كان البد من حجبها عن األنظار حتى تضمن ساللة من صلب الزوج صاحب هذه 

 أو االجتماعيسواء أكانت هذه الملكية مادية أو معنوية كالمرتبة أو الدور  الملكية،
  .  ات خاصة يورثها اآلباء ألبنائهمامتياز

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 8، ص 1996مكتبة مدبولي، : القاهرة  ؛1، طالفيلسوف المسيحي و المرأة،  )عبد الفتاح(إمام  -1
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  :المبحث الثاني �

  :    التفرقة الجنسية في الحضارات اإلنسانية �

 وما بالنسبة للمرأة من كل وجهات النظر،ئلقد كان ظهور العائلة األبوية قدرا مش        
يوصى عليها كأنها  ثم ملكا لزوجها ،فلقد أصبحت في البداية ملكا ألبيها أو أكبر إخوتها

قطعة أثاث،و عند موت زوجها في بعض المجتمعات تخنق لتدفن مع زوجها أو تنتحر 
ففي كل مكان يظهر أن حياة المرأة أقل قيمة من   به في العالم اآلخر،االعتناءلتواصل 

   .حياة الرجل،و ميالد البنت ال يستقبل باألفراح العائلية عكس الذكر
  

  :  مصر  ـ1

د كانت المرأة المصرية رغم كل شيء تتمتع بمستوى عال من التقدير، ومن لق        
 المحتمل أن رفعة مقامها كان نتيجة بقايا النظام األمومي الذي كان في المجتمع المصري،

  .فلم تكن المرأة سيدة البيت فقط وإنما كانت األمالك العقارية تنتقل عن طريقها
سنة، ألنها كانت تحترم في مكانة معينة وهي كأم بالرغم من ذلك لم تكن وضعيتها جد ح

و يقول حكيم مصري و وزير أحد الفراعنة فيما يخص ضرورة مراعاة شعور  و زوجة،
 ، العنفاستعمالكال يجب أن تكون عنيفا معها، فاألساليب الحسنة تقودها أكثر من  "المرأة 

    1". كن بمثابة أخ لها ومحبا لها
ال تتركها تدير شؤون البيت عليك إبقائها دائما  : "ل منها فيقوللكن بالمقابل يحذر الرج

     2".  إذا سيطرت عليها أصبحت مرنة كالماءك، ألنتحت طاعتك
هناك بعض المظاهر الجنسية التي تدهشنا في المجتمع المصري كممارسة الزواج 

  .    بالمحارم عند الفراعنة خاصة الزواج بين األخ و األخت
  

  

  
 

                                                           
    – DURANT (WILL). Op.cit. , p215 2 ,1 
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     :بابل ـ2

 حيث تمتع بمالها الخاص، تو تستطيع المرأة في بابل أن تمتلك، تشتري، تبيع        
و بمقدور اإلناث الحصول على التعليم مثل ، الت وتمارس التجارةكانت تمتلك المح

  .  الذكور
الذي يعتبر مؤسس اإلمبراطورية - )   ق م1676– 1728" (حامو رابي"لت قوانين لقد عد
في البنية المؤسسة للحياة العائلية،بموجبها يكون لرب األسرة كل الحقوق فهو   –البابلية 

  .    ابنته و إليه كذلك يرجع قرار تزويج ابنهالذي يختار زوجة 
و ال يتزوج الرجل البابلي إال بامرأة واحدة،لكنه يستطيع أن يقيم عالقات نسائية؛أما إذا 

 تعويض لكن إذا طلقها بدون سبب وجب كانت زوجته عاقرا فيمكن أن يطلقها بدون أي
تعويضها بإعطائها راتبا شهريا،في حين أن الزوجة ال يمكن أن تترك زوجها في أي حال 

  .  من األحوال
  . فيما يتعلق بالزنا و الزواج بالمحارم و اإلجهاض فالقوانين تعاقب الفاعلين بالموت

  :اآلشوريةالدولة   ـ3

ع الوالدات عن طريق األخالق كانت الدولة اآلشورية تشج ، الدول العسكريةكّل        ك
  القيام بذلكالتي حاولتالموت حتى لو كانت المرأة هي و القوانين، و عقوبة اإلجهاض 

  .  موتعلى حافة ال
وضعية المرأة في المجتمع اآلشوري كانت أدنى من مثيلتها في بابل رغم         

و المتزوجات ال يستطعن الخروج إال و . الزواجاستطاعتها بلوغ قوة معتبرة عن طريق 
هن متحجبات، و يطلب منهن بصرامة الوفاء ألزواجهن، أما الرجال فيسمح لهم بما 

يتم الزواج في المجتمع البابلي عن طريق . شاءوا من عالقات غير شرعية مع النساء
  1.وقت آلخرالشراء و المالحظ أن المرأة تعيش في بيت أبيها أين يزورها زوجها من 

  

  
       

                                                           
1- Ibid.  , p341. 



 
66

  :فارس ـ 4

تعتبر الكتب المقدسة القديمة لفارس من المصادر األساسية التي نجد فيها القواعد         
  .   التي تنظم العالقات بين الرجل و المرأة في هذا المجتمع

 كذلك الملك ألسباب اقتصادية يفضلون الذكور على اإلناث ألسباب اآلباءلقد كان 
ن يرثى لحال من لديه اإلناث ألنه يقوم بتربيتهن من أجل فائدة رجل أجنبي عسكرية، و كا

  ).  زوجها فيما بعد(
كانت تحتل المرأة في فارس مكانة عالية، حيث أنها " زراتوسترا"في وقت الرسول  "

و االمتالك كان لديها الحق في   و،تستطيع التجول في الخارج بحرية و بدون حجاب
ت وضعيتها خاصة في العائالت الغنية حيث اتسعت عزلة النساء و  لكن ساء،1"التسيير

فنساء األرستقراطية ال يخرجن إال في عربات مغطاة   "االجتماعيةشملت كل الحياة 
 مع الرجال في األماكن العامة، و المتزوجات منهن ال بااللتقاءبستائر، وال يسمح لهن 

 2". خيستطعن حتى رؤية أقاربهن و لو كان األب أو األ
  

  : اليونان  ـ5

 إال ،على الرغم من أن اليونان كانت مهدا لحضارة عظيمة بالنسبة لرواد الفلسفة        
 كما تعتبر ،أن المرأة كانت عندهم مخلوقا منحطا ال تصلح إال لإلنجاب و خدمة البيت

  .نجسا ورجسا من عمل الشيطان
يزيد األمر " إسبرطة"وفي مدينة كانت تباع و تشترى وليس بمقدورها التصرف         

سوءا إذا أنجبت المرأة مولودا غير صالح للجندية تقتل، أما المرأة الولود فكانت تعار إلى 
  .  غير زوجها إلنجاب أوالد الوطن

 في العلوم و الفلسفة، و امرأةحين ازدهرت الحضارة اليونانية لم تشتهر أي         
  .   اللواتي كان لهن شأن عظيم في المجتمع اليونانياشتهرت في المقابل اللهو و الهوى

من األشياء التي تدهشنا في هذه الحضارة  " :من ذلك و يقول" ويل دورون"يتعجب         
وحسب ما جاء في " عندما نتحقق من أن بريقها الكبير لم يكن بمساعدة و مشاركة المرأة

                                                           
1,2 – Ibid. , Tome 2,  pp 95,96. 
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ل ما يسمح لها زيارة األقارب، شرط مجلدات هذا المؤرخ فإن المرأة كانت حبيسة البيت ك
أن تلبس لباسا الئقا و بصحبة شخص ما، باستطاعتها كذلك حضور الفرائض الدينية و 

   1. "األلعاب التي كانت تقام بأثينا
 بالخروج و ابنتهأما الرجل فهو يختار الحرية على حساب المرأة، و ال يسمح لزوجته أو 

  .   التجول ألنه ال يريد المجازفة
ألفالطون إال ملكا مشاعا بين أفراد المجتمع، "  المدينة الفاضلة "لم تكن المرأة في         

و اقتصر دورها على اإلنجاب لكنها تحرم من األمومة ألنها تسلم أوالدها للدولة لتقوم 
فقد اعتبر بعض الحرية التي أعطيت للمرأة في " السياسة"بتربيتهم؛ أما أرسطو في كتابه 

  .  سبرطة سببا من أسباب سقوط هذه المدينةمدينة ا
و فيما يتعلق باإلرث فإنه محصور بين األبناء الذكور، و إن لم يترك الميت ذكورا آلت 

  . المتوفىةبناثروته إلى أقرب الناس إليه شرط أن يتزوج ب
  

  :  روما  ـ6

سرة ملك في بداية الجمهورية الرومانية كانت سلطة األب بدون حدود، فرب األ        
يحكم أوالده و بناته العازبات، هو السيد المطلق لألمالك، و الفتاة بزواجها تنتقل من 

  .  السلطة المطلقة لوالدها إلى سلطة زوجها
مراحل بكاملها من تاريخ روما  "المجتمع الروماني هو مجتمع رجالي حيث أن         

السياسة، :صائهن في األعمال المهمة في القرون الوسطى تجهل إطالقا النساء، فلقد كان إق
و عند ميالدها تستقبل البنت بأقل اهتمام وحب مقارنة ) …(القضاء، الدين، الحرب، 

    2". بالذكر، كل شيء يحدث و كأنهم يريدون محو شخصيتها
كان القانون الروماني يعتبر المرأة مساوية للعبيد، وكان للزوج على زوجته حق         

اة بموجب عقد الزواج، فلم يكن للمرأة ذمة مالية مستقلة و زوجها يمتلك كل الموت و الحي
 قاصرا تخضع في كل االرتباطما حملته من أموال عندما تزوجت، و تصبح بعد هذا 

  .تصرفاتها للزوج الذي له الحق حتى ببيعها
 

                                                           
1- Ibid. , Tome 7,  p 86 

.,87pp , 1995, PUF:  Paris, La femme à Rome,  )GUY( ACHARD -2 
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  :الهند ـ 7

ق على زوجته و كانت العائلة الهندية ذات نمط أبوي فاألب هو السيد المطل        
 األكبر؛ كما تضل العائلة غير قابلة للتقسيم إلى ابنهأوالده، هذه السلطة تنتقل من بعده إلى 

 أن ينشأ منزال االبنأن تتخذ نسبة كبيرة من حيث الحجم، في هذه المرحلة فقط يستطيع 
  .   جديدا

ن مصير النساء إ " :فيما يخص دور المرأة الفعال )  ق م 2000" (مانون"يؤكد         
. هو اإلنجاب، إنهن يمتلكن السيادة السامية و هن جديرات بأن يعبدن ألنهن نور البيت

فالنسل، التفاني بالقيام بالواجبات الدينية، اإلخالص و السعادة الزوجية، و البركة الروحية 
    1". لألجداد و لألفراد كلها نعم ال تخضع إال للزوجة

المرأة :"م كل ما جاء سابقا هو تحذيره الشديد من المرأة فيقولما يدهشنا حقا رغ        
منبع الفضيحة و العار، وهي قادرة على أن تجعل الرجل ينحرف عن الطريق الصواب 
ولو كان حكيما، و تخضعه لها تحت سيطرة الرغبة و الغضب، فالزوجة الصالحة هي 

ن مهما كان صغيرا و مهما تسبب له أي حز التي تخدم زوجها و تطيعه و كأنه إله، ال
      2". كانت خصال زوجها، و لو كان معدوم الفضيلة

تعتبر خيانة الزوجة لزوجها جريمة ال تغتفر و يعاقب عليها بالموت؛ و من         
 الهندية القديمة أن تموت الزوجة يوم موت زوجها بحيث تحرق نفسها االجتماعيةالعادات 

  .معه على موقد واحد
  

  :  نالصي  ـ8

 للصين، ووضعية المرأة االجتماعييبرز النظام األبوي عامة في هياكل البناء         
  -تعكس في الواقع العمق الثقافي المرتبط باإلدراك الفلسفي للحياة و المتطلبات السوسيو

  فاألب هو السيد المطلق لديه حق الحياة و الموت على أوالده؛ و المؤسسة   "اقتصادية

                                                           
1,2 - DURANT (WILL),  Op.cit. , Tome 3,  p 231. 
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ئمة على حماية و تربية األطفال خاصة الذكور ألن اإلناث لسن سوى عبئا، العائلية قا
تحتمل أالم تربيتهن و عندما يتزوجن يعملن لصالح أزواجهن، و يساهمن في إنتاج عمال 

       1". جدد لعائلة أخرى
تعتبر العفة شرطا أساسيا يجب أن يتوفر في الفتيات المقبالت على الزواج، هذا األخير 

تم عن طريق العائالت، و الفتاة المخطوبة تحبس بفخر كبير في بيت والدها إلى أن الذي ي
  .يحين يوم زفافها

 في تبعية مطلقة لوالدي زوجها إلى ،في خدمة العائلة الجديدة الفتاة باكتمال الزواج تصبح
يوم وفاتهما، لتستلم فيما بعد زمام األمور و تمارس سلطتها هي األخرى على زيجات 

 . ءهاأبنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1- Ibid. , p 88. 
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  : المبحث الثالث �

 :بين الجنسين في الشرائع السماويةالتمييـز  �

  :في الشريعة اليهودية -1

، هذه هي الكلمات التي ينطق بها الرجال "امرأة أشكرك يا رب، ألنك لم تخلقني  "        
     1.في المجتمعات اليهودية صباح كل يوم

التي بدأت في مناطق الشرق األوسط عادات البدو و تعكس الديانة اليهودية         
 المسيطر و االجتماعي من ذلك كان النظام األبوي النظام ،مؤسسات الحضارات المجاورة

المنظم للعالقات األسرية، فالوصية الخامسة من التوراة تقدس العائلة التي تأتي مباشرة 
  .هبعد الهيكل اليهودي الذي يعتبر العامل األساسي لبنيت

 وسياسية واسعة، تتكون من الرجل المتزوج و اقتصاديةو العائلة األبوية اليهودية منظمة  "
) …(هو األكبر سنا و نسائه وأوالده غير المتزوجين، و المتزوجين مع نسائهم و أوالدهم 

 قبل بلوغها سن – بمثابة عبد –و إذا كان األب في حاجة إلى المال يستطيع أن يبيع إبنته 
    2".بة الخصو
كان الزواج قديما في المجتمع اليهودي ذو طابع أمومي، على الرجل أن يترك         

و يخبرنا القرآن عن زواج النبي "والديه ليرتبط بعائلة زوجته و يتبعها إلى عشيرتها؛ 
موسى بفتاة من أهل مدين حيث تضمن عقد زواجهما، إلتزام موسى بخدمة عائلة زوجته 

     3." لمدة سبع سنوات
يالحظ في المجتمع اليهودي أن مكانة المرأة كانت أدنى بكثير من مكانة الرجل، و         

العالقات بينهما غير عادلة فكان من الواجب عليها الوفاء و بشدة لزوجها؛ و إن حدث أن 
  .  خانته مع رجل آخر فعقوبتها الموت بالرجم

عليه بسهولة، فالمرأة هي تقريبا عبد كما ال يحق لها أن تطلب الطالق أما هو يتحصل 
  .لزوجها لكنه يجب أن يحبها و يحميها

                                                           
.35p ,1995, Karthala:  Paris, eFemmes de Méditerrané , .et al) ANDREE(  AUDIBET – DORE -1 

2- DURANT (WILL), Op.Cit., Tome 2, p 47. 
.36p , 1990, L.A.N. E–OPU :  Alger, ale des sexesL’Islam et la mor, )AHMED( AROUA -3 
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يسمح لليهود بتعدد الزوجات بشرط أن ال يتم مع األجنبيات عن العشيرة؛ و من عاداتهم 
أن تتزوج األرملة من أخ زوجها أو أحد أقاربه، وال يحق للزوجة إذا مات زوجها أن 

  .        ذكورترثه و كذلك بناته إذا كان لديه 
  

  :  في الشريعة المسيحية -2

مجرد جزء تشريحي هي  فحواء ،في البداية نشير إلى مفهوم الخلق في حد ذاته        
الخطأ " حواء"لت الشريعة المسيحية إضافي استخرج من جسد آدم، أما أخالقيا فلقد حم

  .  و أخرجته من الجنة و النعيم" آدم"الكبير و المضاعف ألنها أغوت 
  :  موجها كالمه للمرأة " ترتوليان"و يقول القديس 

ال يجوز لك أن تخلعي عن جسمك ثياب الحداد؛ بل عليك أن ترتدي األسمال و أن " 
لكي تكفري عن خطيئتك في دفع الجنس البشري إلى الهالك؛ . تغرقي في الحزن و الندم

انتهك في األول الناموس إنك يا امرأة باب الشيطان فأنت من لمس شجرة الشيطان و من 
  1".اإللهي 

إذا رأيتم المرأة فال تحسبوا أنكم تشاهدون موجودا بشريا؛ " : " بونافنتيرا " و يقول القديس 
بل و ال موجودا متوحشا، ألن ما ترونه هو الشيطان نفسه، و إذا تكلمت فما تسمعونه هو 

  2! ".…فحيح األفعى
بالطبع ال، فتعاليم سيدنا . ة صحيحة لإلنجيل ؟لكن هل هذه الوضعية تعكس قراء        

المسيح عليه السالم كانت تدعو إلى إقامة مساواة فعلية بين الرجل و المرأة، لقد أجاب ردا 
  :على الفارسيين الذين سألوه إن كان يحق للرجل أن يطلق زوجته ألي سبب قائال

 من أجل هذا يترك – قال أما قرأتم أن الذي خلق في البدء خلقهما ذكرا و أنثى، و<< 
 بل جسد ،الرجل أباه و أمه و يلتحق بامرأته و يكون االثنان جسدا واحدا إذ ليسا بعد اثنين

   3.>>واحد 

                                                           
  دار الطليعة للطباعة و النشر،    :  بيروت1هزييت عبودي، ط؛: ، ترجمة نقد مجتمع الذكور، وآخرون ) روجي ( قارودي -1

 .16، ص1982     
 .5، صمرجع سبق ذكره، )عبد الفتاح(إمام  -2

3- DE BEAUVOIR (SIMONNE ) , Op.cit. , Tome 1, p 153. 

9-1إنجيل متى، اإلصحاح التاسع عشر، اآليات  -3  
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لقد كانت وضعية المرأة في القرون األولى من المسيحية متميزة بالموقف السلبي،         
ا معاملة خاصة، حيث شاعت و الغير متفهم لرجال الدين، فهم ينظرون للمرأة و يعاملونه

الرهبانية في أتباع هذه الشريعة، و الرهبانية تقوم على كراهية المرأة و اعتبار جسدها 
  .   نجسا و خطيئة ملعونة

  : بعض األقوال التي تؤكد ذلك "  أحمد عروة "يقدم لنا         
الرجل هو سيد أريد أن تعرفوا أن المسيح هو سيد كل رجل، و أن  " ":القديس بول"يقول 
  ". فالرجل لم يخلق من أجل المرأة، لكن المرأة خلقت من أجل الرجل) …(المرأة 

إنه من النظام "  :فال تختلف آرائه عن سابقيه من رجال الدين" أوغسطين"أما القديس 
الطبيعي للبشر أن تخضع النساء للرجال و األطفال للوالدين؛ فهي مسألة عدالة أن يخضع 

   1". ف للمنطق األقوىالمنطق الضعي
  . لقد تأثرت الديانة المسيحية باألفكار المسبقة و التقاليد التي أعاقت تطور المرأة

  :  في الشريعة اإلسالمية -3

في طبيعة فقيرة في مواردها و مناخ حار و موارد مائية محدودة و أراضي جافة؛         
رين قانونا سائدا للفوز و التنافس، أصبح القتال و الكفاح ضد الطبيعة و ضد الرجال اآلخ

و كذلك العالقات بين القبائل كانت تميزها الصراعات التي تندرج ضمن إطار شرف 
و من المنطقي بعد هذا التمهيد البسيط إدراك نوعية نظام القرابة . الجماعة و سيادتها

  .   السائد، و الذي هو النظام األبوي
ند عرب الجاهلية تقوم على أساس أن المرأة عار يأنف كانت العادات و التقاليد ع        

منه الرجال؛ ألن العائالت في المجتمع العربي القديم إن صح القول كانت عبارة عن 
  .  عشيرة، و هذه األخيرة كانت في أمس الحاجة إلى األيادي العاملة للعيش و البقاء

كنها في نفس الوقت حمل لقد كانت المرأة عنصرا أساسيا بسبب دورها في اإلنجاب، ل
يجب إطعامه و إنما " فم إضافي" فالفتاة التي تولد ليست فقط ، ثقيلاقتصادي و اجتماعي

    2.هي عرضة للفضيحة و العار الذي قد يلطخ شرف العائلة أو بمعنى أدق القبيلة

                                                           
 
1- AROUA (AHMED), Op.ci t. , pp 42,43. 
2- Ibid. , p 45. 
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االجتماعيةر الظاهرة هذا ما يفسباسم ز مرحلة الجاهلية و التي تعرف  التي كانت تمي  
  .   بمجرد والدتهاابنته؛ بموجبها يقوم األب بدفن " الوأد  "

كل هذا لم يمنع أن تكون المرأة موضوعا أساسيا في أغاني العشق و الحرب و         
الشرف؛ فالعديد من الشعراء و الشاعرات في فترة ما قبل اإلسالم أبرزوا الدور الكبير 

  .مكانتها المتدنية و حقوقها التي ال معنى لهاالذي تلعبه في حياة الفرد و المجتمع؛ رغم 
بنت الصحراء مثل بنت الجبل تعيش حياة بسيطة و في غالب األحيان صعبة، فال         

 هذا ما يجعلها من موقف آلخر ،يقتصر عملها في المنزل فقط بل و يتعداه إلى خارجه
  .االحترامموضوع العار أو الرحمة، المتعة أو 

  بعد، كانت المرأة تعيش واقعا صعبا لشعب لم يشكل أمة،غنية أو فقيرةملكة أو جارية، 
د هذا الشعب يوحلولم يأتي الرسول محمد الذي سوف يهز تقاليد و معتقدات الجاهلية، 

1.يه و يدخله في التاريخ الكبير لإلنسانيةويرب      
التي كانت سائدة آنذاك لقد جاء اإلسالم إذن لتغيير الكثير من المعتقدات و القيم         

  . عند القبائل العربية
من بين التغييرات التي حاول القيام بها، هي تغيير الوضعية السيئة التي كانت تميز الواقع 

أنه بمجيء النبي محمد  2" شارل باربي"نوغرافي ث للمرأة، و يذكر لنا اإلاالجتماعي
، فلقد أراد أن يجعل منها ال مجرد  ألنه حدد لها حقوقها و واجباتها،تحسنت وضعية المرأة
 و لكنه أرادها زوجة ، يستغلها الرجل من أجل شهواته و وحشيته؛عبد أو جارية تستعبد

 و االمتالكمتعلقة بزوجها فال تعتني إال بمنزلها و أعماله، و في المقابل أعطاها الحق في 
    .ما يخص الثروةيو من ثم أصبحت مستقلة عن زوجها فإدارة أمالكها 

  –كما يوضح لنا أن النبي محمد أراد أن يرفع من شخصية المرأة، و لكن أوامره 
  االجتماعية لم تأخذ بعين اإلعتبار من طرف أتباعه، و أصبحت الحالة – و لألسف 

  .  للمرأة متدنية و غير ثابتة
لتي أتى  في هذا اإلطار عندما يفصل لنا التغييرات ا3 " أحمد عروة "يفيدنا كثيرا         

   : كاآلتيتلخيصهاتم بها الدين اإلسالمي و 
                                                           

1- Ibid., p 46. 
 ,1921, Jules CARBONEL:  Alger, Questions sociales et ethnographiques, )CHARLE(BARBET  -2 

    PP 103,104.  
 .48-46pp , .cit. Op,)AHMED( AROUA -3 
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كان المجتمع الجاهلي حساسا لألفكار المسبقة المرتبطة بالساللة و الطبقية و كذلك  ـ 
اإلسالم نهى عن التباهي باألنساب و بالثروة، و عمل على التساوي بين الرجل والجنس؛ 

  :   فيقول تعالى ،و المرأة أمام اهللا
     1.)كم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليههو الذي خلق(

فهذا اإلقرار اإللهي في شأن خلق المرأة و الرجل من نفس واحدة له جانب كبير من 
األهمية؛ بحيث يترتب عليه أحكام كثيرة في مجال الحقوق و الواجبات، فالجزاء و العقاب 

  :   هو نفسه للرجل و المرأة و يقول تعالى 
   2.)و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسباالسارق و(

 رأفة االزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و ال تأخذكم بهم(:و قوله أيضا 
   3.)في دين اهللا

لقيم لفالحساب اإللهي كما جاء في القرآن يخضع للتقوى و العمل الصالح، و ليس ـ 
  .       ي كانت سائدة في الجاهلية الجاه و الجنس الت،المتمثلة في النسب

  :  و يقول اهللا تعالى في ذلك،ميالد البنت كان عارا، فضيحة و مصيبةـ 
ل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما ظوإذا بشر أحدهم باألنثى  (

   4.)ن يدسه في التراب أال ساء ما يحكموبشر به، أيمسكه على هون أم 
 و ؛ سائدة في الجاهليةاجتماعيةالتضحية باإلناث كانت ممارسة  ممارسة الوأد أوـ 

و إذا  (: بدوره مرتبط بها، و لقد حرم اهللا هذه الممارسة في قولهاالقتصاديالجانب 
   5.)  بأي ذنب قتلت، سئلتالموءودة

                                                           
         .189اآلية : سورة األعراف -1
  .          38اآلية : سورة المــائدة -2
  .2اآلية : ورــسورة الن -3
   .            58اآلية : حـل سورة الن-4
  .8،9اآلية : سورة التكويـر-5
 
 
 

 
 



 
75

 و اإلسالم جاء بالظروف الواجب مراعاتها و ،لم يكن أي حد شرعي لتعدد الزوجاتـ 
  .   أربع زوجات ب التعددحدد
م اإلسالم البغاء بعدما كان في الجاهلية مؤسسة تجارية محبذة، كما حرم الزنا و  لقد حرـ

    .جعل عقوبته نفسها سواء للمرأة أو الرجل
كان عقد الزواج في مختلف المجتمعات يشتمل على المهر الذي كان يقدم إما من ـ 

مرأة، أما في الشريعة اإلسالمية فالمهر طرف المرأة للرجل أو من طرف الرجل ألولياء ال
 و مهما كانت قيمته فهو يقدم للمرأة و لها حق التصرف به ،هو رمز للعقد بين الزوجين

  . كما تشاء
 يتمثل في نطق الزوج بحكم رغم أنه فـ لم يصبح الطالق عشوائيا كما كان في الجاهلية 

   .  الطالقهو  أن أبغض الحالل عند اهللا إالالتطليق، 
لقد كان الزواج بالمحارم موجودا في بعض المجتمعات القديمة، وفي بعض األحيان  ـ

  . و لقد فصل القرآن في ذلك و ذكر كل المحارم،مطلوبا؛ و لكنه في اإلسالم محرم
 و بالعكس فهي من يورث بعد وفاة زوجها كأنها ؛حق في اإلرث لمرأة عامةللم يكن ـ 

ف بعض الحاالت التي تكون فيها المرأة مالكة للمال قطعة أثاث أو عقار، لكننا نصاد
  .  كخديجة أم المؤمنين زوجة الرسول محمد عليه الصالة والسالم

 فالمرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل لكنها في المقابل ال ،لقد شرع القرآن الميراث و حدده
  .           يفرض عليها أن تنفق على زوجها و بيتها، عكس الرجل

ا تحريم زواج المتعة الذي كان منتشرا في الجاهلية، بموجبه يتزوج الرجل مع أخيرـ 
  . المرأة لمدة زمنية يتم تحديدها مسبقا

 انتصار"  :فيما يخص التغيير الذي أتى به اإلسالم " مارسل مورون " يقول         
ائمة، ال اإلسالم أجرى تغييرا عميقا في المجتمع العربي، لقد كانت القبائل في حرب د

 و بمجيء الرسول تأسست وحدة دينية يستطيع ،توحدها مصالح و ال يجمعها هدف واحد
 فاختفت ،)…( في صفوفها بدون تفرقة في النسب و ال في األصل االنضمامكل الناس 

  1". الفردي االنتقامالحرب التي كانت بين القبائل و كذلك القتال و 

                                                           
.27-25pp , 1903, Adolphe Jourdan:  Alger, Famille musulmane, )MARCEL( MORAND -1 
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 ، حيث كانت إال الذكوراالعتباراإلسالم لم تأخذ بعين ن العائلة في مرحلة ما قبل         إ
 تنتقل القرابة عن طريقهم، و المرأة أو الفتاة ال تحسب ضمن العائلة فهي ليست إالّ

 زوجة أم ، اإلسالم تحسنت وضعية المرأة مجيئ و لكن مع،عنصرا من ميراث الزوج
؛ و إذا بقيت خاضعة فتاة، فمن وجهة نظر دينية محضة أصبحت المرأة مساوية للرجل

  .  لزوجها فإنها لن تصبح مجرد ملك له
لقد اكتسبت المرأة شخصية تشريعية بحيث يقدم لها المهر و أصبح لديها الحق في         

 فهي لن تكون عبثا لزوجها يطلقها متى شاء كما كان حالها في ،الميراث، أما عن الطالق
  1.أبغض من الطالقالجاهلية، ففي اإلسالم لم يحلل اهللا شيئا 

   " :عبد الوهاب بوحديبة "و فيما يتعلق بالتصور اإلسالمي للجنسين يقول الباحث 
 الموضوع و المتعمد للجنسين الذي االنسجامالتصور اإلسالمي للزوجين مؤسس على " 

مؤنث و مذكر، و " نظامين " فالعالم مقسم إلى ) …(يفرض التكامل بين المذكر و المؤنث 
لم ال تكون إال في انسجام الجنسين الذي يحقق في إطار معرفة السبب و الوسيلة وحدة العا

 الذي أراده اهللا وهو أن يقوم الرجل بتجسيد رجولته و المرأة أن االتفاقالمثلى إلنجاز هذا 
حوار " من أجل أن يكون كل واحد مهيأ لآلخر، ومن أجل ) …(تأخذ على عاتقها أنوثتها 

    2". المتبادل وفي سعادة العيش االحترامار في إط" بين الجنسين 
الذي ال يوافق القائلين " غسان أشا "  من بينهم ،الكثير من الباحثين الذين فندوا ذلك        

عامل  و يوضح لنا أنه عمليا و في الواقع ال ت3ُ،ى بين الرجل و المرأةبأن اإلسالم سو
م السلطة ورفعة المقام لو كانت المرأة حقا لماذا الرجال له:  و يتساءل ،المرأة ككائن حر

   .مساوية للرجل، كما يقول كتاب المسلمين ؟
ثبت قوامة الرجل يوضح الباحث فكرته السابقة باإلشارة إلى اآلية القرآنية التي تُ        

برز جليا عدم المساواة  ويشير بعد ذلك إلى الميادين التي تُ،4)الرجال قوامون على النساء(
  :مابينه

                                                           
1- Ibid. , pp 28,29. 

.43p , 1975, re éditioné1, .F.U.P:  Paris, La sexualité en Islam ,)ABDELWAHAB( BOUHDIBA -2 
,1989, HarmattanL’:  Paris, Du statut inférieur de la femme en Islam, )CHASSAN( ASCHA -3 

    pp 47-87. 

  .4اآلية :  سورة النساء-4
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  إذن، فهي ال تصلي و ال تصوم أثناء الدورة الشهرية،فيما يرتبط بالمجال الدينيـ  
  .   ألنها ال تقوم بالعبادات الدينية بشكل تام و مستمر،بالمقارنة مع الرجل هي ناقصة دين

  فتتجسد التفرقة بين الرجل و المرأة في أن الرجل لديه الحق ،الحياة الجنسية في أماـ 
  .  يمينه باإلضافة إلى تمتعه بما ملكت ، بأربع نساءبالزواج

          و اشهدوا شهيدين من (: فيما يخص الشهادة فالرجل يعادل امرأتين و يقول تعالىـ 
    رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل    
   1.)إحداهما فتذكر إحداهما األخرى    
   2). للذكر حظ األنثيين (: مرأة في الميراث نصف ما يأخذه الرجل، يقول تعالىتأخذ الـ 
   تلت المرأة  أما إذا قُ،دفع الدية بأكملهاتل الرجل تُ فإذا قُ،"ية الد" كما يوجد فرق في ـ 
  .   فالنصف فقط   

أتي حسب معرفتي فإن اإلسالم لم ي: " بدورها تقول " ذهبية عبروس " الباحثة         
  :بتغييرات محسوسة للوضعية النسوية إال في ميدانين هما 

  .  تحريم ممارسة الوأدـ 
  .الحق في الميراث، و القسم المعطى للمرأة هو أدنى من الذي يعطى للرجلـ 

       ول الوحيد على المكانة التي أعطيت ئية اإلبراز بأن اإلسالم ليس المساألهمو إن من 
   وهو لم يقم إال بتعزيزها؛ فهذه المكانة كانت في السابق،يللنساء في المغرب العرب

   3".و تشريعها باسم الحق اإللهي 
تختلف اآلراء حول شكل و مضمون التغيير الذي أحدثه الدين اإلسالمي فيما         

ن وضعها كثيرا خاصة بمقارنتها مع  فمنهم من يرى أن اإلسالم حس،يتعلق بوضعية المرأة
 ، و منهم من يرىحرم حتى من الحياة في الجاهلية،  تلك الفترة التي كانت تُما كانت عليه

تمييز بين الجنسين، و هذا بتفضيل الذكر على األنثى، و اعتبروا ما   دين هواإلسالمأن 
سايره من دونية المرأة في المجتمعات اإلسالمية منذ أربعة عشرة قرنا إثبات واضح على 

  .ذلك
  

                                                           
 .282اآلية :  سورة البقرة-1
 .11اآلية :  سورة النساء-2

,              1989 , L’Harmattan:   Paris, L’honneur face au travail des femmes en Algérie ,)DAHBIA(ABROUS  -1
     pp 24, 25.  
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  : المبحث الرابع �

   : تمييز بين الجنسين في التراث السوسيولوجيال �

 العالقات من أهم) رجل ـ امرأة ، ذكر ـ أنثى (         تعتبر العالقة بين الجنسين 
د نوع النسق اإلجتماعي و الثقافي للمجتمعات، و لقد شاهدنا في المباحث التي تشكل و تحد

ة كانت العالقة بين الجنسين عالقة السابقة في هذا الفصل بأنه في أغلب المجتمعات البشري
أخته، (  ما يميزها إعطاء الرجل الحق على المرأة غير متعادلة و غير متوازنة، أشد

  .بتدعيم رجولته، و فوزه بكل الفرص إلثبات وجوده و تفوقه العقلي) زوجته، ابنته 
من المرأة تم ذلك بحجة االختالفات العضوية الظاهرة بين الجنسين التي تجعل         

وعاء للذرية، و مكانها األساسي و الوحيد هو البيت، و من بين هذه االختالفات اتساع 
الحوض عند المرأة و شكل ساقيها الذي يجعلها أكثر استعدادا للحمل أكثر مما لو كان 

  .هيكلها العظمي مشابها للرجل
ي فرضيته األساسية  ف ( PIERRE  BOURDIEU  ) " بيير بورديو " تحدث عن ذلك         

" بورديو " إن :  فيما يلي   ( THIERRY   VINCENT ) عن التسلط الذكوري واختصرها لنا
 بين الجنسين ما هو إال وهم اجتماعي سيطر عن طريقه الرجال االختالفيعتبر ما نسميه 

يب  بين الجنسين الذي نتكلم عنه إذن ليس له عالقة  بالتركفاالختالفدائما على النساء، 
العنف " العضوي للجسم، فهو ليس شيء طبيعي، و إنما بالعكس إنه الثمرة المستمرة ل 

، يلقن لألطفال منذ ميالدهم، في إطار االجتماعيفي داخل مجموع النسيج " الرمزي 
   1.الرسم الذي يحافظ على سيطرة الرجال على النساء، و إعادة إنتاج هذه السيطرة 

مييز بين الجنسين إلى المعرفة السوسيولوجية، ليعبر عنه لقد دخل مفهوم الت        
 االجتماعبمفهوم تقسيم العمل بين الرجل و المرأة، ليتوجه إليه اهتمام أغلب علماء 

   .بالدراسة و البحث
         

  
  

                                                           
. 9p, 2002 , érés_ Arcanes :   Paris,  L’indifférence des sexes, )VINCENT( THIERRY -1 
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 أمثال عبد الرحمن ابن ،كانت لكتابات الرعيل األول من مؤسسي هذا العلم        
رل ماركس، هربرت سبنسر و إميل دوركايم، الفضل األكبر جست كونت، كاخلدون، أو

في تناول العديد من الموضوعات التي تتصل باألدوار المختلفة كأم و ربة بيت و عاملة و 
 و من ذلك فقد ساهموا في إرساء رؤى نظرية جديدة ساهمت في تشكيل مكانة ،زوجة

 آرائهم ما هي إال نتاج للتراث المرأة في السوسيولوجيا،  إال أننا يجب أن نؤكد على أن
و التي  السابق الذي تناقلوه عن ثقافاتهم بصفة خاصة، و الثقافات السابقة بصفة عامة

  .كانت في معظمها في غير صالح المرأة 
 كان دائما لصالح االجتماع إن تقسيم العمل و األدوار الذي اعتمده األوائل في علم        
 لتوضيح 1"عفيفي عبد الفتاح "  و لقد استعنا بكتاب المؤلف ،العمل المنزلي للمرأةإعطاء 

الذي أظهر تحيزه " أوجست كونت " بالعالم ، و نبدأ  أفكار علماء االجتماع في هذا اإلطار
إذ يرى أن ،  "االجتماعيالخطة الوضعية لإلصالح "  كتاباته الفلسفية عن  فيضد المرأة

  .المرأة مسؤولية األخالقيات المنزلية تقع على 
، عاد للقول  للرجلالذي دعا بأن تكون للمرأة حقوق مساوية" هربرت سبنسر " بينما نجد 

  " .إذا فهمت المرأة كل ما يحتويه العالم المنزلي لما رضيت عنه بديال " بأنه 
إذ تعتبر األسرة " فقد أشار إلى أن المرأة بطبيعتها تنتمي إلى األسرة " إميل دوركايم " أما 

  " . المرأة باعتبارها مركزا للتربية األخالقية و األمان العاطفي مملكة
  كان من بين الذين دعوا إلى فكرة المساواة بين الجنسين داخل نظام " ماكس فيبر " و 

كانت نصيرة للمرأة مدافعة على " ماريان فيبر " الزواج، و قد يرجع ذلك إلى أن زوجته 
  .حقوقها
 في المجتمعات المسلمة جزءا كبيرا من كتابات االجتماعيل لقد حضي تقسيم العم        
 المعاصرين باعتباره تكريس واقعي يالحظ فيه حتمية العمل المنزلي على االجتماععلماء 

و النساء المسلمات يعشن في عزلة تامة، و : " في ذلك " رالف لينتون " المرأة، و يقول 
من أهل  إلى المنزل ال تظهر سيدة واحدةفي الحاالت النادرة التي يدعى فيها الضيوف 

ي و هقام للرجال فإنها تتركز في المساجد و األسواق و الاالجتماعيةالبيت، أما الحياة 

                                                           
 .22، ص 1996دار الفكر العربي، : ، القاهرةبحوث في علم االجتماع المعاصر، )عبد الفتاح ( عفيفي ـ 1
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 و المكان الوحيد الذي تستطيع النساء فيه أن يجتمعن للثرثرة هو المقابر طالما ،الحمامات
   1."موتى من أقاربها أن الزوج ال يستطيع أن يمنع زوجته من إظهار حزنها على ال

اهتمت الدراسات النفسية بموضوع التمييز بين الجنسين و تأثيره على نفسية         
التي تناول فيها " ألفريد أدلر " النساء عامة، نذكر على سبيل المثال ال الحصر دراسة 

  و الالئي يرغبن لو يصبحن ذكورا، فلقد الحظ أن نسبة،النساء المستاءات من أنوثتهن
عالية من اإلناث غير راضيات بدرجات متفاوتة عن أنوثتهن أكثر بكثير من الرجال غير 

  .الراضين عن ذكورتهم
فنادرا ما يتساءل الرجال عن مدى رغبتهم في أن يكونوا ذكورا، بينما يعتبر نفس السؤال 

 اختفاء هاما جدا بالنسبة للنساء حيث تعتقد الكثيرات أنهن لو أصبحن رجاال، فإن هذا يعني
  2.جميع المشاكل

 هو في الحقيقة ناتج عن ظروف اجتماعية ،إن هذا االستياء الذي تشعر به النساء        
ـ ثقافية تعطي للذكر حقوقا أكثر بكثير من األنثى، فالرجال لهم حرية واسعة في ممارسة 

  .ا للنقداألنشطة المتنوعة، و هم يتحركون بحرية أكبر، و أكثر من هذا فإنهم أقل تعرض
التنشئوية الخاصة بجنس منذ الطفولة المبكرة يخضع األوالد و البنات لألساليب         

كل منهما، فتتباين ألعابهما حسب طابع األنوثة أو الذكورة، فيشجع الذكر على األلعاب 
الخشنة و العنيفة التي تقوي عضالتهم و على المنافسة فيما بينهم،  بينما تشجع البنت على 

  .لعب بتعاون و مشاركة و على التدرب على األمومة و العمل المنزليال
  

  

  

  

  

  

                                                           
  ،  1990، 2موفم للنشر، ج : محمد السويدي، الجزائر: ، تقديم شجرة الحضارة، )رالف (  لينتون  ـ 1

  .       443      ص

  .24، ص 1987دار النهضة العربية، : و العالقات األسرية، بيروت، الزواج الزواج، )سناء ( الخولي  ـ 2
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  : استنتاج �

  ا فيها الحضارة اإلسالمية تندرج تحت عهد األبوة، ـجميع الحضارات القديمة بم        
  .   في األزمنة البدائيةةو هو العهد الذي نشأ بعد سقوط نظام األموم

في جميع ن الجنسين و التفضيل المطلق للرجل التمييز بيلقد ظهر بوضوح         
العصور و الحضارات السالفة التي تعرضنا إليها في هذا الفصل، حيث كان ميالد البنت 
في الكثير من هذه المجتمعات مناسبة غير سعيدة إن لم نقل سببا للحزن و الغضب، وهذا 

ن اإلناث أحياء عند في اعتقادنا ما كان جليا عند عرب الجاهلية الذين كانوا يدفنو
  .والدتهن
 ترتبط بالبيت، اإلنجاب و ـ كما ذكرنا في غالبية المجتمعات  ـكانت حياة المرأة        

اكتست الطهارة كما ، التربية، و هذا في إطار الطاعة التامة للزوج الذي يمثل رب العائلة
  .إليهاة التي تنتمي الجسدية للمرأة أهمية كبرى لما لها من صلة بشرف العائلة و الجماع

 عن التمييز بين الجنسين في التراث السوسيولوجي بمفهوم تقسيم وقع التعبير لقد        
 بين الرجل و المرأة، من خالل توزيع األدوار و المكانات لكل منهما، االجتماعيالعمل 

وحده، فالرجل و المرأة معا يستطيعان القيام بعمل معين ال يستطيع أحدهما القيام به ل
  . فكالهما ضروري و له أهميته في هذه الحياة و في استمرار الجنس البشري
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مرة أخرى استهدفنــا القدر، لقد أنجبت أمي للمرة "

للمرة الثالثة يعم , ’’ سعيدة ‘‘نتا سمتها  الثالثــة ب

) …(الحزن في بيتنا؛ و كل المسؤولية ألقيت على أمي 

فكان من المعروف أن اللعنة تكون على ميالد البنت و لو 

كانت سليمة، أما ميالد الذكر فهو يفتح الباب لالحتفال و 

  ."ج حتى و لو كان أعمى أو أعرج االبتها
  

  ’’بنت الراعي ‘‘ عن رواية                                                   
                                                         ( la fille du berger )   
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   :دــتمهي �

حاول الكثير من الباحثين و المتخصصين في علم االجتماع دراسة الواقع          
االجتماعي الذي تعيشه المرأة في المجتمع الجزائري و بخاصة في األسرة التقليدية،  و قد 
انطلق هؤالء من مشكالت سوسيولوجية عديدة لفهم هذا الواقع و تحليله سوسيولوجيا و 

  . موضوعيا
ثرة في محتواها، ؤفي رأينا فريدة من نوعها و م" محفوظ بنون " قة كانت انطال        

و تشكلت فيها أفكاره حول مشكل المرأة تصوراته هذه االنطالقة التي تبلورت من خاللها 
 تعتبر تجربة هذا الباحث في محيط أسرته العامل المحدد الذي ،في المجتمع الجزائري

  . و بالضبط في سن الثانية عشر،راجعله يحس بهذه اإلشكالية عندما كان صغي
لقد وجدنا أنه من األجدر بنا أن نعرض هذه التجربة، ليس باعتبارها جزءا من         

سيرة ذاتية لباحث جزائري، لكن باعتبارها تجربة واقعية اجتماعية عبر عنها شاهد عيان، 
انت أنثى، وبموجب لقد كان لوالدي ثمانية أبناء، أكبرنا ك: " ولنترك له الفرصة ليقول 

العمل الضخم الذي تتطلبه معالجات عائلة كثيرة العدد، فإن والداي رفضا كل عروض 
الزواج التي كانت تعرض على أختي الكبرى، وهذا حتى يكبر ابنهما ويتمكنا من 

  1."تزويجه
 كذلك سوف يخدم العائلة، ألن زوجته سوف االبننالحظ من الفكرة األخيرة أن تزويج 

  .خادمةالتصبح 
ومن الطبيعي جراء رفض المتقدمين أن تصبح أختي عانسا، : "  يواصل ليقول       

 هذه الوضعية أدخلت كال من األخت .معيناوالتقاليد ال تحبذ الزواج من فتاة قد بلغت سنا 
والعائلة في قلق و خوف كبيرين، و بسبب السن المتقدم ألختي أقنعها والداي بالموافقة 

ن رجل لم تعرفه أبدا، و لم ينجح والداي أبدا في التخفيف من شدة قلق على الزواج م
  2."أختي

                                                           
,Marinnour :  Alger, opatriarcale né-victimes de la sociétéLes Algériennes , )MAHFOUD( BENOUNE -,2  1 

         1999, p9.    
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لما كان زواج األخت قبل زواج أخيها بأسابيع، فقد أخبرت األم عائلة زوج األخت         
بأنها لن تستطيع مرافقة ابنتها إلى بيتها الجديد، وقضاء سبعة أيام معها كما هي العادة 

د لعرس ابنها، و في هذه الحالة كان البد لعائلة الزوج أن تعطي ألم ألنها يجب أن تستع
ألبسة، خروفين على ( العروس تعويضا ماليا يعادل ما قد كانت ستتحصل عليه من هدايا 

و هذا ما لم توافق عليه عائلة الزوج، فحدثت أزمة بين العائلتين فتأخر بذلك ) األقل 
  . خروج العروس

  ي ـدون توقف، هذه الصورة ألختبأصبحت أختي تبكي " ا الصراع بمعرفتها لهذ        
في ذلك الوقت كان لدي ،ة في ذاكرتي إلى يومنا هذاو هي تبكي في يوم زفافها بقيت حي 

  .1"ة، وأن أبي دفعته العادات إلى بيعها هو أن أختي نزعت منا بالقو: إحساس مضاعف
مدة التي لم ن مغادرتها لمنزلهم، طوال هذه اللم ينتهي األمر على ذلك فبعد عام م        

 جاءت عائلة زوج أخته لتخبرهم بأن ـ وذلك لمرة واحدة فقط  ـيزرها فيها سوى األب
طلبت األم من ابنها األكبر إحضارها إلى ف، ابنتهم الكبرى مريضة و في حالة خطيرة 

  .دمحدالمنزل، وبعد ثمانية أيام من عودتها توفيت بمرض غير 
قد أحدث موتها فينا قلقا كبيرا ألنها قامت بتربيتنا، وغضبي زاد عندما عرفت أن أختي ل" 

 ، وإلى إهانات نساء المنزل،منذ وصولها إلى بيت زوجها لسيطرة عائلته تتعرض كانت
  .2"ما أدى في النهاية إلى موتها م ،لقد عاشت إذن سنة من الحزن و الوحدة و الوحشية

ت بالباحث إلى اتخاذ موقف نقدي اتجاه هذه المعامالت  أدةالتراجيدي        هذه 
االجتماعية غير اإلنسانية، لقد كانت هذه صورة واقعية لحياة امرأة جزائرية في أسرة 

  .تقليدية، واقعا تبدو فيه المرأة شبه متاع ال تؤخذ آراؤها و اختياراتها بعين االعتبار

  
 
  
  
 

                                                           
 1,2- Ibid. ,  p10.  
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 : المبحث األول �

    :تقليديةاألسرة الجزائرية ال �

تعتبر األسرة المؤسسة األولى التي تتولى دور التنشئة االجتماعية، و ذلك         
باعتبارها المجموعة األولى التي ينتمي إليها الطفل، و هي األكثر أهمية على اإلطالق 

  .تفكيرهنظرا للتأثير العميق الذي تحدثه على الطفل في سلوكه و طرق 
بدل استعمال األسرة أو األهل، التي تعتبر من " بالعايلة " ليدية تعرف األسرة التق        

تعبر عن حالة من الحرمان وفي " عايلة "العبارات المستعملة في العالم العربي، وكلمة 
يعني بذلك أسرتي " عايلتي"  وعندما يقول أحد ،نفس الوقت تحمل مسؤولية عيش شخص

  1.أو زوجتي
موعة كبيرة من األشخاص تربطهم روابط دموية، يعيشون عبارة عن مج" العايلة        "

  . تحت سقف واحد و تحت مسؤولية رب العائلة وهو األب أو االبن األكبر
   :2" العايلة "    نجد في إطار عبارة 

      الشرعي للعالقات بين األقارب، التي تعبر عن الحقوق و الواجبات النابعة من األساسـ 
  .القيم الدينية 

نظيم للجماعة يديرها الشخص الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية األعضاء اآلخرين تـ 
  .بسبب الروابط العائلية التي تجمعهم

  .الوحدة االقتصادية للجماعة، التي تتضمن احترام الواجبات بين األقاربـ 
  " :العايلة " وحسب الظروف نستطيع إيجاد نوعين من        

  .ألب، و مختلف عائالت أبنائه المتزوجينمتكونة من عائلة ا" عايلة " 
  . و أوالدهم المتزوجيناإلخوةمتكونة من عائالت " عايلة " 
األب هو السيد، و األبناء مهما كان سنهم يكنون له :  في حالة العائلة األولى         

احتراما عميقا و طاعة مطلقة، هذه الطاعة مرتبطة بدون شك بالسلطة الكاريزماتية التي 
  .ان يتمتع بها سيد القبيلة البدويةك

                                                           
 ,1988, L’Harmattan : Paris, mme dans  le monde arabe  Etre fe,dévoilées, voilées,  )NORIA( ALLAMI -1 

     pp 133,134.  
2- Ibid.,  pp 134,135.  
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جاء اإلسالم لينتزع من األب البعد المقدس، ألنه في النظام اإللهي كل         لقد 
المؤمنين خاضعين هللا وحده، وهذا لم يمنع األب رغم ذلك من أن يحتفظ بالسلطة 

  .عنتهاألخالقية، وجزء من الجانب المقدس الذي يدفع األبناء إلى الخوف من غضبه و ل
، ال يظهر ( La malédiction )" دعوة الشر " فالتقاليد تبين لألفراد أن لعنة الوالدين         

 – في الريف خاصة -مفعولها في اآلخرة فقط وإنما في الحياة الدنيا أيضا، فليس من النادر
أن ينسب فشل أو سوء الطالع لشخص ما إلى الغضب القديم ألب توفي، وأساليب التنشئة 

 االبنللتعبير عن "  الملعون االبن"  في األسرة التقليدية ال تخلو من صورة  االجتماعية
  . العاق 
نتيجة لذلك و لهذا الخوف، يمتنع األبناء عن كل الممارسات و األفعال التي ال         

تعجب أوليائهم، ويبحثون في المقابل على كل ما يحقق رضاهم، لكي ترافقهم السالمة 
 المطيع و البار بوالديه يعي تماما ما يرافقه من خير، فاالبنت الصالحة والبركة، والدعوا

لست خائفا ألن بركة الوالدين : " هذا ما يعطي ألعماله طابع التأمين، فهو يقول 
   .1"ترافقني
        العالقة مع األم فتظهر في الحب العميق و العواطف التي تربطها فيما يخص 

ل من سلطتها المتمثلة في التسيير الداخلي للبيت؛ وبتقدمها في ذا ال يقلّبأوالدها، لكن ه
  .السن تتحصل على سلطة خاصة ال تقسمها مع زوجات أبنائها

ا العائلة الثانية و المتكونة من العديد من اإلخوة، فهي أيضا تفرض وجود سيد م        أ
 األكبر، لكنه في االبنن يكون  الذي يعينه األب قبل وفاته، و ليس من الضروري أ،لها

 المتميز عن اآلخرين من إخوته؛ و الذي يبرز بقوة شخصيته االبنغالب األحيان هو ذلك 
و قدرته داخل جماعة القرابة و خارجها، بمعرفته كيف يواجه اآلخرين و كيفية تمثيل 

  .جماعته العائلية و بكرامة 
 يلعب دور المسير للميراث؛ بحيث يقسم ، و السيداقتصاديةتسير العائلة كوحدة         

العمل بين اإلخوة، و العيش في مجموعة كبيرة داخل منزل واحد ال يفرض التقسيم العادل 
.                                                                           للثروةلألعمال فقط وإنما كذلك التقسيم العادل 

                                                           
   
:Alger, Evolution et caractéristiques récentes, La famille Algérienne, )MUSTEPHA( BOUTEFNOUCHET -1  

     S.N.E.D., 1980, p 49. 
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 و عليه فالواجب ،أنها أبوية" للعايلة " ستنتج مما سبق أن من المميزات األساسية ن        
        .لة وراعي شؤونهاكل عضو فيها أن يحترم األب ألنه حامي العائ على

 بحيث يفضل ،"العايلة "  من بين مميزات   (Endogamie)يعتبر الزواج الداخلي         
 فكلما كان النسب قريبا كلما كان الزواج ،التزاوج بين األقارب، خاصة بين أبناء العم

  .محبذا و مطلوبا
ل األجنبيات يكون بمثابة إدخا" فالزواج الداخلي في حقيقة األمر هو وسيلة دفاعية ألن 

خطر عليهم، ألنه قد يقمن بخيانتهم و معرفة أسرارهم؛ أما تزويج بناتهم لألجنبيين يعني 
في هذه الحالة يعتبر الزواج الداخلي مقياس دفاعي، و بممارسته  ) …(تضييع لسلطتهم 

القيم ون قوة الكثير من الصفات و العديد منيعتقدون أنهم يحافظون أكثر من ذلك ينم 
  1."المميزة لهم 

        فهو انعكاس للتنظيم والروح التي تحرك " العايلة "  السكن أو بيت فيما يخص
 و ؛الجماعة، فهو يتميز بعلو أسواره و انغالقه عن العالم الخارجي، القليل جدا من النوافذ

  . سدها و انغالقها الدائم من مميزات العائلة المحترمة إحكامإن وجدت ف
 بالقيم المتمثلة في المحافظة على كل ما هو االرتباطل فقط على  ال يداالنغالقا هذ

خصوصي و داخلي، و إنما يدل بالدرجة األولى على أنه اهتمام مستمر في عدم إعطاء 
  . الفرصة لآلخرين للنقد والكالم عن السمعة والشرف

: " روبولوجية التي مفادها أن هذا ما يدفعنا إلى أن نشير إلى هذه المالحظة األنت        
الرموز الخاصة بأي ثقافة تنعكس في المسكن، ففي الحضارة اإلسالمية المنازل في حد 

 فالساحة أو الحديقة ،راتظ من الناالحتماءذاتها هي ملكية تسور و مغلقة، بهدف 
 هو فبعدم إبراز كل ما 2."الموجودة داخل البيت تكتسي أهمية كبيرة تفوق ساحة القرية 

 فاالنتماء، لهذا البيت داخل البيت و سالمة الواجهة يعطي الجميع صورة محترمة ومشرفة
  .أبداإلى عائلة محترمة معروفة ومتميزة هو رأسمال رمزي ال يستهان به 

                                                           
.222p,1981, Librairie orientaliste:  Paris, pouvoir et parenté, Production  ,.et al) CLAUDE (  BRETEAU –1  
,       1993,F .U.P: Paris , Anthropologie,Ethnologie ,)JEAN(WARNIER ) PHILIPPE( TOLRA – LABURTE -2 

p102.                 
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     :الثانيالمبحث   �

   :نسق القيم في األسرة التقليدية  �

ر العالقات سية التي تسينقصد بنسق القيم تلك القواعد و الممارسات  األسا        
 في األسرة الجزائرية الممتدة، و البداية تكون في طبيعة هذه العالقات بين االجتماعية

 بوضوح و بالفعل يعترف يجب أن ،األفراد، فالفرد كراشد له مكانته في القرابة العائلية
   .بقاء في الجماعةبالقيم العائلية وبالسلوك المتفق عليه لكي يحتفظ بهذه المكانة ويستطيع ال

من المالحظات السوسيولوجية الهامة أن القيم الروحية و المعنوية تكتسي قيمة         
كبيرة، حيث تأخذ األولوية على القيم المادية؛ ففي العالقات التي تربط األفراد فيما بينهم 

ى ما  سياسية أو حتى قانونية، نالحظ محافظة شديدة علاقتصادية اجتماعيةسواء كانت 
هذا المصطلح الصوفي الديني الذي  يتجسد في الدعوة إلى اهللا، " البركة " يسمى بروح 

 محددة اجتماعية بممارسات االلتزام و هذا الدعاء يقابله عمليا االستقرارليدوم الخير و 
  .في كل الميادين 

كل األفراد كان " العايلة "  التي كانت سائدة في االجتماعيةمن خالل العالقات          
يطمحون إلى الحصول على تقدير اآلخرين، المتمثلين في الجيران و األصدقاء و الجماعة 
  .األصلية التي ينتمون إليها فالغنى متواجد في قلوب الناس أكثر منه في ممتلكاتهم المادية 

 المستحق من طرف االعتبار االجتماعي يدور حول  أن نسق القيميظهر بوضوح        
 و يتضح ذلك حتى في الحكاية و األسطورة والديني؛، عن طريق سلوكه األخالقي الفرد

 تستغل كوسيلة في حد ذاتها لنقل الكثير من القيم ي، فهالتي ترويها الجدة ألحفادها
  .االجتماعية
 تحبذ الجدة لديهم صفات البطل، الذي يتميز بالشجاعة و الحكمة و ،طوال حديثها        

 هذه الصفات كما تؤكد ،األنانية، الحقد وعدم الوفاءك ،بذ صفات الشريرحب الخير، و تن
عبر عن يب في السلوك الجماعي الذي عليه الجدة تؤدي بصاحبها إلى الهاوية، فهي ترغّ

ب  و ضرورة تحمل أعباء الحياة، و ترهاالجتماعيروح المسؤولية، كالتضامن و التكافل 
  .وليةئالالمس ووقت من الفردية والتهاون في نفس ال
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لقد اتخذت التقاليد الشفهية كمصدر يرجع إليه الكبار لتوعية الصغار و تنشئتهم         
ألن الوفاء لتقاليد األجداد هي قيمة القيم في " قافيا بدفعهم لإلقتداء باألجداد ث واجتماعيا
ها أو من ، والتلقين الثقافي سواء من حيث األهداف التي يرجو تحقيقاالجتماعيةالحياة 

  1."خالل الوسائل التربوية التي يستعملها يعتمد على األجداد 
 التي  و،>> العصبية <<التقليدية من بين المميزات الثقافية لألسرة الجزائرية         

مجموعة من المصطلحات المتداركة التي لها  ":بأنها" عبد الغني مغربي " دها األستاذ حد
نسب، التحام، شرف، حسب، حلف، والء، بيت، : لمجتمع، مثل عالقة مباشرة بديناميكية ا

، و كل القيم الروحية والدينية للجماعة تعمل على المحافظة على العصبية 2 "الخ ..رئاسة 
  .و تقويتها لتدوم بذلك سلطتها و عزتها

نستنتج مما سبق أن الفرد في األسرة التقليدية كان خاضعا كلية للجماعة التي         
مي إليها، هذه األخيرة التي تحدد له قيما يسير عليها و من خاللها تتحدد مكانته و ينت

  .دوره
  
  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

                                                           
.83p, 1974, F.U.P : Paris, Sociologie de l’Algérie,  )PIERRE( BOURDIEU -1  

.160p,  1971, D.E.N.S: Alger , Khaldoun-La pensée sociologique d’Ibn,  )ELGHANI-ABD( MEGHERBI -2  



 
91

   :   المبحث الثالث �

   :العوامل المميزة للتربية التقليدية �

تختلف المجتمعات عن بعضها البعض بسماتها الثقافية، فلكل منها مقوماتها و         
قاليد من بين الدعائم التي تمارس وزنا ثقيال على المجتمع  و الت،االجتماعيةخصائصها 

باعتبارها القيم المتوارثة اجتماعيا، يتعلم الفرد عن طريقها مختلف األفعال و الممارسات 
يربى الطفل منذ صغره على االلتزام بقواعد معينة تلقنها له أسرته ف ،المجتمعالتي يقرها 

 في األسرة التقليدية - في أغلب األحيان- هذا التلقين و محيطه االجتماعي فيما بعد، و يتم 
  .شفهيةبطرق 
ز التنشئة  العوامل األساسية التي كانت تمي1"نفيسة زردومي " مت لنا الباحثة  قد لقد       

االجتماعية للطفل الجزائري في األسرة التقليدية، و التي تتبلور خاصة في السنوات 
  :ذي جاء في بحثها كاآلتي األولى، و هي حسب الترتيب ال

  :   و احترام كبير للتقاليد شديد تدين ـ 

 االجتماعي، بحيث أن الترتبنعني بذلك أن سلوكات الطفل تأخذ مكانها في إطار         
هناك سلوكات إجبارية يلتزم بها لكي يحقق اندماجه، و سلوكات مناسبة، و أخرى الئقة، 

    .  ها و كذلك دميمة، و محرمة  يعاقب علي
  ام ـة ال وجود لسلوكات يستهان بها، أو التي ال تثير شعورا عند العـ ففي التربية التقليدي

 ارتداء اللباس الالئق، استعمال كالم متفق عليه :المثالو الخاص، فيجب على سبيل 
  .تقليديا
  : تجرأ طبيعي اتجاه التجديد العلميـ 

ل أبدا من التوكل على اهللا، و الثقة المطلقة  تقلّاالكتشافات التكنولوجية الحديثة ال        
قابل باالنبهار الشديد أو الدهشة، و إنما تثير المصلحة العملية فقط  لذلك فهي ال تُ،بقدرته

  .عندما تصبح قابلة لالستعمال
  

                                                           
: Paris, l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel Algérien,  Enfant d’hier, )NEFISSA( ZERDOUMI -1   

    François Maspero, 1970, pp 39,40.  
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  :األميناإلحساس بأن العائلة تشكل الملجأ ـ 

  

" نفيسة زردومي " لتقاليد، و الباحثة الذي يحافظ على قدسية العادات و االملجأ         
بدون إجبار و ال ضغط رأيت نفسي أرتب المنديل : " بدورها تعترف بذلك حين تقول 

الذي سوف أضعه على رأسي في حقيبتي عندما عزمت السفر إلى تلمسان و اإللتحاق 
ث  وقد كان هذا السفر في إطار تحضيرها لشهادة الدكتوراه و إجراء البح1"بعائلتي 
  .     الميداني 

  :   االعتقاد بوجود األرواحـ 

        معنى ةالميتافيزيقييزات التربية التقليدية التي تعطي لألرواح هي من بين مم 
ملموس واقعيا، سواء تعلقت هذه األرواح باألجداد أو باألولياء الصالحين، فيسعى الفرد 

فقائمة االعتقادات . " م للتبرك بهم إلى إرضائهم بعدم اقتراف المحرمات و زيارة أضرحته
   من األساطير  بجويـالمغربففي طفولة مبكرة، يحاط الطفل ) …(و الخرافات طويلة جدا 

   .2 "و الخرافات التي تتجلى يوميا 
   :الجماعةالوعي و الفخر باالنتماء إلى ـ 

، و إنما "هو " ، "نفسه" فالفرد مهما بلغ ثراؤه اقتصاديا أو اجتماعيا ليس مجرد         
هو دائما ابن أو أخ أو ابن عم أحد ما، فهو يأخذ مكانه في إطار الجماعة العائلية و ليس 

  .أبدا بمعزل عنها
 

   : نضج مبكر للطفلـ 

        ترجم باالختفاء السريع لصفات مرحلة الطفولة، التي تزول في وقت مبكر بسبب ي
ا النداء بالنسبة للطفل الذكر يعتبر تشجيعا إلثبات نداء المسؤوليات و الدوافع العائلية، هذ

  .رجولته 

                                                           
1- Ibid., p39.  

.24p , 2000 juin 6,  710, quotidien algérien, nouvelle république  Journal -2 
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تظهر األم، بالموازاة مع نضوج ابنها، حاسمة لذلك االرتباط الخاص الذي يعتبر         
، )surcompensation d’amour  ( الناتج عن نقص ودونية" السلوك التعويضي" نوعا من 

  . أليس هو رجلها الصغير ؟،فهي تخضع كلية له
إلى أن الكثير من األطباء النفسانيين أدهشهم " نفيسة زردومي " تشير الباحثة         

و يزعم  الحب الكبير الذي يحمله الجزائريون ألمهاتهم و االحترام المتحفظ اتجاه األب،
موجودة عندهم، و لكن الباحثة توضح أن هذا " عقدة أوديب " هؤالء األخصائيون أن 

 العالقة الحميمة هي طبيعتهم، ألن األطفال يعيشون في مودة عاطفية الحب الكبير و هذه
 فالمالحظة السوسيولوجية تظهر أن الطفل الذكر، حتى سن   تسودها ثقة كبيرة،،مع أمهم

  . فقط)ابن-أم( و إنما هناك عالقة ،السادسة و السابعة، ال يتقاسم األبوان تربيته
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  :  المبحث الرابع �

   :قسيم الجنسي في األسرة التقليديةلتا �

  يبدو لنا في بداية حديثنا عن التقسيم الجنسي، أنه من المفيد عرض األسئلة التي        
  :     و هي 1 "مارغريت ميد " طرحتها الباحثة األمريكية في األنتروبولوجيا 

  ؟فة في مجتمعات مختلاألدوار االجتماعية ) ذكور، إناث(كيف يتعلم األطفال ـ 
أي سلوك بأنه ذكري أو المجتمعات، ما هي نماذج السلوك التي تصنف على أساسها ـ 

  أنثوي ؟ 
ما هو نوع السلوك الذي لم تقدر مجتمعات ما على تصنيفه بوضوح في فئة أو في ـ 

  أخرى ؟  
إذا تأملنا كل هذه األسئلة نالحظ أنها تهدف إلى البحث عن نوع السلوك الذي         

 الطفل أن يتبعه، و كيف يعتمد على االختالف في الجنس، لتحديد االختالف في يجب على
  ، و كيف ينجح في تحقيق األفعال المنتظرة ؟ االجتماعيالدور 
عن التقسيم الجنسي و دوره الفعال في تحديد نوع التنشئة " مارسل موس " يقول         

األول خاص بالجنس و : وافقين هناك تقسيمين أساسيين متعايشين و مت:" االجتماعية 
الثاني بالسن، و فيما يخص تنوع أشكال التربية التي تقوم على الجنس فقد بدأت بالزوال 
عندنا؛ لكن في مناطق أخرى يحدد الجنس كل شيء، فتقسيم العمل و الحقوق حتى 
ا اختالف األفكار و الممارسات و المشاعر هو أكثر تطبيعا وللغاية بين الجنسين على م

   .2 "هو عندنا 
المناطق "المجتمعات الغربية المتحضرة، أما " عندنا"بكلمة " مارسل موس"يقصد         
 و اعتمد في توضيحه للتقسيم الجنسي في هذه ؛فيقصد بها المجتمعات المتخلفة" ىاألخر

األخيرة على مالحظاته و معلوماته عن األهالي في المستعمرات الفرنسية، و ما يبدو 
  .حينذاكيا هو انطباقها على المجتمع الجزائري، باعتباره كان من أهم المستعمرات منطق

                                                           
,      Gonthier: Paris)  H(et ETIENNE ) C(ANCELOT . Trad ,autre sexe' L’un et l, )MARGUERITE( MEAD -1 

    1966,  p33.     
.                                                         115p,  1969, Minuit: Paris , ociologieEssais de s,  )MARCEL( MAUSS -   2  
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فإن تربية النساء تبدو " ذلك بأنه وفي مقابل تربية الرجال " مارسل موس"يوضح         
 في مستعمراتنا، فالنساء تنفصلن عن عائالتهن في ( Indigènes ) للغاية أقل قوة عند األهالي 

 بحيث يكون المرور فجأة من وسط صبياني إلى وسط منزلي خالص؛ و وقت جد مبكر،
تنعزلن عن األوساط االجتماعية الفعالة لتشغلن فيما بعد بالزواج، الذي يأخذهن كلية في 

   .1"إطار حياة جنسية جد مبكرة، تبدأ ما بين العشر سنوات وسن الخامسة عشر 
ة التقليدية و في المغرب العربي عامة، إن التقسيم الجنسي في األسرة الجزائري        

 يتشكل في إيديولوجية بكاملها التي تعطي كذلك يظهر في المواقف والتصورات الذهنية،
التقسيم الجنسي "  ف ؛للرجال والنساء أمكنة و أدوار اجتماعية مختلفة عن بعضها البعض 

قرار إلى الرجل، و تجعل يبدو لنا خاضعا إلى نمط العالقة األبوية التي تسند السلطة و ال
 فإن االجتماعيالمرأة تقتصر على التنفيذ و الخضوع، و كما هو بالنسبة إلى التقسيم 

ص الفضاء الخارجي و العمل المهني التقسيم الجنسي وقع تبريره بتقسيم العمل،إذ خص
ني  مع تفضيل العمل المه،للرجل،و لم يبقى للمرأة إال الفضاء الداخلي و العمل المنزلي

  2."على العمل بالبيت
رغم تسلط الرجل في األسرة التقليدية، باعتبار أن المجتمع الجزائري هو مجتمع         

رجالي بالدرجة األولى، إال أنه من غير المنطقي إهمال الدور الفعال الذي تقوم به المرأة؛ 
عن وعيها، فهي ففي قرار وجدانها حافظت دائما على القيم األساسية التي نادرا ما غابت 

األم التي تعمل على نقل تقاليد و عادات مجتمعها ألوالدها، و هي الزوجة التي تشارك 
  .زوجها في تحمل أعباء الحياة اليومية 

فالدور األساسي الذي كان مسندا للمرأة في األسرة التقليدية هو اإلنجاب ثم التربية، ولهذا 
لك التي تتمتع بها الفتاة؛ خاصة إذا كانت قد فإن المرأة المسنة تتمتع بمزايا أكبر من ت

  .الذكورأنجبت عددا كبيرا من 

                                                           
1- Ibid., p116.  
2-BELKADI-MAAOUIA (ALIA),  “ Quelques hypothèses pour la compréhension des différences sexuelle et     

.  25p , 1986,  3 n .S.E.R.E.Cahier du C, sociale ” 
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 في ممارستها االجتماعية،  الجزائريةيظهر الفرق بين الذكر و األنثى في األسرة        
: اتصاله بالعالم الخارجي بكل حرية و المتمثل في: بحيث يتمتع الذكر بمزايا كثيرة منها

أخته ى، فهو يخرج مع أصدقائه متى يشاء و هذا ما ال تستطيعه المقه الشارع، المسجد،
 عمليا إنه خارج ،لتخدمهحاضرة في البيت أبدا، يعود في أي ساعة ليأكل و ينام وأخته 

أما الفتاة فتبقى ماكثة بالبيت ،المراقبة بشكل دائم فيما يخص نشاطاته و استخدامه للوقت 
   .تنطوي بداخله

في أسفل : فمن جهة "على هذه التفرقة حين يقول "  ر بورديوبيي"  لقد أكد        
ق الهادئ هناك البيت المنطوي على حياته الداخلية،مخبأ األسرار عالم مغلق على ـالطري

 أي ؛السوق، الساحة، المقهى: العالم المفتوح عالم الرجال: النساء، و من جهة أخرى
   1."ميدان الحياة العامة 

 عالم الرجال و :هماسبق وجود عالمين مختلفين عن بعضهما البعض نستنتج مما         
  :النساءعالم 
 هو عالم مفتوح على الحياة العامة واتصال بالعالم الخارجي، ممارسة لكافة :األول ـ  

  .الثقافيةلنشاطات السياسية االقتصادية و التجارية و 
تصال بالعالم الخارجي في  ينحصر فيه اال، هو عالم مغلق منطو على نفسه:الثاني ـ  

 كذلك ،و جني الثمار، أو زيارة األقارب  في موسم الحصاد؛مساعدة الرجال في الحقل
  .الصالحينزيارة أضرحة األولياء 

اعتبرها الكثير من الباحثين في حيث هذه المناسبة األخيرة تفرح النساء كثيرا،         
 . تحاول عن طريقه تحصيل بركة األولياء بأنها المتنفس األساسي للمرأة،؛االجتماععلم 

 تلجأ إلى مثل هذه االعتقادات السائدة حول المرابطين و األولياء ،فالمرأة أكثر من الرجل
شخصيات كاريزماتية، دورهم األساسي كان " مالك شبل "الصالحين، هؤالء الذين يعتبرهم 

حول االرتباط الشديد للمرأة " عيسى أوتيس"يقول  2.التربية الدينية و المساعدات اإلنسانية
ت ة مناسبة للرجال للقيام بالصلواإذا كانت األعياد الديني) : " الطرقية(بهذا الدين الشعبي 

                                                           
1 - BOURDIEU (PIERRE),  Op.cit. , p56.  

.171p, 1993, F.U.P: Paris , musulman-L’imaginaire arabo,  )MALEK( CHEBEL -2    
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 ر المد اشالجماعية، فهي بالنسبة للنساء مناسبة لزيارة األولياء الصالحين في القرية و
  1." المجاورة

 
 
  :     المبحث الخامس �

   :)ولد،بنت(ية أساليب التنشئة االجتماع �

التنشئة االجتماعية عملية اجتماعية و تفاعل اجتماعي بين الفرد و المجتمع، هدفها         
  .بناء شخصية الفرد و تطويرها، و ضبط سلوكه و توجيهه اجتماعيا

تعتبر العائلة العامل األساسي في التنشئة االجتماعية نظرا لكونها النواة األولى التي 
 والدته، و تزوده بالقيم و المعايير االجتماعية تبعا لمختلف أنماط تحتضن الفرد منذ

  .السلوك و الممارسات االجتماعية المعمول بها في المجتمع
من خالل العائلة يبرز التقسيم االجتماعي لألدوار االجتماعية، حيث تستعمل العائلة الضبط 

افظة على األدوار االجتماعية،  حتى يتسنى المح، االجتماعي في تقسيم المجال بين األفراد
  .و من ثم المحافظة على النظام االجتماعي ككل

        على االعتناء  اإلسالم على عدم التفرقة بين اإلناث و الذكور، و حثّلقد أكد 
باألنثى كما هو بالذكر و توفير لهما نفس الجو العاطفي، ألن اهللا خلق الجنسين للحياة و 

الممارسة االجتماعية ال تعكس حقيقة تصور اإلسالم و ال تسعى إلى التعاون معا، إال أن 
و أما البنت فيمكنها أن " (....) العدل بينهما، و هذا ما يبدو عاما في المجتمعات العربية، 

تكون محبوبة، إال أنها تنتمي إلى فئة مختلفة غير تلك التي ينتمي إليها الذكور، و هي 
، و الواقع أن األنثى يجري تمييزها عن الذكر بصورة (...)فة تلقى في العائلة معاملة مختل

أساسية، فهو أي الذكر كسب للعائلة، وهي عبئ عليها، و العائلة تدفع البنت منذ نعومة 
أظافرها إلى الشعور بأنها غير مرغوب فيها و غير ضرورية، و ترغمها على قبول 

  2.(...) "وضعها كأنثى 

                                                           
.78p, 1984, L’Arcanthére: Paris , t prophétie en Algériemagie e, Possession,  )AISSA(OUITIS -3   
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جتماعي، و الذي نعني به الطريقة المتبعة في إخضاع الفرد يظهر أن الضبط اال        
للقيم و المعايير االجتماعية، يطبق بصرامة على الفتاة أكثر منه على الذكر، فالبنت أكثر 
تعرضا من أخيها إلى القهر االجتماعي و المعاملة القاسية من طرف العائلة و المحيط 

  .االجتماعي
  

  :  الميالد– 1

ما جنس المولود ؟ أذكر هو أم :  سؤال يسأل عندما تضع األم وليدها هو إن أول        
أنثى ؟، و في الكثير من المجتمعات يفضل ميالد الذكر على األنثى، و في بعض 
المجتمعات يزداد الفرق في الشعور نحو جنس المولود ليصل إلى أبعاد مأساوية، مثل 

ية عند العرب، أو في بعض األحيان تقليل ظاهرة وأد البنات التي كانت منتشرة في الجاهل
و مما الشك فيه أن النظرة التي تميز بين الذكر و األنثى " العناية بهن مقارنة بالذكور، 

في المجتمع الواحد لها مردود وانعكاسات على سلوك بني اإلنسان من الجنسين و على 
  1."تطورهما االجتماعي 

ت و الذكر، و كيفية استقبال كل منهما في األسرة هناك فرق كبير بين ميالد البن        
الجزائرية التقليدية، فالسلوك العائلي ليس واحدا في كلتا الحالتين؛ و بداية من هذه اللحظة 

  .بالذات يظهر التفضيل المطلق لألخ على حساب أخته
 العائلة ميالد البنت في" تعاني البنت منذ والدتها من التهميش و قلة االهتمام ف         

، فاألم المغاربية، 2" كان دائما حدثا غير مرغوب فيه، إن لم نقل مصدر شؤم و لعنة 
طوال مدة حملها، تتمنى أن يكون الذي في أحشائها ذكرا و تخاف من ميالد البنت، فالبنت 

   !.  جنس غير مرغوب فيه، فكيف ال تحس هذه الصغيرة بعدم رغبة أمها فيها 
بدورها في بحثها الميداني لبعض العادات اإلجتماعية في " فوزية دياب"لقد تحدثت         

ذلك ألن الريفيين : " (...) الريف المصري عن التفرقة الجنسية التي تبدأ منذ الميالد 
بصفة عامة يفضلون خلف الذكور على خلف اإلناث إلى درجة أن بعضهم يملؤه الحزن 

                                                           
  . 107 ص،1995، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، : بيروت ؛ 1ط، الطبيعة اإلنسانية ، )زهير محمود (  الكرمي-1
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بي فالكل يفرح و يتهلل لمقدمه بدليل القول السائر أما الص. بمعنى الكلمة إذا ولدت له أنثى
  لي دي بنية انطبقت الدار  لما قالولي ده ولد، اشتد ظهري و انسند، و لما قالو( عندهم 
  1.) "علي 

المالحظ حقا أن هذه التفرقة بين الجنسين، و التفضيل المطلق للذكور هي ميزة         
ا الثقافية التي تميزها بشكل جد واضح عن المجتمعات العربية، و تدخل ضمن خصائصه

المجتمعات األخرى، إننا نجد مثال نفس الشيء الذي قلناه سابقا في المجتمع العراقي، 
إذا تتبعنا مراحل حياة اإلناث، نستطيع أن نرى أنهن و منذ " : " سناء الخياط " فتقول 

  2."ميالدهن ال يرحب بهن مقارنة بإخوتهن الذكور 
 عند دراستها 3"قودري " د للحديث عن األسرة الجزائرية التقليدية، الحظت نعو        

عند حديثها عن ميالد البنت و كيفية استقبال العائلة لها، أن بالضبط للمرأة الشاوية، 
ميالدها غير مرغوب فيه من طرف العائالت الشاوية، حتى أن األم نفسها تتمنى ميالد 

  .              ي غالبية األحيان تلجئ للسحر لتحقيق أمنيتها ذكر لترضي كبرياء العائلة، و ف
تحاول أن تحدثنا بالتفصيل عن استقبال المولودة الجديدة، هذه البنت الصغيرة التي         

 بتبليغ – في معظم األحيان الجدة –، فتقوم امرأة من نساء البيت "القابلة"تستلمها عامة 
 ينتظر خارج المنزل مكتفيا بسؤال أحد األقارب برصانة الخبر لألب، الذي و حسب العادة

  .  من وقت لآلخر
عند رؤيتها يتنبأ في الحين بأنه ليس في األمر ما يفرح، فهو ال يسمع زغاريد و ال         
الذي " في مشيتها بالفرح و ال بالسرعة و العجلة، تأتي إليه وتقول له و كأنها تواسيه يحس

، و يتلقى األب الخبر " إعطائك ولدا، فالحمد هللا  األم بخير و عافيةأعطاك بنتا قادر على
بدون غضب، ولكن بكل الالمباالة التي يحملها في طياته، ال يعلن الخبر لألقارب و يمر 

  . الحدث في سكوت
منطقية ألن الفتاة ليست إال عبئا جديدا ال يعوض عنه " قودري"هذه البرودة حسب         

، فهي ال تحافظ على ميراث أهلها و ال تدافع على الشرف العائلي و ال  مستقبالءشيب
عكس على ال ،على شرف المدينة، و ال تستطيع حتى حماية والديها عندما ينالهما الكبر

                                                           
   .314، ص1980، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت  ؛ 2ط، القيم و العادات االجتماعية ، )فوزية  ( دياب-3

1- AL-KHAYAT (SANA),  Honour and shame, women in modern Iraq, London : Saq Books, 1990, p36. 
2- GAUDRY (MATHEA),  La femme chaouia de l’Aurès, Paris : Librairie orientaliste, 1929, pp 60-61. 
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 و تتبع زوجها فتساهم بذلك في ازدهار عائلة ،فهي تتركهما عند بلوغها سن الزواج
  .  كأنها كمية يمكن إهمالها أخرى؛ لذلك ال يجب أن نتعجب ألنها تعامل

  " : بوسعد"أنها عندما سألت العجوز " قودري"تخبرنا         
  كم من أطفال لديك ؟ ـ    
 في حين أن لديه أربع ابنه،هكذا كان جوابه و بكل افتخار و هو يسمي . محمدـ    
  . بنات

 بأن الرجل كانت تتلقى نفس الجواب حين سألت اآلخرين، هذا ما أدى بها إلى القول
  . الشاوي ال يذكر بناته عند تعداد أبنائه إذا كان لديه ذكور

بعد استقبال المولودة الجديدة ال تقام أي حفلة و ال تقدم التهاني والهدايا، و ال ذبح         
بهيمة وال حتى وجود ألصوات الفرح أو طلقات البارود؛ وإنما الحظت الباحثة أنه وفقط 

ة األم و ت أو من الجيران يحضرن باحتشام لالطمئنان على صحبعض النساء المقربا
  . العادة أنهن يجئن بالبيض

 استقبال األنثى عند ميالدها في  فيما يخص1"ديسبارمي"نفس المالحظات جاء بها         
منطقة القبائل و المتيجة، في النواحي الشمالية للجزائر وكذلك البدو، فكل شيء يتم في 

  .  فرحسكوت و بدون
يوضح لنا أن التشاؤم و اللعنة اللذان يصاحبان ميالدها تقل شدتهما في المدن، فاألم تقول 

ليست " ديسبارمي"و لكن حسب " بدأ بتأمين السعادة و الحظ) أول مولود( من بدأ ببنت "
ة ر من شد ألن األم نفسها تحم؛إال أقوال و أعذار و مواساة متناقضة مع الواقع االجتماعي

  .   بنتالخجل و األسف على أنها لم تلد إالّا
 في حفاوة الترحيب بالمولود حسب جنسه، االختالفحتى في المغرب األقصى يظهر 

إذا كان ذكرا تزغرد النساء ثالث مرات، وإذا كانت أنثى فمرة واحدة أو ال زغرودة "ف
     2."على اإلطالق

                                                           
1- DESPARMET (JEAN),  L’enfance, Alger : Imprimerie Algérienne, 1927, p6. 
1 ,3- NAAMANE – GUESSOUS (SOUMAYA),  Au-dela de toute pudeur, Maroc : Edition E.D.D.I.F, 6éme 
édition, 1990, p16. 
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        م بابنتها، نالحظ بأنها تختلف عن تلك  العالقات األولى التي تربط األفيما يخص
التي تربطها بابنها، ففي المغرب األقصى يرضع األخ من صدر أمه أكثر من أخته، ألنه 

  .   السائدة؛ الذكر يحتاج أكثر منها إلى القوةاالعتقاداتحسب 
كل ذلك يعارض أخالق الدين اإلسالمي،  فهي معتقدات ال تجد منبعها في قواعد         
  رضاعة بحولين كاملين دون أن يفرقالم، ألن القرآن جاء صريحا في تحديده لمدة الاإلس

  :تعالىبين الجنسين، يقول 
  1)و الوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ( 

في المحيط التقليدي المغربي وجدت أن أألمهات " قسوس-نعمان"ففي بحث قامت به 
 الشعبية التي تريد باالعتقاداتر من اإلناث ببضعة أشهر، متمسكات يرضعن الذكور أكث

    2.أن يرضع الذكر عامين و شهرين أما األنثى فعامين إال شهرين
من المالحظ أن التفرقة بين األخ و األخت تتم في المراحل األولى من التربية، و         

 عرضت لنا البحث الميداني الذي  عندما3"الكوست ـ دوجردان" الباحثة هذا ما تأكده لنا 
محاولة اقتراب للعالقات المبكرة بين األم و الطفل في : عنوانب" سلفي جرنيرو"قامت به 
 واضحة بين اختالفات هامة بحيث تظهر ، لقد كانت المالحظات جد)1982(الجزائر

  :   وابنتهاالبنهامعاملة األم 
  .  الذي تزينه ألول مرة األم بابنتها يكون موجها إلى وجهها اهتمام -
 تقمط البنت أكثر شدة من أخيها، و كأنها تهيأ منذ هذا السن المبكر جدا  من حياتها إلى -

  .   تحمل القهر
وجدت صدى لهذه الممارسة اإلجتماعية و التي تتمثل " الكوست دوجردن"الباحثة         
بالبكاء على امرأة لم تعرف كيف يا إلهي عزينا :" في المثل القبائلي الذي يقول"القماط"في 

  ). والتأكيد هنا على شدة القماط " ( تشد رجلي ابنتها
-أن رضاعة البنت هي شبه مصطنعة على عكس " جرنيرو" الرضاعة تستنتج  فيما يخص

  .  الذكر

                                                           
 .233ـ سورة البقرة، اآلية 2
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 تقوم األم بتنشئة ابنتها قبل ابنها الذكر، وذلك بتعليمها الكالم قبله وكأنها في بحث عن -
    .  مع األماالتصال
عكس أخته، فإن المولود الجديد الذكر يستقبل بالوالئم الكبيرة حتى عند أفقر         

كيفية استقبال الذكر " ديسبارمي"العائالت، فاهللا قد بارك البيت، في هذه المناسبة يوضح لنا 
؛ فالنساء تزغردن بحرارة شديدة و " جرجرة"في منطقة القبائل و بالضبط في منطقة 

  . جال القرية يتجمعون في الخارج للتجاوب مع هذه الفرحة بطلقات البارودر
، أما أم الصبي ) فرنك8-5(ما يقدر ب" العادة"يدفع األب في فترة عيد الفطر ما يسمى ب

فلها الحق في أن تلبس حليا متكون من صفيحة مستديرة مزينة بقطرات من الفضة 
  .  مدافعا و حاميا للقرية ؛ و الذي يشير للكل بأنها أعطت)تفزيمت(

و تقام بهذه المناسبة السعيدة الحفالت و الوالئم، و تذبح الماشية ، خاصة في اليوم الثالث 
  .   و السابع ، ويحضر األقارب و الجيران

من المعتقدات السائدة في هذه المنطقة، أن المرأة في فترة الوالدة تكون في عناية         
 يكفون عن الصعود إلى السماء و النزول إلى البيت الذي سوف يولد المالئكة، و هؤالء ال

فيه إبن آدم؛ فإذا كان المولود ذكرا تصعد المالئكة إلى السماء وهي رافعة الرايات عاليا و 
     1.فرح ا كانت بنتا فتنسحب بسكوت و بدونيقوم الكل بالزغاريد، أما إذ

لمولود في األسرة الجزائرية التقليدية يتحدد نستنتج مما سبق أن طبيعة استقبال ا        
بطبيعة الجنس، فإذا كان ذكرا أقيمت األفراح وإذا كانت أنثى يخيم السكوت على الحدث و 
كأن شيئا لم يكن، و أكثر من ذلك فهي تعتبر شيئا غير مرغوب فيه و يبقى األمل والدعاء 

ها منذ والدتها؛ و من هذه متواصال لسترها و حمايتها، و يبدأ هاجس الخوف من مصير
 تتحدد هي أيضا بطبيعة الجنس، و تكون االجتماعيةالمرحلة المبكرة تبدأ أساليب التنشئة 

  .    قبل أخيها ومن يتعرض إلى القهر أكثر منهاجتماعيااألخت من ينشأ 
 تعي البنت منذ الخامسة أو ما قبلها أنها تعامل بطريقة" في تنشئتها اإلجتماعية         

 أو سؤال  تظهر عند أدنى كلمةفالقسوة التصرف اتجاه الولد الذكر، كيفياتتختلف عن 

                                                           
 
1– DESPARMET ( JEAN ), Op.cit. , p 6.  
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مرتبط بالجنس، و تزداد المحظورات عليها بازدياد العمر، حتى تبلغ القيود أقصى 
    1."درجاتها مع ابتداء البلوغ الجنسي و بروز البعد الغيبي لجسمها 

 لرب العائلة، و حاملي االقتصاديةيمثلون المساعدة إن الذكور في ثقافتنا التقليدية         
 تتعلم – من خالل عالقتها مع أمها – العائلة بعد وفاة األب، أما الفتاة فمنذ صغرها اسم

كيفية معالجة مطالب العائلة المتداخلة، و القيام باألعمال المنزلية لتتكون بذلك شخصيتها 
فتربى منذ صغرها على :" مع اآلخرين األنثوية، وتحدد بعد ذلك صلتها و عالقتها 

و يشترط أن تكون البنت مطيعة، خاضعة، عاقلة، ) …(الخضوع و االمتثال لآلخرين 
     2."ممسكة، نشيطة ومتواضعة ال ترفع صوتها أبدا 

في هذا الجو من التطبيع الذي يختلف عن تطبيع أخيها في طفولته، تعيش البنت حالة من 
هذه المبادئ األساسية " حرام"، "حشمة"، "عيب"ما يطلق عليه بالخوف و القلق مقترنة ب

  .  التي تنظم حياتها و جميع ممارستها االجتماعية
ونشير إلى أن التربية التقليدية للفتاة الجزائرية تدور بالخصوص على تلقينها هذه المفاهيم 

  .نهالجنس و التذكير بخطر التحدث ع"  تابو"المذكورة أعاله، والتي تتعلق ب
      

   :تربية الفتاة في األسرة التقليدية -2

تخضع تربية الفتاة في األسرة التقليدية الجزائرية لمبادئ اجتماعية صارمة و         
  :قواعد ثقافية ودينية عديدة من أهمها

  
  :المنزلية األعمال -

شب و لعب بدميتها التي كانت مصنوعة من الخال تتمتع الفتاة لزمن طويل بال        
،  و هي تصغير لكلمة بيت، "البيتة"القماش، أو تلك اللعبة اللطيفة التي تحبها البنات كثيرا 

لتجد نفسها منذ سن مبكرة جدا مجبرة على تعلم الطبخ والكنس و الخياطة؛ فتحضرها 
                                                           

 دار الطباعة و النشر،: ة، بيروت ، أنماطها السلوكية و األسطوريالتحليل النفسي للذات العربية. علي، زيعور -1
  .82 ، ص1980

       2- MINCES (JULIETE), La femme dans le monde arabe, Paris : Mazarine, 1980, p 47. 
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والدتها تحضيرا قاسيا ألنها و في سن الثانية عشر ستكون مهيأة لتحمل أعباء المنزل 
  .   بكامله

يحصل ذلك ، خاصة إذا كانت األم كثيرة الوالدة ، و بالتالي تصبح البنت مسؤولة عن 
تعتاد على هذا الدور "رعاية إخوتها الصغار في سن تكون فيها بحاجة إلى الرعاية، لكنها 

و تصبح زوجة متحجبة ) تعمر دار الناس (  ستمأل بيت أناس آخرين - فبعد كل شيء-
        1.) "وبة محجوبة و مرط( و مستقرة 

ما تدخل ( أو ) بنتي تخاف من خيالها :(  بها أمام الناس فتقول االفتخارفأمها ال تكف عن 
 ؛ تلقنها كل ما اكتسبته هي من أساليب البنتها، تظل األم الرفيقة األولى ) ما تخرج 

    .تربوية ؛ كما تخصها بحماية كبيرة أكثر من أخيها الذكر خوفا عليها و على سمعتها
   :   التربية الدينية األخالقية و الثقافية-

ترجع هذه التربية إلى مجموعة من المفاهيم التي تهدف إلى تطوير اإلستعدادات         
األخالقية للفتاة ، هذه المفاهيم ، التي تعتبر أساسية لجعلها زوجة مثالية، تحافظ على 

  .  شرفها و كرامتها و بيت زوجها
 في هذا المجال حين توضح لنا أن هذه 2"نفيسة زردومي"يرا الباحثة تفيدنا كث        

التربية من اختصاص النساء المسنات ، كالجدة ، العمة أو الخالة ، اللواتي يحرصن على 
  .    تعليم الفتاة الصالة قبل أخيها

السحر و التربية األخالقية ال تقتصر فقط على التفرقة بين الخير و الشر، و إنما تعود إلى 
و األساطير الخرافية، التي غالبا ما تسيطر على عمق تفكير الفتيات فتبقى شخصيتهن 
مرتبطة بهذه التصورات التقليدية؛ خوفا من لعنة األجداد وغضب األولياء الصالحين،و 

  .   طمعا في إرضائهم و نيل بركاتهم
محرمات الدينية أكثر منها ، الذي يعود إلى ال"الحرام"خالل هذه التربية تتعلم الفتاة معنى 

 بالطهارة، لاللتزامو تفعل كل ما بوسعها " التابو"، فتفهم معنى القداسة، المحرم االجتماعية
 النظام، وأي تعدي على هذا احتراممن " كازنوف"هذه الطهارة التي تستمد قوتها حسب 

    3.النظام يعتبر فسقا و فحشاء يستحق العقاب

                                                           
1- ZERDOUMI (NAFISSA), Op. Cit., pp 188,189. 
2- Ibid. ,p 187. 
3- CAZENEUVE (JEAN), Sociologie du rite, Paris : P.U.F, 1971, p 63. 
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 فهي ترى بأن الفتاة تتعلم األقوال الدينية منذ سن الثالثة، 1"انالكوست دوجرد"       أما 
تقليدا لما تسمعه في محيطها ، فإعالنها اإليمان باهللا و دعواتها له و لحارس البيت 

، هي أشياء و مواقف تتعلمها قبل أخيها، عن طريق النساء المسنات كما ) عساس الدار(
  .   ذهبن إلى المدرسة القرآنية إال نادرا عكس الذكورأشرنا إلى ذلك سابقا، ألن الفتيات ال ي

الكوست "فيما يخص قاعدة من قواعد اإلسالم ، وهي الصيام ، فإن الباحثة         
تخبرنا أنه في منطقة القبائل تصوم الفتاة في سن مبكرة مقارنة بأخيها، وفي " دوجردن

غزل و الصوف كشهود على و يقدم لها الم" الحنة"أول يوم من صيامها تخضب يدها ب
األعمال األولى التي يجب القيام بها، أما أخوها الذكر ففي أول يوم من صيامه يتحصل 

  .  على كتاب؛ كراس و قلم
عند أول إفطار بعد الصيام ، بالنسبة للفتاة ، يحضر لها فطيرة  تسمى باألمازيغية 

لتي لم يأكل منها أحد داللة ، و التي تعني الفطيرة التي لم تلمس و ا"تحبولت أورنبذي"
على الدعوة لسالمتها و طهارتها، و األمنيات التي تعبر عنها األم تخص الجمال الجسدي، 

يا إلهي : "و األمثال القبائلية الخاصة بالفتاة تعزز ذلك . الحظ السعيد و األخالق الفاضلة 
  ".       أو القبرللفتاة ال يوجد إال الزواج"، "  شرف جسدها حتى تحفظه التربةأحفظ
   :   و العذرية" الحشمة" -

من – بالذكور االختالطفي سن السادسة إلى السابعة تبتعد الفتاة شيئا فشيئا عن         
 خاصة أولئك الذين ال يعيشون معها تحت سقف واحد ، في هذه السن المبكرة -نفس سنها

ور والدها أو إخوتها الكبار،  في حضباالضطرابيبدأ التمييز بين الجنسين ، تحس الفتاة 
تلبس ثيابا طويلة تغطي ساقيها و ذراعيها، كما تضع منديال على رأسها فهي ال تجلس 

  .   أمام الرجال، و ال ترفع عينيها اتجاههم ، خاصة الغرباء
 الجنس التفكير في أو حتى االقتراب تمنعها من االجتماعيةهذه الممارسات األخالقية و 

طهارة الفتاة و عذريتها هما شرف العائلة، و العذرية "ن لها طهارتها و اآلخر، كما تضم
   2."هي أغلى ما تملك الفتاة يجب أن تحافظ عليها إلى يوم زفافها 

تبغض الفتاة جسدها منذ صغرها ، و أمها ال تكف عن تحذيرها من الرجل و مما         
نفيسة "هو ما جاء في بحث سينتج من اتصالها به، وأحسن مثال نستدل به على ذلك 

                                                           
3- LACOSTE - DUJARDIN (CAMILLE), Op. Cit, p 66. 
1-Ibid. , p 72. 
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 و تخبرها بأنه من المرعب جدا أن تفقد الفتاة عذريتها ؛ البنتهاحين تقول األم " زردومي
فال تستطيع الزواج أبدا ، ألنه سوف يكتشف زوجها ذلك ليلة عرسها فيضعها عارية 
داخل كيس مثل الثوب الوسخ؛ و يحضرها إلى بيتهم فوق الحمار، كل الناس سوف 

     1.ن منهم و شرف العائلة سوف يلطخ إلى األبديسخرو
ال تكف األم عن إرهاب ابنتها لدرجة أنها تصاب بذعر وخوف شديدين في دورتها 
الشهرية األولى؛ فال تنتهي من البكاء اعتقادا منها أنها سرقت من طرف شيطان أو جن 

  .   عندما كانت نائمة
 الممارسة على الفتاة تكتسي طابع القهر تماعيةاالجلقد الحظنا أن أساليب التنشئة         

 الممارس عليها ما هو إال وسيلة للحفاظ على االجتماعي و هذا الضغط الصرامة،و 
  .     و بالتالي على الحدود المرسومة لكل من المرأة و الرجلالجنسية،جوهر التفرقة 

  
  
  
  

  

  

  
 
 
 
  

  

  
 
 

                                                           
1- ZERDOUMI (NAFISSA), Op. Cit. , p 190. 
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  :   المبحث السادس �

   :   ي األسرة الجزائرية التقليديةالعالقة بين األخ و األخت ف �

  

لقد تحدثنا عن التقسيم الجنسي في األسرة التقليدية، و كيف أن الذكر يتمتع بحقوق         
تفوق بكثير تلك التي تتمتع بها األنثى، و أكثر من ذلك فإن يوم ميالده هو مناسبة للفرح و 

يذكرنا بما قالته بنت الراعي ، و ميالدها مجرد حدث غير مرغوب فيه، هذا ما االبتهاج
فكان من ) …(للمرة الثالثة يعم الحزن في بيتنا     :"عندما أنجبت أمها للمرة الثالثة بنتا 

المعلوم أن اللعنة تكون على ميالد األنثى و لو كانت سليمة، أما ميالد الذكر فهو يفتح 
   1." حتى لو كان أعمى أو أعرجاالبتهاج و لالحتفالالباب 
 حسب الكثير من الباحثين الذين -) األخ و األخت ( هذا التمييز بين الذكر و األنثى يبدو 

 نتيجة منطقية ترجع إلى الشكل السائد في البنية العربية –قرأنا ما كتبوا في هذا الموضوع 
  ها ـة و الروابط القبلية في تنظيمـالتي تهدف إلى استمرار األنماط األساسية للعصبي

  .  و عالقتها
عندما يقول على لسان " مولود فرعون"هذا ما يبرزه لنا الكاتب و الروائي         

كان أبي و عمي من بين فقراء القرية، ولم يكن لديهما إال اإلناث، لذلك " :"مراد"شخصية 
  ور؛ أمي، أخواتي، خاالتي ـكنت سعيدا جدا في بيتنا، أكثر من أصدقائي بين إخوانهم الذك

دلونني حبا كبيرا، و أبي كان ينصاع لكل أوامري واختياراتي، أما و عماتي كلهن يبا
فقد كانت تغمرني باألشياء الجميلة و اللذيذة التي تقدم لها، " قابلة القرية"جدتي التي كانت 

و كنت أمثل بالنسبة إليه " تجماعت"و فيما يتعلق بعمي فقد كان يدرك جيدا قيمة الرجل في 
    2."ن يحبني كما لو كنت ولدهفكا" منراد"مستقبل عائلة 

  لة ـم العائـ، باعتباره حامل إس"مراد" أخيه ابنلقد كان هذا العم إذن يدرك جيدا أهمية 
نفسه " مراد"و ممثلها المستقبلي في الجماعة؛ و كل العائلة كانت تدرك ذلك لدرجة أن 

 يستطيع ضرب يعترف بأن كل هذا كان أكبر بكثير مما يجب توفره لتربية طفل؛ فقد كان

                                                           
1- MOUZAIA (LAURA), La fille du berger, Paris : L’harmattan, 1997, P 69. 
2- FARAOUN (MOULOUD), Le fils du pauvre, Alger : Entreprise Nationale du livre, 1986, P22. 
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أخواته وفي بعض األحيان بنات عمه، دون أن يلقى أي عقاب و باستطاعته كذلك أن 
  .   يكون فضا مع أكبر أفراد عائلته و ال يكون رد فعلهم إال الضحك و الرضى

أنه من الواجب تعليمه الضرب حين عرف أهميته منذ سن الخامسة، " مراد"لقد أدرك 
 بسرعة مستبدا بالنسبة ألصغر أخواته التي تكبره سنا، و حيث كان يتجاوز حقوقه ليصبح

تملك طيبة طبيعية كانت تسمح لها بتقبل ضربه و مزاحه " مراد"التي كانت باعتراف 
  .   بطريقة ال تتصور عند طفل في سنها
التي لم تتهاون في تلقين أخواته خاصة الصغرى " مراد"و لعل ذلك يرجع أساسا إلى عائلة 

له كان واجبا، و موقفه و سلوكه حقا؛ فكل مرة كانت تحاول فيها أخته أن بأن خضوعها 
أليس أخاك ؟ يحميه اهللا لك، ال تبكي، "تشكي تصرفه معها كانت تتلقى الجواب نفسه 

  " .إذهبي لتقبلي أخاك
يحميه اهللا " بأن عبارة باالعتقاد انتهتو بتكرار الجواب نفسه و تعودها على الموقف نفسه 

أن يسمع أخته " مراد"ب أن تفصل عن األخ؛ و لقد كان جد مؤثرا بالنسبة إلى لك ال يج
أخي، "أو " أخي، يحميه اهللا لي، هو الذي أكل حصتي من اللحم:" تبكي وهي تقول ألمها 

  ". يحميه اهللا لي، هو الذي مزق منديل شعري
تكبره بسنتين فعال  ديكتاتوريا بالنسبة ألصغر أخواته، و التي كانت " مراد"لقد كان 
 حتى إلى أخته الكبرى امتدت؛ و ديكتاتوريته لم تقتصر عليها فقط بل " تيتي"ويناديها 

تكلف خاصة بالعناية به و الترويح عنه، و " باية"و لكن بطريقة مختلفة، لقد كانت " باية"
 كان ال يسهل أبدا مهمتها ألنه أدرك بسرعة أنه بالبكاء يتحصل على ما يريد؛ فالدموع و

  .  لتلبية طلباته" باية"مع " مراد"الصراخ كانا سالحه الذي يستعمله 
فهو يعي تماما مدى " باية"أو العالقة الثانية مع " تيتي"سواء في العالقة األولى مع         

أهميته و ضرورة إرضائه و تلبية رغباته، و يستغل ذلك بشتى الوسائل سواء بالضرب 
  .  انية، و هو في كلتا الحالتين الفائزمع األولى أو بالبكاء مع الث

هذه العالقة ما هي إال انعكاس لواقع العالقات داخل األسرة الجزائرية التقليدية،         
 –وإعادة إنتاج للمخطط العام لعالقة الرجل بالمرأة؛ و األخ منذ صغره يعيد مع أخته 

 يالحظها و يكتشفها خالل  إنتاج عالقات غير متساوية و غير متوازنة التي–الشعوريا 
  .  االجتماعيةالتنشئة 
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حسب الكثير من الباحثات اللواتي تعرضن إليهن في الدراسات السابقة يعتبر األخ         
أخته، فهو يراقبها و يحرسها جيدا ألنه يدرك أتم اإلدراك أنها " قبعة"في األسرة التقليدية 

ولعل هذا ما . لى الكل بالعار و الفضيحةتمثل شرف العائلة، وأي تهاون فيه سوف يعود ع
  يؤدي بنا إلى التعرض لبعض النتائج التي جاءت بها دراسة 

 و التي كانت حول األخذ بالثأر التقليدي في الدم، و خاصة اإلجرام المتعلق 1" ف فرول.م"
 إلى سنة 1903وزو من سنة  بالعرض و هذا بتصفح الملفات الجنائية لمحكمة تيزي

1979   .   
  :   من بين المالحظات التي تهمنا في هذا المقام هي

إن الجرائم الوحيدة التي تفلت من العدالة هي جرائم القتل الممارسة على المرأة، ـ 
باإلضافة إلى قتل األطفال حديثي الوالدة غير الشرعيين، و يبدو األمر مفهوما فيما يخص 

  .تحفظ األسرار على الرجالهذا األخير ألن األمر يرتبط بالعالم النسوي أين 
أكثر من نصف الجرائم التي كانت النساء ضحيتها هي جرائم العرض، و من بينهن ـ 

تسعة عشر فتاة تعرضن للخنق أو لضربة على الرأس، و يتم ذلك في غالب األحيان في 
  .البيت 

 2(، و حدث أن قامت األم بذلك ) حالة7(، األخ ) حالة11(قتل النساء من طرف األب  ـ
  .لعدم وجود رجال للقيام بهذه المهمة) حالة واحدة(، أو األخت الكبرى )حالة
من بين المالحظات المهمة هو أنه و في معظم األحيان تكون األم شريكة للزوج أو ـ 

  .الجريمةاالبن و حتى المحرض الرتكاب 
رضها، و الحظنا إذن كيف أن الفتاة معرضة للقتل لو تهاونت في الحفاظ على ع        

  .القضائيةكيف أن التواطؤ والمشاركة تتم بسرية كبيرة لدرجة إخفاء ذلك على السلطات 
و يعتبر الخوف من العار و الفضيحة التي قد تجلبها األخت المبرر األول الذي يعطيه 

فقدان العذرية يصبح عارا ليس له أي "  ف،األخ في تفسير معاملته التسلطية اتجاهها
الفردية لإلنسان، ألننا ال نقول أبدا تلك الفتاة لطخت شرفها، و إنما نقول عالقة بالقيمة 

   2."لطخت شرف العائلة 

                                                           
1- VIROLLE (M.F)., ‘‘Quelques aspects de la criminalité d’honneur dans la région de Tizi-Ouzou’’, Libyca, 
Tome 30-31,  1982-1983, pp 257-267. 
1- ZERDOUMI (NEFISSA), ‘‘ La fille de la compagne en Algérie’’, Extrait de l’enfance,7,Janvier,1986,p129. 
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 :   اجــاستنت �
  

نستخلص من هذا الفصل أن المرأة في األسرة التقليدية األبوية، تحتل وضعية         
دأ في وقت أدنى من التي يحتلها الرجل، ولقد ظهر بوضوح أسلوب التفرقة بينهما الذي يب

  .الميالدمبكر جدا بالتحديد يوم 
ميالد األنثى غير مرغوب فيه إلى درجة أنه يهدد سلطة العائلة، أما ميالد         لقد كان 

الذكر فهو مناسبة للفرح و السرور والوالئم، فتمييز األنثى عن الذكر يظهر بصورة 
الية، بينما األنثى عبء عليها  عاجتماعيةأساسية حيث يعتبر الذكر كسب للعائلة؛ له قيمة 

 يصبح مهددا االجتماعيو يزداد األمر سوءا إذا اقتصرت العائلة على اإلناث ألن مركزها 
  .   بالزوال
يبدو واضحا أن الثقافة التقليدية تعمل على حماية وبقاء هذا التمييز؛ و ذلك عن         

بواسطة األنساق الدينية و  االجتماعية الذي يسير العالقات االجتماعيطريق الضبط 
  .    األولى للبنت و الولد االجتماعيةالعرفية، منذ التنشئة 

 الجسدية للمرأة والتي تتجسد لالستقامةلقد الحظنا في هذا الفصل كذلك األهمية البالغة 
على الخصوص في عذريتها، هذه القيمة الثقافية الدينية و اإليديولوجية التي تحدد شرف 

  .ملهاالعائلة بأك
        عالقة األخ بأخته في األسرة الجزائرية التقليدية فإنها عالقة غير فيما يخص 

متوازنة، فاألخ يستطيع أن يمارس السلطة المطلق على أخته، ألنه ال يريد إطالقا أن 
تلطخ شرف عائلته؛ وهو في غالب األحيان صورة طبق األصل لألب ويمارس السلطة 

ان أصغر سنا منهن أليس هو الذكر؟؛ فهو يراقبهن و هذا سهل على أخواته، حتى لو ك
 األب خاصة في غيابه، فيستطيع  محّلعليه أكثر من األب، و في كثير من األحيان يحّل

  .ةون رد فعلهن إال الخضوع و الطاعضرب أخواته وال يك
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  تمهيد •

 سرة التقليدية  مقارنة بين وضعية المرأة في األ: األولالمبحث  •

  و المرأة العصرية                   

  "إمرأة إلبني " قراءة سوسيولوجية لرواية  : المبحث الثاني •

   في األسرة الجزائريةاالجتماعيةرات  التغي: الثالثالمبحث  •

 "الثقافة األبوية  " استمرار : الرابعالمبحث  •

  ائريةتنشئة االجتماعية في األسرة الجزال: المبحث الخامس •

  استنتاج  •
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  االجتماعير ـّرة الجزائرية و التغيـاألس
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 ما علينا إال أن نتعلم كيف نتعايش معا، و إالّ" 

  ".عضنا البعضفسنظل يقتل ب
  

  "مارسيا بايروم هارتيل "                                           
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   :دــتمهي �

في الوقت الذي جردت فيه األسرة في بعض المجتمعات األوروبية من معظم         
 ما عدا اإلنجاب، فإن األسرة في العالم العربي رغم التغيير الذي مسها االجتماعيةوظائفها 

  .ال تمارس أغلبية وظائفهامن حيث الحجم و الوظيفة؛ ما تز
األسرة الجزائرية كباقي األسر العربية، تعرضت إلى تغييرات عميقة شملت كل         
 و الثقافية، هذا ما دفع الكثير من الدارسين االقتصادية، السياسية، االجتماعية: الميادين 

 الستقاللا خاصة بعد ، بدراسة األسرة الجزائريةاالهتمام إلى االجتماعيفي الحقل 
السياسي، في هذه المرحلة بالذات عزم فيها المجتمع على بناء ميكانيزمات خاصة به 

  .إلبراز شخصيته الوطنية، هويته الثقافية و أصالته الجماعية
 التحوالت السريعة التي عرفها المجتمع الجزائري، أدت إلى تشكيل مالمح نإ        

عليه األسرة التقليدية، غير أنه ما تزال األشكال جديدة لألسرة المحدودة تختلف عما كانت 
التقليدية لألسرة األبوية و العصبية قائمة إلى حد كبير، وذلك بالموازاة مع ظهور األسرة 

  .الزواجية وانتشارها بشكل واسع و بنسبة كبيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
114

     :المبحث األول �

   : العصريةمقارنة بين وضعية المرأة في األسرة التقليدية و المرأة �

لقد تناولنا بالتفصيل في الفصل السابق وضعية المرأة في األسرة التقليدية وهذا         
مقارنة بالرجل، كما أكدنا على التفرقة الواضحة بين الذكر و الفتاة، األخ و األخت فيما 

  .يتعلق بأساليب التنشئة اإلجتماعية
 كل ما و اعتبار، "خارج " و " داخل  " تحدثنا عن التقسيم الجنسي للمجال بصفة عامة إلى

هو داخلي من اختصاص المرأة، و كل ما هو خارجي مرتبط بالحياة العامة من 
  .اختصاص الرجال

 المرأة بالعالم الخارجي من خالل اتصالتجسد هذا التقسيم حتى في شكل البناء، ليكون  
الصالحين، الحمام، و الحفالت  أضرحة األولياء :مثلالنوافذ أو األماكن التي تزورها فقط، 

  .العائلية
لكن التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري، أدت إلى بروز مجاالت إجتماعية         

: عديدة، تتطلب وجود كل من المرأة و الرجل في آن واحد و في مجال واحد، مثل 
  .العمل، الدراسة و الشارع

 الجنسي ما تزال تمارس ثقلها على األفراد، ن قاعدة التقسيمإف،  ذلكعلى الرغم من       
 اإلناث في صف واحد، و الذكور في صف آخر أثناء انزواء: و األمثلة كثيرة منها 

  .    يحدث ذلك خاصة في األحياء الشعبية والدراسة،
 ال يعني أن الفتاة أو المرأة ال  لكن المكان الخاص بالرجال، بدورهيبقى الشارعكما 

 الدراسة أو لقضاء ،إنما يكون ذلك مرتبطا بمرورها للذهاب إلى العملتتواجد فيه، و 
  .حوائجها

 على األسوار أو الجلوس في الشوارع كما يفعله أغلب الشباب االتكاءفالمرأة ال تستطيع 
 ألنها سوف تتعرض بالتأكيد ؛ العمل، كما ال تستطيع التنزه وحدها في الليلنالعاطلين ع

  .     عليهااالعتداءمر في بعض األحيان إلى إلى مضايقات، و يصل األ
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، محاولين من 1"مصطفى بوتفنوشت " نستعرض هذا الجدول الذي جاء في دراسة         
 .خالله القيام بمقارنة بين النساء في األسرة التقليدية و النساء العصريات

  
   

  نساء من نوع عصري         نساء من نوع تقليدي    

  .وجود مقسم بين العام و الخاص ـ   .مشوجود خاص و مهـ 

  .أقل عزلة ـ   .عزلة ـ 

   و طهارة جسدية واستقامة  ـ
  .إنجاب    

   و طهارة جسدية وإنجاب ـ استقامة
  .مخطط    

  .وجود منزلي، سيدة المنزل ـ 
  

  وجود مقسم بين المنزل و السوق ـ 
  .و العمل، سيدة البيت    

  .المكان النسوي بامتياز  ـ  .المكان النسوي بامتياز ـ 

  مكانة المرأة، إعالتها دون ـ 
  .اقتصاديةقدرة     

   إعالتها مع هامش ،مكانة المرأة ـ 
  .االقتصاديةمن القدرة     

  األم العجوز: الوضعية المثالية  ـ 
  .حماة و أرملة لكن    

         األم  زوجة، أم و: الوضعية المثالية  ـ 
.لحماة و األرملة، ا أيضاالعجوز      

  
  

نالحظ من هذا الجدول أن قيم المرأة من النوع التقليدي لم تزل، و لكن وضعية         
 تم ذلك بواسطة إقبال كبير على المجال الخارجي والمرأة من النوع العصري تطورت،

 س واودخولها عالم الشغل، كذلك بمسؤوليتها في تموين المنزل بما يحتاجه من األكل، اللب
                                                           

1- BOUTEFNOUCHET (MUSTAPHA). La famille Algérienne évolution et caractéristiques récentes, Alger   
    S.N.E.D. 1980, pp 250-252.    
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لشراء، و من خالل ذلك تجسدت على ل  تخرج إلى السوقلقد أصبحت المرأة إذن؛ التأثيث
  .الواقع عقالنيتها في إدارة شؤون العائلة و المنزل

كل هذا ال يمنع من القول بأن المرأة التي تعيش في هذا العصر مازالت تحتفظ         
  :ول ببعض القيم التقليدية، من بينها  حسب ما جاء في الجد

وجود خاص ما يزال واضحا، فهواياتها و نشاطاتها ال تكون في إطار عام، و إذا تم ـ 
  .ذلك فهو بنسبة قليلة

   .طهارة جسدية هامة و أساسية، رغم السفور و التبرج المنتشر في أوساط الفتياتـ 
وجود منزلي واضح، سواء بالنسبة للماكثات في البيت أو العامالت، وتبقى المرأة ـ 
الطبخ، ( ؛ فعمل البيت دورها النسوي في األعمال المنزليلعصرية تقوم لحد اآلن با

  . يبقى بدون منازع عمل المرأة ، حتى و لو كانت تدرس أو تعمل ...) الغسيل
 فمن الواجب على الزوج اإلنفاق على ، راتبا شهريا المرأةحتى إذا كانت تتقاضىـ 
  .البيت
ثالية المتمثلة في األم المسنة؛ الحماة؛ و األرملة، تحتفظ ما زالت الوضعية النسوية المـ 

  .بقيمتها داخل األسرة الحديثة
و في الوقت نفسه تحصلت المرأة من النموذج العصري على منافع و امتيازات، سواء 

 من عالقتها انطالقا و حتى بسيكولوجي، تم ذلك اجتماعي أو اقتصاديأكانت ذات طابع 
  ".العصرنة " حو المباشرة مع تقدمها ن

  :  التي تحصلت عليها نذكر االمتيازاتمن بين 
وجود عام واضح نتج من خالل دخول المرأة عالم الدراسة و التعليم وحتى التعليم ـ 

إطار (:  عالم الشغل و توليها مناصب سياسية عليا في الدولة اقتحامهاالعالي، وكذلك ب
 إذن فالمرأة دخلت إلى العالم العام ،)زيرسامي، نائب عام في المجلس الوطني الشعبي، و

من بابه الواسع؛ و المتمثل في السياسة و السلطة اإلدارية بعدما كان في السابق حكرا 
  .   على الرجال

إلى تحديد أهدافها التي تصبو إلى تحقيقها، و المرأة توصلت  من الناحية البسيكولوجية ـ 
ر على المساهمة في تنمية و ازدهار أسرته  قاداجتماعيمن ذلك تحقيق شخصيتها كفاعل 

  .و مجتمعه
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وجود منزلي أقل إكراها، مقسم بين العمل خارج البيت و تموين البيت من خالل ـ 
المتمثلة في  نتيجة لتوفر آليات التطور و التمدنكذلك سهولة العمل المنزلي؛ التسويق، 

  .زليةوجود الماء في الحنفية، الغاز، و توفر األجهزة الكهرومن
القدرة اإلقتصادية التي تحصلت عليها المرأة و التي تعد ثمرة عملها الشهري، فهي ـ 

أما بالنسبة للمرأة الماكثة ، تقدر أن تصرف على نفسها و حتى إعالة أو مساعدة أسرتها
بالبيت، فهي أيضا تتولى مصاريف البيت من خالل القسط المالي الذي يعطيه لها زوجها 

  .ريةللميزانية الشه
ما مألساليب المتبعة للتباعد بين الوالدات،  الذي انجر عن اتنظيم النسل و التخطيط ـ 

  . و التقليل من عددهم بغية توفير شروط الحياة السعيدة لهم،يسهل على األم تربية أبنائها
 وضعية المرأة العصرية  فتضاف إلى الوضعية النسوية المثالية السابقة، األم و الزوجة،ـ 
 على اختيار القرين، يد للزواج، الذي أصبح يقوم أساساأكثر حسب المبدأ الجدسن تتح

  . العاطفياالنسجامالحب المتبادل و 
 و البسيكولوجي، االقتصاديإن المرأة الجزائرية، بفضل السياق السوسيولوجي و         

  هاـوجدت نفسها أمام طريق كان من الضروري أن تجتازه للوصول إلى تحقيق شخصيت
  . و المساهمة في بناء وطنها
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 : نياـالمبحث الث �

  : "إمرأة إلبني " قراءة سوسيولوجية لرواية  �

هو عنوان لرواية، أخرجت فيلما سينمائيا يصور فيها الكاتب " إمرأة إلبني "         
و بوضوح الصراع الحاد بين الرجل و المرأة في " علي غالم " السينمائي الجزائري 

، وبين األجيال من جهة أخرى، يضاف  من جهة لمجتمع الجزائري خالل فترة السبعيناتا
  .إلى ذلك الصراع بين التقاليد و الحداثة

  :  المعاش من طرف كل من الزوجيناالجتماعيتصور لنا الرواية الواقع         
عندما  كانت تزاول دراستها و التي  التي تبلغ من العمر سبعة عشرة سنة،"فتيحة" 

البالغ من العمر ثالثين عاما، كان يعمل في " حسين " أخرجت من المدرسة لتتزوج، و 
فرنسا و عاد إلى أرض الوطن الجزائر ليتزوج، بعدما طلب منه والداه ذلك عن طريق 

  .رسالة
 العادات و احترامفي جزائر السبعينات؛ زواج تقليدي يفرض على كل منهما، ألن         

 الضمان الوحيد للسعادة الحقيقية، و الحماية الوحيدة ضد ، بالنسبة لألولياءالماضي يمثل
 استمرارالتقلبات التي يشهدها العالم، والتي ال يفهمونها أبدا، فبهذه الطريقة فقط يضمنون 

  .العائلة، هذا يمثل بالنسبة لهم قمة السعادة و السرور
على التفاهم و الحب، وإنما بنى أصال لم ت" حسين " و " فتيحة " عالقة بين الزواج و ال

   الوالدين؛ و العنوان خير دليل على ذلك ، عالقة تتميز بالصراع اختيارعلى أساس 
  .و فقدان الحب
  :  أيام بعد الزواج " فتيحة " لنتأمل صورة 

بالماء، فهي تحك بشدة ) وسط الدار ( فتيحة تشمر عن ساعديها، تنظف الساحة " 
من اإلسمنت بواسطة المكنسة، تعمل بسرعة و بعنف كأن العمل قادر األرضية المصنوعة 

  1." و حزنها وجروح قلبها و جسدها اغترابهاعلى التخفيف من وحدتها؛ خيبة أملها؛ 
        كز الكاتب السينمائي هنا على جروح القلب و الجسد، باعتبارها جزء ال يتجزأ ير

ين، و لقد أولى لجانب العالقات الجنسية حيزا من هذا الواقع اإلجتماعي بين هذين الزوج

                                                           
1- GHALEM (ALI), Une femme pour mon fils. Paris : Editions SYROS, 1979, P58. 
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كبيرا من األهمية، تمثل في سرد بداية هذه العالقات ليلة الزفاف، و كيف كانت في حد 
  ".حسين " و " فتيحة " ذاتها بداية للصراع بين 

عنف استعمله الزوج على زوجته و لم يكن يقصد من ورائه الحصول على اللذة         
حفاظ على التقاليد الصارمة التي ال بالدرجة األولى  يريدسية، و إنما كانو المتعة الجن

  .تجعل من هذه الليلة بالذات الفترة الحاسمة التي يثبت من خاللها الرجل رجولته
فقد كانت رافضة تماما لفكرة الجنس مع رجل لم تعرفه حتى اليوم، ال " فتيحة " بالنسبة ل

نها أجبرت على القيام بذلك من لكطمئنان، التى اتربطها به أبسط مشاعر الحب أو ح
و لم تجد في األخير غير البكاء و الكره الشديد لهذا الرجل، الذي لم " حسين " طرف 

  . بالذاتيحسن معاملتها في هذه الليلة
ما زاد من حدة الصراع بينهما تلك المواجهة التي حدثت بينهما شهرين على األكثر بعد 

  :زواجهما
  .يال فوق رأسك، ألننا ذاهبين لنشتري الحذاء، فأمي قالت لي أنه يلزمك حذاءضعي مندـ 

، لم تتوقف عن النظر إلى زوجها بدون أي " فتيحة " كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة ل
  .حركة
  إذن ماذا تنتظرين ؟ لماذا تنظرين إلي هكذا ؟ أال تعرفينني بعد ؟ ـ 
  .لى رأسيلماذا المنديل ؟ لم أضع أبدا واحدا عـ 
  .اآلن أنت امرأة متزوجة، تعرفين أن والداي متمسكان كثيرا بالحشمةـ 
  .و أين هي العالقة ؟ لن أضع أبدا منديالـ 
  .ستضعينه وإال لن نخرجـ 
  .إذن لن نخرجـ 
ينظر إلى زوجته منزعجا من هذه المقاومة الجديدة، مجروحا في سلطته و يقول " حسين " 

  :لها 
المنديل، ماذا تريدين ؟ أن يشتمك الرجال و الصغار أيضا ؟ سنخرج و ستضعين ـ 

   1.من اليوم أقولها لك لن تخرجي أبدا دون أن تغطي رأسك. التقليل من شأني و قيمتي
  : بعض المالحظات السوسيولوجية التالية استخراجنستطيع من هذا النقاش 

                                                           
1-  Ibid. ,pp 73,74. 
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سلطة، والذي يفرض رأيه الذي يمثل الرجل؛ القوة؛ ال" حسين " التسلط الواضح للزوج ـ 
  .و ما كان يتوقعه من زوجته هو الخضوع و الرضى

  المعارضة و الرفض لفكرة المنديل أو " فتيحة " لقد كانت المفاجأة كبيرة عندما أبدت ـ 
.                                    الذي يمثل الحشمة و طهارة المرأة، التي ال تبرز مفاتنها للرجال" الحايك " 
 منعدما إلى درجة كبيرة بين الزوجين، وهذا ما نالحظه من خالل االتصاللقد كان ـ 

  .نفسه، بأن أمه هي التي أخبرته أن زوجته تحتاج إلى حذاء" حسين " تصريح 
اتقاء و  عليه،برأي الوالدين باعتبارهما السند القوي الذي يعتمد" حسين  " ـ اهتمام
  .غضبهما

عدم تسامح الرجال وحتى الصغار في الشارع مع النساء غير المتحجبات، و ـ 
  ، مضايقتهن بالشتم

 و اعتقاداته المرتبطة في فرنسا في أفكاره" حسين " عدم تأثير المرحلة التي قضاها ـ 
                                          .                                                   المرأةوة بالعائل

  " حسين " نالحظ المجهودات التي قام بها كل من " إمرأة إلبني " في هذه الرواية         
مالهما خابت ألن تناقضاتهما و آ في هذا الزواج، و لكن االندماج ثم لالنسجام" فتيحة " و 

  .ن تحقيق ذلكعدم التفاهم السائد بينهما حال دو
للعمل في فرنسا كما كان سابقا، ألنه " حسين " بعد ثالثة أشهر من الزواج يعود         

لم يجد عمال في بلده؛ وأيضا بسبب التفاهم المستحيل مع زوجته، تاركا إياها حامال مع 
  .والديه

 ترفض التي تتحمل بصعوبة كبيرة التحطم المفاجأ ألحالمها و مشاريعها، كما" فتيحة " 
الحياة اليومية للمرأة الجزائرية ؛ تثور على أم زوجها التي تعتبر الحارسة الحذرة للعادات 

الهروب إلى بيت والديها، و كلها عزيمة و إصرار على  بدورها تقرر و   ؛و التقاليد
رفض هذه الحياة و مواصلة تعليمها ومن ذلك تحقيق أحالمها التي كانت تخطط لها قبل 

  .زواجها
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هي خاصة تحرر طويل و مؤلم للمرأة الجزائرية، التي " إمرأة إلبني "         رواية 

بدأت تعي شيئا فشيئا مسؤوليتها، و تجمع قواها و تثور لتعيش حياتها بشكل آخر؛ خارج 
  .  ثقافية التي تحبسها-األسوار السوسيو

، أال  هذه الفترة  بالذاتيظهر جليا بعد ما قلناه سابقا شدة الصراع الذي حدث في        
و هي فترة السبعينات، صراع بين التقاليد و الحداثة، أحدثه الوعي بضرورة مواكبة 
التطور الصناعي و االقتصادي للبالد من جهة ، و الخوف من تضييع مقومات الهوية 
الثقافية التي تضمن لألفراد المحافظة على خصوصياتهم الثقافية التي تميزهم عن 

  .ات األخرىالمجتمع
صراع لم ينتهي في السبعينات بل زادت شدته كلما زادت التحوالت التي يعرفها         

  . المجتمع الجزائري، ليتسبب في أزمات سياسية، ثقافية و حتى دينية
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 :الثالثالمبحث  �

  : في األسرة الجزائرية االجتماعيةالتغيرات  �

 االستقالل عميقة بعد اجتماعيةمع، شهدت تغيرات األسرة الجزائرية كالمجت        
  .الوطني، و أصبحت تختلف عما كانت عليه في بداية القرن

 التنظيم الجماعي اختفاء : االجتماعيمن بين الخصائص األساسية لهذا التغيير األسري و 
  . العائلي من جهة أخرىاالقتصاديمن جهة، و تضييع الشيوع 
 يتميز بمكونات أساسية،تشكل 1"مصطفى بوتفنوشت " حسب فتنظيم المجتمع الجزائري 

  : و الثقافية و التي تتمثل في االجتماعيةمالمحه 
  . المكثف و السريعـ التحضر

  . جديداقتصادي كنمط  :العمل باألجرةـ 
  .كقاعدة ثقافية جديدة: التعليم المعمم ـ 
  . المتخصصةةاالجتماعي التي نتجت عن بروز القوى  :االجتماعيةالتفرقة ـ 

في حقيقة األمر، كل هذه األنماط الجديدة نشأ عنها تحول سريع و مخيف، بحيث         
أصبحت األطر السوسيولوجية القديمة التي كانت تتحكم في األسرة الجزائرية التقليدية 

  .تقريبا غير موجودة في الواقع، و لكنها راسخة في الذاكرة الجماعية التي تقوم بتقديسها
فرد أصبح يعيش في واقع يميزه القلق والخوف من المستقبل، و في صراع بين فال

 و العائلة المصغرة، إضافة إلى كل ذلك تأثير نمط العيش ةللفر داني االجتماعيةالظروف 
  .األوروبي الذي بدأ يغزو وسائل اإلعالم

ير و التحول  الموجود بين التغلالختالفهذا الصراع الحاد يدفعنا إلى اإلشارة         
ففي الحالة األولى؛ التغير هو نتيجة تعديل سجل في الزمن عبر كثير من " ، االجتماعي

 هو تطوري غير محسوس، و مفهوم التحول يتضمن السرعة االجتماعياألجيال، فالتغير 
  2."و القطيعة 

                                                           
1- BOUTEFNOUCHET (MUSTAPHA) ,Système social et changement social en Algérie,  Alger : O.P.U, 1984,                
   p  23. 
2- ADDI (L’HAOUARI),  Les mutations de la société Algérienne, Famille et lien social dans l’Algérie              
   contemporaine, Paris : La découverte, 1999, p 18. 
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أدت  بين التغير و التحول يرجع إلى طبيعة األسباب التي االختالففي الواقع،         
إلى ذلك، ففي الحالة األولى يكون التغير نتيجة لعوامل داخلية النمو، أما في حالة التحول 

  .فتكون نتيجة لعوامل خارجية
 في الجزائر تتعلق االجتماعيمن وجهة النظر هذه، فإن التغيرات التي عرفها النسق 
ذا األخير الذي ، هاالستعماربالتحول؛ ألن العامل المحدد لها خارجي والذي يتمثل في 

 تفكيك القبائل؛ نزع الملكية العقارية : تمثلت فياضطراباتأحدث منذ القرن التاسع عشر 
  .و النزوح الريفي نحو المدن

، مجتمع منتج، ومجتمع اقتصاديتحول المجتمع الجزائري من مجتمع ريفي         
 الجديدة االجتماعية هذه األبنية. ، و مجتمع الشباباستهالكيالكبار، إلى مجتمع متمدن 

  .، الرفاهية، والغنى كعالمة للنجاحاالجتماعيةنتج عنها التنافس حول المكانة 
 و التي نستعرضها في هذا المبحث، هي حقيقة االجتماعيهذه الصورة المضطربة للتحول 

  .لواقع سوسيولوجي واضح في حركة المجتمع
تعرضت لها األسرة الجزائرية، من بين التغيرات الواضحة و الملموسة التي         

تقليص حجمها، و القطيعة : والتي نتجت عن التحول السريع الحاصل في المجتمع هي 
  .التي حدثت مع منطق معين للتنظيم و الوظيفة العائلية

أو األسرة التقليدية الممتدة إلى أسرة محدودة، حيث تحدد فيها عدد " العايلة " لقد تحولت 
  .لعمل، كذلك األدوار و المكانات األفراد، و تقسيم ا

 كانت تعتمد أصال على التضامن  التي:األسرة الممتدةانتقلت األسرة من نموذج         
 إلى نموذج األسرة الصغيرة األرض؛ الذي يعتمد على االقتصاديبين الجماعة و التنظيم 

  .دينة خاصة في الم،البحث عن وسائل جديدة للعيشتعتمد على  و المستقلة التي
أصبح هذا البحث ضروريا بالنسبة لكل أفراد العائلة، حتى بالنسبة للمرأة التي كان يقتصر 

  .االقتصاديدورها في اإلطار المنزلي، و حدث ذلك نتيجة لحاجة العائلة لألمن 
  دة ـري، فبعدما كان السكن في األسرة الممتـامتد التغيير إلى شكل السكن األس        

  هم ببعضـم عددا هائال من األفراد الذين تربطـ يض ـن ذلك سابقاكما تحدثنا عـ 
  . ال يضم أكثر من الزوجيناستقالليةروابط دموية واحدة، قد أصبح أكثر 

  ة ـود ذلك إلى ضيق السكن الذي ال يتعدى في بعض األحيان غرفة واحدة، نتيجـيع
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و البؤس الذي نجم عن  سكاني، كذلك حالة الفقر انفجارما أحدثه النزوح الريفي من ل
  . التحول السريع

 التي تعرفها الجزائر، لها تأثيرات اقتصادية-التقلبات و الصراعات السوسيو        
 الذي مس التحولمباشرة على األسرة، فكل شيء في الوقت الراهن يعبر عنه بمصطلح 

  لتي تتضح  و ثقافية و ااقتصادية، دينية، اجتماعيةكل الميادين سواء كانت سياسية، 
  .للمالحظ السوسيولوجي خاصة، أنها أكثر تعقدا و شمولية

  :هذه التحوالت العنيفة كان لها تأثير مطابق على األسرة التي تعرضت إلى
سرعة كبيرة في التطور األسري، و تغيير أطر التفكير التي تتمحور حول رب ـ 

  .األسرة
أصال في عالم التقاليد و تأثير الصدمة على مستوى الذهنيات التي كانت تصب ـ 

  . الكبير لألجداداالحترام
  . تختلف عما كانت عليه في األسرة التقليديةاالجتماعيةظهور أشكال جديدة للعالقات ـ 
تراجع مكانة األب مقارنة بما كانت عليه سابقا من تقديس، نتيجة لتفوق مستوى تعليم ـ 

  األبناء و عمل المرأة
ذي يعيشه الشباب نتيجة للخلل الوظيفي ، الحاصل عن  ثقافي ال-الصراع السوسيوـ 

عبد "  عن دورها ؛ و لقد أبرز ذلك األستاذ االجتماعيةتخلي بعض مؤسسات التنشئة 
   و التعايش الثقافياالجتماعية  في إطار حديثه عن التنشئة 1"الغني مغربي 

ضيق السكن ، ( ائرية حيث قدم لنا أمثلة واقعية عن المشاكل التي تعاني منها األسرة الجز
..)  األمية عند األمهات ، غالء المعيشة ، و غياب وسائل الترفيه انتشارغياب األب ، 

  . للشباب  االجتماعية- كل هذا أثر سلبا على الناحية النفسية
  باإلضافة إلى ذلك ما ترتب عن التسرب المدرسي الذي نتج عن عدم كفاءة المعلمين،

  .التعليمي -و إهمال دورهم التربوي
ينتقل الكاتب في شرحه لما سبق إلى الحديث عن الشارع ، الذي يعتبر في         

في هذا اإلطار يلتقط الفرد  :" االجتماعيةالمجتمع الجزائري مؤسسة في حد ذاتها للتنشئة 
  .من طرف الشارع ، و هو كما يعرف كل واحد منطقة خاصة بالشباب حتى خالل الليل 

                                                           
          1-  MEGHERBI ( ABDELGHANI ),  Culture et personnalité algérienne de massinissa à nos jours, Alger :        
               E.N.A.L- O.P.U ,1986 ,PP25,26 .                                                                                                               . 
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ن يتهامسون كما لو أنهم يريدون أن يتخذوا من المار شاهدا على أن حيث نراهم مقسمي
  .العالم كله تخلى عنهم

هم يخلقون في الواقع مع بعضهم البعض نسقا متالحما إلى حد ما من قوانين ومعايير 
فرعية -باختصار؛ إنهم أنفسهم يمثلون ثقافة. للسلوك لكي يتمكنوا أن يعيشوا هذا التهميش

)Sub- culture( ".1   
يعيش أزمة حقيقية من جراء النماذج الثقافية الجديدة التي انتشرت الشباب أصبح                  

؛ وحتى في التخصصات التعليمية الجامعية، و يرجع ذلك إلى نقص االتصالعبر وسائل 
  .تحضيرهم للتعامل مع القيم الجديدة وظهور الصراع بين األجيال

 الجديد، الذي يبرز االجتماعيبلهم يحدث بارتباط مع النسق تصور الشباب لمستق        
الفردانية وتحقيق الشخصية المستقلة، عكس ما ذكرناه : فيه تفضيل قيم جديدة تتمثل في 

عند تحدثنا عن نسق القيم في األسرة التقليدية، الذي ال ينظر للفرد إال في إطار الجماعة و 
  .   مكانة عالية جداليس أبدا بمعزل عنها، حتى لو وصل إلى

 السابقة مضطربة، أشد ما االجتماعيةفي هذا النسق الجديد تبدو فيه كل القواعد         
 التي تتم فرديا؛ هذا السباق في رأينا المظهر االجتماعية االمتيازاتيميزه السباق نحو 

متمثل في  لألزمة التي يعيشها المجتمع الجزائري، و الاالجتماعيالذي يتجلى فيه البعد 
 المختلفة، خاصة لو علمنا أن هذا االجتماعيةاتساع فجوة التفاوت بين الشرائح و الفئات 

التفاوت لم يبنى على أسس سليمة و موضوعية، إنما على العكس تماما فقد تم على أسس 
  . األموال العموميةاختالسكالمضاربة و : غير مشروعة 

الطبقة  ( ؛ة من طرف غالبية المجتمعنتج عن كل ذلك؛ الرفض و المعارض        
    الذي أصبح يميز بنية المجتمع،حاد الاالجتماعيلهذا التفاوت ) العاملة و الطبقة الوسطى 

  : إلى 2"عنصر العياشى " الجزائري منذ منتصف الثمانينات، و يرجع هذا الرفض حسب 
ص مهما كانت  لما يرتبط من شعور بالظلم والالمساواة و عدم تكافؤ الفر:أوال  

رات و المسوغات الثقافية و اإليديولوجيةالمبر.  

                                                           
1-Ibid. , p 26. 

  . 164، ص دون تاريخ .ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر ، نحو علم اجتماع نقدي ، ) عنصر(العياشيـ   2
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 قيام ذلك التفاوت على أسس غير مقبولة ثقافيا و غير شرعية قانونيا، مما يعني :ثانيا 
عدم إخضاعه لضوابط مهما كان مصدرها أو طبيعتها، كل ذلك في غياب قواعد تثمن 

 عندما يكون في ،نح ذلك التفاوت مشروعية التي من شأنها م، و األداء و الفعاليةاالمتياز
  .حدود معقولة، و يخضع لضوابط صارمة تمارسها أجهزة و مؤسسات ذات مصداقية

بعد كل ما قلناه سابقا عن واقع األزمة الحادة التي يعيشها المجتمع الجزائري،         
اصة الفئة نالحظ ضرورة تكاثف الجهود الموضوعية و الملموسة لجميع فئات المجتمع، خ

 بين القوى المتصارعة، و العمل االنسجامالمثقفة التي يجب أن تشارك بفاعلية لتحقيق 
  .بإخالص للخروج من دائرة الفقر و التخلف

 الذي  و و الباحثين فيه،االجتماععلماء ل  الهامدوراليبدو لنا على وجه الخصوص         
عاله، رغم الصعوبات التي يواجهونها في يكتسي أولوية كبيرة لتحقيق األهداف المذكورة أ

 من  السلطة التي تتجاهل أهمية هذا العلم ألنه يهدف إلى البحث عن الحقيقة،مجال عملهم
 يريدون لشخص غريب عنهم أن يتدخل في  الذين العامة الناس من جهة أخرى؛جهة، و 

 يحق ألحد ال حيث "تابو " حث في األمور التي يعتبرونها  أن يبشؤونهم الخاصة، و
  .الخوض فيها

هذا ما يتجسد في الواقع في رفض الكثير من أفراد المجتمع التعاون مع الباحث 
 البحث أو اإلجابة الصادقة على األسئلة استمارات سواء ارتبط ذلك بمأل االجتماعي
  .المطروحة
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  :المبحث الرابع �

    :"الثقافة األبوية  " استمرار �

 أن السلطة األبوية كانت من بين المميزات األساسية رابعحنا في الفصل الأوض        
  لألسرة الجزائرية التقليدية، مما أدى إلى التفضيل المطلق للذكر على حساب األنثى،

باعتباره الناقل الرسمي للقرابة، فصورة عالقة القرابة بالذكور إذن تعمل على تعظيم القيم 
  .األبوية و استمرارها

 إذا كانت اجتماعياتمثل الدعامة البيولوجية للساللة، وهي غير صالحة ا المرأة فهي   أم
عاقرا، كذلك إذا لم تلد ذكورا، فبإعطائها رجاال للجماعة تمارس دور الزوجة وتحترم 

  .ألنها أم فالن و فالن
ظ رغم التحول الكبير الذي شهده المجتمع الجزائري، إال أن الذكر مازال يحتف         
، و بالموازاة تستمر قيم العائلة األبوية مع اختالف في الشكل و االجتماعيةبقيمته 

  : حين يقول " هواري عدي " المضمون الذي كانت عليه سابقا، هذا ما يالحظه الباحث 
سأقوم به في . إذا استعجلوني لكي ألخص تحليلي السوسيولوجي حول الجزائر المعاصرة" 

وهذا في مواقف األفراد وفي أدوارهم الجديدة . ير الثقافة األبويةدوام و تغ :أربع كلمات
التي تولوها و المكانات التي تحصلوا عليها، رغم التحوالت السوسيولوجية بعد 

   1."االستقالل
        و مواقف تابسلوكد الثقافة األبوية بأنها مجموعة من القيم التي يعبر عنها تتحد 

صورة األب و يخضعون لسلطته، ولقد تغيرت في الواقع صورة سون الفاعلين، الذين يقد
هذا التقديس من جراء التحول السوسيولوجي، هذا األخير الذي تمخض عنه تغير في 

بين األب و  األدوار و المكانات، وإعادة النظر في العالقات بين المرأة و الرجل، كذلك
  .أوالده وبين الصغير والكبير

األبوية رغم اضمحالل سلطة األب، مقارنة مع السلطة المطلقة التي بقيت الثقافة         
كان يتميز بها سابقا و البعد المقدس الذي كان يحتوي صورة األب، و األسباب األكثر 

  : تأثيرا و وضوحا هي

                                                           
1- ADDI (L’HAOUARI), Op. Cit. , p 12. 
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تمتع الزوجة بسلطة بموجبها تشارك زوجها في مسؤولية األسرة، وكذا في إصدار ـ 
  .بعض القرارات و تنفيذها

، بفضل مستواه التعليمي الذي يفوق االبن الجديدة التي أصبح يحتلها االجتماعيةالمكانة ـ 
في الكثير من األحيان المستوى التعليمي لألب، كذلك بقدرته على اكتساب الثروة و 

  .الخدمات الموزعة من طرف الدولة أو التي يستطيع الحصول عليها في السوق التجاري
 األب المعيل الوحيد لألسرة، الذي يمسك بزمام األمور و يحكم في هذه الحالة لم يعد

بسلطته على كل أفراد أسرته، لقد أصبحت زوجته تشاركه في العمل و في النفقة على 
  .المنزل و بالتالي في السلطة

كما أصبح ابنه يختار بنفسه تخصص الدراسة التي يقوم بها، و نوع العمل و حتى المرأة 
  . بها، كل ذلك في إطار تحقيق شخصيته الخاصة بهالتي يريد الزواج

  لنتأمل صورة الصراع الذي يعيشه هذا األب البالغ من العمر الستين عاما حسب          
، هذا الصراع الذي نتج عن التغييرات التي خضعت لها الثقافة األبوية، 1"هواري عدي " 

 ليعيش في االستقاللبعد إنه عجوز جزائري قضى جزءا من حياته في قريته، و جاء 
المدينة، فهو يحاول التكيف حسبما تقتضيه الضرورة، لكن يرافقه في الوقت نفسه إحساس 

  .، عالم ال يستطيع أن يسيطر عليه" عالم آخر " بأنه يعيش في 
يسكن في شقة مع ابنه المتزوج، ينزعج من تناول األكل في حضور زوجة ابنه          

حدة، كذلك من مشاهدتهما معا، فلقد تعلم في السابق معنى الحياء  و ابنه على مائدة وا
، اللذان يمنعانه من التواجد مع زوجته في حضور والده، وال يتجرأ حتى "الحرمة "

  .بمناداتها باسمها
إنه يندهش بدون إظهار ذلك ألن عالقة القوى ليست في صالحه، عندما يرى كنته تلبس 

مامه، كذلك عندما ترفع صوتها في حضور أي رجل إلصالح ابنها أو تجرده من مالبسه أ
ـ شيء ما في المنزل، بدون التحدث عن التلفزيون الذي يبث على الدوام المسلسالت 

 و التي تتحدث عن الزواج الفاشل والطالق الذي يكون نتيجة غياب  ـالتي تشاهدها كنته
  .مشاعر الحب

                                                           
1- Ibid. , pp 19,20. 
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نات في القرى، أين كانت النساء تحمر عند فالجيل الذي ولد في العشرينات و الثالثي" 
رؤية األب أو األخ أو الزوج، و ال يلتقين بهم إال عند الضرورة، أدرك أن هذه القيم و 

  1."تدهور الزمن "  تغيرت في الواقع ، و استسلم لما يسميه تالسلوكيا
 لذلك فهم ال لقد كان النظام القائم سابقا حسب هذا الجيل مراد من طرف الطبيعة،         

يترددون في تفسير الكثير من الكوارث الطبيعية بأنها نتيجة تغير العالقات بين الرجل و 
  ب واحد هوـرأة، فبالنسبة لهم؛ الجفاف و الزالزل األرضية و األمراض لها سبـالم
  ".تدهور الزمن  " 

 إلى نتيجة في المبحث السابق قمنا بشرح الفرق بين التغير و التحول، ووصلنا        
تبدو واضحة وهي أن المجتمع الجزائري يتعرض إلى التحول، هذه األزمة السوسيولوجية 
لم تعطي الوقت الالزم للمعايير و القيم الجديدة بأن تتكيف و تتحدد في إطار النسق 

 ثقافي، و إنما على العكس تماما؛ حدث اختالل بين القديم و الجديد؛ وبين -السوسيو
 بالواقع اتصالهاعصرنة، وفي هذه السيرورة نالحظ أنه كلما ضيعت التقاليد التقاليد و ال

  .كلما رسخت في ذهنيات أفراد المجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1-Ibid. , p 20.    
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  : المبحث الخامس �

   :التنشئة االجتماعية في األسرة الجزائرية �

        لقد رأينا في المباحث السابقة لهذا الفصـل أن األسرة الجزائرية تعرضـت 
ت على مستـوى تحديد األدوار و المكانات االجتماعيـة لألفراد، وفقا لقيــم لتغيرا

  جديدة تختلف عما كانت عليه في األسرة التقليدية، خاصة تلك القيم المتعلقة بالجنـس
 ، و الذي جسده في الواقع دور المرأة و مركزها داخل األسرة و خارجها و مساهمتها 

  .السوسيوـ اقتصادية
رغم كل هذه التغيرات التي مست بنية األسرة الجزائرية الحديثة، حيث أصبحت           

مستقلة عن العائلة الممتدة من الناحية المادية و السكن، إال أن الثقافة الذكورية مازالت 
  .تسيطر على الشخصية القاعدية لإلنسان الجزائري 

تحمله البنها، فهو حامل من بين األدلة السوسيولوجية هي استمرار الحب الكبير الذي 
الكوست " اسـم العائلة و الذي يمكنها من تحقيق مركزها االجتمـاعي، فتقول الباحثة 

  داخل هذه األسر الجديدة، العالقة العاطفية األكثر قوة ليست : " مؤكدة لذلك " دوجردان 
 1".تلك التي تربط الزوجين، و إنما ظلت لحد اآلن تلك التي تربط األم بابنها 

يرجع ذلك إلى البنية األبوية التقليدية للمجتمع الجزائري و مساهمة المتغيرات التاريخية، 
  .الدينية، التربوية و السياسية

إذا كانت األسرة في المجتمع الجزائري قد تغيرت في شكلها من أسرة ممتدة           
كان في مختلف إلى أسرة نووية، و تقلصت الفجوة بين الزوج و الزوجة فأصبحا يتشار

يتجلى التسلط األبوي " مجاالت الحياة، إال أنها مازالت تمارس سلطة كبيرة على النساء و 
على المرأة في حجبها عن الحياة العامة، إن األب يتحكم في مصيرها، في دراستها، و 
زواجها و في منعها من الخروج من البيت، و في حرمانها من الدراسة و في الضغط 

 2".لف األساليب لتزويجها عليها بمخت
                                                           

,      la découverte:  Paris,   peuple et civilisation hrebMag ,  .al et, )CAMILLE (  DUJARDIN - LACOSTE  -1 
      1995, p121.   

 مركز دراسات : ؛ بيروت 1، طالتحرر ة العربية بين ثقل الواقع و تطلعاتالمرأ وآخرون، ) عبد القادر ( عرابي ـ 1 

   .38، ص1999الوحدة العربية ،        
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تعتبر مؤسسة األسرة من أبرز مؤسسات التنشئة االجتماعية، و تختلف أساليب         
التنشئة االجتماعية في المجتمع الجزائري حسب الجنس، فتلقن البنت تلقينا يختلف عن 
الذكر ألن كل منهما سوف يقوم بالدور المنوط به، و ذلك رغم أن البنت في األسرة 

لحديثة أصبحت لها دور مهم في العمل االقتصادي للبالد و ازدهاره، و هذا الدور كان ا
 من أدوار الرجل الرتباطه بالمجال الخارجي؛ لكنها احتفظت بدورها كربة بيت و مربية

  . ألوالدها بالدرجة األولى 
لي الذي تقاسم المرأة للعمل الخارجي مع الرجل، لم يقابله تقاسما للعمل المنز        

مازال خاصا بها، و إنما أصبحت تعمل داخل و خارج البيت و تحاول قدر المستطاع 
التوفيق بين المسؤوليتين، هذا ما يسبب في كثير من األحيان إلى إرهاق معنوي كبير، لقد 

عن الفكرة التي نتناولها اآلن، عندما حاولت دراسة  " نوال السعداوي " تحدثت الكاتبة 
فقد استخلصت أن النسـاء  )  Nevrosité(تي تعانين من مرض العصاب النساء اللوا

تعانيـن أكثر من الرجـال من مرض العصاب، رغم نفس الظـروف االجتمـاعية 
االقتصادية التي يعيشونها و هذا إن دل على شـيء إنما يدل على الصراعـات التي 

  ن عملـها خارج البيت ليستعيشها المرأة، و المرأة المتعلمة أكثر من غيرها تعاني أل
 إال لغرض جلب النقود، و هي تطمح إلى اإلبداع و التجديد و تحقيق طموحها و 

  1.شخصيتها
في الواقع يعود هذا الصراع إلى أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة التي         

 الصغر على جعلت من عمل المرأة المنزلي العمل األول و المقدس لها، و يتم تلقينها منذ
 .مساعدة أمها في البيت، بينما يخرج األخ للعب في الشارع 

تعتبر عملية التنشئة االجتماعية من ناحية تخصيص أدوار للذكور و أخرى لإلناث واحدة 
من أهم التجارب التعليمية للطفل، و األنثى عموما و خاصة في المجتمعات العربية و إلى 

ي تحضيرها إلى حياة الزوجية رغم تشجيعها على مواصلة الوقت الحالي ال يستهان البتة ف
  .التعليم و العمل 

إنه صراع كبير يواجهه الكل اآلباء و األبناء، صراع ثقافي خلفه التعايش الذي         
فرض فرضا قاهرا بين الجديد و القديم، بين التقاليد و العصرنة، بين ما يجب أن يكون 

                                                           
)    A ( TRABELSI :  traduit, tradition et modernité,   Femmes égyptiennes,  )NAWAL(  EL SAADAOUI  –2  

      CHETAOUI ( E )  Paris : édition les femmes, 1991, p77.  
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ه، فاألفراد نتيجة لكل ذلك يعيشون كبتا رهيبا في بعض عليه الفرد و ما يريد أن يحقق
شعور يحس به الفرد الذي يحرم مما لديه و : " هو  )  Frustration(األحيان، هذا الكبت 

في  المفهوم ـ المفتاح لنظريات علم النفس" الكبت " ، يعتبر 1"من ما ينتظر و يأمل 
  .تفسير السلوكات العدوانية 

 الصراع عالقات أسرية تتسم بـعدم التفاهم، و سوء االستقرار ينتج عن هذا        
االنفعالي ، كذلك انتشار مظاهر االنحراف خاصة في األحياء الشعبية لدى البطالين عن 

لإلنتقام من ...السرقة، االعتداء على الغير، تعاطي المخدرات : العمل، الذين لم يجدوا إال 
  .المجتمع أو للهروب منه

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                           
    ,Dictionnaire de sociologie,  )B ( LECUYER ,  )M ( CHERKAOUI , )P ( BESNARD ,  )B (  RAYMOND –1  

      Paris : Larousse , 1999, p 103. 
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   : إستنتاج �

        و الثقافية التي شهدها المجتمع الجزائري االجتماعية، االقتصاديةرات إن التغي 
لت من غيرت من توزيع األدوار و األمكنة داخل األسرة، حيث أضعفت تماسكها و قلّ

ت إلى تباين بل تناقض ملحوظ في القيم بين أعضائها، مما دورها التربوي التقليدي و أد
  :                              سبب في مشاكل سوسيولوجية خطيرة تتمثل في ت

  .تراكم المشاكل العائلية و النزاعات الزوجية التي غالبا ما تؤدي إلى الطالقـ 
   كالسرقة، تناول المخدرات ،عـار المظاهر غير األخالقية في أوساط المجتمـانتشـ 

 التسرب المدرسي الذي يكون غالبا في :منهادة  نتيجة ألسباب عدي،و ممارسة الدعارة
مرحلة حساسة جدا وهي المراهقة؛ كذلك الفقر و البؤس الذي يدفع بالبعض إلى القيام بأي 

  .شيء من أجل كسب قوتهم
 الذي حدث في المعايير جراء الصدمة لالختاللصراع األجيال الذي كان نتيجة حتمية ـ 

  دون ما كان مألوفا لديهم ـ و التي جعلت األفراد يفقع؛ـالثقافية التي تعرض لها المجتم
  ليست لديهم المعرفة و الخبرة في كيفية التعامل معها،و يواجهون مواقف جديدة و غريبة

  .في الواقع
  إن تسرب قيم جديدة في المجال الثقافي داخل األسرة عن طريق وسائل اإلعالم         

ة، أحدث صراعا حادا بين األصالة و الحداثة، الخضوع من التلفزيون و الهوائيات المقعر
 بالتقاليد و الرموز الثقافية أم تبنّي رموز حديثة االحتفاظللوالدين أم رفض سلطتهم، 

مستوردة، النزعة الفردية أم السلوك العائلي، هذه المظاهر المختلفة للصراع أدت إلى 
  . السلوك المتناقض ألفراد المجتمع
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 الباب الثاني

  

 الجانب الميداني للبحث       
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  الفرضيــــة األولـــى
  

  
  

  
 

 

 

  

معاملـة ( أسـاليب التنشئـة االجتماعية، 

الوالديـن لألبنـاء، تفضيـل الذكـر على األنثى، 

 ، يؤثـر في العالقـة)التمييـز بين الجنسيـن 

 .بين األخ و األخت في األسـرة الجزائريـــة 
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  يوضح تأثير متغير معاملة الوالدين لألبناء على نوع العالقة  )   :  3 ( جدول رقمـ 

   :          بين األخ و األخت              

  
  معاملة الوالدين         

  لألبناء           العالقة 
  بين األخ و األخت      

  بين األخ و

  المجمـوع  سيئــة   متوسطـة  حسنــة   جيــدة 

  جيـــدة
       65.32 %  

  
  32      

          16%   

     
   12      

        5.89%   

  
   01   

       11.11%   

  
  01  

      30.67%   

  
   46  

  

  حسنــة

       18.36%   

  
   09  

       58.67%   

  
   44  

       41.17%   

  
   07  

       33.33%   

  
   03  

         42%   

  
   63  

  

  متوسطــة

  

       12.24%   

  
   06  

       21.33%   

  
   16  

       35.29%   

  
   06  

       11.11%   

  
   01  

       19.33%   

  
   29  

  

  سيئـــة

        4.08%   

  
   02  

          4%   

  
   03  

       17.65%   

  
   03  

       44.45%   

  
   04  

          8%   

  
   12     

  

  المجمــوع

         100%   

  
   49  

         100%   

  
   75  

         100%   

  
   17  

         100%   

  
   09  

         100%   

  
   150  

  
  :التعليق اإلحصائيـ 
    

من خالل النتائج التي جاءت في الجدول نالحظ أن االتجاه العام السائد في العالقة          
العالقة " بين األخ و األخت في األسرة الجزائرية ، و هذا حسب عينة بحثنا يتمثل في 

 من األولياء الذين يعاملون أبنائهم % 58.67  سبة ، تدعمها ن% 42بنسبة " الحسنة 
 من األولياء الذين % 33.33معاملة حسنة وتكون عالقة األخ باألخت حسنة؛ مقابل 

  .يعاملون أبنائهم معاملة سيئة و تكون عالقة األخ باألخت في األسرة كذلك حسنة
 ؛تدعمها نسبة     % 30.67بين األخ و األخت فجاءت بنسبة " العالقة الجيدة " أما فئة 
  من األولياء الذين يعاملون أبنائهم معاملة جيدة و تكون العالقة بين األخ %  65.32
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من األولياء الذين يعاملون أبنائهم معاملة سيئة تكون %  11.11األخت جيدة، مقابل و 
  . العالقة بين األخ و األخت كذلك جيدة

 35.29  تدعمها نسبة % 19.33 األخت بنسبة بين األخ و" العالقة المتوسطة " تليها فئة 
من األولياء الذين يعاملون أبنائهم معاملة متوسطة تكون العالقة بين األخ و األخت 

من األولياء الذين يعاملون أبنائهم معاملة جيدة و تكون العالقة   %12.24متوسطة؛ مقابل 
  .بين الخ و األخت كذلك متوسطة

من األولياء الذين  % 44.45تدعمها نسبة  % 8بنسبة " العالقة السيئة " جاءت فئة 
من  % 4.08يعاملون أبنائهم معاملة سيئة تكون العالقة بين األخ و األخت سيئة؛ مقابل 

  . األولياء الذين يعاملون أبنائهم معاملة جيدة تكون عالقة األخ باألخت كذلك سيئة
ياء الذين يعاملون أبنائهم معاملة حسنة         نستنتج من هذه القراءة اإلحصائية أن األول

و األولياء الذين يعاملون أبنائهم  % 58.67تكون العالقة بين األخ و األخت حسنة أكثر 
؛ و األولياء الذين يعاملون  %65.32معاملة جيدة تكون عالقة األخ باألخت جيدة أكثر 

  .رأبنائهم معاملة سيئة تكون العالقة بين األخ و األخت سيئة أكث
        نستخلص مما سبق وجود عالقة سببية بين متغير معاملة الوالدين و العالقة بين 

  .األخ و األخت
  

  : التحليل السوسيولوجي  ـ

        من خالل التنشئة االجتماعية  و عن طريق األساليب التربوية التي يتعامل بها 
ج تعاملهم مع اآلخرين، و هذا الوالدين مع أبنائهم؛ تتحدد شخصية هؤالء كما يتحدد نموذ

انطالقا من المحيط األسري من خالل تشكيل شبكة العالقات بين اإلخوة و األخوات، لتمتد 
  .فيما بعد إلى المحيط الخارجي الواسع المدرسة ، العمل 

        إن حب و عطف الوالدين في األسرة ، و اتجاهاتهم التربوية خالل مراحل النمو 
، تكون على درجة كبيرة من األهمية في تكوين شخصيته ، و معنى هذا المختلفة للطفل 

أن أساليب التنشئة اإلجتماعية تعتبر محددا هاما للقيم الثقافية التي سوف يتبعها الطفل 
  . لالندماج في المجتمع 
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        فإذا تميزت معاملة الوالدين بالحب و الدفء العائلي و العمل المستمر على إرساء 
 النظام التربوي القائم على الحوار و احترام رأي اآلخر ، أدرك كل من األخ و قواعد

  .األخت  ضرورة احترام شخصية اآلخر 
أما إذا كان شكل معاملة الوالدين لألبناء ، مبني أصال على العنف و قلة االحترام أو 

وب الالمبالة ، أثر ذلك و بشكل حاسم على عدم إدراك كل من األخ و األخت ألسل
االنسجام و التكامل بينهما ، و تضيع بذلك فرص المشاركة العاطفية و الفعالية اإليجابية 

  . التي تقتضيها عالقة األخوة 
        لقد اعتبرت المبحوثات الالئي تعانين من العالقة السيئة مع أخواتهن ، األساليب 

ئيسية التي حددت نوع التنشئوية التي يعتمدها الوالدين في األسرة ، من األسباب الر
والدي ، ال يتكلم معنا ، ال يجتمع معنا أبدا ، : " عالقتهن مع إخوتهن ، فتقول إحداهن 

فكيف تريدين أن يكون أخي ؟ . يأكل لوحده ، يجلس وحده، و ال نسمع منه إال األوامر 
  . " و أكره كل الرجال ‘ إنه نسخة طبق األصل ألبي ، إني أكرهه و أكره 

 أثارت انتباهنا كثيرا ، فهي تعاني من ،في الحقيقة" باش جراح " وثة من حي هذه المبح
جسديا ، أما إال لوالدين ، فوالدها يعيش في عالم آخر ، حضوره ال يكون لالمعاملة السيئة 

  .أنها تكرهه بروحه فهي غائبة عن المنزل ، لدرجة أنها تصرح و بكل صراحة 
يش خاضعة مطيعة لزوجها و راضية بقدرها أتم أما والدتها فهي تفضل أخاها، و تع

  .الرضا 
هذه المبحوثة تلعن الكل، فهي لم تكف عن الشتم و السب، فهي ال تتفاهم إطالقا         

مع أخيها، الذي ليس إال إعادة إنتاج لوالدها، فهو يدرك جيدا سلطته و حقه في فعل ما 
يرا عن الذكور ، في لباسها و شكلها ، و الحظنا منذ البداية أنها ال تختلف كث؛ لقد يريد 

أتمنى : " شعرها القصير جدا ، فطيلة المقابلة لم تكف عن لعن أخيها ، فتقول في األخير 
ما أثار انتباهنا هو ما قالته هذه المبحوثة في آخر المقابلة ، مقارنة بما ." لو كنت ذكرا 

  : ا ما يلي بعد تحليل حديثها ذكرته لنا عن كرهها للرجال في البداية ، لقد استنتجن
ـ كرهها للرجال هو نتيجة منطقية للمعاملة السيئة التي تتلقاها من طرف ممثلي هذا 

  ). األخ –األب ( الجنس في أسرتها 
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ـ رغبتها أن تكون ذكرا يتجسد في األمل على التحصل على الحرية و حرية التصرف 
  . التي جردت منها كونها أنثى 

لة الوالدين لألبناء من بين أساليب التنشئة االجتماعية؛ التي تؤثر في تحديد         إن معام
شخصية األبناء ، فإذا كانت معاملة جيدة تعمل على مشاركة األبناء في أفكارهم و 

   بفضل رغباتهم ، و االعتماد على الحوار البناء معهم ، كانت شخصية هؤالء إيجابية ؛
أما إذا كانت التنشئة قائمة أساسا . عية التي تواجههم  تحضيرهم عل حل المشاكل االجتما

على الالتفاهم  كانت شخصية األبناء أكثر سلبية ، تتجه إما نحو االنطواء، أو العنف و 
  .عدم احترام اآلخر

د         من بين أساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدها الوالدين في األسرة، و التي تحد
، هذا ما سنعرضه في الجدول " تفضيل األخ على األخت "  لألبناء نوع معاملة اآلباء

  :    التالي

    األخ  تفضيل الخاصة بوجود) ت ( يوضح إجابات المبحوثين و ):  4 (جدول رقــمـ 

                                                                   : على األخت في األسرة                    

                      

  

                                                                                                                                       

  

  

  
  
  

  

  

هل يوجد تفضيل األخ 

   ؟على األخت في أسرتك

 

 ك

  

 
%  

  

  39.33 59  نعم          

  60.67  91  ال          

  100  150  المجمـــوع    
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  :ـ التعليق اإلحصائي 
  

التي ، % 60.67بنسبة  " ال" م يتمثل في فئة  العانالحظ من خالل هذا الجدول أن االتجاه
تمثل عدم وجود تفضيل األخ على األخت في األسرة، حسب عينة البحث المتمثلة في 

  % . 39.33بنسبة " نعم " أسرة، مقابل فئة ) 150(

  : نستعرض جدوال آخر إلجراء مقارنة بينه و بين الجدول السابق 
  

                              التمييز بين حول وجود ) ت ( ن و لمبحوثييبين إجابات ا):    5  (جدول رقــمـ 

  :الجنسين في األسرة                           

  
 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
  :التعليق اإلحصائي ـ 

  

و  % 52.67بنسبة " ال " أن االتجاه العام يتمثل في  ) 3( الجدول رقم نالحظ من خالل 
بنسبة " نعم " ، و فئة )ت ( التي تعني وجود التمييز بين الجنسين في أسر المبحوثين و

47.33. %   
هو وضوح اختالف  ) 3( و  ) 2(أول ما نالحظه من خالل المقارنة بين الجدولين 

كان الفارق الداللي بين  ) 2( ؛ ففي الجدول رقم "ال " و "  نعم "الفارق الداللي بين الفئتين 
فإن الفارق الداللي بين الفئتين ال يتعدى  )   3( ؛ أما في الجدول رقم  %21.34الفئتين 
  .،  أي الحد األدنى لتسجيل الفارق الداللي  5.34%

  

  هل يوجد تمييز بين

  الجنسين في األسرة ؟

  

  ك

  

%  

  47.33  71  نعم

  52.67  79  ال

  المجموع
150  100  
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   : التحليل السوسيولوجي ـ 

ألخ على األخت في األسرة، ومتغير التمييز بين         ما هو الفرق بين متغير تفضيل ا
  الجنسين في األسرة ؟ 

، )ت(         تعتبر ظاهرة تفضيل األخ على األخت حسب تحليلنا ألجوبة المبحوثين و
أسلوبا من أساليب التنشئة االجتماعية الذي يمارس بشدة و وضوح في األسرة ، بحيث 

 و هو يكتسي حسب العديد من المستجوبين يعطي أفضلية مطلقة لألخ على حساب أخته ،
طابع التطبيق و الممارسة الميدانية داخل األسرة بالتحديد من طرف الوالدين ، باعتبارهما 

  .الفاعلين األساسين في سيرورة التنشئة االجتماعية 
فهو جد محسوس أكثر منه أفكار و إيديولوجية حول التقسيم الجنسي للزمان و المجال ، و 

في االمتيازات التي يفوز بها األخ في ) ت ( خاصة حسب أجوبة المبحوثين و يتجسد 
 و التي تمثلت خاصة في المصروف الزائد الذي يعطى له ، واتخاذه للقرارات ؛األسرة

  .التي تتعلق بحياته الشخصية ، كذلك تفضيله في األكل 
 عن األنثى ، في إعطاءه         أما التمييز بين الجنسين فهو رغم أنه يعني تمييز الذكر

مجال أوسع للحرية كالدخول و الخروج ، السفر ، المبيت خارج البيت ، التدخين ؛ إال أنه 
اتجاه عام يسير نمط العالقات بين الجنسين ، فهو يحدد األدوار و المكانات لكل من 

ين علمنا أنه من ب الذكور و اإلناث و يبدو طبيعيا في غالب األحيان ؛ بالخصوص إذا
  .األساليب التنشئوية التي تستدخل من طرف األفراد منذ المراحل األولى من حياتهم 

  : هذا ما نستخلصه من بعض اإلجابات كاآلتية 
إنه شيء طبيعي ، ألن مجتمعنا يفرض ذلك ، فإذا خرجت البنت في الليل فهذا "   •

   ." أما الولد فطبيعي إذا فعل ذلك "  عيب "يسمى 
ة التكيف االجتماعي للفرد تنبع من النموذج االجتماعي و الخصوصية         إن عملي

 و الوسطاء في هذه العملية ،الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه، كما يتحتم عليه إتباعه
الحيوية هي مؤسسات التنشئة االجتماعية المتعددة أهمها األسرة التي يندرج في إطاره هذا 

إن الذكر في "  :ول التالي ألحد المبحوثين الذكور هذا ما نجده مجسدا في الق. البحث
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األسرة مهما كان تصرفه، فإنه ال يمس شرف العائلة، إذن يمكنه أن يتمتع بالحرية عكس 
  " .البنات 

من المفاهيم األساسية إليديولوجية التمييز بين " شرف العائلة "         يعتبر مفهوم 
ين الرجل و المرأة ، الذكر و األنثى ، األخ و الجنسين ، التي تحدد و بحسم العالقات ب

األخت ، إنه كلمة المفتاح التي يعتمد عليها المجتمع للحفاظ على الثقافة الذكورية، و النظام 
  .الطبيعي المشكل للخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري 

فروا له         كل طفل سواء كان ذكرا أو أنثى يعتمد بصورة طبيعية على الكبار ، ليو
حاجاته المادية و المعنوية ، فالتفضيل يكون في تدليل األخ على حساب أخته منذ المراحل 
األولى من حياته ، و قد يكون في بعض األحيان حتى في كيفية استقباله ، و تلبية رغباته 

  .و نزواته
 و الصفات) األخت _ األخ (  فيالحظ أكثر في إعطاء لكل منهما أما التمييز الجنسي 

نجد ميال للنظر إلى تبعية البنت بأنها : فمثال ) أنثى _ ذكر ( السلوكات الخاصة بجنسه 
و  . طبيعية و ايجابية ، أما عدم استقاللية الذكر واعتماده على اآلخرين دليل على ضعفه

للتعرف على الفاعل األساسي في أسلوب تفضيل األخ على األخت في األسرة، حاولنا أن 
 : لوالدين يمارس التفضيل ؟  هذا ما سنتعرض إليه في الجدول األتينعلم أي من ا
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حول أي الوالدين يفضل األخ                                                           ) ت ( يوضح إجابات المبحوثين و  ): 6 ( جدول رقمـ 

  :                  على األخت ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         :التعليق اإلحصائي ـ 
  

الذين توفر في أسرهم ) ت ( من المبحوثين و  ) 59(يمثل هذا الجدول إجابات         
،  %47.46بنسبة " األم " ه فئة تفضيل األخ على األخت، نالحظ أن االتجاه العام يمثل

  ".كالهما " لفئة  % 22.03، و "األب " لفئة  % 30.51مقابل 
  

  :التحليل السوسيولوجي ـ 
  

نستنج من هذه المعطيات أن األم أكثر من األب تسيطر عليها األفكار المدعمة لتفضيل 
عيا في التنشئة األخ على األخت ؛ أو بقول آخر الذكر على األنثى ، و هذا ما تجسده واق

فهي من : االجتماعية ألبنائها وفي عالقتها معهم ، وهي تفعل ذلك ألسباب اجتماعية ثقافية
الذي عايشته، و من جهة أخرى تعمل على ) أخ ـ أخت ( جهة تعيد نموذج العالقة 

الذي يقتضي سلطة الرجل على المرأة ) رجل ـ امرأة ( المحافظة على مخطط العالقات 
  بره األم من الخصائص الثقافية للمجتمع الجزائري ، فمن واجبها إذن ، بحيث تعت

  
  .باعتبارها الحارسة األمينة للعادات و التقاليد، التي تعمل على إرساء قواعد هذا النظام

ل األخ أي من الوالدين يفض

  على األخت ؟
  %  ك

  30.51  18  األب

  47.46  28  األم

  22.03  13  كالهما

  100  59  المجمــوع
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عن طريق التدليل و ) الذكر( إن األم ترى في بعض األحيان ضرورة مكافئة االبن        
 ألنه ضمان العائلة و حامل اسمها و الذي سيحافظ على ،باتهالتفضيل على أخته و تلبية طل

  .ثروات و أمالك األسرة 
أكثر من ذلك إنه من قام بترسيخ مكانتها في النسق السوسيو ـ عائلي ، كأن االبن هو من 
يلد أمه و ليس العكس ؛ هذا التعبير المجازي يحمل في طياته واقعا اجتماعيا ، تحس فيه 

يتها لو لم تستطيع إنجاب الذكور ، تحافظ بواسطته على استمرار المرأة بعدم صالح
  .الساللة العائلية 

لقد حاولنا أن نعرف تأثير أسلوب تفضيل األخ على األخت على العالقة بينهما،         
  : في الجدول اآلتي

  

  تأثير متغير تفضيل األخ على األخت في األسرة على نوع العالقة) : 7 (جدول رقمـ 

  :                بينهما    

  
تفضيل األخ على              

  العالقة بين       األخت

  األخ و األخت
  المجمــوع  ال يوجـد  يوجـد

  جيــدة
             16.95%   

  
10             

            39.58%   

  
36  

            30.67 %  

  
46  

  حسنــة
    35.60%   

  
21  

            46.15%   

  
42  

              42%   

  
63  

  متوسطــة
         30.50%   

  
18  

          12.08%   

  
11  

          19.33%   

  
29  

  سيئــة
          16.95    % 

  
10  

          2.19%   

  
02  

             8%   

  
12  

  المجمــوع
           100%   

  
59  

          100%   

  
91  

           100 %  

  
150  
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  :التعليق اإلحصائي  ـ
 

من األسر التي ال يوجد فيها تفضيل  % 46.15يتبين لنا من خالل هذا الجدول، أن نسبة 
من األسر  % 35.60األخ على األخت تكون العالقة بين األخ و األخت حسنة، مقابل 

  .التي يوجد فيها تفضيل األخ على األخت تكون العالقة بينهما كذلك حسنة
من األسر التي ال يوجد فيها تفضيل األخ على األخت تكون العالقة بينهما %  39.58

من األسر التي يوجد فيها تفضيل تكون العالقة بين األخ و األخت  % 16.95جيدة، مقابل 
  .كذلك جيدة

من األسر التي يوجد فيها تفضيل األخ على األخت تكون العالقة بينهما  % 30.50 
 من األسر التي ال يوجد فيها التفضيل تكون العالقة بين األخ  %12.08متوسطة، مقابل 

  .و األخت كذلك متوسطة
هي نسبة األسر التي يوجد فيها تفضيل األخ على األخت و تكون العالقة بين  % 16.95

من األسر التي ال يوجد فيها التفضيل تكون العالقة  % 2.19األخ و األخت سيئة، مقابل 
  .ك سيئةبين األخ و األخت كذل

نالحظ من خالل هذه القراءة اإلحصائية أن األسر التي ال يوجد فيها تفضيل األخ         
  أكثر،  % ) 39.58( و العالقة الجيدة  % ) 46.15( على األخت تكون العالقة الحسنة 

  %) 30.50( و األسر التي يوجد فيها تفضيل األخ على األخت تكون العالقة المتوسطة 
  % ) . 16.95( لسيئة أكثر و العالقة ا
نستنتج مما سبق وجود عالقة بين متغير أسلوب تفضيل األخ على األخت في         

األسرة على نوع العالقة بين األخ على األخت، فكلما وجد هذا التفضيل كلما قلت نسبة 
  .العالقة الحسنة و الجيدة، وزادت نسبة العالقة المتوسطة و السيئة

  

   : سيولوجيالتحليل السو ـ

 بها األخوة كل لألخر، ترتكز إلى حد كبير على          إن الطريقة التي يستجيب
األسلوب الذي يعاملهم به اآلباء كأطفال، و تحدث هذه االستجابات نتيجة التفاعالت التي 

  .تنشأ بين الطفل و والديه، وهي بدون شك تلعب دورا هاما في تكوين شخصية الطفل 
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ألخ على أخته في األسرة أحد األساليب التي تعتمد عليه بعض األسر في يعتبر تفضيل ا
التنشئة االجتماعية لألبناء، و تبدأ في كثير من األحيان في سن مبكر بعد  تحديد معالم 
التقسيم الجنسي وإعطاء االمتيازات لألخ على حساب األخت  في أغلب المجاالت 

  ...)  األكل، الدراسة المعاملة، اللعب، اللباس، ( االجتماعية 
يؤثر تفضيل األخ على األخت سلبا على العالقة بينهما، حين يعرف الذكر منذ         

نعومة أظافره أنه أحسن من أخته، فينعم بالتدليل و ال يعاتب على األخطاء كأخته، حتى 
ولو أساء إلى بعض أفراد األسرة ألنه رجل، أما البنت فيجب أن يكون سلوكها وفق 

  .معايير الثقافية للمجتمع، تحسن التعامل مع اآلخرين و تظهر الخضوع و الطاعة ال
يخرج الذكر إلى الشارع و يلعب مع من يشاء، و يدخل متى يشاء، وال يخاف         

عليه الوالدين، فهو يشجع على األلعاب العنيفة الخشنة، التي تقوي عضالته، و تنمي  
   ."رجولته"

خشونة أكثر منه، فهي منذ صغرها تحاسب على أوقات الدخول و أما البنت فتعامل ب
أنها معرضة للخطر حين تكون ) األسرة ( الخروج، ألنها معرضة أو يتصور الكل 

وحدها في الخارج ، فالوالدين يسعيان إلى حمايتها أكثر من أخيها، ليس تفضيال لها و إنما 
  .خوفا من حدوث شيء قد يلطخ شرف األسرة بكاملها 

" أنوثتها الجسدية " هذا الخوف يزيد يوما بعد يوم، سنة بعد سنة خاصة بعد بروز        
، يخاف الكل "قنابل مؤقتة " لقد أشارت الكثير من المبحوثات على أنهن حسب أسرهن  ،

انفجارهن في أي وقت، هذا حسبهن السبب األساسي الذي يدعو إلى تفضيل األخ على 
  .األخت 

 لهذه القيم المغروسة في ثقافة أسرته، هإدراكباألسرة، وحامل اسمها؛ و سند يعتبر األخ 
  .يدرك بالمقابل أهميته و قيمته االجتماعية مقارنة بأخته

تأتي العالقة بين األخ و األخت كنتيجة منطقية لالتجاهات االجتماعية و الثقافية       
ارها فردا و فاعال اجتماعيا، السائدة في األسرة، فإن كانت اتجاهات تحترم األخت باعتب

 تحقق لألنثى شخصيتها ، كانت العالقة بين األخ و األخت منسجمة؛كغيره من الفاعلين
واستقالليتها الفكرية ؛ لكنها إذا كانت اتجاهات تحط من قيمة األخت و تعزز من تبعيتها 

  .بإعطاء قيمة أكبر لألخ، كانت عالقة أكثر ما يميزها الحقد و الكره 
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تصرح إحدى المبحوثات بحنق كبير بأن الوالدين يفضلون إخوتها حتى في األكل،        
فهن ال يشترطن طعاما معينا، و يأكلن الموجود، أما الذكور فتطبخ لهن األم أو حتى 
أخواتهن ما يطيب لهم من طعام، و ذلك حتى لو كانوا ال يعملون و ال يساهمون في الدخل 

  .االقتصادي لألسرة 
إن أمي تعطي ألخوتي الذكور قطع اللحم الكبيرة، كلما توفر اللحم في : "  أخرى و تقول
لد الغيرة و الصراع عند الكثير من األخوات اللواتي يعشن هذه ، هذا ما يو"وجباتنا 

الوضعية، و تستاء العالقة أكثر فأكثر خاصة إذا علمنا أن بعض األسر تعطي للذكور 
طى لألخت، بحجة أن لديه حاجات أكثر منها، باإلضافة مصاريف زائدة عن تلك التي تع

  .إلى أنه يجب أن يفتخر أمام أصدقاءه بأنه ال ينقصه أي شيء 
نشير إلى انعدام هذا النوع إطالقا في األحياء الراقية، و يرجع ذلك إلى المستوى         

  .المادي المرتفع الذي يعيش فيه األخ و األخت
  

  :لمجاالت التي تتجلى فيها حرية األخ في األسرة ا ) : 8( الجدول رقم ـ 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

المجـاالت التي تتجلى 

  فيها حرية األخ
  %  ك

  39.73  85  الدخول و الخروج

  16.63  42  الهجرة، السفر، العطل

حرية التصرف، و فرض 

  الرأي
32  22.90  

في اللباس و العالقات مع 

  األصدقاء و الصديقات
26  12.14  

  5.60  12  أخـــرى

  100  214  ــوعالمجمـ
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   :  التعليق اإلحصائيـ 

حول  ) 214( و التي كانت ) ت (         يمثل هذا الجدول إجابات المبحوثين و 
  . المجاالت التي تتضح فيها حرية األخ على حساب أخته، و هذا إن تواجدت في أسرهم

  بنسبة " دخول و الخروج ال" لقد كان االتجاه العام حسب اإلجابات تتمثل في فئة 
، و تبدوا  % 22.90ب " حرية التصرف و فرض الرأي " ، مقابل فئة  39.73%

اللباس و " الفوارق الداللية بين الفئات الثالث السابقة، لكن الفئة الثالثة تتقارب مع فئة 
، أما أصغر نسبة  %12.14التي جاءت بنسبة " العالقات مع األصدقاء و الصديقات 

   % .5.60لفئة أخرى بفكانت 
  

  : التحليل السوسيولوجي

أنها تمثل في الواقع، العامل المميز " الدخول و الخروج "  فئة نستنج من بروز        
  .لظاهرة تمتع األخ بحرية أكثر من أخته في األسرة 

 اقتصادية و الثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري عامة و -رغم التحوالت السوسيو
 خاصة؛ من تغير في األدوار و المكانات ، و خروج المرأة للتعليم و العمل ، إال األسرة

  . أن المجال الخارجي ال يزال إلى حد اآلن مجاال رجاليا بدرجة أولى 
يستطيع األخ الدخول و الخروج متى يشاء، و إلى أي مكان يريد عكس األخت،         

ت العمل و مكانه، والدخول و الخروج فإذا كانت تعمل فخروجها يكون مقترنا بأوقا
  .يكونان لهذا الغرض فحسب

في حالة إذا ما كانت تدرس، فالشيء نفسه فهي تخرج للدراسة، أو للمطالعة في         
المكتبة، و إذا أرادت أن تقضي بعض الحاجات مثال، فهي تخبر أمها في غالب األحيان 

  .عن ذلك 
في تكوين المهني، أو المنخرطة في أي جمعية من نفس الشيء بالنسبة لألخت المتربصة 

  .الجمعيات النسائية التي تعلم الطبخ و الخياطة للفتيات 
أما في حالة مكوثها في البيت فهي  تخرج إلى أماكن محددة ؛ على سبيل المثال          

دها، زيارة األقارب، المناسبات و األعياد، التسوق في بعض األحيان برفقة األم أو لوح: 
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و الحظنا ذلك  خاصة في األحياء الشعبية، على عكس األخوات اللواتي يقطن األحياء 
الراقية فأغلبهن متعلمات، و يملكن سيارات، لكن يزداد الخوف عليهن إذا خرجن ليال، 

  .لذلك يرافقهن أخواتهن 
ن تأكد تنزعج المبحوثات من الحرية الكبيرة المعطاة لألخ في الدخول و الخروج و إجابته

  : ذلك 
  " .يخرج كما يريد لكي يغير الجو، أما نحن فدائما في المنزل " ـ 
  " يدخل و يخرج في أي وقت و إلى أي مكان "  ـ 

أغلبية اإلخوة الذكور يرون في حرية الدخول و الخروج؛ حقا طبيعيا، باعتباره         
كان، وإن لزم األمر رجال ال يعيبه شيء، فهو يستطيع الخروج مع أصدقاءه إلى أي م

  .لمبيته خارج المنزل، يستطيع أن يبيت في منزل أي من أصدقاءه
 ال أحبها أن ،أنا ذكر و هي بنت، هي تمكث في الدار: " يقول أحد الذكور من حي شعبي 

  " .تخرج أو تتنزه في الخارج 
أنا لست مراقبا في تصرفاتي و تحركاتي، لكن : " و يضيف آخر من حي شعبي دائما

؛  نالحظ من هذه اإلجابة و كأنه يخبرنا عن عدم مسؤوليته إزاء " حرية أخواتي مراقبة 
  .   تقييد حرية أخته؛ فهي مراقبة من طرف المجتمع ككل ابتداء من الحي الذي يقطنه

هذا ما يدفعنا إلى سرد نموذج واقعي ألحد األخوات من حي شعبي، التي تعرضت         
  . نتيجة لمراقبة خاطئة من طرف صديق أخيها،رف أخيهاإلى الضرب المبرح من ط

أن لهم جارة ال تكف عن زيارتهم في البيت، تقريبا كل يوم، ولقد شاهدها   لقد أخبرتنا 
، و في يوم )أي أخت صديقه (في العديد من المرات صديق أخيها وحسبها من أسرتهم 

 شيئا ، و بدأ يضربني في كل لم يقل: " من األيام دخل أخوها و الغضب الشديد يعتريه 
  : عندما انتهى من الضرب ؛ قال لي . منطقة من جسدي، و لم أجرأ على قول أي شيء

حديقة الحيوانات و " و يقصد ببن عكنون ) " ساقطة "( خامجة " تذهبين إلى بن عكنون يا 
ث متى حد: فسألته أمي : " المتواجدة هناك، و تواصل حديثها بغضب شديد " التسلية 

 بأنني لم أفارقها ةفأقسمت أمي بيمين غليظ.  البارحة صديقيلقد شاهدها: فقال لها. ذلك
  ".البارحة طوال اليوم، و طلبت منه أن يسأل صديقه ليتأكد من األمر 
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ذهب أخوها بالفعل ليسأل صديقه عن أوصاف الفتاة التي شاهدها، وكانت         
 بها أخته، سواء من حيث شكلها أو لباسها؛ و كان األوصاف مغايرة تماما لتلك التي تتميز
إنها ليست أختي، ألن " _ وكأنه لم يحدث أي شيء _ رد فعله بكل بساطة أن قال لصديقه 

  ". أختي ترتدي الحجاب، إنها جارتنا وهي تزورنا باستمرار 
، إذا هكذا في الحي الذي أقطن فيه، يحبون أن يلطخوا شرف الفتاة: " لقد قالت في األخير

  ".فعلت شيئا يخبرون أخاها بذلك 
  : نستطيع أن نستخرج بعض المؤشرات من هذا النموذج الذي تعرضنا إليه وهي 

ـ انعدام االتصال اإليجابي بين األخ و األخت، و نقصد به الحوار الذي يتضمن أسئلة و 
 أخته ضربلكنه  الحقيقة،  مع أخته لمعرفةتناقش األخيكان من المفروض أن فأجوبة، 

  .بدون حتى أن يسألها
  .ـ انعدام الثقة التي تجعل من األخ يصدق كل ما يسمعه عن أخته بدون التحقق من األمر

ـ تدخل األم لم يأتي للدفاع عن ابنتها حين كان يضرب األخ أخته، وإنما كان للتعرف 
    . على سبب الضرب، معنى ذلك أنه إن كان سببا مقنعا حسبها فلن تمانع عن ضربها

أنها تحاول المساس ـ يستطيع األخ بكل سهولة، أن يضرب أخته و تأديبها إذا أحس 
  .بسمعة األسرة و بسمعته هو على وجه الخصوص

  .ـ الدور الذي يلعبه صديق األخ في مراقبة أخت صديقه، باعتباره جزء من المجتمع 
  .وقع فيهـ اكتفاء األخ بتبرئة سمعته بدون أن يحاسب صديقه عن الخطأ الذي 

  .ـ خضوع األخت الذي جعلها تتلقى الضرب بدون حتى أن تعرف السبب
، فال "المراقب "         يعتبر الشارع كذلك من المؤسسات االجتماعية التي تقوم بدور 

يخلو من المضايقات، فالبنت معرضة للمعاكسة من طرف الشبان، خاصة إذا كانت ترتدي 
عندما " باش جراح " د كان المنظر ملفتا للغاية في حي مالبس مثيرة و غير محتشمة، و لق

كنا في محطة الحافالت، مرت فتاة برفقة صديقتها و كانت ترتدي لباسا قصيرا و ضيقا، 
و بمرورها أحسسنا بضجيج كبير تصدره أصوات الشبان الموجودين في المقهى المقابل؛ 

و الكل يقهقه في  " اذهبي لتستحمي؛ اذهبي لتستحمي" و يصيحون بأعلى صوتهم 
  .الضحك



 
151

        إن المرأة في الشارع الجزائري الشعبي رغم كل ما وصلت إليه من تحقيق 
لشخصيتها في كافة المجاالت العلمية االقتصادية و االجتماعية، إال أنها إذا تخطت 

  .المعايير الثقافية التي تسير سلوكها، تصبح منبوذة من طرف المجتمع ال محالة
تقل شدة هذه الذهنية في األحياء الراقية حين تظهر أغلب النساء خاصة الفتيات         

  .بلباس عصري على الطريقة األوروبية، دون أي حرج من ارتدائهن لمثل هذه األلبسة
، ففي هذا المجال يتمتع األخ بحرية " حرية التصرف و فرض الرأي " تأتي فئة         

مشاريع التي يريد القيام بها، و يتم ذلك بدون األخذ بعين اتخاذ القرار في األعمال و ال
  .و نصائحهم  االعتبار لمشورة الوالدين

إنه يتمتع بحرية أكبر من أخته في اختيار مجال عمله، و المكان و األوقات التي يعمل 
فيها، و المثال على ذلك لو أراد العمل في صحراء الجنوب الجزائري، ما عليه سوى 

  .ور لذلك، فهو رجل و ال يعيبه أي شيء ترتيب األم
باإلضافة إلى ذلك لديه الحق في اتخاذ القرارات الخاصة باألسرة، بما فيها تلك         

التي تتعلق بمستقبل أخواته اإلناث، سواء المهني أو المتعلق بالزواج ، و نلمس ذلك في 
  : ر من أخواتهمإجابات الذكور التالية عن سؤالنا عن مجال تمتعهم بحرية أكث

  ." اتخاذ القرارات و التسلط عند غياب الوالدين " ـ 
  ." ألنه المسؤول بعد األب و المشارك في القرارات " ـ 

  : نلمس صورة هذه الحرية في آراء بعض المبحوثات 
  ".إذا طلب شيئا أو قرر شيئا يلقى الموافقة من الوالدين " 
الدين البنات من العمل؛ و أيضا الزواج، فاإلبن في العمل، في بعض األحيان يمنع الو" ـ 

  " .له الحق في اختيار شريكة حياته، أما األنثى فال 
تصل درجة فرض رأي األخ على أخته في اختيار شريك حياتها فتقول أحد         

لو أراد األخ أن : له حرية التعبير و التصرف في كل المجاالت، نأخذ مثال :" المبحوثات 
ي امرأة ، ال يمكن لألخت أن تدلي برأيها سواء نعم أو ال؛ على عكس البنت لو يتزوج بأ

 تجد األخ رافضا ذلك و ربما يشتمها أو يضربها، و هذا ما ،أحبت شابا و تقدم لخطبتها
  " .     تعيشه المرأة حاليا 
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ثر من تمثل المجال الذي يتمتع فيه األخ بحرية أك" الهجرة، السفر، العطل " فئة         
أخته، في الهجرة إلى الخارج للبحث عن العمل أو السفر من أجل قضاء العطل؛ سواء 

  . داخل الوطن أو خارجه
فيما يخص الهجرة إلى الخارج فهي تعتبر من بين أحالم الشباب الجزائري،         

يتلهف الكل إلى تحقيقه بحثا عن العمل و المال، خاصة في األحياء الشعبية حيث يعيش 
  .أفرادها وضعا اقتصاديا صعبا

ال تستطيع األخت أن تفكر في الهجرة كأخيها، فهي ال تستطيع في بعض األحيان         
العمل في المدينة التي تسكنها، فكيف لها أن تهاجر إلى الخارج بحثا عن العمل لتحسين 

، حتى لو ظروف معيشتها ؟ ؛ أما األخ فال يعيبه شيء في ذهنية أغلبية أفراد المجتمع
  .غاب لسنوات في الخارج، المهم بالنسبة لألسرة االطمئنان على سالمته

خاصة في األحياء " اللباس، العالقات مع األصدقاء و الصديقات " تتجلى فئة         
اللباس العصري على الموضة الغربية، و : الشعبية، فاألخت ال تستطيع أن تلبس ما تشاء 

د من المبحوثات يحقدن على إخوتهن، من أجل هذا السبب، فهن لإلشارة فلقد وجدنا العدي
  .يعتقدن أنهن في عز شبابهن و من حقهن التمتع باللباس 

فيما يخص العالقات مع األصدقاء من نفس الجنسين، فاألخت تحاسب أكثر من         
 يهم أخيها في عالقتها مع صديقاتها، ألنهن يجب أن يكن ذات سمعة طيبة، أما أخوها فال

  .البحث عن أصدقائه في غالب األحيان
يشتد غضب األسرة بكاملها إذا اكتشفت  أي عالقة لألخت مع الجنس اآلخر،         

عكس األخ الذي يستطيع استقبال المكالمات الهاتفية من اإلناث في المنزل، هذا لم يمنع أن 
نالحظ . رية تامة بعض المبحوثات أفصحن لنا عن خروجهن مع أصدقاء ذكور لكن في س

ذلك خاصة في األحياء الشعبية، عكس األحياء الراقية التي ترى في خروج األخوات مع 
الجنسين، فالعديد من اإلخوة بأصدقاء ذكور، فرصة لتغيير القيم التقليدية القديمة المرتبطة 

 فيقول" عذرية األخت " الذكور يتقبلون ذلك، لكن دون تخطي بعض المعايير التي تمس 
 عندما أخرج مع بنت و تكون عالقتنا اأن: " أحد الذكور من حي راقي باللغة الفرنسية 

  " .حميمة، ليس لدي أي شيء أخسره، و لكن أختي، أتفهمين ؟ 
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جاءت بأصغر نسبة و تمثلت في حرية األخ في صرف المال، " أخرى " فئة         
طرف الوالدين ، و هذا خاصة سواء الذي يتحصل عليه من العمل أو الذي يعطى له من 

  .في األحياء الشعبية
انعدمت حرية اإلخوة الذكور في األحياء الراقية فيما يخص مجال األكل، و هذا يعود إلى 

  .المستوى المادي المرتفع؛ الذي يوفر لكل أفراد األسرة األكل بمختلف أنواعه و أثمانه
ا لم يعجبه، فتقول إحدى المبحوثات األخ رفض الطعام إذحرية في األحياء الشعبية تتجلى 
نأكلها ) المقارون ( يأكل أحسن منا، عندما نطبخ المعكرونة : " من حي شعبي عن أخيها 

  " .نحن اإلناث، لكن إخوتي الذكور يأكلون بطاطس مقلية و البيض 
أن حرية أخيها " فئة أخرى " لقد صرحت لنا إحدى المبحوثات من حي راقي في         
  .في التدخين، فهي تدخن لكن بدون أن تعرف أسرتها و هذا ما تعتبره غير جائز تتمثل 

حول تمتع األخ بحرية أكثر في المجاالت التي ذكرناها ) ت (لمعرفة رأي المبحوثين و 
  :  سابقا سنعرض الجدول اآلتي 

 

 
  حول تمتع األخ بحرية) ت ( يوضح آراء المبحوثين و  ): 9( جدول رقم ـ 

 :أكبر من األخت                        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

حول تمتع ) ت ( رأي المبحوثين و 

  األخ بحرية أكثر من األخت

  

  ك

  

%  

  41.81  51  شيء طبيعي

  24.59  30  راجع للعادات و التقاليد

  33.60  41  غير عادل

  100  122  المجموع
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  :اإلحصائيالتعليق ـ 

حول تمتع  122و التي تمثلت في ) ت (         يمثل هذا الجدول إجابات المبحوثين و 
األخ بحرية أكثر من األخت و هذا في حالة توفر ذلك في أسرهم، و نالحظ أن االتجاه 

غير " ، و تليه فئة " شيء طبيعي " في  فئة %  41.81العام في أجوبتهم جاء بنسبة 
  " .راجع للعادات و التقاليد " ، و أخيرا فئة  % 33.60بنسبة " عادل 
   % .8نتج وجود فروق ذات داللة بين الفئات الثالث و التي تتعدى نست
  
  :التحليل السوسيولوجيـ 

المواظبة على الفئة األولى، فيبدوا طبيعيا ) ت (         بالنسبة إلجابات المبحوثين و 
  : حسبهم تمتع األخ بحرية أكثر من األخت، هذا ما يؤكده اآلتي 

عكس فإن األخت تفعل ما تريد، هذا ما يؤدي إلى هذا شيء واقعي فإذا كان ال" ـ 
  " .انحرافها 

  " .عادي جدا، فأنا و أخي تربينا على ذلك " ـ 
  " .الحرية تكون مصدر إيجابي بالنسبة للرجل عكس المرأة " ـ 

إن مثل هذه اآلراء تعزز من دونية مكانة األخت مقارنة بأخيها، فهي غير قادرة على 
تدرك قيمة الحرية إذا منحت لها؛ فإعطائها الحرية مثل أخيها تحمل المسؤولية، و ال 

الذكر، هو مجازفة بشرف األسرة، و خرق لنظام طبيعي يقتضي تقييد حريتها للمحافظة 
  .على شرفها 

تعتبر مثل هذه اآلراء من األفكار التي تنمو و تستدخل من طرف األفراد خالل         
كالمدرسة، : سسة األسرة لتليها مؤسسات اجتماعية أخرىالتنشئة االجتماعية، ابتداء من مؤ

حين تصور المرأة في مكانها الطبيعي و األساسي؛ : ، في المدرسة...الشارع، اإلعالم 
حين ال تحترم المرأة في الطرقات و وسائل : ، في الشارع ...في تربية األبناء و الطبخ 

عالم حين تشاهد المرأة مع مختلف ، في وسائل اإل...النقل خاصة في األوقات المتأخرة 
يتجسد هنا ع السلع لكي تجذب إليها األنظار، لالومضات اإلشهارية، و كأنها تعرض م

  .البعد الجنسي لجسدها 
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 ضرورة أهمية تقييد حرية كل هذه العوامل االجتماعية تعكس في الواقع، مدى        
؛ فاألخت )  الذكر ـ األنثى (نظرا للطبيعة الجنسية لكل من األخ و األخت األخت، 

حسب البعض تملك طبيعة جسدية مغرية، باإلضافة إلى تغلب الصفات العاطفية و 
  .الرومانسية عليها، هذا ما قد يدفعها إلى مغامرات عاطفية مع الجنس اآلخر 

  : فتندرج في إطاره اإلجابات التالية" غير عادل " أما الصنف الثاني المتمثل في         
الحرية ملك لألخت كما هي ملك لألخ، لذا فإن إعطائها لألخ دون األخت هو سلب ال " ـ 

  ".مبرر له، و ظلم و إجحاف في حق مفروض 
  ".  هذا ليس بعدل " ـ 
  " .أستاء من هذا الوضع " ـ 

        يتبين لنا من خالل هذه اآلراء، اإلحساس الشديد باإلجحاف المرتكب في حق 
 نفس الحرية التي يتمتع بها أخوها الذكر، في الواقع فإن تقييد حرية األخت، بحرمانها من

األخت يفقدها لذة الشعور بالقدرة على االختيار و التصرف، و يعيقها في أداء دورها الذي 
  .تريد أن تؤديه في إطار المكانة التي تحصلت عليها من خالل التعليم و العمل 

ة لألخ في الحقوق و الواجبات، فهي في الوقت أصحاب هذا الرأي يرون أن األخت مساوي
المعاصر تدرس و تعمل و تنخرط في الجمعيات المختلفة ذات الطابع السياسي الثقافي، 

  .إذن تستطيع التحكم في مستقبلها، و مصيرها مثل أخيها
إن األخت في الواقع ال تستطيع؛ إدراك جزء كبير من اإلنجازات العلمية و         
لتي قامت بتحقيقها في الميدان، و التي شكلت بها نموذج شخصيتها، و عدم العملية، ا

إدراكها لذلك ال يعود بتاتا إلى قدرتها العقلية، إنما يعود إلى خوفها المستمر من سلطة 
؛ فهي تخاف من التأخر عن البيت رغم خروجها ) األب ـ األخ ( الرجل   و العائلة 

دفها أخوها أو شخص يعرفها، أثناء تحدثها إلى زميل للعمل أو الدراسة، و تخاف أن يصا
لها في العمل أو الدراسة؛ فهي تعيش حالة عدم اإلحساس بالحرية عكس أخيها الذي يتمتع 

  . في غالب األحيان بالحرية الكاملة 
  : دعمتها اإلجابات الموالية " راجع للعادات و التقاليد " تمثل الصنف الثالث في         

  " .ف الحرية بالنسبة إلي يرجع إلي؛ يرجع إلى المجتمع أكثر منه في العائلة اختال" ـ 
  " .من سمات المجتمعات التقليدية " ـ 
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  " .بالتعود أصبح هو المنطق في األسرة الجزائرية " ـ 
        رغم التغيرات االجتماعية الكبيرة التي يعيشها المجتمع الجزائري، إال أن العادات 

المحددة لحرية كل من األخ و األخت مازالت تمارس ثقلها، هذا ما دلت عليه في و التقاليد 
  أول األمر النسبة المرتفعة لألسر التي تعطي لألخ حرية أكبر من أخته؛ و التي تقدر ب 

من مجموع %  81.33أسرة، أي ) 150( أسرة من أصل العينة المتمثلة في ) 122( 
   .العينة

االفتخار بأخواته اإلناث و بسلوكهن عن  ال يكف األخ ،اصرةفي الجزائر المع        
، يخرج إلى "عمر قتالتو الرجلة " الموافق للمعايير و القيم الثقافية، فهو نموذج لشخصية 

الشارع بكامل أناقته ليعاكس الفتيات بكالمه المعسول، و في أعماق نفسه ال يتخيل أبدا أن 
جا مشتركا مع أخته الماكثة بالبيت، أو التي تتعلم التي يراها و يكلمها قد تكون نموذ

  " . حرمات " الخياطة ألنها 
تقييد حرية األخت و تمتع األخ بالحرية الكاملة، من أساليب التنشئة االجتماعية         

المعتمدة في األسرة، من أجل إرساء قيم التمييز بين الجنسين بإعطاء الذكر حقوق أكبر 
خته، من بين هذه الحقوق تدخل األخ في الشؤون الخاصة بأخته؛ و من تلك التي تعطى أل

  .لقد أردنا معرفة مدى تأثير متغير التمييز بين الجنسين بتدخل األخ في شؤون أخته 
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يوضح عالقة التمييز بين الجنسين في األسرة بتدخل األخ في                               ) : 10( جدول رقم ـ 

  : في شؤون أخته     
  

      التمييز بين الجنسين     

  تدخل األخ في   في األسرة

  شؤون أخته

  المجموع  ال يوجد تمييز  يوجد تمييز

  يتدخل
      70.42%   

  
50  

      36.71 %   

  
29  

      52.67%   

  
79  

  ال يتدخل
      29.58%   

  
21  

      63.29%   

  
50  

      47.33%   

  
71  

  المجموع
        100%   

  
71  

        100%   

  
79  

        100%   

  
150  

  
  : التعليق اإلحصائيـ 

من األسر التي تميز  % 70.42        يتبين لنا من القراءة اإلحصائية للجدول، أن نسبة 
من األسر التي ال  % 36.71ون أخته، مقابل بين الجنسين يوجد فيها تدخل األخ في شؤ

  .تميز بين الجنسين يوجد فيها كذلك تدخل األخ في شؤون أخته
من األسر التي ال تميز بين الجنسين ال يوجد تدخل األخ في شؤون أخته،  % 63.29
من األسر التي تميز بين الجنسين ال يوجد كذلك تدخل األخ في شؤون  % 29.58مقابل 
  .أخته
نالحظ مما سبق أن األسر التي تميز بين الجنسين يتدخل فيها األخ في شؤون         

؛ و األسر التي ال تميز بين الجنسين ال يتدخل فيها األخ في  % )70.42( أخته أكثر 
   % ) .63.29( شؤون أخته أكثر 
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  : التحليل السوسيولوجي ـ 

التمييز بين الجنسين في األسرة ل ما سبق على وجود عالقة سببية، بين متغير        يد 
و متغير تدخل األخ في شؤون أخته، فكلما توفر التمييز داخل األسرة بين األخ و األخت 

  .كلما ارتفع تدخل األخ في شؤون أخته
وجود التمييز بين الجنسين كأسلوب من أساليب التنشئة االجتماعية، يعتمد عليه         

االجتماعي للعالقات بين الذكر و األنثى، و الذي يكون الوالدين إلرساء قواعد المخطط 
الدخول و الخروج، فرض ( دائما بإعطاء األولوية للذكر بحيث يتمتع بامتيازات كثيرة 

هذا ما ينمي عند األخ قابلية كبيرة للتدخل في شؤون أخته ...) الرأي، حرية التصرف 
خروجه، أو عدم رجوعه إلى الخاصة، عكس األخت التي ال تستطيع أن تسأله عن سبب 

  .البيت في وقت متأخر، كذلك مبيته خارج البيت دون إخبار األهل بذلك
إن الحق في تدخل األخ في شؤون أخته، يستمده في أغلب األحيان من الوالدين         

باعتبارهما المدعمان األساسيان له، فاألخ هو من يحرس أخته؛ الرجل الثاني في البيت، و 
  .   يعني تماما سمعته و شرفهشرف أخته
        د التمييز بين الجنسين المجال االجتماعي الذي يجب أن تتواجد فيه األخت، يحد

خاصة في الليل، و تدخل األخ لمنع هذا بالنسبة لها فالشارع مثال ليس مخصصا للتنزه 
  .التواجد، هو حق مشروع بل مطلوب لحمايتها، وضرورة منعها من االنحراف

ا يخص اللباس فإن للتمييز بين الجنسين دور كبير في تحديد نوع اللباس الالئق باألخت فيم
أكثر منه بالنسبة لألخ، إن لم نقل ينعدم إطالقا تحديد نوع لباسه؛ فالمرأة تحاسب على 
لباسها بخضوعه للرقابة االجتماعية، ألنه معيار ثقافي يقاس به أخالقها، و مرآة تعكس 

  .الثقافية ـ الدينية  و قيمها اسلوكه
حسب الكثير من الذكور، و ذلك " الحجاب الملتزم " يعتبر اللباس المحتشم خاصة         

نتيجة لمالحظاتنا المتكررة لألحياء الشعبية، دليل على األخالق اإلسالمية للفتاة، أما اللباس 
فتنة في الضيق و القصير انعكاس للسلوك غير السوي، الذي تقصد من ورائه غرس ال

  .أوساط الشباب، الذين ال يقدرون على الزواج بسبب ظروفهم المادية الصعبة 
  : هذا ما يعبر عنه أحد اإلخوة من حي شعبي حين يقول لنا
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  ) " .الساقطات ( أنا ال أترك أختي تلبس ما تشاء للتنزه في الطرقات كالخامجات " 
لتي تحملها الفتاة حين تلبس اللباس يحمل المفهوم األخير في مضمونه الدنس و األوساخ، ا

غير المحتشم، كما أخبرنا المبحوث الذي أشرنا إليه سابقا، بأنه يتدخل في أي لحظة 
لتأديب أخته بالضرب و أمه ال تمانع على ذلك، بل بالعكس تشجعه و تفتخر به ألنه رجل 

  .و يعرف تمام المعرفة كيف يحافظ على عرضه 
  : دخل األخ في شؤون أخته، نستعرض الجدول التاليلمعرفة موقف الوالدين من ت

 
  :يبين موقف الوالدين من تدخل األخ في شؤون أخته: )11(جدول رقم ـ 

  

موقف الوالدين من تدخالت 

  األخ في شؤون أخته
  %  ك

  59.49  47  الموافقـــة

  24.05  19  الرفـض

  16.45  13  الالمبــاالة

  100  79  المجمـــوع

     

  : حصائيالتعليق اإلـ 

        يتضح لنا من خالل هذا الجدول الذي يمثل موقف الوالدين في حالة تدخل األخ في 
  .أسرة  ) 79( شؤون أخته، و توفر هذا التدخل في 

  
  ، مقابل فئة %59.49بنسبة " الموافقة " إن االتجاه العام في هذا الجدول يمثله فئة 
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   % .16.45بنسبة  " ةالمباالال" ، وتليها فئة  % 24.05بنسبة " الرفض " 
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        نستنتج من القراءة اإلحصائية للجدول، أن الوالدين يدعمان في الواقع األخ بنسبة 
كبيرة عندما يتدخل في شؤون أخته، خاصة إذا ارتبط األمر باللباس، الخروج، الصداقة 

 تعتبر تدخل األخ حقا شرعيا يحافظ على مع الجنس اآلخر؛ إلى غيرها من األشياء التي
  .سمعة األسرة و شرفها 

حسب بعض األولياء يعتبر األخ مصدر حماية بالنسبة ألخته، و تدخالته هي دائما         
في صالحها، فهو يعرف ما يصلح ألخته، ألنه متواجد في أغلب األحيان في الشارع، و 

سات و المضايقات التي قد تتعرض إليها إذا يدرك ـ أكثر من غيره ـ أتم اإلدراك المعاك
  .ها في المجتمع علي تماعية الثقافية المتفق تخطت المعايير االج

ال يكف بعض ( إن مثل هذا التدعيم لصالح األخ يعمل على تنمية رجولته         
و كان ذلك في األحياء " رجالوي " ، "الرجلة " على التكلم عن ) ت ( المبحوثين و

  .،و استمرار الثقافة الذكورية  ) الشعبية
        ت لنا إحدى األمهات من حي شعبي؛ بكل افتخار ضرورة تدخل األخ في لقد أكد

، فسألناها عن قصدها، لتخبرنا أنها " الزم خوها يشد الحبل : " شؤون أخته في قولها 
البيت، ألنه تفرح كثيرا عندما يتدخل ابنها في نوع لباس أخته، و مواعيد دخولها إلى 

  .رجل وله الحق في أن يمنعها من السير في الطريق الذي يؤدي بها إلى االنحراف 
        لقد رأينا كيف يتدخل األخ في شؤون أخته و األمور التي يتدخل فيها، كذلك 
 لموقف الوالدين من هذه التدخالت إن وجدت في األسرة، و في الجدول اآلتي نحاو

   دخل األخ في شؤون أخته على تحديد نوع العالقة التي تربطهما ؟  تمعرفة ما مدى تأثير
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  يبيـن عالقة متغيـر تدخل األخ في شـؤون أخته على  ): 12( جــدول رقم ـ 

   :                        العالقة بينهـما

  

        تدخل األخ في

شؤون        العالقة      

   بين األخ و        أخته
                األخت 

  المجمـوع  ال يتدخـل  يتدخــل

  جيــدة
         12.66%  

10  
  

         50.70%  
36  

         30.67%  
46  

  حسنــة
          39.24%  
31         

          45.08%  
32  

            42%  
63  

  متوسطـة
          32.92%  

26  
           4.22%  

03  
          19.33%  

29  

  سيئــة
          15.18%  

12  
  

                8%  
12  

  المجمــوع
           100%  

79  
            100%  

71  
            100%  

150  

  

  : التعليق اإلحصائيـ 

من اإلخوة الذين ال يتدخلون في %  45.08يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن نسبة         
من الذين %  39.24لعالقة بين األخ و األخت حسنة، مقابل شؤون أخواتهم تكون ا

                                  .يتدخلون في شؤون أخواتهم تكون كذلك عالقة األخ باألخت حسنة 
من اإلخوة الذين ال يتدخلون في شؤون أخواتهم تكون العالقة بين األخ و  % 50.70نسبة 

تدخلون في شؤون أخواتهم تكون كذلك العالقة بين ممن ي % 12.66األخت جيدة، مقابل 
  .األخ و األخت جيدة 
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من اإلخوة الذين يتدخلون في شؤون أخواتهم تكون العالقة بين األخ و األخت  % 32.92
من الذين ال يتدخلون في شؤون أخواتهم و تكون كذلك العالقة %  4.22متوسطة، مقابل  

  .بين األخ و األخت متوسطة 
من اإلخوة الذين يتدخلون في شؤون أخواتهم تكون العالقة بين األخ و  % 15.18نسبة 

األخت سيئة، مقابل انعدام العالقة السيئة بين األخ و األخت عندما ال يتدخل اإلخوة في 
  .شؤون أخواتهم 

نالحظ من القراءة اإلحصائية السابقة أن اإلخوة الذين ال يتدخلون في شؤون         
، وتكون العالقة بين األخ و  % ) 50.70(  عالقتهم بأخواتهم جيدة أكثر أخواتهم؛ تكون

  .عندما يتدخل اإلخوة في شؤون أخواتهم  % ) 15.18( األخت سيئة أكثر 
  

  : التحليل السوسيولوجيـ 

        نستنج مما سبق من معطيات وجود عالقة سببية بين تدخل األخ في شؤون أخته و 
 تدخل األخ في شؤون أخته كلما زادت إمكانية العالقة المتوسطة و العالقة بينهما، فكلما

السيئة بينهما، و كلما انعدم هذا التدخل كلما زادت إمكانية العالقة الجيدة و الحسنة، وتنعدم 
  .بالمقابل العالقة السيئة 

مازال تدخل األخ في شؤون أخته من بين السمات الثقافية التي تميز األسرة         
زائرية، هذا بطبيعة الحال حسب عينة بحثنا، لهذا السبب الفرق بين فئة تدخل األخ في الج

في صنف العالقة الحسنة بين  %) 5.84( شؤون أخته و فئة عدم تدخل األخ ال يتعدى
  . األخ و األخت، و هذا الفرق هو الحد األدنى لتسجيل الفرق الداللي

ون أخته أصبح من القيم التي اعتاد عليها كل يعود ذلك إلى أن تدخل األخ في شؤ        
من األخ و األخت خالل عالقتهما مع بعضهما البعض؛ عبر المراحل المتتالية لتنشئتهم 
االجتماعية، أليس هو رجل البيت و له الحق في الخوف على أخته؛ حيث أن كل التقاليد 

ائقا في عالقتهما، تدعمه، و بعض المبحوثات اعتدن على ذلك و ال يشكل تدخل األخ ع
فهي رغم أنها ليست عالقة جيدة كما أردنها، إال أنها عالقة عادية تخلو من المشاكل 

  .الكبيرة 
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بينما نجد تأثير متغير تدخل األخ في شؤون أخته في العالقة الجيدة، المتوسطة و السيئة و 
  .الفروق الداللية داخل األصناف الثالثة واضحة جدا

خ في شؤون أخته سواء تعلق األمر باللباس، الخروج، أو كل األمور، إن تدخل األ        
تسبب عند بعض المبحوثات الخالفات بينهن و بين إخوتهن، فيشتد اإلحساس بالظلم 
عندهن، خاصة إذا علمنا أن هذا التدخل ليس مطلوبا من طرفهن، بل يفرض عليهن 

رون تدخلهم؛ حق طبيعي ألنهم فرضا، أما بالنسبة للمبحوثين فاألمر مختلف فهم يعتب
  . رجال البيت بعد األب 

اختالفا واضحا حين جوابهم، فيما ) ت ( الحظنا خالل مقابالتنا مع المبحوثين و        
يرتبط بتدخل األخ في شؤون أخته، فالذكور يجيبون بهدوء و افتخار ألن هذا السلوك في 

  .  اعتقادهم دليل على الرجولة و الغيرة عل العرض
أما اإلناث فأكثر ما يميزهن مالمح الغضب و االشمئزاز، حتى اللواتي تربطهن العالقة 
الحسنة مع إخوتهن، هذا ما جعلنا نبحث عن المعنى السوسيولوجي لهذا التناقض في 

  : التصور، و استخرجنا النقاط التالية 
قيق اجتماعيا، فيه تحس األنثى بضرورة تح-ـ  إن األخوات يعشن صراعا نفسيا

شخصيتها كفاعل اجتماعي له نفس الحظوظ التي يتمتع بها الفاعلين اآلخرين، لكنها تصدم 
مع الواقع االجتماعي، الذي يدعم التمييز بين الجنسين، للحفاظ على خصوصيته الثقافية 

  .المتجسدة في قيم النظام األبوي 
ع إخوتهن في ـ إن األخوات في ظل الصراع السابق، يحاولن االحتفاظ بعالقتهن م

اإلطار التقليدي؛ الذي يقتضي شرعية تدخل األخ في شؤون أخته، رغم انزعاجها من هذه 
الوضعية، إال أنها تضمن لها كرامتها بين أفراد المجتمع ألن لها من يحميها عندما 

  .تتعرض إلى أي مكروه 
 يجدن إال بعض المبحوثات اللواتي يعانين من العالقة السيئة مع إخوتهن، لم        

متنفس السب و الشتم، لتوضيح غضبهن، فحسبهن تدخل األخ في شؤون أخته، يؤدي إلى 
سوء العالقة بينهما، ألنه سلوك ناتج عن انعدام الثقة، و محاولة وضع األخت محط 

  .االهتمام و الحراسة 
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علم تت" القالسيار " نستعرض هذا النموذج المعبر إلحدى الفتيات من حي شعبي ب        
وهي تحكي لنا التدخل الكبير ألخوتها الذكور " بوروبة " الخياطة في دار الشباب بحي 

  :الذين يحاولون حسبها حراسة الهواء الذي تتنفسه 
و أخي يتبعني كل يوم، صباحا و مساءا ، " بوروبة " منذ دخولي إلى دار الشباب ب  " 

به لألمر، لكن بعد مدة عرفت أنه فهو يمشي لمسافة طويلة ليحرسني؛ في البداية لم أنت
يتبعني، اعتدت على ذلك، إنني ال أستطيع أن أتأخر عن المنزل و لو لخمس دقائق، أخي 

  " .بل جميع إخوتي يشجعهم أبي، إنهم ال يثقون بي، إني أخاف كثيرا 
هذا الشعور بالنقص وعقدة الخوف وعدم اإلحساس بالثقة، يسبب صراعا كبيرا بين األخ 

  . و األخت
لم يتفهم األخ رفض األخت تلبية طلباته ؛ فما مدى تأثير رد  يزداد األمر سوءا إذا        

  فعل األخ عند رفض األخت تلبية طلباته في تحديد نوع العالقة بينهما ؟ 
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  عالقـة رد فعل اإلخوة الذكور عند رفـض أخواتهم اإلناث ) : 13( جـدول رقم ـ 

  :            تلبية طلباتهم بنوع العالقة بين األخ و األخت           

  
  رد فعل           

  األخ              

  العالقة

  األخت و بين األخ

  

  الضرب  الصراخ

إعادة 

الطلب 

  بتوسل

ال يرفض 

أي طلب 

  من األخت

  آخر
المجموع 

  الكلي

  جيـدة
17.65%   

  
09  

  50%   

  
31  

  33.33%   

  
06  

30.67%   

  
46  

  حسنـة
47.05%   

  
24  

16.67%   

  
02  

37.09%   

  
23  

71.42%   

  
05  

50%   

  
09  

42%   

  
63  

  متوسطـة
29.41%   

  
15  

  33.33 % 

  
04  
  

11.29%   

  
07  

14.29%   

  
01  

11.11%   

  
02  

19.33%   

  
29  

  سيئـة
5.89%   

  
03  

50%   

  
06  

1.62      % 

  
01  

14.29%   

  
01  

5.56%   

  
01  

8%   

  
12  

  المجموع
100%   

  
51  

100%   

  
12  

100%   

  
62  

100%   

  
18  

100%   

  
07  

150%   

  
150  

  
  :التعليق اإلحصائي ـ 

يرفضن أي  من األخوات اللواتي ال%  71.42يتبين لنا من خالل الجدول أن نسبة         
من اإلخوة الذين  % 16.67 تكون عالقتهن بإخوتهن حسنة، مقابل طلب إلخوتهن

  .ن أخواتهم عند رفضهن تلبية طلباتهم تكون عالقتهم بهن كذلك حسنة يضربو
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من اإلخوة الذين يعيدون طلبهم بتوسل، تكون عالقتهم بأخواتهم جيدة، مقابل  % 50نسبة 
من فئة اإلخوة الذين يصرخون في وجه أخواتهم، تكون عالقتهم بهن كذلك  % 17.65

ة اإلخوة الذين يضربون أخواتهم عند رفضهن جيدة، مقابل انعدام العالقة الجيدة عند فئ
  .تلبية طلباتهم 

من فئة اإلخوة الذين يضربون أخواتهم تكون عالقتهن بهن سيئة، مقابل  % 50نسبة 
  .من اإلخوة الذين يعيدون طلبهم بتوسل تكون عالقتهم بأخواتهن كذلك سيئة  % 1.62

ما لم ترفض األخت تلبية طلب نستنتج من القراءة اإلحصائية للجدول، أنه كل        
، و كلما أعاد األخ  % )71.42( أخيها، كلما كانت العالقة التي تجمعهما حسنة أكثر 

و كلما كان رد فعل األخ ، % )  50( طلبه بتوسل كلما كانت العالقة بينهما جيدة أكثر 
   % ) .50( متمثال في الضرب كلما كانت العالقة بينهما سيئة أكثر 

  

   : ل السوسيولوجيالتحليـ 

         ل ما سبق على وجود عالقة سببية بين متغير رد فعل األخ عند رفض أخته تلبية يد
  .طلبه و نوع العالقة التي تجمعهما مع بعضهما

إن األخت التي ال ترفض أي طلب ألخيه، هي النموذج المثالي الذي تبنى عل        
في األسرة الجزائرية حسب عينة بحثنا، فالذكور أساسه العالقة الحسنة بين األخ و األخت 

يرون استجابة األخت لطلباتهم؛ بتنفيذها أو االلتزام بها، من بين السمات األساسية لألخت 
  .المطيعة 
        وتختلف من الحي شعبي ) ت ( دت الطلبات التي أشار إليها المبحوثين و لقد تعد

غسل مالبس األخ و نجد هذا : عليمي و أهمها على الحي الراقي، وباختالف المستوى الت
الطلب في األحياء الشعبية فقط ، كذلك كي المالبس ، باإلضافة إلى طلب يد المساعدة 

  .سواء من الناحية المعنوية، الدراسية، المادية 
فيما يتعلق بالعالقة الجيدة بين األخ و األخت فيبنيها االحترام المبادل بين         

 تمتع األخت بحق الرفض كغيرها من األفراد، أكثر من ذلك فإن األخ يتوسل الطرفين، و
ألخته ويتواضع معها، عند رفضها أي طلب خارج عن قدرتها النفسية، الفيزيائية أو 
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المادية، هذا ما يجعل الكثير من األخوات، حسب تصريحهن يشفقن على إخوتهن، ويقمن 
  .س بدافع الخوف بتلبية طلبهم بدافع العطف و الحب، و لي

تسود العالقة المتوسطة بين األخ و األخت عندما يصرخ األخ إذا رفضت أخته        
تلبية طلبه، و ذلك لغضبه الشديد بحيث ال يكف عن الشتم و عبارات الذم وإعالء الصوت 

  .مما يسبب اإلحراج لألخت
 العنف الجسدي كرد تسوء العالقة بين األخ و األخت إذا اعتمد األخ على أسلوب       

فعل على رفضها لتلبية طلبه، هذا ما يسبب الكره و الحقد بينهما، خاصة عند األخت التي 
  . تحس بالظلم 

      ببة الختالل العالقات  يعتبر الضرب في الواقع من العوامل األساسية المس
ر دينامكية االجتماعية بصفة عامة، وبصفة خاصة العالقات التي تشكل وتساهم في استمرا

الجماعة؛ والتي تتمثل في إطار بحثنا في األسرة، كمجال اجتماعي حيوي لنشوء عالقة 
  . األخ باألخت 

ة الصراع بينهما، ويعمل على مي شدإن العنف الممارس من األخ على األخت ينّ       
بي تثبيت صورة األخ الشرير و القاسي، هذا ما الحظناه عند إحدى المبحوثات من حي شع

"  شديداكان يضربني ضربا: " التي صرحت لنا بعد تعبيرها الشامل عن ديكتاتورية أخيها
 و كانت شهادة بعض الجيران تؤكد ذلك ألن صوت صراخ األخ و بكاء األخت ال ،

يفارق سمعهم، ألن األخ ال يتوانى عن ضربها في أبسط األمور التي ال تستحق حتى 
  .المالحظة 
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  : رضية األولىاستنتاج الف �

        ارتبطت الفرضية األولى في بحثنا بأساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدها 
الوالدين في األسرة، و كيفية تأثيرها على نوع العالقة بين األخ و األخت، و كان تركيزنا 

حن على أسلوب معاملة الوالدين لألبناء، و يندرج ضمن إطاره أبعاد عديدة في الواقع، و ن
أسلوب تفضيل األخ على األخت، و أسلوب التمييز بين : حددناها في مجال بحثنا في 

: الجنسين في األسرة، و اعتمدنا في ذلك على بعض المؤشرات السوسيولوجية تمثلت في 
مدى تمتع األخ بحرية أكثر في أسرته، و كذلك درجة تدخله في شؤون أخته، كما أدرجنا 

رد فعل : له قياس درجة التمييز بين الجنسين في األسرة و هو أسلوبا آخر حاولنا من خال
  .األخ عندما ترفض أخته تلبية طلبه 

لقد حاولنا أن نعرف في هذه الفرضية و عن طريق الجداول اإلحصائية البسيطة         
و المركبة تأثير هذه األساليب التي ذكرناها على العالقة بين األخ و األخت، و كيف 

  .تماعيا و فعليا في تحديد نوع العالقة بينهماتساهم اج
في البداية نريد أن نشير إلى أنه رغم التغيرات االجتماعية ـ الثقافية االقتصادية         

خروج المرأة : التي تحدث في المجتمع الجزائري عامة و في األسرة خاصة و أهمها 
ها في التسيير المنزلي، و        للتعليم و العمل ،مشاركتها في الدخل األسري و بروز دور

مساهمتها في االقتصاد الوطني و ازدهاره إال أننا استخلصنا ما يلي حسب المعطيات 
  : اإلحصائية الميدانية 

ـ بروز أسلوب تدخل األخ في شؤون أخته الخاصة، سواء تعلق األمر باللباس، الخروج 
  .مية و العمليةأو في كل األمور، رغم وصول المرأة إلى المراتب العل

التي تمثل أسر (  أسرة 150 أسرة من بين 122ـ تمتع األخ بحرية أكبر من األخت في 
من النسبة %  81.33هذا ما يعني ) الذين يشكلون عينة بحثنا ) ت ( المبحوثين و 

الترسيخ الشديد للذهنية التقليدية التي تقر اإلجمالية التي تمثل عينة البحث، هذا ما يعني 
ة منح األخ حرية أكثر من األخت، وهذا نابع في حقيقة األمر من الخوف الشديد بضرور

من تلطيخ شرف األسرة، الذي مازال لحد اآلن من بين المعايير الثقافية التي تقاس على 
  .أساسها المكانة االجتماعية لألسرة
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ا إلى ـ بروز المجال الخارجي كمجال رجالي بالدرجة األولى، رغم خروج المرأة يومي
  ...الشارع للتعلم، العمل أو التسوق 

نستنتج إذن مما سبق أن هذه األساليب التي كانت تعتمد في األسرة التقليدية ما         
  .زالت تعتمد في األسرة الحديثة رغم اختالف شكل و درجة الممارسة

ة بينهما هي من خالل مقاربتنا السوسيولوجية للعالقة بين األخ و األخت أن العالقة السائد
العالقة الحسنة، هي عالقة تفرضها الظروف االجتماعية ـ النفسية و حتى االقتصادية 
التي تحيط بهما، فهي عالقة تبدوا عادية، روتنية فرضتها أساليب التنشئة االجتماعية التي 
تعتمدها األسرة، التي تجعل من تدخل الخ قيمة ضرورية للحفاظ على سمعة األخت، و 

بضرورة االحتماء به، رغم انزعاج أغلب األخوات من " الوعيها " ذه األخيرة في اقتناع ه
تدخل األخ في شؤونهن الخاصة، حين يصبح تدخال في أدق التفاصيل، و منعهن من اتخاذ 

  .القرارات التي ترتبط بأحالمهن 
عده و عالقة حسنة تربط كل منهما باآلخر، و كأنه رباط قامت األسرة بإرساء قوا        

لكي يتم التفاهم بين األخ و األخت، أو " تعاقدا اجتماعيا " شروطه نستطيع أن نسميه 
التعايش بينهما، هذا ما يفسر أغلب األجوبة التي جاءت في الميدان حول اعتياد األخت 
على االمتيازات التي يفوز بها الذكور، و تقبل األخت لبعض األمور التي اعتادت عليها 

  .األولى للتنشئة االجتماعية في األسرة منذ المراحل 
لقد تحققنا من أن أساليب التنشئة االجتماعية التي يستعملها الوالدين في األسرة         

تأثر على العالقة بين األخ و األخت، و ذلك من خالل النتائج التي تحصلنا عليها في 
اسم في تحديد نوع العالقة التي الميدان حين وجدنا أن معاملة الوالدين لألبناء تأثر بشكل ح

تجمعهما، فكلما كانت معاملة حسنة كلما كانت سببا للعالقة الحسنة بين األخ و األخت، و 
إذا كانت معاملة جيدة يسودها الحب، و احترام رأي اآلخر الذكر و األنثى، كانت محيطا 

عضهما في كل خصبا لكل منهما للعمل سويا، من أجل تحقيق التكامل في عالقتهما مع ب
  .ميادين الحياة

وجدنا أن لتفضيل األخ على األخت في األسرة من طرف أحد الوالدين أو كالهما         
تأثير سلبي على العالقة بينهما، حيث تحس األخت بالتهميش، و قلة االهتمام و من ذلك 

  .بعدم فعاليتها 
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ثر من أخته، و بحقه في التدخل  بمكانته و بشرعية تمتعه بحرية أكأما األخ فبالمقابل يحس
  .في شؤون أخته، و حق ضربها إذا رفضت تلبية طلباته

فالوالدين، بأساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدانها بطرق مباشرة أو غير         
مباشرة، يساهمان في تحديد شكل العالقة بين األخ و األخت، فإذا كان األب يحترم رأي  

يا و معنويا ، استطاع أن يلقن ابنه بطريقة غير مباشرة ضرورة األم و يشاركها عاطف
احترام أخته و التعامل معها باعتبارها فاعل اجتماعي له مكانته في األسرة، و له دوره 

  .يحققه حين يدرك أهميته و ضرورته 
بطريقة مباشرة حين تسود مراحل التنشئة االجتماعية أساليب العدل بين الجنسين،         

عطاء لكل منهما الفرص نفسها لتحقيق شخصيته وكيانه النفسي ـ االجتماعي، بعيدا وإ
عن الحقد و الكراهية و اإلحساس بعدم الفاعلية التي تعيشها األخت إذا ساد تفضيل األخ 

  . عليها
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  الفرضيـــة الثانيــة             
  

                 

   
  
  

        

  
  

  

  

       

  الجتماعي يؤثر االتصال كعملية للتفاعل ا     

  في تحديد نوع العالقة) الحوار، التعاون     (

  .بين األخ و األخت في األسرة الجزائرية      
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   على متغير الحوار بين في األسرةيوضح تأثير متغير الحوار ) : 14( جدول رقم ـ 

  :األخ  و األخت                     

  

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

 يكون فيها الحوار من األسر التي%  65.21        يتبين لنا من خالل الجدول أن نسبة 
 من األسر التي 0بين األخ و األخت؛ مقابل أحيانا بين أعضائها، يكون الحوار أحيانا 

.                                                            يكون فيها الحوار منعدما بين أعضائها يكون الحوار أحيانا بين األخ و األخت

الحوار في                       

  األسرةالحوار     

  بين األخ و

      األخت

  المجموع  داأب  نادرا  أحيانا  دائما

  دائما
  36.33%  

  
38  

  13.04%  

    
09  

16.67%  

  
03  

    33.33%   

   
50  

  أحيانا
   30%  

  
18  

  65.21%  

  
45  

 27.77%  

  
05  

        45.34%  

  
68  

  نادرا
    5%  

  
03  

  20.30%  

  
14  

  38.89%  

  
07  

       16%  

  
24  

  أبدا
    1.67%  

  
01  

   1.45%  

  
01  

  16.67%  

  
03  

    100%  

  
03  

     5.33%  

  
08  

  المجموع
     100%  

  
60  

     100%  

  
69  

    100%  

  
18  

    100%  

  
03  

    100%  

  
150  
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من األسر التي يكون فيها الحوار دائما بين أعضائها يكون الحوار بين  % 65.21نسبة 
 من األسر التي ينعدم فيها الحوار بين أعضائها يكون 0و األخت دائما، مقابل األخ 

  .الحوار دائما بين األخ و األخت كذلك 
من األسر التي ينعدم فيها الحوار بين أعضائها، يكون الحوار بين األخ و األخت  % 100

حوار بين األخ و  من األسر التي يكون الحوار دائما بين أعضائها يكون ال0منعدما؛ مقابل 
  .األخت كذلك منعدما 

نالحظ مما سبق من معطيات إحصائية أن األسر التي يكون فيها الحوار أحيانا         
، و األسر التي % ) 65.21( بين أعضائها، يكون الحوار أحيانا بين األخ و األخت أكثر 

  و األخت ر دائما بين أعضائها يكون الحوار دائما أكثر بين األخ يكون الحوا
، أما األسر التي ينعدم فيه الحوار بين أعضائها يكون الحوار منعدما بين  % )63.33( 

  % ) .  100( األخ و األخت 
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

نستنتج إذن وجود عالقة سببية واضحة جدا بين متغير وجود الحوار بين أفراد         
 األخت، فكلما توفر الحوار في األسرة كأسلوب األسرة عامة و متغير الحوار بين األخ و

من أساليب التنشئة االجتماعية يعتمده الوالدين مع أبنائهم في االتصال معهم، كلما توفرت 
  .هذه القيمة بين األخ و األخت 

يشكل الجو األسري المبني على الحوار و تبادل األفكار و اآلراء، محيطا خصبا       
لية للتفاعل االجتماعي ـ  بين أفراد األسرة عامة، و بين األخ و لتنمية االتصال ـ  كعم

األخت خاصة ؛ فالحوار في األسرة هو مصدر إيجابي و أساسي لتكوين شخصية الطفل، 
و تتضح أهميته منذ السنوات األولى من التنشئة االجتماعية، بل و في الشهور األولى من 

  .حياته 
 حوله خاصة باألم و األب، و الحوار معه سواء كان منذ والدته يتأثر الطفل بمن      

لغويا عن طريق الكلمات، أو غير لغوي عن طريق الحركات المختلفة لمالمح الوجه و 
، يساعد على تنمية قدرته على االتصال و االستجابة لكل ... كاالبتسامة، الضحك: الجسد

  .ما يحيط به من أفراد و أشياء 
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 تبادل اآلراء في األسرة من القيم االجتماعية، التي تساعد الطفل الحوار و المناقشة و     
على مواجهة مشاكل الحياة، و مشاركة اآلخرين في مختلف المظاهر الثقافية ؛ وتلقين هذه 
القيم ما هو في الواقع إالّ تقديم قيم اتصال فعالة لالندماج في األسرة باعتبارها المؤسسة 

  .ي المجتمع عبر المؤسسات االجتماعية األخرى التنشئوية األولى، و بعدها ف
إن األسرة التي تعمل على تشجيع األخ و األخت على تبادل أطراف الحديث      

تضي مشاركة كل أعضاء تشجعهما على الحوار البناء و المناقشة الهادفة التي تق
    .  المجموعة
هما ملزمان على إرساء قواعد المسؤولية الكبيرة تقع في الحقيقة على الوالدين، ف        

االتصال الفعال، في المراحل األولى من التنشئة االجتماعية ألبنائهم،و يعتبر الحوار 
كأسلوب للمناقشة و تبادل األفكار، أسلوبا ناجعا لنقل التراث الثقافي للمجتمع، كذلك 

في وجهات الخبرات و التجارب التي عاشها كل من الوالدين، هذا يعني األخذ و العطاء 
النظر و التصورات المختلفة، عكس التلقين و النقل الذي يتم عن طريق إصدار األوامر 
في ظل غياب الوعي و روح اإلبداع و االتكالية التي تعيق سير المجتمع على درب التقدم 

  . و االزدهار 
حاتهم إن تشجيع الوالدين لألبناء يكون بحثهم عل إبداء رأيهم، و التحدث عن طمو       

و أحالمهم المستقبلية، هذا ما يعكس شدة اهتمامهم باألشياء التي يفعلها أبنائهم، و يتم ذلك 
بالموازاة مع الحديث عن التجارب الشخصية للوالدين، و الهدف من هذا هو عدم الوقوع 
في االتصال القائم على إعطاء األوامر من طرفهما، وفرض الواجبات على األبناء بدون 

  .اة لضرورة فهم هؤالء للهدف من وراءها، أو ميولهم النفسية أي مراع
إذا الحظ كل من األخ و األخت في أسرتهما منذ صغرهما، وجود اتصال كبير         

) الحوار ( بين الوالدين، وبين هؤالء و أبنائهم، سوف يستدخالن هذه القيمة االجتماعية 
روح النقاش و المشاركة ؛ فإن لم يستثني لبناء عالقات أخوية منسجمة، يبدو فيها جليا 

األب زوجته في إشارتها و األخذ برأيها فيما يخص عالقتهما أو شؤون األسرة عامة، 
تزيد بالمقابل رغبة األخ في استشارة أخته و األخذ بنصائحها، ويكتمل بذلك نموذج 

امكية االتصال بعدم إقصاء األخت باعتبارها عنصر ضروري ال يتحقق بدونه الدين
  .األساسية في استمرار األسرة 
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  حول وجود الحوار في  ) ت (   يوضح إجابات المبحوثين و  ):15( جدول رقم ـ 

  : أسرهم في كل المواضيع                       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : التعليق اإلحصائيـ 

        يتبين لنا من خالل هذا الجدول، الذي يوضح نسبة تواجد الحوار في كل المواضيع 
د حوار في ال يوج" داخل األسرة و ذلك بين كل أعضائها؛ أن االتجاه العام يتمثل في فئة 

بنسبة " يوجد حوار في كل المواضيع " ، تليها فئة  %84.67بنسبة " كل المواضيع 
  % .2بنسبة " ال يوجد حوار إطالقا " ، وآخر فئة تتمثل في  % 13.33

 

   :التحليل السوسيولوجيـ 

يعتبر الحوار المقيد بنوع المواضيع من بين السمات الثقافية التي تميز االتصال         
رغم التغيرات االجتماعية، ) حسب عينة البحث ( ي األسرة في المجتمع الجزائري ف

 يوجد الحوار في األسرة هل

  في كل المواضيع ؟
  %  ك

نعم يوجد حوار في كل 

  المواضيع
20  13.33  

ال يوجد حوار في كل 

  المواضيع
127  84.67  

  02  03  ال يوجد حوار إطالقا

  مجموعال
  
150  
  

100  



 
176

الذي يرسخ   " الضمير الجمعي " الثقافية و السياسية التي يشهدها، وهذا يعود إلى ثقل 
  .ال يجب المساس بها " تابو" القيم التي يحملها األفراد اتجاه مواضيع معينة هي 

يجة في الواقع، عندما وجدنا ارتفاعا كبيرا لنسبة األسر التي ال لقد تجسدت هذه النت        
يكون الحوار فيها في كل المواضيع بدون استثناء، و يعود ذلك إلى الذهنية التقليدية التي 
تحرم على أفراد األسرة تناول المواضيع الحساسة بين بعضهم البعض، خاصة بين 

  ) .األم ـ اإلبن، األخ ـ األخت األب ـ البنت، ( الجنسين مع بعضهما البعض 
يكمن هذا التحريم على الخصوص وفي المرتبة األولى، في المواضيع الجنسية  

(sexualite) الذي يعتبر من المواضيع  األكثر قداسة وحساسية، على عكس ، 
المجتمعات الغربية التي ترى أن هذه المواضيع طبيعية ال تختلف عن المواضيع األخرى، 

  . تمس طبيعة اإلنسان نفسه باعتبارها
أما في األسرة الجزائرية فيبدوا ذلك و في غالب األحيان أمرا مشينا، و دليل على         

عدم توفر االحترام و انعدام الحياء، هذا ما يجعلنا نشير إلى هذه القصة الصغيرة التي 
  إلبن األصغر سنا ن سأل اكانت كل العائلة تقريبا في المضيفة، حي: تختزل ما قيل سابقا 

  "فقدان المناعة " زيونيـة عن مرض والده، عندما كان يشاهد حصة تليف)  سنة14( 
  إنه السرطان ؟ : ؟ ويجيبه والده بحرج " السيدا " أبي ما معنى ) : السيدا (

 هذا الوالد رغم معرفته جيدا بهذا المرض، إال أن ارتباط هذا المرض ؤلم يجر       
  .ية جعله ال يفكر الخوض في الحديث عنه بالعالقات الجنس

في إشارتهم للمواضيع التي ال يجوز الخوض فيها بين ) ت ( يقول بعض المبحوثين و 
  : أفراد األسرة

  ".بعض المواضيع ال أستطيع تناولها معهم خاصة الجنسية " 
كانت جرأة بعض المبحوثين في األحياء الراقية حين صرحوا لنا عن بعض         

ممارسات التي يقومون بها مع صديقاتهم، و لكنهم ال يستطيعون التحدث بصراحة في ال
إنه ممنوع ال نستطيع التكلم مع أمي أو حتى "   :فيقول أحدهم : هذه األمور مع أوليائهم 

  .  "أبي، جانب الجنس؛ لكن أمي على اطالع باألمر،  بخصوص صديقتي 

صة في األحياء الشعبية،  وهي ال تختلف كثيرا من المواضيع التي جاء ذكرها خا       
عن الموضوع األول فيما يخص المضمون الذي يرتبط بالعالقة بين الرجل و المرأة، إال 
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فهو عبارة عن أحاسيس و " الحب " أن األول هو عالقة فيزيقية محسوسة، أما الثاني 
نة مالحظة لكن بين مشاعر إتجاه الجنس اآلخر، نالحظ في هذا النوع من المواضيع ليو

بين األم و ابنتها، بين األخت : أفراد نفس الجنس، على الخصوص حسب ميدان البحث 
  ". نحن اإلناث نتكلم مع األم في كل األمور: " واألخت؛ فتقول إحدى المبحوثات 

كما نجد أن بعض الذكور من األحياء الشعبية يصرحون بأنهم يتحدثون مع إخوتهم عن 
  .تمرة مع البناتمغامراتهم المس

لألفراد؛ نستطيع أن " الحياة الجنسية " من خالل ما استعرضناه سابقا فيما يخص        
التي يتلقاها كل من األخ و األخت خالل " التربية الجنسية " نفهم أسباب انعدام أو نقص 

كل ما التنشئة االجتماعية داخل مؤسسة األسرة، وذلك للقيم الثقافية السائدة التي تعتبر 
  " . حشمة " ، "عيب " ، "تابو : " يتعلق بالجنس 

هذا ما يؤدي في بعض األحيان إن لم نقل في أغلب األحيان، إلى اتجاه أفراد األسرة       
إلى مؤسسات اجتماعية أخرى لتلقي بعض المعلومات في المجال الجنسي، و تبرز هنا 

ون الجزائري الذي يبث المسلسالت وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، بداية من التليفزي
المكسيكية، في ظهيرة كل يوم ما عدا الخميس و الجمعة، التي ال تختلف مواضيعها رغم 
اختالف العناوين كل مرة ، فهي تتحدث عن الغرام، الحب الممنوع، و تضحية المحبوب، 

  . و الحمل غير الشرعي الذي يتوج دائما بالزواج 
لعالمية هي األخرى لتمأل الفراغ الذي يخص تلقين أساسي في تأتي الفضائيات ا        

التنشئة االجتماعية للفرد وهو التربية الجنسية، لكن بالصور الخليعة و األفالم الجنسية 
الماجنة، هذا ما يفسر تفشي  بعض المظاهر االجتماعية و الثقافية الغريبة عن المجتمع 

  .ير األخالقية كالدعارة، واحتراف المظاهر غ: الجزائري 
سليمة تتجسد في " تربية جنسية " إن السبب الرئيسي فيما يحدث في الواقع هو غياب 

الحوار الجدي و اإليجابي بين األم و ابنتها، األب و ابنه، نقول هذا لالحترام المتبادل بين 
  .  األب واالبن، األم و ابنتها في أغلب األسر الجزائرية

يث عن وسائل اإلعالم و دورها في التلقين الجنسي ألننا لقد تطرقنا للحد         
  : استخلصنا ما يلي 
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ـ انتشار الهوائيات المقعرة في أغلب أنحاء التراب الوطني، في األحياء الراقية، الشعبية، 
و حتى في األحياء القصديرية، أدى إلى اختالل وظيفي حاد بين مؤسسة األسرة، المسجد، 

بين مؤسسة وسائل اإلعالم، وتمثل هذا االختالل في التناقض المدرسة على وجه عام و
  .بين القيم و المعايير التي تحاول كل منها إبرازها و تدعيمها 

ـ مشاهدة األخ للصور الخليعة للنساء يجعله يشك في أي لحظة بأخته، التي يجب أن 
  .تكون تحت حراسته الدائمة، فأي تحرك منها قد يفسر تفسيرا خاطئا 

 األخت تحاول االبتعاد قليال عن الجو األسري المشحون حسبها بالكبت الجنسي ـ إن
وتتطلع إلى إقامة عالقات مع الجنس اآلخر، و تنزعج بذلك من تدخالت أخيها، الذي تريد 

  .كبح جماحها
ـ التناقض الذي يبدوا شديدا عند الكثير من المبحوثين الذكور فهم ال يكفون عن مضايقة 

شارع، و إقامة عالقات سواء حسية أو عاطفية معهن، لكن في أعماق نفسهم  البنات في ال
 صديقاتهم، هذا ما ايرفضون تمام الرفض، في أن تأخذ أختهم نفس الصورة التي هي عليه

يدل على األنانية المفرطة التي يتميز بها اإلخوة، فهم لديهم الحق بفعل ما يريدون لكن 
  .  األخوات ال 

  
  الذين يتناولون في األسرة كل المواضيع بدون استثناء،) ت ( المبحوثين و اعتبر        

بأن هذا األمر ميزة أساسية لتربيتهم السليمة التي تخلوا من العقد الجنسية، و الخوف 
، باعتبارها سلوكات طبيعية خاصة إذا لم تتخطى "الحب " و " الجنس " المبالغ فيه من 

نعم نتمتع داخل أسرتي بحرية : " ول مبحوثة من حي راقي اإلطار االجتماعي السليم، فتق
  " .الحوار في كل المواضيع ، و حتى مع الوالدين و ذلك يساهم في سلوكي 

يرجع البعض اآلخر هذا الحوار الذي يكسر جدار الصمت في المواضيع الحساسة، إلى 
فكار المستوى التعليمي العالي ألعضاء األسري، الذي يجعلهم ينزعون كل األ

التقليدية،ويتناولون كل المواضيع بطريقة علمية، بعيدا عن اإلحراج الزائد من مواضيع 
  .يجب التحدث فيها لعدم الوقوع في مشاكل نفسية ـ اجتماعية 

  " ألننا نملك تقريبا نفس المستوى التعليمي و نتلقى نفس الدراسة : " تقول إحدى المبحوثات
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ي كل المواضيع شكال من أشكال التفتح نحو الحضارة، يرى البعض في التحدث ف        
و دليل على عالقتهم القوية مع أوليائهم، و اندرج هذا الرأي و باللغة الفرنسية في الحي 

  : الراقي خاصة
  ".نحن حميمين مع بعضنا البعض، حتى مع أمي في كل الميادين " 
  ".نحن متفتحين كثيرا في تفكيرنا " 

ر في بعض األسر كلية بين أعضائها، و تقول مبحوثة من هذه األسر، انعدم الحوا        
  " .نحن ال نجتمع إال في العشاء، و ال نتحاور :" تنتمي إلى حي شعبي 

  ". ال يوجد حوار ألنه ال يوجد تفاهم أصال : " تضيف أخرى من حي شعبي دائما
انعدام الحوار، هذا ما إن غياب التفاهم و الحب من بين األسباب التي تؤدي إلى        

  .يؤثر سلبيا على مختلف العالقات بين الوالدين و األبناء، و بين اإلخوة و األخوات 
نستعرض في الجدول التالي كيف يساهم الحوار بين اإلخوة و األخوات في تحديد شكل 

  .العالقة بينهما
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  خ و األخت على نوع العالقةيوضح تأثير متغير الحوار بين األ ): 16( جدول رقم ـ 

                                                :                       بينهما 
  

  

  

  

  

 الحوار بين األخ

         و األخت

 العالقة 

 بين األخ

 و األخت

  
  

  دائما

  

  
  

  أحيانا

  

  
  نادرا

  
  

  أبدا

  

  
  المجموع

  

  جيدة

  

        64%   

  
32  

     20.59  %

  
14  

          30.67%  

  
64  

  حسنة

        32%  

  
16  

     52.94%  

  
36  

     45.84%  

  
11  

            42%   

  
63  

  متوسطة
         4 %   

  
02  

     23.53%  

  
16  

     41.66%  

  
10  

       12.5%  

  
01  

     19.33%  
29  

  سيئة
         2.94%  

  
02  

       12.5%  

  
03  

      87.5%   

  
07  

        8%   

  
21  

  المجموع
        100%  

  
50  

        100%  

  
68  

        100%  

  
24  

        100%  

  
08  

        100%  

  
150  
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                                                                                   :التعليق اإلحصائيـ 

من الفئة التي يكون فيها الحوار بين  % 52.94        نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
 ينعدم  من الفئة التي0األخ و األخت أحيانا تكون العالقة بين األخ و األخت حسنة، مقابل 
  .فيها الحوار بين األخ و األخت و تكون كذلك العالقة بينهما حسنة 

من الفئة التي يكون فيها الحوار بين األخ و األخت  دائما تكون العالقة بينهما   % 64
من الفئة التي ينعدم فيها الحوار بين األخ و األخت و تكون العالقة ) 0(جيدة، مقابل 

  .بينهما كذلك جيدة 
من الفئة التي يكون فيها الحوار بين األخ و األخت نادرا تكون العالقة بينهما %  41.66

من الفئة التي يكون فيها الحوا دائما بين األخ و األخت تكون  % 4متوسطة، مقابل 
  . العالقة بينهما كذلك متوسطة 

ا بينهمن الفئة التي ينعدم الحوار فيها بين األخ و األخت تكون العالقة %  87.5نسبة 
من الفئة التي يكون فيها الحوار أحيانا بين األخ و األخت تكون %  2.94سيئة، مقابل 

كذلك العالقة بينهما سيئة، مقابل انعدام العالقة السيئة بين األخ و األخت في الفئة التي 
  .ينعدم فيها الحوار بينهما 

ي يكون فيها الحوار بين نستخلص من هذه القراءة اإلحصائية للجدول أن الفئة الت        
، والفئة التي يكون فيها  % ) 64( األخ و األخت دائما تكون العالقة بينهما جيدة أكثر 

   % ) .87.5( الحوار منعدما بين األخ و األخت تكون العالقة بينهما سيئة أكثر 
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

من الجدول هي وجود عالقة سببية    المالحظة السوسيولوجية الهامة التي نستخرجها      
قوية بين متغير الحوار بين األخ و األخت و نوع العالقة التي تجمعهما، فيبدوا تأثير 
المتغير األول حاسما في تحديد شكل العالقة بين األخ و األخت، هذا ما يعني أن الحوار 

  .اركة في الرأي الدائم بينهما قيمة أساسية لبناء عالقات جيدة يسودها التفاهم و المش
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لكل من األخ و األخت مجموعة من األحاسيس، العواطف،  األفكار،  الطموحات كذلك 
المشاكل، ويحب كل منهما أن يتقاسمها مع اآلخر، رغبة من كال الطرفين في الحصول 

  .على المساندة أو النصح
   االجتماعيةية وإذا استمع األخ ألخته من خالل الحوار، أحست األخت بقيمتها النفس       

و بمكانتها كفاعل أساسي في األسرة، من ذلك تحاول قدر المستطاع تقديم الحل و النصح، 
أو بكل بساطة أن تكون أذنا صاغية تحاول التخفيف عن أخيها و مشاركته اهتماماته و 

  .مشاكله، هذا ما يساهم في تمتين العالقة بينهما 
يؤدي حسب الكثير من المبحوثات خاصة إلى إن الحوار و المشاركة في الرأي       

العالقات الطيبة و المتكاملة بين األخ و األخت، هذا ما أكده لنا الميدان من خالل الجدول 
حين الحظنا غياب العالقة الحسنة و الجيدة بين األخ و األخت إذا انعدم  ) 14( رقم 

  .الحوار بينهما 
من االهتمام و المساندة يشعر من خاللهما إن كل من األخ و األخت يريد قدرا        

بدوره في األسرة، و بقدرته اإليجابية في التفاعل مع أعضائها، ونشير إلى أننا لمسنا هذه 
الحاجة للحوار، على وجه التحديد عند المبحوثات القاطنات في حي شعبي و اللواتي ال 

لقد وجدناهن أحوج ) يت منخرطات في دار الشباب أو ماكثات في الب( يزاولن الدراسة 
  :إلى الحب و الحنان و التفهم لألسباب التالية 

ـ انخراطهن في دار الشباب هو أمر مؤقت لتعليم حرف، تساعدهم على العمل أو بصفة 
عامة لكسب المال في البيت؛ من خالل تعلمهن الخياطة، التفصيل و أنواع أخرى من 

مستقبل ـ الذي ينحصر في غالب األحيان الحرف اليدوية، لذلك فهن يفكرن دوما في ال
في المنزل ـ  بعد انتهاء تعليمهن، فانخراطهن حسب العديد منهن هو متنفس ال يقارن 
للهروب من البيت و مشاكله بطريقة سليمة ال تثير أي شك، لقد استطعن في وقت قصير 

  . أحالمهن أن يكّون عالقات اجتماعية عديدة، تساعدهن على التعبير عن أنفسهن و عن 
ـ المبحوثات الماكثات في البيت تعانين من قلة الرفيقات عكس اللواتي يدرسن، لذلك 
وجدناهن أشد إلحاحا على ضرورة الحوار و تفهم األخ، و تعبر إحداهن بصدق كبير 
الحظناه في مالمح وجهها و نبرات صوتها عندما سألناها عن المواصفات التي تتمنى 

لو أي أخ يمكنه الجلوس مع أخته، و يتحدث معها بوضوح : " ت توفرها في أخيها فقال
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متفهمين لوضعية األخوات الماكثات في البيت و : " و تقول أخرى (...) " . لكان أحسن 
  " .دون مضايقات 

ـ إن األخ الذكر بحكم الثقافة السائدة في مجتمعنا يستطيع الخروج و الدخول متى يشاء، 
ني و المكاني، فهو يستطيع تكوين عالقات كثيرة يقدر من و نظرا لتوفر المجال الزم

خاللها على التعبير عن أفكاره، كذلك استطاعته استغالل مختلف الوسائل الترفيهية 
للتنفيس عن مشاكله و أحزانه، عكس األخت في كثير من األحيان خاصة في األحياء 

  .  الشعبية 
الحوار، يساهم بشكل فعال في إعطاء إن التشاور بين األخ و األخت عن طريق        

أبعاد جديدة،  للمواضيع التي يتناوالنها، خاصة إذا علمنا أن األخ يهتم في غالب األحيان 
بالحالة المادية لألسرة و العمل على تحسينها، ليترك الجانب المعنوي و العاطفي لألخت، 

  .هذا ما يجعلها تبذل جهدا نفسيا كبيرا 
بين األخ و األخت يؤدي في غالب األحيان إلى انعدام التفاهم و عدم قلة الحوار         

القدرة على إنتاج شروط و ظروف االتصال، كعملية للتفاعل االجتماعي تساعد عل حل 
المشاكل اليومية التي يعيشها كل منهما، و الحوار النادر يزيد من اتساع فجوة الصراع 

  .آلخر بين األخ و األخت، وعدم تحمل كل منهما ل
أخي ال : " هل تتحاورين مع أخيك ؟ فأجابت بعفوية : لقد سألنا مبحوثة من حي شعبي

يتحاور معي في أموره الشخصية أو التي تتعلق بي، لكنه يتحدث معي فقط عند خروجه 
  " " . ؟ راني حطة " ليسألني عن رأيي في لباسه و يقول لي 

ة للتقليل من الحوار بين األخ و األخت تتدخل عوامل نفسية ـ اجتماعية و ثقافي       
  : تتمثل بعضها في اآلتي) ت ( حسب ما استخلصناه في مقابالتنا الطويلة مع المبحوثين و 

  .ـ عدم استدخال قيمة الحوار كقيمة اجتماعية في سيرورة التنشئة االجتماعية 
رأيها، اعتقادا ـ خوف األخت من الحوار مع أخيها، و الدخول معه في المناقشة و إبداء 

 ألن رأيها ال يأخذ بعين االعتبار، كذلك خوفا من ؛منها بضرورة السكوت و عدم التدخل
  .الكشف عن أحالمها و رغباتها

  . ـ تسلط األخ و إحساسه بالكبرياء الذي يجعله يستغني عن مشاركة أخته في الرأي
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تستبعد األخ كعنصر في ـ البعد الثقافي في التفكير بين الجنسين، الذي يجعل من األخت 
الحوار، نتيجة للحشمة و الحياء، و تفضيل استبداله بفاعل آخر يتمثل في األخت، أو 

  .إحدى الصديقات
مهما كان نوع العوامل المؤثرة في الحوار إال أن هذا األخير هو قيمة اجتماعية        

و األخت، و إيمان أساسية، تقتضي المساواة بين األطراف المشاركة في الحوار أي األخ 
كلمنهما بفعالية اآلخر و إمكانياته، و السعي إلى إرساء قواعد الحوار البناء للتفاهم و 

  .توطيد العالقة بينهما
    

  :ألخ و األختيبين نوع المواضيع التي يتناقش فيها ا ): 17( جدول رقم ـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التعليق اإلحصائيـ 

توفر فيها الحوار بين األخ  سرة أ142يتبين لنا من خالل هذا  الجدول الذي يمثل         
"  التي يتناقش فيها األخ و األخت هو و األخت،أن االتجاه العام الذي يسود المواضيع

المواضيع التي يتناقش فيها 

  األخ و األخت
  %  ك

مواضيع خاصة بشؤون 

  األسرة
60  42.25  

  26.05  37  مواضيع دراسية علمية

  28.88  41  كل المواضيع

  2.82  04  أخرى

  100  142  المجموع
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، و يليه اتجاهين تقريبا متساويين ال %  42.25بنسبة " مواضيع خاصة بشؤون األسرة 
   بنسبة" كل المواضيع " نسجل بينهما فرق داللي و تمثال في فئة 

، و أصغر نسبة كانت  %26.05بنسبة " مواضيع دراسية علمية " ، و فئة  % 28.88 
   % .2.82و التي تمثلت في " ى أخر" لفئة 

  

   :التحليل السوسيولوجيـ 

تعتبر شؤون األسرة؛ بما تحتويه من تشابك العالقات االجتماعية والمشاكل         
األسرية، من المواضيع التي يتحاور فيها كثيرا األخ و األخت، و لعل هذا يبدوا نتيجة 

هن من صراعات نفسية ـ اجتماعية منطقية لما يسود األسرة الجزائرية في الوقت الرا
اآلباء و األبناء، و المالحظ أن األبناء أصبحوا يهتمون : ناتجة عن الصراع بين األجيال 

بالشكليات أكثر من القيم التي يقدسها اآلباء، كزيارة األقارب في األفراح و األحزان و 
  .المناسبات الدينية، كذلك االلتزام بلباس معين و آداب معينة 

هذا ما يفتح المجال للحوار للحد من الصراع و تفادي المشاكل، و أصعبها         
المشاكل االقتصادية خاصة في األحياء الشعبية، التي كانت حتمية لألزمة االقتصادية التي 

غالء المعيشة من مواد : يعيشها المجتمع الجزائري في اآلونة األخيرة و التي تتمثل في 
  ...يجار، الغاز و الكهرباء غذائية، األلبسة، اإل

ينضم للعقبات السابقة صعوبة اقتحام مجال العمل الذي أصبح محتكرا لفئة معينة، نتيجة 
  .للمحسوبية و الرشوة في الكثير من األحيان 

من جهة أخرى فالمواضيع التي تتعلق بالمحاور السابقة الذكر، ال تسبب إحراجا بين األخ 
  . أساسية للحياة الجماعية و استمرارهاو األخت، باعتبارها عامة و

يقصدون أنهم ) ت ( أما فيما يخص فئة كل المواضيع فالكثير من المبحوثين و         
يتحاورون في المواضيع االقتصادية، االجتماعية، السياسية و المالحظ عند األغلبية تقريبا 

ء الشعبية، لكنه في استثناء المواضيع الجنسية، و القصص العاطفية خاصة في األحيا
الحب، الصداقة ( األحياء الراقية وجدنا مرونة كبيرة في الحوار في المواضيع العاطفية 

 Boite ( مع الجنس اآلخر، الخروج مع الجنس اآلخر، الخروج ليال للسهر في المراقص 

de nuit (  و هذا من كال الطرفين، فبعض الذكور من حي راقي أفصحوا لنا أنهم على
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ة مع بنات، و يتحدثون عن ذلك ألخواتهم و هذا بدون حرج، و أخواتهن بدورهن عالق
  .أصدقائهن تحدثن عن ي

ارتبطت المواضيع الدراسية و العلمية خاصة باالمتحانات التي يجريها كل من         
األخ و األخت، أما المواضيع األخرى فاندرجت في المواضيع الدينية خاصة، و كانت 

  .رورة ارتداء األخت للحجاب، و االلتزام به و ذلك في األحياء الشعبيةتتمحور حول ض
  

    لمواضيع التي يتناقش فيها األخ و ا على تأثير المستوى التعليمي ) : 18( جدول رقم ـ 

  :   األخت                      

  

  

  التعليمي المستوى  

  للمبحوثيننوع       

  المواضيع
  ثانوي  متوسط  ابتدائي

جامعي و 

  عليا
  المجموع

مواضيع خاصة 

  بشؤون األسرة

   71.42%  

  
05  

 57.14%  

  
12  

   56.52%  

  
26  

25 %  

   
17  

    42.25%  

  
60  

 عـضيموا

  دراسية علمية

   4.77%  

  
01  

  19.56%  

  
09  

39.70%  

  
27  

   26.65%  

  
  37  

  المواضيعكل 
  14.29%  

    
01  

  28.57%  

  
06  

  23.92%  

  
11  

  33.83%  

  
23  

   28.88%  

  
41  

  أخـرى
  14.29%  

  
01  

    9.52%  

  
02  

     1.47%  

  
01  

    2.82%  

   
04  

  المجموع
     100%  

  
07  

     100%  

  
21  

     100%  

  
46  

    100%  

  
68  

     100%  

  
142  
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   : التعليق اإلحصائيـ 

ذوي ) ت ( وثين و من فئة المبح % 71.42        يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن 
من فئة  % 25مستوى ابتدائي يكون الحوار بين األخ و األخت في شؤون األسرة، مقابل 

  .جامعي و عليا يكون كذلك الحوار بين األخ و األخت في شؤون األسرة
من فئة جامعي و عليا يكون الحوار بين األخ و األخت في كل  % 33.83نسبة 

ابتدائي يكون الحوار كذلك بين األخ و األخت في من فئة  % 14.29المواضيع، مقابل 
  .كل المواضيع

من فئة جامعي و عليا يكون الحوار بين األخ و األخت في المواضيع الدراسية  % 39.70
من فئة المستوى التعليمي الثانوي يكون الحوار بين األخ و  % 19.56العلمية، مقابل 

 تنعدم إطالقا هذه المواضيع عند فئة األخت كذلك في المواضيع الدراسية العلمية، و
  .ابتدائي 

ابتدائي كلما كانت ) ت ( نالحظ مما سبق أنه كلما كان المستوى التعليمي للمبحوثين و 
، و كلما  )71.42( المواضيع التي يتناولها األخ و األخت مرتبطة بشؤون األسرة أكثر 

خ و األخت في كل المواضيع كان المستوى التعليمي جامعي و عليا كان الحوار بين األ
   % ) .33.83( أكثر 

  

   : التحليل السوسيولوجي ـ

في تحديد نوع المواضيع التي ) ت (         يتدخل المستوى التعليمي للمبحوثين و 
يتناولها األخ و األخت، ارتفاع نسبة الحوار في شؤون األسرة بين األخ و األخت في فئة 

 و مناقشة هذه المواضيع العامة، التي تبتعد عن المواضيع ابتدائي، يدل على قدرتهم تناول
  .الشخصية أو تلك التي تتعرض إلى األمور التي تثير الحياء ، و تخص األحياء الشعبية 

إن المواضيع العامة التي تخص شؤون األسرة تحمل في واقع األمر القيم و         
وية، و التي تتمثل في قيمة عالقات المعايير العامة التي تبرز في هذه المؤسسة التنشئ

القرابة و المشاكل التي تنجر عن سوء بعض العالقات التي تتسبب في العداوة بين 
  .األقارب 
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أما المواضيع الدراسية العلمية فنجدها بنسبة كبيرة في الحوار بين األخ و األخت ذوا 
األمور العلمية من المستوى جامعي و عليا، و يعود ذلك إلى قدرة هؤالء على مناقشة 

اختراعات و نتائج التكنولوجيا و اإلنترنت، كذلك حاجاتهم إلى مثل هذه المواضيع لتنمية 
أفكارهم و تجديد الرؤى المختلفة، خاصة إذا كان أحد األطراف متحصال على شهادة 
جامعية، أو يدرس بالجامعة فهو يستطيع أن يثري الحوار و يجعله مفيدا للطرف المقابل 

  .خالل المعلومات التي يقدمها له من 
ترتفع نسبة الحوار في كل المواضيع بين األخ و األخت في فئة جامعي و عليا،         

اقتناعا من هؤالء بضرورة الحوار في كل الموضوعات السياسية، االجتماعية االقتصادية 
لمواضيع التي التي تعكس معرفتهم الثقافية المتنوعة، و روح المشاركة بالرأي في كل ا

  .تتنوع بتنوع أحداث الحياة اليومية 
لقد الحظنا مرونة كبيرة في الحوار بين األخ و األخت عند فئة جامعي و عليا،         

يرجع ذلك إلى الدراسة المختلطة التي يزاولها كل منهما في الجامعة، حيث أصبحت هناك 
انجاز البحوث أو الرسائل بعض الصداقات بين الذكور و اإلناث خالل التعاون في 

الجامعية، كذلك تعرف الذكور عن كثب على إمكانيات زميالتهم العلمية و المنهجية، مما 
  .دفعهم إلى ضرورة تقديرهن و احترامهن 

   باإلضافة إلى الحوار، يأتي التعاون كقيمة أساسية لتجسيد التفاعل االجتماعي،        
  عرفة مدى تأثيره على العالقة بينهما نعرضو التكامل بين األخ و األخت، و لم

  : الجدول اآلتي
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  يبين تأثير متغير وجود التعاون بين األخ و األخت في العالقة  ): 19( جدول رقم ـ 

  :بينهما  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

من الفئة التي يوجد فيها  % 47.94أن نسبة ) 19(ل رقم نالحظ من خالل الجدو        
من الفئة التي ال  % 17.24تعاون بين األخ و األخت عالقتهما بين بعضهما حسنة، مقابل 

من الفئة  % 36.36نسبة .  بينهما كذلك حسنةيوجد فيها تعاون بين األخ و األخت العالقة
من  % 6.91التي يوجد فيها تعاون بين األخ و األخت تكون العالقة بينهما جيدة، مقابل 

  .الفئة التي ال يوجد فيها تعاون تكون العالقة بين األخ و األخت كذلك جيدة

    التعاون بين األخ                                        

  العالقة       واألخت

  همابين    
  المجموع   يوجد تعاونال  يوجد تعاون

  دةــجي
     36.36 %  

  
44  

     6.91%   

  
02  

    30.67%   

  
46  

  ةــحسن
    47.94%   

  
85  

    17.24%  

  
05  

   42%   

  
63  

  متوسطـة
   15.70%   

  
19  

    34.48%  

  
10  

    19.33%   

  
29  

  سيئـة
         41.37%   

  
12  

    8%   

  
12  

  المجمـوع

  

      100%   

  
121  

    100%   

  
29  

    100%   

  
150  
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لعالقة بينهما من الفئة التي ال يوجد فيها تعاون بين األخ و األخت تكون ا % 34.48
سيئة، مقابل انعدام العالقة السيئة بينهما عند الفئة التي يوجد فيها تعاون بين األخ و 

  . األخت
تكون العالقة بينهما خ و األخت يوجد فيها تعاون بين األ من الفئة التي ال%  34.48

ة من الفئة التي يوجد فيها تعاون بينهما تربطهما العالق % 15.70متوسطة، مقابل 
  .المتوسطة كذلك

نالحظ من القراءة اإلحصائية السابقة للجدول أنه كلما وجد متغير التعاون بين         
، و  % )36.36( و جيدة  % ) 47.94( األخ و األخت كلما كانت العالقة بينهما حسنة 

   % ) .34.48( و متوسطة  % ) 41.37( إذا لم يوجد تعاون كانت أكثر سيئة 
  

   : سوسيولوجيالتحليل الـ 

        يعتبر التعاون كعملية للتفاعل االجتماعي داخل مؤسسة األسرة؛ من العمليات 
األساسية التي تساهم في تنظيم و تنسيق شبكة العالقات بين األخ و األخت، و هذا ما 
توضح لنا في ميدان البحث خالل العالقة السببية التي وجدناها في الجدول بين متغير 

  .ين األخ و األخت و العالقة التي تربطهما التعاون ب
المعنوي، المادي، الدراسي، و ( إذا ساد التعاون بين األخ و األخت بكافة أشكاله         

، زادت حظوظ تميز العالقة بينهما باالنسجام و التكامل، ألن التعاون ) في كل الميادين 
و األخت يقتضي ضرورة بذل جهد كقيمة اجتماعية تنجم عن االتصال اإليجابي بين األخ 

فكري أو عضلي أو عاطفي من طرف اتجاه الطرف اآلخر، و ذلك لمساعدته في أداء 
بعض الواجبات المدرسية، العائلية أو الشخصية، التي قد يعجز على أدائها بمفرده، أو 

  .يستغرق مدة زمنية طويلة في انجازه 
  خر بهدف التعاون، يحس كل منهما بقوة حين يعطي كل من األخ و األخت وقتا لآل        

الصلة التي تربطهما، و يزيد بذلك الشعور بالحب و االمتنان، ألنه عوض أن يستنجد 
اإلخوة بأصدقائهم، و األخوات بصديقاتهن، سوف يجدان العون و المؤازرة بينهما، 

  .  وتستمر الحياة األسرية بينهما في استقرار و تكامل 
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  بوجود) ت ( يوضح عالقة المستوى التعليمي للمبحوثين و ) :  20( جدول رقم ـ 

  :بين األخ و األخت التعاون   

  
  التعليمي المستوى 

        للمبحوثين و

  )ت(التعاون      

  بين األخ و

  األخت

  ثانوي  متوسط  إبتدائي
جامعي و   

  عليا
  المجموع

  يوجد تعاون
62.5%   

  
05  

69.57%   

  
16  

79.60%   

  
39  

87.14%  

  
61  

80.67%  

  
121  

  ال يوجد
    37.5%   

  
03   

  30.43%  

        
07  

    20.40%   

  
10  

  12.86%  

  
09  

  19.33%  

  
29  

  المجموع
   100%   

  
08  

  100%   

  
23  

   100%   

  
49  

  100%   

  
70  

  100%   

  
150  

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

بين " يوجد تعاون "  يتمثل في صنف       يتبين لنا من خالل الجدول أن االتجاه العام
من المبحوثين  %87.14، يمثله نسبة  %80.67األخ و األخت بنسبة مرتفعة جدا تقدر ب 

 % 79.60ذوي مستوى جامعي و عليا و يوجد تعاون بين األخ و األخت، مقابل ) ت ( و
  من ذوي مستوى ثانوي و يوجد تعاون بين األخ و األخت، ونسبة

  . ابتدائي ويوجد تعاون بين األخ و األخت من مستوى % 62.5
من  % 37.5، تمثله % 19.33أما الصنف الثاني و الذي جاء بنسبة منخفضة تقدر ب 

من ذوي  % 30.43ذوي مستوى ابتدائي و ال يوجد تعاون بين األخ و األخت، مقابل 
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ي من ذو % 12.86مستوى متوسط و ال يوجد كذلك تعاون بين األخ و األخت، مقابل 
  .مستوى جامعي و عليا ال يوجد كذلك تعاون بين األخ و األخت

نالحظ من خالل هذه القراءة اإلحصائية أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألخ و         
، و كلما انخفض  % )87.14( األخت كلما وجد التعاون بين األخ و األخت أكثر 

  .ن بينها أكثرالمستوى التعليمي لكل منهما كلما لم يوجد تعاو
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        نستنج مما سبق وجود عالقة سببية بين متغير المستوى التعليمي لألخ و األخت و 
  .متغير التعاون بينهما، بحيث تزيد فرص قيمة التعاون عند ذوي مستوى جامعي و عليا

، عامال مساعدا هاما في يعتبر ارتفاع المستوى التعليمي لألخت و األخ على وجه التحديد
استدخال قيم جديدة ؛ بعيدة قليال عن الذهنية التقليدية التي تجعل من األخت مجرد فرد ال 
يتحقق وجوده االجتماعي إال في إطار األسرة التي تنتمي إليها، فهي التي تساعد أخاها في 

يبا فرص أي شيء يريده منها، ويعتبر ذلك واجبا أكثر منه مساعدة ، و انعدمت تقر
  .التعاون العاطفي من األخ اتجاه األخت، باعتباره خارج عن المعايير الثقافية لألسرة 

فالقيم الجديدة هذه تحبذ المشاركة و التفاعل بين الجنسين، هذا ما يتمثل خاصة في التعاون 
  .بين األخ و األخت لتحقيق التكامل بينهما، و تمتين الرباط الذي يجمعهما

 الجامعة دماغ المجتمع و عنصر فعال في التغيير االجتماعي، باعتبارها تعتبر        
ملتقى تجمع مختلف األفكار و العادات و اإليديولوجيات، لذلك فإن كل من األخ و األخت، 
بدراستهما فيها، يتعرضان لتأثير بعض التيارات التي ترى من التعاون بين أفراد المجتمع 

الت التي تواجههم في الحياة اليومية، و التعاون بين الجنسين حال اجتماعيا لعديد من المشك
ركيزة أساسية لتحقيق النمو و االزدهار، و النتيجة في الواقع تجسدها قيمة هذا التعاون 

  .بين األخ و األخت لتحقيق التوازن النفسي ـ االجتماعي داخل األسرة 
كية العالقات بين األخ و األخت، يهذا التشبع بهذه القيم هو محرك أساسي لدينام        

  ) .المادي، المعنوي، الدراسي و كل الميادين ( بحيث تزيد فرص التعاون بمختلف أشكاله 
سنتعرض في الجدول اآلتي لتأثير نوع التعاون بين األخ و األخت على نوع العالقة التي 

  :تجمعهما
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  األخت على متغيرعالقة متغير نوع التعاون بين األخ و  ) : 21( جدول رقم ـ 

   :نوع العالقة بينهما  

  
  التعاون   نوع     

       بين األخ و   

  نوع       األخت

  العالقة

  بينهما     

  المجموع  كل الميادين  دراسي  مادي  معنوي

  جيـدة
41.17%  

  
07  

20.70%  

  
12  

31.25%  

  
05  

66.67%  

  
20  

36.36%  

  
44  

  حسنـة
  41.03%   

  
07  

   55.17 %   

  
32  

       62.5 %  

  
10  

    30%   

  
09  

  47.94%   

  
58  

  متوسطـة
   17.64 %  

  
03  

 24.13%   

  
14  

  6.25%   

  
01  

  3.33%   

  
01  

  15.70%   

  
19  

  سيئـة
          

  المجمـوع
  100%   

  
17  

  100%   

  
58  

  100%   

  
16  

   100%   

  
30  

   100%   

  
121  

 

  : التعليق اإلحصائيـ 

الذين يتوفر لديهم ) ة(مبحوث و ) 121( الذي يمثل نالحظ من خالل الجدول        
دراسيا من اإلخوة و األخوات المتعاونين %  62.5التعاون بين األخ و األخت، أن نسبة 

من الذين يتعاونون ماديا تكون كذلك عالقتهم  % 55.17تكون عالقتهما حسنة ، مقابل 
  .ببعض حسنة 

 20.70ين يتعاونون في كل الميادين تكون عالقتهم جيدة، مقابل من الذ % 66.67نسبة 
  .من اإلخوة و األخوات المتعاونين ماديا تكون عالقتهم كذلك جيدة % 
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من  % 3.33من الذين يتعاونون ماديا تكون العالقة بينهما متوسطة، مقابل  % 24.13
  .نهم كذلك متوسطة اإلخوة و األخوات المتعاونين في كل الميادين تكون العالقة بي

نالحظ من النسب المئوية السابقة أنه كلما كان التعاون بين األخ و األخت في كل 
، و كلما كان التعاون بينهما  % )66.67( الميادين، كلما كانت العالقة بينهما جيدة أكثر 

   % ) .62.5( دراسيا كلما كانت العالقة مع بعضهما حسنة أكثر 
  

   : يالتحليل السوسيولوجـ 

 من بين عمليات التفاعل بين األخ و األخت، التي تهدف إلى تحقيق عاون        يعتبر الت
غاية مشتركة، و هي من بين الصور االجتماعية التي ال تتحقق إال بواسطة االتصال 

  .اإليجابي و العمل الجماعي، بهدف ربح الوقت، المال، الطاقة المعنوية و الجسدية
تعاون بين األخ و األخت حسب أفراد عينتنا كما تعددت بالمقابل أنواع لقد تعددت أنواع ال

العالقة التي تجمعهما مع بعضهما، بحيث نالحظ عالقة سببية بين متغير التعاون و متغير 
  .نوع العالقة

بين األخ و األخت المرتبة األولى في تحديد " التعاون الدراسي " احتل صنف         
ما، و ارتبط األمر بالمساعدة في االختبارات، و البحوث العلمية للطلبة العالقة الحسنة بينه

الجامعيين، و الوظائف المنزلية للثانويين، من خالل المناقشات التي تكون حافزا قويا 
  .للنجاح الدراسي، هذا ما يعمل على توطيد العالقة بين األخ و األخت 

لوس كل من األخ و األخت في غرفة إن التعاون الدراسي في الواقع يقتضي ج        
واحدة و في طاولة واحدة، حيث يكون أثناءها النقاش و الحوار من أجل الفهم و 

  .االستيعاب الجيد، هذا ما يجعل التفاعل بينهما إيجابيا من خالل األسئلة و األجوبة
األخت، باإلضافة إلى ما سبق فإن التعاون الدراسي يكتسي أهمية كبيرة لألخ أو         

ألنه عامل مهم للنجاح الدراسي، ينطوي من خالله آفاق المستقبل العلمي و المهني، 
خاصة في حالة اجتياز شهادة البكالوريا التي يعتبرها الكل تأشيرة المرور للجامعة، من 
ذلك يرى األخ و األخت من هذا النوع من التعاون لبنة أساسية للعالقة الحسنة ألن الواحد 

  .هم من أجل اآلخر بقدراته العقلية منهما يسا
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بين األخ و األخت فهو التعاون " التعاون في كل الميادين " أما فيما يخص صنف         
المثالي لتحقيق العالقة الجيدة بينهما، باعتباره تعاون يشمل كافة المجاالت التي ترتبط 

نفسية و المادية، و كل هذه بحياة اإلنسان كفاعل اجتماعي له حاجياته، أهدافه، طموحاته ال
المطالب تحتاج ليد التعاون و المساعدة و التآزر لتحقيق األفضل و األمثل، و في وقت 
أقصر، كما أنها تزيد من فرص التفاعل اإليجابي التي تنمو نحو مظاهر الحب، اإلخاء و 

طدام المشاركة المتبادلة، فاألخ و األخت في حاجة إلى المساندة العاطفية عند االص
بالمشاكل النفسية، كذلك المادية عندما يتحرجون من الطلب من الوالدين، و في الميدان 
الدراسي، فإذا توفر التعاون في كل الميادين بين األخ و األخت زادت فرص العالقة 
الجيدة ، و أصبح كالهما لآلخر فاعال أساسيا للتآزر و التضامن، تقول مبحوثة من حي 

  : جيدة مع أخيها في مجال التعاون راقي و لها عالقة 
تشير إلى "  في المجال البسيكولوجي، و من الناحية المادية أيضا في المجال الدراسي " 

أنها سعيدة بذلك و ال تتمنى المزيد، فأخوها يساعدها و ال يتركها أبدا تطلب المساعدة من 
  .اآلخرين 
 و األخت، فلقد وجدنا أن حظوظ التعاون المادي وحده بين األختعلق بفيما ي        

العالقة الجيدة بينهما تقل مقارنة بأنواع التعاون األخرى، و هذا راجع إلى أن هذا التعاون 
ال يوجب الحوار و النقاش المطول و التواجد مع بعض، و إنما تقديم المال لغرض 

رتبط بتحديد نوع الشراء، ففي األحياء الشعبية تمثل في تقديم المال بدون حديث إال فيما ي
  : الحاجة إليه ، فتقول أخت من حي شعبي 

  ".   إعطاء النقود من أجل الذهاب إلى الحمام أو للخياطة " 
  إن للتعاون بين األخ و األخت عالقة كبيرة بتشكيل مالمح العالقة بينهما، و نوع         

دى تدخل المستوى التعاون كذلك يتدخل لتحديد نوع العالقة بين األخ و األخت، فما م
  في تحديد نوع التعاون بينهما ؟ ) ت ( التعليمي للمبحوثين و 

  : لمعرفة الجواب على السؤال تعرضنا إلى الجدول اآلتي 
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  على ) ت ( تأثير المستوى التعليمي للمبحوثين و  ) : 22( جدول رقم ـ 

  :العالقة بين األخ و األخت نوع   

  

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

الذين ) ت ( من المبحوثين و  ) 121( الذي يمثل         يتبين لنا من خالل هذا الجدول 
من فئة ذوي مستوى تعليمي  % 100توفر عندهم التعاون بين األخ و األخت، أن نسبة 

من فئة جامعي و عليا  % 40.99ابتدائي يكون التعاون بين األخ و األخت ماديا، مقابل 
  .يكون فيها التعاون بين األخ و األخت كذلك ماديا

  المستوى التعليمي   

  )ت(للمبحوثيننوع    

  العالقة بين

  األخ و األخت
  ثانوي  متوسط  ابتدائي

جامعي و 

  عليا
  لمجموعا

  معنوي
       18.75%  

  
03  

   12.83%  

  
05  

  14.76%   

  
09  

14.04%  

  
17  

  مادي
    100%  

  
05  

      62.5%  

  
10  

   46.15%  

  
18  

   40.99%  

  
25  

  47.94%  

  
58  

  دراسي
         20.51%  

  
08  

   13.11%  

  
08  

  13.22%  

  
16  

  كل الميادين

  

        18.75%  
  
03  

   20.51%  

  
08  

   31.14%  

  
19  

  24.80%  

  
30  

  المجموع
     100%  

  
05  

       100%  

  
16  

      100%  

  
39  

      100%  

  
61  

    100%  

  
121  
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من ذوي مستوى جامعي و عليا يكون التعاون بين األخ و األخت في كل  % 31.14نسبة 
  .الميادين، مقابل انعدام هذا النوع من التعاون عند فئة ابتدائي

  ،% 18.75متوسط بنسبة : تتقارب نسب صنف التعاون المعنوي عند الفئات التالية
 إطالقا في فئة ، لينعدم % 12.83، و ثانوي بنسبة % 14.76جامعي و عليا بنسبة 

  .المستوى االبتدائي 
  نستخلص من القراءة األولية للجدول أنه كلما كان المستوى التعليمي للمبحوثين و 

و كلما كان  % ) 100( ابتدائي كلما كان التعاون المادي بين األخ و األخت أكثر ) ت ( 
   أكثر مستواهم جامعي و عليا كان التعاون بين األخ و األخت في كل الميادين

 )31.14. ( %   
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        ارتفعت نسبة التعاون المادي بين األخ و األخت في األسرة حسب عينة بحثنا، 
  : مقارنة بأنواع التعاون األخرى و يعود ذلك إلى

ـ سيطرة الحاجات المادية على أغلب جوانب الحياة اليومية، التي يعيشها الفرد في 
لجزائري المعاصر، بحيث أصبح الجانب المادي جزء هام لتحقيق مكانة المجتمع ا

  .اجتماعية مرموقة، أو بكل بساطة للعيش الكريم ال غير 
ـ عدم توفر أماكن للعمل، و بروز ظاهرة البطالة كظاهرة اجتماعية استفحلت في 

طال المجتمع، و مست بالخصوص فئة الشباب، هذا ما جعل أغلبية األسر تتوفر على ب
  .على األقل خاصة في األحياء الشعبية

و ) من عينة بحثنا  %  46.67الذين يشكلون نسبة ( ـ احتياجات الطلبة الجامعيين 
الثانويين إلى المصروف لشراء بعض اللوازم التي تكون في بعض األحيان خارج نطاق 

  .األولياء ، لذلك يطلبها األخ من األخت أو العكس 
عاون المادي يكون من طرف األخت العاملة اتجاه األخ الذي يدرس ـ لقد الحظنا أن الت

  .أو البطال، و من األخ العامل اتجاه األخت الماكثة بالبيت أو المتربصة 
إن التعاون المادي مقارنة بأنواع التعاون األخرى ال يتطلب نقاشا و حوارا طويال، خاصة 

  .ريا أو معنوياعند فئة ابتدائي، فال يتطلب من المتعاون جهدا فك
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أما فيما يتعلق بصنف التعاون في كل الميادين فقد جاءت النتائج اإلحصائية لتؤكد         
قدرة المبحوثين ذوي مستوى جامعي و عليا على التعاون في مختلف مجاالت الحياة 
اليومية، واستدخال قيم ضرورة هذا التعاون، باعتبار أن التعاون المادي ليس بالتعاون 

ثل، رغم تغلب هذا المجال على الحياة االجتماعيةـ كما أشرنا إلى ذلك سابقا ـ ألن األم
للتعاون العاطفي و المعنوي ثقله في الحفاظ على رباط األخوة من جهة، و ضرورته في 
التوازن النفسي ـ االجتماعي لكل من األخ و األخت، و يبدو أكثر ضرورة في مجتمع 

  . فكالهما محتاج للحب، لالجتماع و التعاون سيطرت عليه األفكار المادية،
إن كل من األخ و األخت، و خالل تعلمهما الجامعي، يستدخالن قيم جديدة لم تلقن         

لهم في مؤسسة األسرة، سواء تعلق األمر بالحياء الموجود بين األفراد والذي يؤدي إلى 
القهر االجتماعي " رض مع صور عدم االهتمام بالميدان العاطفي و النفسي، ألن ذلك يتعا

، فالفرد ليس ملزما بفعل ما يريد، و إنما بفعل ما يريده المجتمع منه ، فمشاعره و أفكاره "
  .يجب أن تبقى بداخله حتى و لو دام ذلك طوال حياته، فال يستطيع تجسيدها في الواقع

لتي يتلقاها كل من تعتبر الدراسة مرحلة أساسية في عملية التنشئة االجتماعية ا        
األخ و األخت، وهي عامل مهم من عوامل الوعي الحضاري التي تحقق للفرد التوازن 

 بهذا الرضا بنفسه عن طريق تحقيق طموحاته، و الرضاالنفسي ـ االجتماعي من خالل 
  . المجتمع الذي يشجع فيه روح اإلبداع 

سلوب حضاري ـ ثقافي يؤكده التعاون في كل الميادين بين األخ و األخت هو أ        
  .   الوعي الكامل باحتياجات الفرد المختلفة 
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  :  الفرضية الثانيةاستنتاج �

من خالل مقاربتنا السوسيولوجية للعالقة بين األخ و األخت في األسرة الجزائرية،        
ية التفاعل أردنا أن نتعرف على مجال االتصال بينهما، و الذي يعتبر شرط أساسي لعمل

عملية الحوار و عملية : االجتماعي، و تم ذلك عن طريق بعدين اجتماعين أساسيين هما 
  .التعاون 
فيما يخص عملية الحوار فهي قيمة اجتماعية يدرك كل من األخ و األخت أهميتها         

ألسرة خالل التنشئة االجتماعية، هذا ما دفعنا إلى إجراء عالقة أولية بين الحوار داخل ا
  .عامة و الحوار بين األخ و األخت

لقد وجدنا عالقة سببية واضحة بين هذين المتغيرين بحيث أنه كلما توفر الحوار في 
الوالدين مع بعضهما البعض، بين الوالدين و األبناء، بين األبناء مع بعضهم ( األسرة 
  .كلما زاد متغير الحوار بين األخ و األخت) البعض 
فإن الحوار في األسرة الجزائرية يتميز  ) 150( فنا حسب عينة البحث كما عر        

بمحدوديته، وال تزال المواضيع الجنسية و حتى العاطفية من المواضيع المحرمة في 
الحوار بين أفراد األسرة عامة، كذلك الحوار بين األخ و األخت، الذي كان نتيجة منطقية 

ي تعيشها األسرة حاليا، فالحوار بينهما يميزه لألوضاع االجتماعية ـ االقتصادية الت
التحدث عن شؤون األسرة و المشاكل التي تجتازها، كذلك هو نتيجة حتمية ثقافية للذهنية 
التي رسخت قيمها خالل التنشئة االجتماعية، التي ترى في التحدث في المواضيع الجنسية 

   ...)عيب، حشمة( ء، و انتهاكا للتابو اأو التي تمس الحياة العاطفية لألفراد ابتعادا عن الحي
لقد تأكدنا من المعطيات اإلحصائية أن لعملية الحوار بين األخ و األخت تأثير         

إيجابي في عالقتهما، فالحوار له دور كبير في تحديد شكل العالقة، بحيث أنه كلما توفر 
نادرا كلما قلت فرص العالقة ودام الحوار بينهما كلما كانت عالقتهما جيدة ، و كلما كان 

الحسنة بينهما، و بانعدامه تنعدم كليا العالقة الجيدة بينهما ليتصدر المرتبة األولى العالقة 
  .السيئة 
 و هذا يدل ،بين األخ و األخت الجزء األكبر"  أحيانا " يشكل الحوار الذي يكون         

 أما إذا أدرك ،االجتماعية في األسرةعلى نقص تلقين قيم االتصال اإليجابي خالل التنشئة 
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أفراد األسرة أن االتصال عملية حيوية عملوا على إرساء شروط التفاهم و الحب، و 
احترام رأي اآلخر، و االبتعاد عن الحقد، الغيرة، التكبر و التسلط التي تتأسس عادة عن 

 و التفكير الصمت، عدم احترام اآلخر كعنصر فعال في عملية االتصال ، فرض الرأي،
  .السلبي اتجاه اآلخر 

لقد وجدنا أن للمستوى التعليمي لألخ و األخت دور كبير في تحديد نوع المواضيع         
  .التي يتناولونها، كذلك في مشاركة اآلخرين مشاكلهم لمساعدتهم على تفريغ الكبت
ين األخ و أما فيما يخص عملية التعاون فلقد وجدنا له تأثيرا واضحا على العالقة ب

األخت، فكلما توفر التعاون بينهما كلما زادت فرص العالقة الحسنة و الجيدة التي 
 و إذا انعدم التعاون كانت العالقة سيئة، فالتعاون كقيمة اجتماعية تساهم ،تربطهما ببعض

  .في توطيد العالقة بين األخ و األخت 
ن األخرى له تأثير جد إيجابي على التعاون في كل الميادين أكثر من أنواع التعاو        

العالقة بين األخ و األخت، ألنه يستوفي كل حاجيات الفرد المعنوية و المادية، و كل من 
األخ و األخت بحاجة ملحة إلى االهتمام من هذين الجانبين لتحقيق التوازن النفسي ـ 

 و هذا ، و األختن التعاون المادي هو التعاون السائد بين األخإ رغم ذلك ف،االجتماعي
  :راجع إلى

ـ الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب األسر في األحياء الشعبية، و التي 
  أحدهماتعتبر نتيجة حتمية لظاهرة البطالة، هذا ما يؤدي باألخ أو األخت إذا كان يعمل

  .تقديم المساعدة المادية لآلخرإلى 
دين بين األخ و األخت خالل مراحل التنشئة ـ عدم استدخال قيمة التعاون في كل الميا

االجتماعية، حيث أن هذا التعاون غالبا ما يكون بين األخوات مع بعضهن البعض، أو بين 
اإلخوة، فتقل فرص التعاون العاطفي بين األخ و األخت بسبب القيم االجتماعية الثقافية 

   .ن طرف األخت اتجاه األخيكون غالبا مإنه التي يحملها كل منهما، وإن حصل ووجدناه ف
ذوي مستوى ) ت ( زادت نسبة التعاون في كل الميادين عند فئة المبحوثين و         

  .جامعي و عليا، تيقنا منهم بضرورة هذا النوع من التعاون لتمتين العالقات و توطيدها
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ذي  باعتبارهما شكلين من أشكال االتصال اإليجابي ال،إن الحوار و التعاون        
يقتضي التفاعل بين األخ و األخت، يساهمان في تحديد نوع العالقة التي تربطهما، 

  .ووجودهما باستمرار يعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات
دوام االتصال و التعاون بين األخ و األخت يعني في الواقع إعطاء نفس الحظوظ         

  و نخص بالذكر في هذا المقام،يات التي يملكها كل منهماو الفرص إلبراز اإلمكان
 من قلة االهتمام بقدراتها العقلية و معاناتهاحيث من  ألنها أكثر من األخ ،"األخت"

  .التصورية
الحوار و التعاون هما مجالين اجتماعيين أساسيين لتحقيق أهداف مشتركة بين         

لتكامل بين الرجل و المرأة في المحيط االجتماعي األخ و األخت، ليليه فيما بعد تحقيق ا
الخارجي، فتعود احترام األخ لألخت و مشاركتها الرأي و القرار، يؤدي به إلى احترام 

  .  رفيقة عمله و رفيقة دربه: المرأة في المستقبل 
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  الفرضية الثالثة                              
  

  
  
  

                

          

  تتباين نوع العالقة بين األخ و األخت          

  حسب االنتماء  في األسرة الجزائرية         

 .إلى األحياء الراقية أو الشعبية         
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   :يبين تأثير متغير نوع الحي على نوع العالقة بين األخ و األخت): 23(جدول رقم ـ 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

القاطنين الحي ) ت ( من المبحوثين و  % 43.18        يتبين لنا من خالل الجدول أن 
من الفئة التي تقطن الحي  % 41.50الراقي، تكون عالقة األخ باألخت حسنة مقابل 

  .الشعبي تكون العالقة بينهما كذلك حسنة
لراقي تكون عالقة األخ باألخت جيدة مقابل من الفئة التي تقطن الحي ا % 47.73نسبة 
  .من الفئة التي تقطن الحي الشعبي تكون العالقة بينهما كذلك جيدة % 23.60

 نوع الحي              

   العالقة نوع

  بين األخ و األخت
  المجموع  حي راقي  حي شعبي

  دةـجي
       23.60%  

  
25  

       47.73%  

  
21  

       30.67%  

  
46  

  حسنـة

  

        41.50%  

  
44  

      43.18%  

  
19  

          42%  

  
63  

  متوسطـة
        24.53%  

  
26  

        6.82%  

  
03  

       19.33%  

  
29  

  سيئـة
        10.37%  

  
11  

        2.27%  

  
01  

           8 %  

  
12  

  المجمـوع
         100%  

  
106  

        100%  

  
44  

         100%  

  
150  
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من الفئة التي تقطن الحي الشعبي تكون عالقة األخ باألخت متوسطة، مقابل  % 24.53
  .من الفئة التي تقطن الحي الراقي تكون العالقة بينهما كذلك متوسطة % 6.82
 2.27من الفئة التي تقطن الحي الشعبي تكون عالقة األخ باألخت سيئة، مقابل  % 10.37

  .من الفئة التي تقطن الحي الراقي تكون كذلك العالقة بينهما كذلك سيئة% 
الذين يقطنون الحي الراقي ) ت ( نستنتج من القراءة اإلحصائية أن المبحوثين و         

مقارنة بالحي الشعبي، و الذين  % ) 47.73( ألخت جيدة أكثر تكون العالقة بين األخ و ا
   % ).10.37( يقطنون الحي الشعبي تكون العالقة بينهما سيئة أكثر

  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        نستخلص من الجدول عدم وجود فرق ذو داللة بين األحياء الراقية و األحياء 
األخ و األخت، بينما نجد فروقا ذات داللة واضحة الشعبية فيما يخص العالقة الحسنة بين 

  . بين هذه األحياء فيما يتعلق بالعالقة الجيدة، المتوسطة، السيئة
الحظنا من خالل النسب المئوية أن العالقة الجيدة بين األخ و األخت توفرت أكثر         

خالل مقابالتنا مع في األحياء الراقية مقارنة باألحياء الشعبية، لقد رأينا في الواقع 
 لمسنا فيها التفاهم، الحب و ،القاطنين في األحياء الراقية نماذج كثيرة) ت(المبحوثين و 

لعوامل كثيرة ) كما سنتعرض إليه في الجداول اآلتية (  و كان ذلك نتيجة منطقية ،األخوة
االختيار عدم تدخل األخ في شؤون أخته، إعطاء األخت حرية كبيرة للتعبير و : تتمثل في 

في  تحس األخت فيها  حيثمقارنة باألحياء الشعبية التي لمسنا فيها نماذج مغايرة تماما ،
بدونيتها و بتقييد حريتها، خاصة المبحوثات الماكثات في البيت أو بعض األحيان 

  ).باش جراح، بوروبة، القالسيار ( المتربصات في دار الشباب 
باعتبار أن فدور في تحسين العالقة بين األخ و األخت، للمستوى التعليمي المرتفع         

في األحياء الراقية لديهم مستوى جامعي و عليا، و الوالدين الذين ) ت(أغلب المبحوثين و 
يحملون شهادات عليا تصل إلى الدكتوراه، لذلك نجد مرونة أكبر في التعامل بين 

  .الجنسين، و في الحياة بين األخ و األخت
د الحظنا مراعاة أكبر من طرف األخ اتجاه أخته، و طريقة كالم أغلبية اإلخوة لق        

، و بضرورة تحقيق شخصيتهن، أخواتهنالذين قابلناهم تدل على ذلك من خالل اإلحساس ب
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باش جراح، بوروبة، ( مقارنة باإلخوة الذكور الذين ينتمون إلى األحياء الشعبية التالية 
عند الحديث عن أخواتهم، و إنما لديهم  أي تحمس إيجابي حظ الذين لم نال،)القالسيار 
نظرتهم التسلطية اتجاههن، باإلضافة إلى اعتقادهم  بضرورة إخضاعهن لمس بالمقابل ن

لكي ال تسول لهن أنفسهن الخروج عن تقاليد المجتمع، هذا ما يدل عليه ارتفاع العالقة 
ة باألحياء الراقية التي لم نصادف فيها إال السيئة بين األخ و األخت في هذه األحياء مقارن

حالة واحدة، و كانت األخت أكثر ما يميزها التمرد على القيم و العادات االجتماعية، فهي 
  . تدخن ، لها عالقات رجالية كثيرة و تسهر كثيرا في المراقص ليال

تبادلون األسرار  النماذج التي توفرت بكثرة في األحياء الراقية هي لإلخوة الذين ي       
لعب و المسامرة، و قد يرجع ذلك أيضا إلى لمع أخواتهم، و يذهبون سويا إلى النوادي 

 خاصة بسفرهم إلى الخارج و مشاهدة أغلبهم ،الذهنية العصرية التي يحملها البعض
للبرامج الفرنسية التي تبث في القنوات الفضائية، حيث يرون أن األخت تتمتع بنفس 

  .يتمتع بها أخوهاالحرية التي 
في متغير تمتع األخ ) راقي أو شعبي ( لمعرفة مدى تدخل متغير نوع الحي         

  : بحرية أكثر من األخت في األسرة نتعرض للجدول اآلتي
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  يبين عالقة متغير نوع الحي بتمتع األخ بحرية أكبر من  ): 24( جدول رقم ـ 

  :األخت   

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

من األسر التي تقطن الحي  % 85.85        يتبين لنا من خالل الجدول أن نسبة 
من األسر التي تقطن الحي  % 70.45الشعبي يتمتع األخ بحرية أكبر من األخت، مقابل 

  .الراقي و يتمتع فيها األخ كذلك بحرية أكبر من األخت
  ت فيها بنفس الحرية من األسر التي تقطن الحي الراقي تتمتع األخ % 29.55نسبة 

من األسر التي تقطن الحي الشعبي و تتمتع فيها  % 14.15التي يتمتع بها أخوها، مقابل 
  .األخت بنفس حرية أخيها

  نستنتج إذن أن األسر التي تقطن الحي الشعبي يتمتع األخ بحرية أكبر من األخت 
 بنفس الحرية التي  أكثر، و األسر التي تقطن الحي الراقي تتمتع األخت% ) 85.85( 

   % ) .29.55( يتمتع بها األخ أكثر 
  

  نوع الحي                

   األختمتع

  بحرية أكبر
  المجموع  حي راقي  حي شعبي

  نعـم
        85.85 %  

  
91  

         70.45 %  

  
31  

          81.33 %  

  
122  

  ال
        14.15%   

  
15  

29.55%   

  
13  

18.67%   

  
28  

  المجمـوع
           100%   

  
106  

            100%   

  
44  

100%   

  
150  
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   : التحليل السوسيولوجيـ 

        تتمتع المبحوثات القاطنات في األحياء الراقية بحرية أكثر من اللواتي يقطن 
األحياء الشعبية، وهذا يعكس األفكار العصرية التي يحملها األفراد في األحياء األولى، فهم 

ة هي قيمة يجب أن تكتسبها األخت مثل األخ لكي تتمتع بشخصيتها و يرون أن الحري
كان  سواء ذه األسر،ه أفراد استقاللها الفكري و العملي، خاصة إذا علمنا أن أغلب

الوالدين أو اإلخوة و األخوات لديهم مستوى جامعي وعليا، لذلك فهم يتحررون من بعض 
 االقتصادي العالي، و إال سيصبحون في ي و العلمالقيود التي يرونها ال تناسب مستواهم

رأي بعض األغنياء، مجرد أثرياء يحملون ذهنية تقليدية أكل الدهر عليها و شرب، فهم 
  . كغيرهم بالسيارات الفخمة و اللباس على الموضةتباهوني

فاللباس من بين المظاهر التي تتجلى فيها حرية األخت في لبس ما تريد وعلى         
الخاصة، مقارنة باألحياء الشعبية التي وجدنا فيها تقييدا كبيرا لألخت في هذا طريقتها 

   مستوىباعتباره مقياسا يعرف من خالله" للحجاب " الميدان، بحيث الحظنا انتشارا كبيرا 
أخالقها، في حين أننا لم نصادف في األحياء الراقية إال حالة واحدة ألخت تلبس 

من بين القيم التي تعكس المكانة االجتماعية " الموضة  "  نجد ففي هذه األحياء،"الحجاب"
  .الراقية 
 الحظنا كذلك أن القاطنات في الحي إننا ف، الدخول و الخروج مجالفيما يخص        

الراقي لديهن فرص أكبر في هذا المجال مقارنة باألحياء الشعبية، ألنهن يملكن سيارات 
 الحظنا ،وفر ذلك فهن يستطعن استعمال سيارة األسرةفي أغلب األحيان، وفي حالة عدم ت

 و هذا حتى برفقة ، "Boite de nuit" أن بعضهن يتردد على السهر في المراقص كذلك 
أنهم كانوا في منتهى مع العلم األخ ، أما في األحياء الشعبية فإننا لم نصادف ذلك 

  .الصراحة معنا في الرد على أسئلتنا
 : ي مدعما جوابه الذي يؤكد حرية أخته يصرح مبحوث من حي راق

 « Même ma  sœur, elle a les droits comme nous dans tous les     
          domaines ».                                                                     

 : و يضيف آخر و هو ابن وزير 
 « On est traité de la même sorte avec notre sœur, on a la même Liberté ».         
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هذا ال يعني أن األخوات في األحياء الراقية يتمتعن كلهن بنفس الحرية التي يتمتع         
مقارنة باألحياء الشعبية، " اللباس " بها إخوتهن، رغم المرونة التي وجدناها خاصة في

ض رع رغم الخوف الموجود في هذا المجال الذي ي،كذلك في مجال الدخول و الخروج
األخت للمضايقات إذا تواجدت في بعض األحياء الشعبية، كذلك فيما يتعلق بالبرامج 

م و التليفزيونية فقد وجدنا تساهال واضحا فيما يخص االستماع إلى الغناء و متابعة األفال
 خاصة إذا علمنا أن األخت تملك تلفازا خاصا بها، ،المسلسالت في الفضائيات األجنبية

 في هذه األحياء على وجه التحديد في العالقات الجنسية غير الشرعية مع  تتقيدلكن الحرية
" العذرية " عي في هذا المجال الذي يعتبر االجنس اآلخر، و هنا يظهر ثقل الضمير الجم

  .ثقافية أساسية -عيةقيمة اجتما
يتمتع األخ في األحياء الشعبية بحرية أكبر من تلك التي تتمتع بها األخت فيما         

 يعكس ايخص الترفيه و التسلية و مشاهدة التلفاز، و كذلك المطالعة، و سنعرض نموذج
 ،"القالسيار "  بالتحديد ،تقييد األخت في مواضيع المطالعة، و هي تنتمي إلى حي شعبي

لقد أخبرتنا بأنها تدرس بالمراسلة، و في يوم من األيام كان والدها بالصدفة يبحث عن 
  " بانوراما " شيء ضيعه، و بدأ يقلب في أدواتها الخاصة بالدراسة ، فعثر على جريدة 

 نصيحة للعالقة 40"  و الذي كان تحت عنوان ،و بالتحديد المقال الظاهر مباشرة أمامه
لقد ضربني حتى أصبح جسدي أزرقا بدون أن يقول لي أي شيء، : " ل و تقو" الزوجية 
  وانتهى كل شيء، الدراسة، التربص، لقد بكيت كثيرا يوم األربعاء، الخميس: فقال لي 
، و في األخير أخذني يوم السبت و قص كل شيء للمراقبة في  كثيرا توسلت إليه،الجمعة

  ". ألنها تضحك و تحب أن تتحدث كثيرا إني أخاف عليها: مركز الشباب، و قال لها 
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  : تأثير نوع الحي على تدخل األخ في شؤون أخته الخاصة) :  25( جدول رقم ـ 
  
  
  

  

    

  

  

  

  

  : التعليق اإلحصائيـ 

من القاطنين الحي الشعبي يتدخل  % 60.37        يتبين لنا من خالل الجدول أن نسبة 
من القاطنين الحي الراقي يتدخل كذلك األخ في  % 34.09ته، مقابل األخ في شؤون أخ

  .شؤون أخته 
القاطنين في الحي الراقي ال يتدخل األخ في شؤون ) ت(من المبحوثين و  % 65.91

من الذين يقطنون الحي الشعبي ال يتدخل كذلك األخ في شؤون  % 39.63أخته، مقابل 
  .أخته
   : التحليل السوسيولوجيـ 

 تدخل األخ في شؤون أخته من األساليب التي يعتمدها األخ ليمسك بزمام يعتبر        
 أو حتى مع ،األمور المرتبطة باللباس، الخروج و الدخول، العالقات مع الجنس اآلخر

نفس الجنس، و في غالب األحيان ال تعتبر هذه األمور أشياء شخصية لألخت، و إنما هي 

        نوع الحي

  تدخل األخ

   في شؤون أخته
  المجموع  حي راقي  حي شعبي

  يوجد تدخل
       60.37%   

  
64  

       34.09%   

  
15  

       52.67%   

  
79  

  دخلال يوجد ت
       39.63%   

  
42  

       65.91%   

  
29  

       47.33%   

  
71  

  المجموع
         100 %  

  
106  

         100%   

  
44  

         100%   

  
150  
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ي مسؤولية جماعية يتقاسمها الكل بما فيهم األخ للحفاظ أمور تتعلق بشؤون األسرة، ه
  . على سمعة العائلة

لمسنا فرقا واضحا في الميدان فيما يخص متغير تدخل األخ في شؤون أخته،         
فاإلخوة الذكور في الحي الشعبي مقارنة باإلخوة في الحي الراقي أشد تدخال خاصة في 

تظهر أختهم بمظهر محتشم، ال يثير الكالم و ال  فهم يحرصون دائما على أن ،اللباس
  .يعرضها للمضايقات

بأنه اللباس الالئق باألخت، " الحجاب " بعض الذكور في األحياء الشعبية يعتبر         
  : الذي يعكس قيم االحتشام، كذلك احترام معايير المجتمع، تقول مبحوثة من حي شعبي

ل لي أخي انزعيه، لن تخرجي به، فنزعته، ألنني في يوم من األيام لبست سروال، و قا" 
  ".لو رفضت،  سأقع في المشاكل، يضربني و يقول لي لن تخرجي، و سأترك دراستي 

في األحياء الراقية ال يترجم اللباس بصدق أخالق و قيم اإلنسان، فالمبحوثات في         
نهن أحرار في اختيار  أل،هذا النوع من األحياء ال يجدن سببا لتدخل األخ في شؤونهن

  .نوع لباسهن
  بمجالتعلقفيما يكذلك لقد الحظنا تدخل األخ في شؤون أخته في األحياء الشعبية         

 أفالم الفضائيات، رغم أن الذكور يتابعون  رؤية و،)أغاني الراي (  مثل سماع األغاني
  .هذه األمور

ختهم الوحيدة التي تملك تلفازا نستعرض هذا النموذج لتدخل اإلخوة الذكور في شؤون أ
عندما أراد أبي إدخال : "  باعتبارها البنت الوحيدة في األسرة، و تقول لنا ،خاصا بها

برامج الهوائي المقعر في جهاز التليفزيون الذي يخصني، اعترض كل إخوتي على ذلك، 
و كانت ضمنها  ،أدخل القنوات العربية فقط: رغم أنهم يملكون واحدا خاصا بهم، فقالوا له

 اعترض إخوتي كذلك على هذه القناة األخيرة، و لم يجد أبي إال ،" الفضائية المصرية "
  " .القبول كحل للمشكلة و ترك ما حدده له إخوتي 

إن مثل هذا التدخل بالنسبة لهذه األخت التي تدرس في الجامعة، هو سلب         
 التحكم في إرادتها، فمشاهدتها في نظرهمع إلمكانياتها الفكرية و العقلية، فهي ال تستطي

للبرامج الفضائية حسب ظنهم سيؤدي بها إلى االنحراف و نبذ القيم االجتماعية، و تدخل 
األخ كما الحظنا يقابل في كثير من األحيان بالرضا من طرف الوالدين، أليس هو الرجل، 
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ى تدخالته، و من إنه يخاف على شرف و عرض أخته، إنها عالمات الرجولة تظهر عل
  . ذلك يستمد الشرعية االجتماعية و الثقافية من األسرة و بالتحديد من الوالدين

لم نجد تدخل األخ في شؤون أخته فيما يرتبط بالمجال الذي ذكرناه سابقا في األحياء 
إقامة عالقات : الراقية، و إنما ارتبط تدخلهم خاصة في بعض السلوكات المتمثلة في 

  .التدخينغرامية، و 
لقد بدا لنا تدخل األخ في شؤون أخته شديدا في األحياء الشعبية مقارنة باألحياء         

الراقية، و لعل ذلك يرجع إلى شكل األحياء نفسها، فاألحياء الشعبية تتميز بتواجد الشباب 
معهن و البطال في األرصفة المختلفة للشوارع، حيث تكثر مراقبتهم لإلناث و التكلم 

  .هنعن
أما األحياء الراقية فهي تتكون من الفيالت الفخمة و الشوارع الهادئة، و كل واحد         

إلخوة في هذه لكذلك الحظنا أن ...بالعمل، الدراسة، الترفيه: منهم مشغول بحياته الخاصة
األحياء صداقات كثيرة مع الجنس اآلخر، و يتعاملون معهم في كل الميادين، لذلك ال 

لك العالقات التي تأتي عن طريق المعاكسات الفضة، و إنما عالقاتهم في أغلب تثيرهم ت
، العمل، النوادي و بعض )الجامعة ( األحيان هي معارف تلقائية تأتي من مجال الدراسة 

 امرافق التسلية، من ذلك نجد مرونة كبيرة في التعامل مع الجنس اآلخر و اعتباره عنصر
 خاصة ،ره و شخصيته، عكس بعض اإلخوة من األحياء الشعبية له أفكا، في المجتمعفعاال

ذوي المستوى المنخفض، الذين ليست لهم عالقات مع الجنس اآلخر في المجال العلمي و 
  .العملي، وإن توفرت فهي عالقات عاطفية تجسد األنثى في صورتها الجسدية المغرية

عن عالقته " براقي " ن حي شعبي بعندما سألنا مبحوثا ملالنتباه لقد كان ملفتا         
 فأجابنا أنه يملك صديقة، طلبنا منه أن يتصور ذلك في أخته، فقال لنا بانزعاج ،بالبنات
ألنني أعرف جيدا مصلحتي : " لماذا ؟ ، فكانت إجابته: ، و قلنا له"مستحيل : " شديد

  ".عكسها هي 
يضا استبعادها في الحوار، لقد استبعدت هنا األخت كفرد يعي مصلحته، فهل يعني ذلك أ

من أجل ذلك سنعرض الجدول التالي لمعرفة مدى تأثير نوع الحي على الحوار بين األخ 
  . و األخت
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  يبين تأثير متغير نوع الحي على متغير الحوار بين األخ ): 26( جدول رقم ـ 

  :و األخت  

  

  
  : التعليق اإلحصائيـ 

القاطنين في ) ت(من المبحوثين و  % 46.22        يتبين لنا من خالل الجدول أن 
من الذين يقطنون  % 43.18األحياء الشعبية يكون الحوار بين األخ واألخت أحيانا، مقابل 

  .اء الراقية يكون الحوار أحيانا كذلكاألحي
  

  نوع الحي              

  الحوار بين

  األخ واألخت
  المجموع  حي راقي  حي شعبي

  ائماد
       27.35%  

  
29  

       47.73%  

  
21  

         33.33%  

  
50  

  أحيانا
        46.22%  

  
49  

        43.18%  

  
19  

         45.34%  

  
68  

  نادرا
        18.88%  

  
20  

          9.09%  

  
04  

             16%  

  
24  

  أبدا
         7.55%  

  
08  

                5.33%  

  
08  

  المجموع
           100%  

  
106  

           100%  

  
44  

            100%  

  
150  
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من الفئة التي تقطن الحي الراقي يكون الحوار بين األخ و األخت دائما، مقابل  % 47.73
  .من الذين يقطنون الحي الشعبي يكون الحوار بين األخ و األخت كذلك دائما % 27.35

ون الحوار بينهم منعدما من اإلخوة و األخوات القاطنين في الحي الشعبي يك  % 7.55       
  .عند فئة القاطنين في الحي الراقي " الحوار المنعدم " مقابل عدم وجود صنف 

نتخلص مما سبق أن المبحوثين القاطنين في حي راقي يكون الحوار بين األخ و األخت 
  ، و القاطنين في حي شعبي يكون الحوار بينهما نادرا أكثر % )47.73( دائما أكثر 

 )18.88% .(   
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        لم نالحظ فرق ذو داللة في صنف الحوار الذي يكون أحيانا بين األخ و األخت 
بين الحي الراقي و الحي الشعبي، و قد يكون السبب في ذلك صخب الحياة االجتماعية، 

  .في كال األحياء) ت ( االقتصادية، الثقافية التي يعيشها المبحوثين و 
لكننا نالحظ فرقا واضحا جدا فيما يخص الحوار الدائم بين األخ و األخت، بحيث         

  الحظنا ارتفاع هذا الصنف بدرجة كبيرة في األحياء الراقية مقارنة باألحياء الشعبية
، و يرجع ذلك إلى المساواة في الحقوق بين األخ و األخت في الحي الراقي عند األسر 

الدائم، و اإليمان عند هؤالء بفعالية اآلخر و بقدراته و إخالصه، و التي تغلب فيها الحوار 
  .السعي إلى إرساء قواعد الحوار البناء بين األخ و األخت للتفاهم وتوطيد العالقة

على هذا السلوك هو ارتفاع المستوى التعليمي كذلك من بين األسباب التي تساعد         
 خارج البيت في مناصب مرموقة، أو في مناصب لألمهات في األحياء الراقية، وعملهن

أستاذة في  أستاذة في الثانوية،( علمية جامعية، نذكر على سبيل المثال ال الحصر 
        ، ... )الجامعة، طبيبة نساء، مديرة مؤسسة، إطار سامي في الدولة، مضيفة في الطائرة

الحتكاك بالجنس اآلخر، تجعلهن أكثر عرضة لفي الحقيقة هذه المناصب و المسؤوليات 
وأكثر مرونة في التعامل معهم و كسر بعض التابوهات التي مازالت تقدسها األمهات 
اللواتي لهن مستوى تعليمي بسيط، أو ليس لهن أي مستوى تعليمي وهن ماكثات في 

  .البيت
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 في شمل  ي،تعتقد األمهات ذوات مستوى جامعي وعليا أن الحوار بين الجنسين        
 و شرط أساسي إلقامة ، أسلوب أساسي للتفاعل بينهما،ره الحوار بين األخ و األختإطا

عالقات جيدة، وأغلبهن اعتمدن هذا األسلوب خالل التنشئة االجتماعية لألبناء، و ما يدل 
على ذلك في الواقع هو توفر الحوار الدائم بين أفراد األسرة عامة، من أجل تحقيق 

الذكر ـ األنثى، الرجل ـ (  تنتج عن التفاعل بين الجنسين األهداف االجتماعية التي
  ) . المرأة، األخ ـ األخت 

األخ و األخت باعتبارهما فاعلين أساسيين في األسرة، يعيشان في بيئة اجتماعية         
تحبذ االتصال و تدعو إليه بشدة، تزيد بينهما الفرص المتاحة للحوار الدائم و المناقشة في 

مواضيع التي تطرح؛ و الدليل على ذلك هو غياب الحوار المنعدم بين األخ و مختلف ال
  .األخت في األحياء الراقية 

 الحظنا إنناف) باش جراح ، بوروبة ، القالسيار ( أما في األحياء الشعبية خاصة         
 تركز وارتفاعا في صنف الحوار النادر بين األخ و األخت، حيث قلت فرص الحوار، 

أسباب ذلك تنحصر في عدم حاجة األخ في األخذ   و،ده عند مصادفة مشكالت أسريةوجو
مقارنة باألحياء إن األسباب التي تؤدي إلى الحوار النادر  ،برأي األخت و نصائحها

 نتيجة العمل و األشغال، هذا ما ،انت في ثالث حاالت غير إرادية، إذ ك اختلفت قدالراقية
  .كبيرة و هو دائما مشغول )  Pizzeria"( يا بزير" أخبرنا به أخ يملك 

 في الحي الراقي، ورجع ة الحوار بين األخ و األخت إرادية فيها ندرتحالة واحدة كان
  .ذلك إلى الكره الشديد الذي تحمله األخت ألخيها نتيجة تسلطه الشديد

 الطرفين و عدم لقد كان انعدام الحوار في األحياء الشعبية نتيجة لعدم التفاهم بين        
 جراء تدخل األخ الزائد حصلاحترام األخ لمشاعر األخت، و التوتر السائد في عالقتهما، 

في شؤون أخته، مما يجعل الحوار بينهما سلبيا ألنه أحادي الطرف يقتصر على األوامر، 
ويصل هذا التعسف لدرجة العنف النفسي و الجسدي على األخت، كذلك عدم استدخال 

تضمن  ار الدائم في تنشئتهم االجتماعية كقيمة أساسية لبناء عالقات سليمة،قيمة الحو
  . التعبير و المحادثة الصريحة، بعيدة عن الخوف من اآلخر
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لقد استنتجنا إذن تأثير نوع الحي على الحوار بين األخ و األخت، فهل يؤدي ذلك         
 فيها، لمعرفة ذلك نستعرض بالضرورة إلى تأثيره على نوع المواضيع التي يتناقشان

  :الجدول اآلتي
  يوضح تأثير نوع الحي على نوع المواضيع التي يتناقش ) : 27(جدول رقم ـ 

  :األختفيها األخ و                         
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوع الحي            
  المواضيع 

  التي يتناقش

   فيها األخ و األخت

  حي شعبي

  

  حي راقي

  

  المجمـوع

  مواضيع خاصة

  ن األسرةبشؤو

      43.88%   

  
43  

          38.64%  

  
17  

         42.25%   

  
60  

  مواضيع دراسية

  علمية

         26.53%   

  
26  

            25%   

  
11  

         26.05%   

  
37  

  كل المواضيع
         25.51 %  

  
25  

         36.36 %  

  
16  

         28.88%   

  
41  

  أخرى
          4.08%   

  
04  

            2.82%   

  
04  

  المجموع
           100%   

  
98  

           100%   

  
44  

           100%   

  
142  
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  : التعليق اإلحصائيـ 

توفر فيهم متغير ) ت ( مبحوث و  ) 142(         يتبين لنا من خالل الجدول الذي يمثل 
القاطنين في حي ) ت ( من المبحوثين و  % 43.88الحوار بين األخ و األخت، أن 

شعبي، يكون الحوار بين األخ و األخت في المواضيع الخاصة بشؤون األسرة، مقابل 
من القاطنين في الحي الراقي يكون الحوار كذلك بينهما في المواضيع الخاصة  % 38.64

  .بشؤون األسرة
 بين األخ و األخت في كل من القاطنين في الحي الراقي يكون الحوار % 36.36

من الذين ينتمون إلى الحي الشعبي يكون الحوار كذلك بينهما  % 25.51المواضيع، مقابل 
  .في كل المواضيع

 كلما كان الحوار انالحظ من هذه المعطيات اإلحصائية أنه كلما كان الحي شعبي        
 كان ا كان الحي راقي، و كلما % )43.88( بين األخ و األخت في شؤون األسرة أكثر 

   % ) .36.36( الحوار بينهما في كل المواضيع أكثر
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        نستنتج من الجدول وجود عالقة سببية بين متغير نوع الحي و متغير نوع 
المواضيع التي يتناقش فيها األخ و األخت، بحيث وجدنا ارتفاعا ملحوظا للحوار في 

  :  و يرجع ذلك إلى، األحياء الشعبية مقارنة باألحياء الراقيةشؤون األسرة في
جتازها الكثير من األسر في األحياء يـ كثرة المشاكل و الصعوبات االقتصادية التي 

  .  نتيجة لضيق السكن، و غالء المعيشة، و استفحال ظاهرة البطالة،الشعبية
ي الحياة الشخصية للفرد، كتلك ـ عمومية هذا النوع من المواضيع بحيث أنها ال تتدخل ف

التي ترتبط بالمجال النفسي العاطفي المرتبط بالحب، و العالقات بين الجنسين، فهذه 
  .خ و األختألالمواضيع ال تخدش حياء كل من ا

ـ تغلب المصلحة الجماعية و مصلحة األسرة على المصلحة الشخصية، التي تقتضي 
  .ل العالقة في الزواج و عالقات القرابةالمناقشة و تبادل اآلراء في كل المشاك
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أما ارتفاع نسبة الحوار في كل المواضيع بين األخ و األخت في األحياء الراقية         
  مقارنة باألحياء الشعبية، فهو يترجم في الواقع نوع التفكير المتفتح نحو الثقافة الغربية

يها العاطفية، لكن يستثني البعض الذي يسمح بتناول كل المواضيع بين األخ و األخت بما ف
  . المواضيع الجنسية

لقد صرح لنا العديد من المبحوثين من األحياء الراقية أنهم يتحدثون مع أخواتهم         
  عن صديقاتهم، و هن بدورهن يفعلن ذلك، كذلك فيما يخص المواضيع العلمية إذا كانت

خ و األخت في إبداء رأيهما و التكلم  فال يمانع كل من األ،تتعلق ببعض األمراض الجنسية
رتبط ببعض األمور الجنسية، فهما يعتبران هذا يي ذ الخجلبكل موضوعية بعيدا عن ال

  .السلوك من قيم المجتمع العصري و المتقدم
ير من األخوات في الحي إن مثل هذه القيم هي نتيجة للحرية التي تتمتع بها الكث        
تحدثن عن مشاعرهن و رغباتهن ألخوتهن الذكور و بدون و التي تجعلهن ي ،الراقي

  .إحراج، تيقنا منهن بضرورة الصداقة معهن
 و الذي يتمثل في عملية ،لنتعرف على شكل آخر من أشكال التفاعل االجتماعي        

التعاون، فلمعرفة ما مدى تأثير نوع الحي على تحديد شكل التعاون نستعرض الجدول 
   :اآلتي
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  تأثير متغير نوع الحي على متغير نوع التعاون  ) : 28( جدول رقم ـ 

  :بين األخ و األخت   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التعليق اإلحصائيـ 

الذين توفر فيهم التعاون بين األخ و ) ت( عدد المبحوثين و 121عدد         يمثل ال
من المبحوثين القاطنين في حي شعبي يوجد فيهم %  58.02األخت، و نالحظ أن نسبة 

من القاطنين في الحي الراقي يوجد  % 27.5التعاون المادي بين األخ و األخت، مقابل 
  .كذلك التعاون المادي بين األخ و األختفيهم 

                  نوع الحي

  نوع التعاون 

  بين األخ و األخت
  المجموع  حي راقي  حي شعبي

  معنوي
     13.58%  

  
11  

          15%  

  
06  

      14.04%  

  
17  

  مادي
      58.02%  

  
47  

       27.5%  

  
11  

       47.94%  

  
58  

  دراسي
      14.82%  

  
12  

        10%  

  
04  

     13.22%  

  
16  

  كل الميادين
    13.58%  

  
11  

      47.5%  

  
19  

      24.80%  

  
30  

  المجموع
        100%   

  
81  

       100%   

  
40  

        100%   

  
121  
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الذين يقطنون الحي الراقي، يكون التعاون بين األخ و ) ت ( من المبحوثين و  % 47.5
من الذين يقطنون الحي الشعبي يكون التعاون  % 13.58األخت في كل الميادين، مقابل 
  .بين الخ و األخت في كل الميادين

 األحياء الشعبية نستنتج من القراءة اإلحصائية السابقة أن األسر التي تنتمي إلى        
، و األسر التي تنتمي إلى  % )58.02( يكون فيها التعاون بين األخ و األخت ماديا أكثر 

   % ) .47.5( األحياء الراقية يكون التعاون بين األخ و األخت في كل الميادين أكثر 
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

ي و نوع التعاون الموجود بين         يتبين لنا وجود عالقة سببية بين متغير نوع الح
األخ و األخت، و يتجلى لنا ذلك خاصة في التعاون المادي و التعاون في كل الميادين 
بحيث كانت الفروق الداللية كبيرة بين النسب المئوية، في حين لم تظهر في حالة التعاون 

  .الدراسي و التعاون المعنوي 
في إطار االتجاه " حي راقي " و " حي شعبي " عن طريق مالحظة التعاون الكبير بين فئة 

 حاولنا استخراج بعض المؤشرات ،العام المتمثل في التعاون المادي بين األخ و األخت
  :الشعبيةمن األحياء ) ت (المبحوثين ومن خالل أجوبة 

  " .هناك تعاون مالي أو مادي فقط : " ذكور 
  " .تعاون مادي و هو من طرف األخ        " 
  " .أشتري لهن المالبس  "       
  " .  كنت في الماضي أعطيه المال أحيانا، أما اآلن فهو الذي يعطيني : " إناث 

  في العيد يشتري لي أخي المالبس، و كذلك عندما أغسل له مالبسه فهو يقدم                  " 
  " .        لي نقودا مقابل ذلك 

   أتعلم الخياطة و أخي يشتري لي إنني ال أعمل، أنا هنا في دار الشباب،" 
  " .، القماش، الخيط للتطريز و المجبود ) العقاش          ( 
تعتبر الحالة المادية التي تعيشها األسرة في األحياء الشعبية مؤشرا هاما يفسر         

ارتفاع نسبة التعاون المادي بين األخ و األخت في هذه األحياء، هذا التعاون الذي كان 
با من األخ اتجاه أخته، و يرجع ذلك إلى عدم قدرة األب الذي يمثل رب األسرة على غال
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تلبية طلبات أبنائه في ظل غالء المعيشة، في هذه الوضعية يكون االبن السند الرئيسي 
  . يساعد أخواته في اقتناء حاجياتهن،لألسرة
و اللباس، باإلضافة إلى أما في األحياء الراقية فاألسرة تضمن ألفرادها الغذاء         

 و في أغلب األحيان يؤمن ،...الكماليات كالسيارة، الهاتف النقال، المصروف الزائد
  .ن ذلك قبل عمل أبنائهم لتحصيل هذه األشياءاالوالد

ع نسبته في األحياء الراقية اارتفالحظنا  فإننا ،التعاون في كل الميادينبفيما يتعلق         
 بحيث يكثر التعاون بين األخ و األخت في كل مجاالت الحياة، ،شعبيةمقارنة باألحياء ال

الجانب البسيكولوجي، مما يجعل العالقة بين األخ و   حتى في والدراسةفي في العمل، 
األخت تتحسن أكثر، و هذا ما يفسر ارتفاع نسبة العالقة الجيدة بين األخ و األخت في 

 فالتعاون في كل الميادين هو تعاون يشمل كل ، بيةمقارنة باألحياء الشع األحياء الراقية
 خاصة ،ميادين الحياة التي تحيط باألخ و األخت، و هو يعكس في الواقع وعي كل منهما

  .امه و مشاريع كل منبضرورة المساندة العاطفية، و التحدث عن مشاعر، األخ
 الحي الراقي،  فيينالقاطن) ت ( ارتفاع المستوى التعليمي ألغلب المبحوثين و         

جاء كعامل أساسي لتنمية الوعي بضرورة التعاون في كافة المجاالت، لتمتين رباط األخوة 
  .و احترام حقوق كل منهما

 سندرج جدوال يبين لنا رد فعل األخ عندما ترفض أخته ،االحترامتعلق بفيما ي        
  :  تلبية طلبه
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  ع الحي على متغير رد فعل األخ يوضح تأثير نو): 29(جدول رقم ـ 

  :هلبعند رفض األخت تلبية ط  

  
             نوع الحي

  رد فعل 

  األخ عند رفض 

  األخت تلبية طلبه

  المجمـوع  حـي راقي  حـي شعبي

  الصراخ
       36.79%   

  
39  

        27.27%   

  
12  

           34%   

  
51  

  الضرب
       10.37%   

  
11  

         2.27 %  

  
01  

          8%   

  
21  

  إعادة الطلب بتوسل
       39.63 %   

  
42  

        45.46%   

  
20  

       41.33%   

  
62  

  ال يرفض أي طلب
        5.67 %  

  
06  

       2.27%   

  
01  

        4.67%   

  
07  

  آخر
       7.54%   

  
08  

      22.73%   

  
10  

          12%   

  
18  

  المجموع
      100%   

  
106  

         100%   

  
44  

         100%   

  
150  

  

   : التعليق اإلحصائيـ 

القاطنين الحي ) ت ( من المبحوثين و %  45.46        يبين لنا هذا الجدول أن نسبة 
 مقابل ،الراقي يكون رد فعل األخ عند رفض أخته تلبية طلبه هو إعادة األخ لطلبه بتوسل
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 يقطنون الحي الشعبي و يكون رد فعل األخ كذلك إعادة الطلب من الذين%  39.63
  .بتوسل
من القاطنين الحي الشعبي يكون رد فعل األخ عند رفض أخته تلبية  % 36.79نسبة 
من الذين يقطنون الحي الراقي يكون رد فعل األخ  % 27.27، مقابل "الصراخ " طلبه

  .كذلك الصراخ
عبي يكون رد فعل األخ عند رفض أخته تلبية طلبه من الذين يقطنون الحي الش % 10.37

من الذين يقطنون الحي الراقي يكون رد فعل األخ كذلك  % 2.27الضرب، مقابل 
  .الضرب
نالحظ مما جاء سابقا أن المبحوثين الذين يقطنون الحي الشعبي يكون رد فعل         

   %).10.37( لضرب و ا % ) 36.79( األخ عند رفض أخته تلبية طلبه الصراخ أكثر 
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

        نستنتج وجود عالقة بين نوع الحي و رد فعل األخ عند رفض أخته تلبية طلبه، و 
  .يتبين ذلك خاصة في حالة الصراخ و الضرب

 و ذلك بين األحياء ،وضوح الفوارق في أغلب األصناف المذكورةبلقد الحظنا في الجدول 
اء الراقية، كما الحظنا أن أسلوب إعادة الطلب بتوسل من األساليب التي الشعبية و األحي

 عكس ما كان في السابق بحيث كانت ،أصبحت متداولة في األسرة من األخ اتجاه أخته
األخت ال تملك حق الرفض و إنما كان واجبها طاعة أخيها و تلبية أوامره في الحال و 

  .بدون مناقشة
لوب مستحب عند كل اإلخوة الذكور، و الدليل على ذلك ما جاء ال يعني ذلك أن هذا األس

الذي استعرضناه في الفرضية األولى، و الذي بين لنا أن النموذج  ) 11( في الجدول رقم 
المثالي عند اإلخوة الذكور لألخت هي تلك التي ال ترفض أي طلب لهم، و إنما التغيرات 

ي األدوار و المكانة، بحيث أننا لمسنا ارتفاع االجتماعية التي تشهدها األسرة من تغير ف
، فاألخت أصبحت كالذكر تزاول دراستها بكل "جامعي و عليا " هذا األسلوب عند فئة 

تفوق و تميز وأصبحت تستغل قدراتها العقلية الكبيرة في حياتها، عكس األخت في 
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 و إرضاء الجميع الماضي التي كانت تمكث في البيت و شغلها الشاغل هو العمل المنزلي،
  .  بما في ذلك تلبية طلبات أخيها

الحظنا أن بعض الذكور من حي راقي يعترفون بأنهم يتوسلون ألخواتهم ألنهم         
مقتنعون من أن لديهن حرية االختيار بين الرفض و االستجابة لطلباتهم، ألنهن يمارسن 

  مبحوث و  ) 44( حدة من بين العمل و الدراسة خارج المنزل، و قد تحصلنا على حالة وا
 حيث تكون األخت ال ترفض أي طلب ألخيها، و كان بدافع ،يقطنون الحي الراقي) ة(

  .الخوف ألن أخيها شرطي وليس متعودا كما قالت لنا أن يرفض له أي طلب
إن أسلوب استعمال العنف الجسدي من طرف األخ، المتمثل في ضرب األخت         

لب أخيها، هو أسلوب موجود في األحياء الشعبية أكثر منه في عندما ترفض تلبية ط
األحياء الراقية، و هو سلوك اجتماعي يكاد يكون نتيجة منطقية لبعض القيم و السلوكات 

  : التي أصبحت منتشرة في األحياء الشعبية من بينها 
  .ـ تدني المستوى التعليمي للكثير من الذكور، نتيجة للتسرب المدرسي

و يكون ذلك في ضوء ( كالسرقة، االعتداء على اآلخرين: ظواهر االنحراف ـ تفشي 
  " .الزطلة " ، تعاطي المخدرات خاصة )النهار و على مرأى الناس 

  ـ معاكسة و مضايقة الفتيات في الشارع؛ خاصة إذا كانت ترتدي لباسا غير محتشم 
  .  بالمنظور الثقافي

  ).حطيست(ـ انتشار ظاهرة البطالة 
  باش جـراح، الحراش، بوروبة : من ذلك خاصة في األحياء الشعبية التالية و يك

  و القالسيار ، فالعنف يصبح في الواقع أسلوب تعبير عن الكبت الذي يعيشه األخ
  :  نتيجة لغياب

ـ الوعي االجتماعي ـ الثقافي في األسرة، والذي يكون سببه إهمال الوالدين للتربية 
  كل اهتمامهم في كيفية و ضرورة إشباعهم من ناحية األكل النفسية لألبناء، و صب 

  .و الشرب و السكن
  .ـ نقص أو غياب االتصال بين أفراد األسرة

ـ نقص أو انعدام وسائل الترفيه و النشاطات التربوية الرياضية التي تساعد على 
  .استخراج الكبت النفسي
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، فاإلخوة " لعنف ال يولد إال العنف ا" النتيجة  نستخلصها من القول المتداول عند الكثير 
الذكور الذين هم معرضون إلى المؤشرات االجتماعية التي أشرنا إليها في السابق ، هم 
: أفراد يعتقدون بأنهم مهمشين، فالمجتمع كله بمؤسساته االجتماعية يستعمل معهم العنف 

ذا المجتمع كفاعلين األسرة، المدرسة، الشارع و اإلدارة، و ال يكون ردهم للدخول في ه
إال العنف، للتعبير عن وجودهم، و أسهل ضحية بالنسبة إليهم هي األخت التي ترفض 

  .طلباتهم
 ففي األحياء الشعبية تمثلت في إعطاء المال لألخت ،"أخرى " فيما يخص فئة         

  ".يعطيني المال مقابل أن أغسل له سرواله : " لتلبية طلباتهم، فتقول مبحوثة
 و نظرا الرتفاع المستوى المادي، فقد تمثلت فئة أخرى في طلب      ،نسبة لألحياء الراقيةبال

  .األخ من الخادمة تلبية طلباته في حالة رفض أخته تلبيتها
  

  :تأثير متغير نوع الحي على تفضيل األخ على األخت في األسرة:  )30(جدول رقـم ـ 

  

          نوع الحي

  تفضيل

  األخ على األخت

  المجمـوع  حي راقي  ي شعبيح

  يوجد تفضيل
43.39%   

  
46  

29.55%   

  
13  

39.33%   

  
59  

  ال يوجد تفضيل
56.61%   

  
60  

70.45%   

  
31  

60.67%   

  
91  

  المجمـوع
100%   

  
106  

100%   

  
44  

100%   

  
150  
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  : التعليق اإلحصائيـ 

القاطنين ) ت ( ين و  من المبحوث %70.45يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن         
  %56.61في الحي الراقي ال يوجد في أسرهم أسلوب تفضيل األخ على األخت، مقابل 

  .من القاطنين في الحي الشعبي ال يوجد كذلك في أسرهم أسلوب تفضيل األخ على األخت
من القاطنين في الحي الشعبي يوجد في أسرهم تفضيل األخ على األخت،  % 43.39نسبة 
من القاطنين في الحي الراقي يوجد كذلك في ألسرهم تفضيل األخ على  %29.55مقابل 
  .األخت 

  نستنتــج أنه ال يوجد تفضيـل األخ على األخت في األسـرة من حي راقي أكثر
   % ).43.39( مقارنة بالحي الشعبي الذي يوجد فيه التفضيل أكثر  % ) 70.45 ( 

  
  

   :التحليل السوسيولوجيـ 
  

 من خالل القراءة اإلحصائية للجدول وجود عالقة سببية بين متغير نوع حظ        نال
الحي و متغير وجود تفضيل األخ على األخت في األسرة، و يبدو واضحا أن هذا 
التفضيل موجود في الحي الراقي و لكن بنسبة أقل من الحي الشعبي، ربما هذا ما يفسره 

 الحي الشعبي، و هو نتيجة لتمتع األخت وجود العالقة الجيدة في الحي الراقي أكثر من
  .بحرية كبيرة مقارنة بالحي الشعبي

 بأن المستوى ، عندما تحدثنا عن األحياء الراقية،لقد أشرنا في العديد من المرات        
 جامعي و عليا، هذا ما يسـاهم  كان في أغلب األحيان في هذه األحياء والتعليمي للوالدين

الذي  ، هذا األسلوب على األخت كـأسلوب للتنشئة االجتماعيـةفي تقليص تفضيل األخ
  . لألنثى الفرصة الكاملة في التعليم و العملىال تعـطحيث عتمد عليه عامة الناس، ي

تعبر هي  ف،هذا األسلوب تعتبره مبحوثة من حي شعبي من العادات البالية و القديمة
عادة تع : " ت بقدر كبير من األهمية مالمح وجهها و إشارات يديها كان،باستهزاء كبير

  ".  ما يعجبنيش الحال، يعبزوا قفلة و يجيبوا غير دراري C’est normalبكري  
 هذا ما قد يفسر ،جد هامة ي راقي يتقلدن مناصبـإن بعض األمهات من ح        

المرونـة الكبيرة في التعامل مع البنت كما االبن، ألن األم كفاعل أساسي في عملية 
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تقدم لكل منهما حيث  ، بين الجنسينمساواةالتنشئة االجتماعية تدرك جيدا ضرورة ال
  . فرصة إلثبات وجوده و شخصيته على المستوى االجتماعي و العملي

يرجع أسلوب تفضـيل األخ على األخت في األحياء الشعبية عند بعض األســر         
 تقول إحدى ،ن و يساهمون في دخل األسرةإلى األسباب المادية، ألن اإلخوة الذكور يعملو

 وهذا ،يفضالن األبناء الذكور) خاصة األب (  األب و األم ،بكل صراحة: " المبحوثات 
 هذا ما يساعد األب على ، لألسرة بعد األبا أساسي، فاألخ يعتبر مموال"بسبب األجرة 

  .تلبية حاجيات أسرته من لباس و غذاء
 فقد يعود تفضيل األخ على األخت في بعض األسر إلى ،أما في الحي الراقي        

الميراث، فلكثرة أمالكها هي بحاجة إلى ذكر ليحتفظ بها، لقد صادفنا حالة من األسر 
، لكنه صاحب أراضي كثيرة، يقول المبحوث األم أستاذة جامعية، األب أمي: تتميز ب

   ".نه أمييفضل أبي الولد على البنت أل: " الذي ينتمي لهذه األسرة 
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  يبين عالقة متغير نوع الحي بمتغير المواصفات التي يتمنى ) : 31( جدول رقم ـ 
    :األخ توفرها في األخت    

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التعليق اإلحصائيـ 

 و التي ،عدد المبحوثين الذكور الموجودين في عينة بحثنا ) 54(         يمثل العدد 
من اإلخوة القاطنين في الحي  % 61.51، لقد وجدنا أن )ة(مبحوث و  ) 150( تتمثل في 

من القاطنين في الحي الشعبي  % 7.14الراقي يرون أن أخواتهن جيدات كما هن، مقابل 
  .يرون كذلك أن أخواتهن جيدات كما هن 

  نـوع الحي               

  المواصفات

  التي يريدها األخ في أخته 

  

  حـي شعبي

  

  حـي راقي

  

  المجمـوع

  ذات سمعة" فامليا " بنات

  طيبة

      42.86 %  

  
12  

      11.54%   

  
03  

        27.78%   

  
15  

  التدين، اللباس الشرعي
         25 %  

  
07  

      3.85%   

  
01  

     14.82%   

  
08  

  أجدها جيدة كما هي
       7.14 %  

  
02  

     61.54%   

  
16  

       33.33%   

  
18  

  أخرى
        25%   

  
07  

      23.07%   

  
06  

       24.07%   

  
13  

  المجموع
        100%   

  
28  

        100%   

  
26  

         100%   

  
54  
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من اإلخوة القاطنين الحي الشعبي يتمنون أن تكون أخواتهن ذات سمعة  % 42.86نسبة 
تمنون كذلك أن من القاطنين في الحي الراقي ي % 11.54، مقابل " بنات فامليا " طيبة و 

  ".بنات فامليا " تكون أخواتهن 
من اإلخوة القاطنين الحي الشعبي، يتمنون أن تكون أخواتهن متدينات و يلبسن  % 25

  من القاطنين في الحي الراقي  % 3.85، مقابل " الحجاب " اللباس الشرعي المتمثل في 
  .يتمنون كذلك أن تكون أخواتهن متدينات 

لمعطيات اإلحصائية السابقة أن القاطنين في الحي الراقي يرون أن نالحظ من ا         
؛ و القاطنين في الحي الشعبي يتمنون أن  % ) 61.54( أخواتهن جيدات كما هن أكثر 

   % ) .42.86( أكثر " فامليا " تكون أخواتهن بنات 
  

   : التحليل السوسيولوجيـ 

ة سببية بين متغير نوع الحي و نالحظ من خالل الجدول الذي عرضناه عالق        
 نسبة كبيرة  أنمتغير المواصفات التي يتمنى األخ توفرها في أخته، و الملفت للنظر هو

  .منهم يرون أنهن جيدات كما هن، و لكن بنسبة كبيرة من الحي الراقي
هؤالء اإلخوة لديهم عالقات جيدة مع أخواتهن، و يمارسون معهن نفس الحقوق و نفس 

 و قبول اإلخوة بأخواتهن يعني إلى حد كبير اقتناعهم بشخصيتهن، و بحريتهن الواجبات،
من حي (  يصرح أحد المبحوثين في هذا السياق ،في تحديد رغباتهن و تحقيق أحالمهن

، أما اآلخر فلم يجد إال إحساس الحب " أن تبقى تتصف بهذه المواصفات ) : "  راقي 
؛ هذا األخير ال يشترط أي صفة في أخته، إنما يخبرنا " أحبها كما هي : " ليعبر به فيقول 

" نفسها " بأنه يحبها كما هي، ألنه في أعماق نفسه مدرك أتم اإلدراك أهمية أن تكون هي 
  .قبل أن تكون أخته

   Je trouve  ma  sœur  bien comme ça, elle me  »          : و يصرح مبحوث آخر 

           Comprend je la comprend  Antik  » 
 

كل هذه األقوال تدل على التفاهم السائد بين األخ و األخت عند بعض األسر في الحي 
فحتى الذين ال يصرحون بأنهم يجدون أخواتهم جيدات كما هن، فهم يعبرون عن  الراقي،

  :مدى حبهم للمرأة القوية ذات الشخصية الصلبة، فيقول أحدهم 
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سكة بآرائها و مواقفها دون العودة إلى الوراء، فأنا أحب أحبها أن تكون متفهمة و متم" 
  ". المرأة الحديدية 

 في أخواتهم ها اإلخوة فجاءت المواصفات التي يتمنا،أما في األحياء الشعبية        
 الخشونة و محاولة إبراز الرجـولة التي امختلفة عن تلك التي سبقت، الحظنا من خالله

حتى لو كان هذا األخ ، لى شرف األسـرة و السمـعة الطيبةتتجـسد في قيم المحافظة ع
 المخدرات، فاألخت بالنسبة للعديد من المبحوثين في هذه األحياء هي مفتاح ىيتعاط

  .الشرف، و الدليل االجتماعي الفعلي للسمعة الطيبة
بنات فامليا، الزم يديروا حجاب، كيما : "  ذوي مستوى ابتدائي ،يقول بعضهم        

  ". نات الحومة ، الزم يحترمونا و يقدرونا ب
رغم أن هذا األخير " ما شاء اهللا في الدين، ماشي كيما الخامجات لرانا نشوفوا فيهم " 

 و يدخن ،عاطل عن العمل، عالة على أسرته، ال يكف عن ضرب أخواته ألتفه األسباب
: ين و االلتزام بأوامره فهو غير معني بأمر الد،)كما تسمى بالعامية" الزطلة ("  الحشيش

كتحريم المخدرات، ضرورة العمل لكسب الرزق، الرفق باألخت و التعامل معها 
 يةاإلسالمالشريعة ، فمن واجبها االلتزام بالدين، رغم أن معنية بذلكباإلحسان، لكن أخته 

و ؛عفي الرجل من الجلد إذا زناإذ لم ت، بين الذكر و األنثى في الجزاء و العقاب تقد سو 
  .أمر به للمرأة

فشرف العائلة مازال " متحجبات و أن يصن شرف العائلة : " يقول مبحوث آخر        
  .مرتبطا باألخت التي تلقى المسؤولية عليها للحفاظ عليه

لقد الحظنا اختالفا في حدة التصريحات عند المبحوثين القاطنين في األحياء         
  : و عليا و يكمن ذلك على سبيل اإلستدالل الشعبية و لكن ذوي مستوى جامعي 

أرغب أن تكمن فيهن خصال أو صفات التقوى و التدين، و حفظ عهدهن، أضف إلى " 
  " .ذلك أن يقبلن النصح و اإلرشاد، وأن يؤمن بالقدر خيره و شره 

  " . التعلم، عدم التكبر، عدم المقارنة دائما بأناس آخرون "
فهو صفة أساسية يتمناها "  الحجاب ،لباس الشرعيالين، لبس التد" فيما يخص فئة         

 الكثير من اإلخوة في أخواتهم في األحياء الشعبية، فعن طريقه تحافظ األخت على شرفها
  . خاصة تلك المضايقات التي تتعرض لها في الشارع الشعبي،و تحجب األنظار عنها
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يختلفون " ت فامليا وذات سمعة طيبة بنا" لقد الحظنا أن الذين صرحوا لنا بفئة         
 فالفئة األولى ال تشترط أن تلتزم األخت بتعاليم ،"التدين و لبس اللباس الشرعي"عن فئة 

و إنما أن تكون أختهم في أعين الناس ذات ... كالصالة، اللباس الشرعي، الصدق ،الدين
ة التي يحددها المجتمع  ال تتجول في الشوارع و ال تخرج عن المعايير الثقافي،سمعة طيبة

  . عن الجنس اآلخراالبتعادكاللباس، الدخول و الخروج، : 
ففي األحياء الشعبية نالحظ أن ارتداء الحجاب هي سمة أساسية، رغم عدم عكسه         

لتدين مرتديه، بحيث يوجد العديد منهن ال تصلين، و تسمعن أغاني الراي ، و كأنه لباس 
لى حين أن أننا لم نصادف في األحياء الراقية إال حالة واحدة يلبس من أجل اآلخرين؛ ع

ألخ يتمنى أن ترتدي أخته اللباس الشرعي، فاألحياء الراقية غالبا ما تشتهر بالموضة ، و 
اللباس على الطريقة الغربية التي تعكس األفكار العصرية، بعيدا عن األفكار التقليدية التي 

  .عيب كبيرتنظر إلى اللباس المكشوف بأنه 
فكانت صفات عديدة أبرزها أن األخ يتمنى أن تتزوج أخواته و " أخرى " أما فئة         

  " :الحراش " لديه تسع أخوات و هو الذكر الوحيد، لديه مستوى ابتدائي، يقطن 
أن ال يجلبن العار لألسرة، اللباس المحتشم، أتمنى أن يتزوجن كلهن لكي أبقى وحدي مع " 

".ى من مشاكلهن أمي و انتهن  
بعدما تعرفنا على تأثير نوع الحي في المواصفات التي يتمناها المبحوثين في         

  واصفات التيأخواتهم اإلناث، سنتعرض في الجدول التالي لتأثير متغير الحي على الم
  .يتمناها المبحوثات في إخوتهن
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على متغير الصفات التي تتمناها                                          يبين تأثير متغير نوع الحي ) : 32( رقم جدولـ 

  :المبحوثات في إخوتهن الذكور                      
  

  

  :التعليق اإلحصائيـ 
  

التي تتمثل في ( عدد المبحوثات الموجودات في عينة بحثنا  ) 96( يمثل العدد          
من القاطنات في الحي الشعبي  % 53.86، و لقد وجدنا أن نسبة ) )ت ( مبحوث و 150

مقابل  " التفهم و حسن المعاملة" يتمنين أن تتوفر في إخوتهن الذكور الصفات التالية 

                 نوع الحي    

  المواصفات

  التي تتمناها

  المبحوثات في إخوتهن

  المجمـوع  حي راقي  حي شعبي

  التفهم و حسن المعاملة
53.86%   

  
42  

11.11%   

  
02  

45.84%   

  
44  

  الرجولة
11.53%   

  
09  

  9.37%   

  
09  

  أكثر تفتحا
 5.12%   

  
04                     

33.33%   

  
06  

10.41%   

  
10  

  أجده جيدا كما هو
8.98%   

  
07  

38.89%   

  
07  

14.58%   

  
14  

  آخـر
20.51%   

  
16  

16.67%   

  
03  

19.80%   

  
19  

  المجمـوع
100%   

  
78  

100%   

  
18  

100%   

  
96  



 
232

" من القاطنات في الحي الراقي يتمنين كذلك أن تتوفر في إخوتهن صفات  % 11.11
  ".التفهم و حسن المعاملة 

من المبحوثات القاطنات الحي الراقي يجدن إخوتهن كما هم جيدين،  % 38.89نسبة 
  .من القاطنات الحي الشعبي يجدن إخوتهن جيدين كما هم  % 8.98مقابل 
لقاطنات في الحي الراقي يتمنين أن يكون إخوتهن متفتحين أكثر مقابل من ا % 33.33
  .من القاطنات في الحي الشعبي يتمنين أن يكون إخوتهن متفتحين أكثر % 5.12

نستنتج من القراءة اإلحصائية للجدول أن المبحوثات من حي شعبي يتمنين أن         
؛ و القاطنات في الحي  % )53.86 (أكثر " التفهم و حسن المعاملة " يتصف إخوتهن ب

   % ).38.89( الراقي يجدن إخوتهن جيدين كما هم أكثر 
  

  :التحليل السوسيولوجيـ 

        نستخلص مما سبق وجود عالقة سببية بين متغير نوع الحي و المواصفات التي 
  ن تتمناها المبحوثات في إخوتهن، رأينا كيف أن القاطنات في حي شعبي أغلب ما يتمني

يعود ذلك إلى الشعور بالظلم الذي يرافق األخت دائما في " التفهم و حسن المعاملة " 
عالقتها األخوية، فاألساليب التنشئوية تعمل في غالب األحيان على التفريق بينهما حتى في 

، و موافقة الوالدين على تدخل ...)كاألكل، إعطاء المصروف ( األمور الضرورية للحياة 
  .ون أخته دون أي مبرر و يصل األمر إلى ضربها عند رفضها تلبية طلباتهاألخ في شؤ

فاألخت بحاجة إلى أخيها لتفهمه و ابتعاده عن األفكار المسبقة التي يحملها دائما، حول 
خيانة المرأة و انحرافها نحو الرذيلة، فهو في حالة الحراسة، يقظ ألدنى الشبهات، مهمال 

ي تحتاجه أخته لحدوث التفاعل اإليجابي بينهما الذي يضمن الجانب النفسي العاطفي الذ
  .    تماسك العالقات االجتماعية داخل األسرة 

و  المستوى التعليمي  تدني في بعض األحيان مننعانييإن اإلناث من حي شعبي         
من عدم فهم الوالدين لهن، و يزيد األمر سوءا عندما ال تلقى التجاوب و الحب من طرف 

 تجده متربصا لها، حيث يعتبرها مجرد عائق يزول حين  فهيألخ، و أكثر من ذلكا
  .تتزوج، خاصة إذا كانت ماكثة بالبيت
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إن المبحوثات يتمنين الحب، اإلخالص و التفاهم و التعاون و المساعدة المعنوية، أي 
  : ن فتقول إحداه: ممارسة العالقة األخوية التي تقتضي كل هذه الصفات اإليجابية 

عندما تخبرنا عن الصفات التي تريدها في إخوتها، و تضيف " متفهمين و حنونين " 
  ".متفهم، حنون، متعاون و طيب " أخرى 
خلن في دإن الكثير من المبحوثات في األحياء الشعبية يكرهن إخوتهن عندما يت        
ن يتنازلن عن رغباتهن  و هذه األشياء غالبا ما تكون بالنسبة لديهن أساسية، و لك،شؤونهن

و األشياء التي يردن تحقيقها، لتجنب الشجار و غضب الوالدين، أو الخوف من صراخ أو 
الرحمة و : " ضرب أخيها، فتقول إحداهن عن الصفات التي تريد توفرها في أخيها 

إن هذا الطلب ناتج عن الشعور بالظلم من ناحية األخ؛ الذي يمثل التسلط " التواضع 
 في مجتمع ينظر دائما إلى المرأة بأنها في حاجة إلى حماية الرجل و مساعدته الذكوري

  .رغم وصولها إلى مراتب عالية 
لبعث  إخوتهن، تقرب محتاجات إلى ، حسب ما جاء في تصريحاتهن،إن األخوات        

، االترابط المعنوي العاطفي الذي يتعدى بكثير الرابط الدموي العضوي الذي يربطهم
قتهما تتميز بعدم التقارب في الحقوق و الواجبات، و خضوع األخت لألخ في هذه فعال

العالقة حتى في العالقة الحسنة، و تنازلها عن تحقيق شخصيتها و طموحاتها، يجعلها 
  .تشعر بالنقص حتى فيما، بعد زواجها أثناء العالقة الزوجية
 و قد ،للواتي يسكن الحي الراقيتقل درجة الشعور بالنقص و عدم الفعالية عند األخوات ا

 :  يرجع ذلك إلى العوامل التالية 

  .ـ تمتع األخت في الكثير من األحيان بنفس الحقوق التي يتمتع بها الذكر 1
   ـ المستوى التعليمي المرتفع لألخت التي تجعـلها تعمل على تحقيق شخصـيتها،2

 غمار الحياة االجتماعية و  و استغاللها لتفوقها الفكري لتطوير استعدادها  لخوض
  .االقتصادية 

 ـ أساليب التنشئة االجتماعي التي يعتمدها الوالدين في األحياء الراقية، التي تفسح 3
  .المجال أكثر للحوار و المناقشة بين أفراد األسرة عامة، و بين األخ و األخت 

  .كال الجنسين ـ تفهم األخ لألخت حتى في األمور البسيطة لكنها تبدوا أساسية ل4
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متعن بنفس الحرية التي رغم هذا فهناك بعض األخوات في الحي الراقي، ال تت        
لحي الشعبي، و هن يطمحن الذكور؛ و لكن ليس بنفس الشدة عند القاطنات في ايتمتع بها
األخ نحو الحضارة الغربية، نحو مبادئ المساواة بين الجنسين في كل األمور، و إلى تفتح
مفهوم التقسيم الثقافي للمجال و الزمان بين الجنسين، و تقول إحداهن عن إلغاء 

 on est à l’anأن يكونوا أكثر تفتحا، " المواصفات التي ترغب أن يتصف بها أخوها 

سألناها ماذا تقصد بالكلمة األخيرة التي جاءت في   " périmés خالص العباد 2001
    …plus cool, plus compréhensif,enfinقولها، فأضافت 

 على أخيها ألنها ال تستطيع الرقص و السباحة أمامه، لكنها تعذره ألنه حسب نقمإنها ت
 ".ضحية المجتمع " قولها 

نسبة كبيرة من المبحوثات في الحي الراقي يجدن أن إخوتهن الذكور ال ينقصهن         
كما تعرب أخرى " إنهم جيدين، محترمين و متفهمين لكل شيء : " فتقول إحداهن شيء

ال أريد أن يتدخلوا : " عن سعادتها بإخوتها ألنهم ال يتدخلون في شؤونها الخاصة، فتقول
 ". في شؤوني، و هذا فعال ما هم يفعلون فأنا راضية جدا بهم 

يبدو قول إحدى المبحوثات غريبا إذا قمنا بقياسه عن طريق المعايير الثقافية         
 Il me plait comme il est , il me couvre quand je sort  »السائدة في المجتمع؛ 

         nuit en boite, il vient avec moi     laمن داك«   
لقد الحظنا في هذا التصريح األخير كيف أن األخ هو الذي يخفي الحقيقة عن الوالدين، و 

قد يحس به أخ آخر أن أخته تذهب إلى العلب الليلية و ذلك بدون أي شعور بالعار الذي 
  .من هذا الفعل

 07 ففي األحياء الشعبية وجدنا ،"أجده جيدا كما هو " أما فيما يخص صنف           
حاالت كلها من فئة مستوى جامعي و عليا، و هذا يعني وجود نوع من المرونة في عالقة 

 التعليمي، األخوات بإخوتهن الذكور، خاصة إذا كان هؤالء أيضا يتمتعون بنفس المستوى
 .  مما يشجع على الحوار اإليجابي و المناقشات الفعالة التي تشترك فيها األخت
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  : استنتاج الفرضية الثالثة �

        لقد حاولنا طوال هذا التحليل للفرضية الثالثة، الذي تمثل في الجداول المركبة  و 
عالقـة بيـن األخ و التحاليل السوسيولوجية، توضيح تأثير متغير نوع الحـي على ال

األخت، و حصـل ذلك بالتعرض إلى بعض أسالـيب التنشئة االجتمـاعية، التي تعتمدها 
األسـرة في األحيـاء الراقية مقارنة بالشعبية، كتفضيـل األخ على األخ، و مدى 

كذلك أردنا مقارنـة األبعـاد السوسيولوجية ...اختالف الحريــة المعطاة لكالهمـا 
  .  الحوار و التعاون: فاعل االجتماعي لعملية الت
استنتجنا من كل الجداول التي اعتمدنا فيها طريقة المقارنة، كوسيلة منهجية         

تساعدنا أكثر في مقاربتنا السوسيولوجية، أن متغير اإلنتماء إلى نوع معين من األحياء 
  .يؤثر واقعيا في تحديد شكل العالقة بين األخ و األخت

لى أن أساليب التنشئة االجتماعية في األحياء الراقية تختلف عن تلك في األحياء توصلنا إ
الشعبية، فالمبحوثات في األحياء األولى يتمتعن بحرية مثل إخوتهن، مقارنة بالمبحوثات 

  .من حي شعبي، فهن ال يتعرضن للنقد من طرف األخ 
لى ذهنية الوالدين لتمتد إلى األبناء، أما في األحياء الشعبية فتبقى األفكار التقليدية تسيطر ع

فيعتمد أسلوب التمييز االجتماعي للمجال و الزمان، كأسلوب اجتماعي للمحافظة على 
الثقافة الذكورية، و تبقى األخت مفتاح الرجولة، و متغير تدخل األخ في شؤون أخته هو 

  .الدليل الكبير على رجولته و خوفه على عرضه
 في تقليـص حدة ة كبيـرمساهمة التعليمـي العالي للوالدين  المستوىساهمي        

األفـكار و اإليديولوجية المدعمة للذكر على حساب األنثى، و الزيادة من فرص التساوي 
بين الجنسين خاصة في التعليم و العمل، و ربط مفهوم الشرف بالقيم االجتماعية التي 

  ... األمانة الصدق، النزاهة،:مساهمتهتثبت أفعال الفرد و 
يتجه تفكير األحياء الراقية نحو االتصال الدائم بين الجنسين، و الذي يتمثل في         

الحوار و المناقشة و احترام رأي اآلخر، كذلك نحو التعاون في كل الميادين سعيا منهم 
 الحوار،: لزيادة عوامل العالقة الجيدة، و تحقيق التفاعل اإليجابي الذي يأتي عن طريق 

التعاون في كل الميادين، المساندة و التضامن، و لقد أثر المستوى التعليمي العالي 
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للمبحوثين و المبحوثات في هذه األحياء على االهتمام أكثر بالنواحي النفسية و المعنوية 
سواء من ناحية األخ اتجاه األخت أو من ناحية األخت اتجاه األخ، و ذلك من خالل تناول 

  .طفية مع بعضهما و تقبل كل منهما لآلخر المواضيع العا
من ) ت ( الحظنا في الميدان فرقا واضحا، يبدوا شديدا في حديث المبحوثين و         

  : في األحياء الشعبية و يكمن ذلك في) ت ( األحياء الراقية و حديث المبحوثين و 
  يخص حياتهم العائلية  ـ موضوعنا أثار انتباه المبحوثين في األحياء الشعبية باعتباره 1

و هذا ما يعتبرونه سرا من األسرار التي ال يجب البوح بها، و أجوبتهم على األسئلة 
المطروحة تميزت بالبرودة، و غياب عاطفة، و محاولة الكذب إلخفاء الحقيقة ؛ على 
عكس المبحوثين من حي راقي فلقد لمسنا إحساسا بالرضا عن هذه العالقة الجيدة التي 

 بالرباط القوي، و أكبر دليل ملموس في الميدان هو تلك النسبة الكبيرة من تتميز
المبحوثين في هذا الحي الذين يتمنين أن تبقى أخواتهن على ما هن عليه، فهن جيدات، 
على عكس المبحوثين الذين يقطنون األحياء الشعبية فهم يتمنون أن تكون أخواتهن ذوات 

داية بالحي الذي يعيشون فيه، و كأن األخت هي ملك سمعة طيبة في أعين كل الناس، ب
  .  للناس قبل أن تكون ملكا لنفسها 

  : ـ إن المبحوثات في األحياء الشعبية خاصة اللواتي التقينا بهن في دار الشباب ب2
يتميزن بعفوية ال تصدق، لقد وصلت بعضهن إلى حد البكاء وأخرى إلى السب " بوروبة " 

 اضطررنا إلى سماعه، بدون أي تعقيب لكي نتركها تتكلم بحرية، و الشتم البذيء الذي
أغلبهن يطلبن منا العودة لكي يتحدثن معنا، إنهن تعاني من عدم تفهم إخوتهن  ، و بكل 
موضـوعية أحسسنا بعدم القدرة على اإلفادة و بعجزنا الواضـح في تناول الموضوع، و 

زائري، خاصة إذا تعلق األمر بأهم مؤسسة زاد إحساسنا باألزمة التي يعيشها الفرد الج
  .  تنشئوية في المجتمع

في األحياء الراقية ) ت ( إن الحالة المادية الجيدة التي يتمتع بها المبحوثين و         
داخل أسرهم، و السفر إلى الخارج لقضاء عطل الصيف، أو للعمل و الدراسة تجعلهم 

نموذج يعكس التطور التكنولوجي الهائل، كذلك أكثر قابلية لمحاكاة المجتمع الغربي، ك
تقدما على مستوى الذهنيات، بحيث أنها تعتبر التمييز بين الجنسين بإعطاء حرية أكبر 

  . تخلف المجتمععلى حساب األنثى من بين العوامل الثقافية التي تساهم فيللذكر 
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    :االستنتاج العام للبحث �

        خالل مقاربتنا السوسيولوجية لعالقة األخ باألخت في األسرة الجزائرية، و عن 
جدول بسيط و مركب، أردنا أن نعرف  ) 30( طريق الجانب الميداني الذي احتوى على 

ما مدى تحقق فرضيات بحثنا و التي تمثلت عامة في تأثير أساليب التنشئة االجتماعية و 
( جابي في تحديد العالقة بين األخ و األخت، و تأثير نوع الحي عمليات التفاعل اإلي

  .كذلك في تحديد شكل العالقة بينهما ) شعبي، راقي 
لقد تحققت الفرضـيات الثالث لبحثنا، و عرفنا كيف تأثر أساليب التنشئة         

يؤثر فعال االجتماعـية و الطرق التربوية التي يعتمدها الوالدين مع كل من البنت و االبن 
في تحديد العالقة بين األخ و األخت، و في أن مالمح التقسيم الجنسـي للمجال و الزمان 
مازال يمارس في األسـرة، من خالل النتائج الميدانية التي تحصلنا عليها في عينة 

  ) .ت (  مبحوث و 150البحث، المتكونة من  
رية أكبـر من األخ في العديـد رأينا كيف أن الكثير من األسـر تعطي لألخ ح        

الذي ما يزال المجـال " الدخول و الخروج " من المجـاالت وعلى وجه التحديـد مجال 
الرجالي بالدرجة األولى، و يقل شدة هذا التمييز بين الجنسين في األحياء الراقية مقارنة 

  .باألحياء الشعبية 
لجنسين كأسلوب تنشئـوي يأتي عن  تعتمد األحيـاء الراقيـة أكثر على المساواة بين ا

  :طريق مباشر و غير مباشر 
 من خالل منح األخت كما األخ فرصا لتحقيق مركزها االجتماعـي، :مباشـرـ 

  .طموحها الفكري، استقالليتها االقتصادية
من خالل تأثير العالقة بين الوالدين التي كانت بنسبة كبيرة تتميز  : غير مباشـرـ 

 التفهم من طرف األب، و مشاركـتهما في أغلـب القرارات التي بحسن المعاملة و
يتخذونـها، و في بعض األسر تأخذ المرأة على عاتقها كل المسؤولية لتحكمـها في 

  .األمور، و حسن تصرفها 
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فاحترام األب لمهنة األم و تشجيعها على خوض غمار المسؤولية العملية هو بطريقة غير 
ألسرة، و مساهمة في إرساء دعائم العالقات المتوازنة بين مباشرة تشجيع للبنت في ا

  .الجنسين التي يسودها عدم تفضيل األخ على األخت 
نستنتج من خالل مقاربتنا السوسيولوجية التي قمنا بها لعالقة األخ باألخت في         

ات  االنفعالي و النفسي داخل األسرة انعكاساالستقراراألسرة الجزائرية، أن لعامل 
 و تظهر على شكل ردود أفعال ،واضحة على سير و طبيعة معاملة الوالدين لألبناء

ئة األسرية، فإذا كانت أساليب أساليب للتنشحيث تؤخذ كمتباينة حسب الشدة و النوعية، 
 كانت انعكاساتها إيجابية على العالقة بين األخ و ؛اء و التعاون على الحوار البنّتحثّ

  . شكلهااألخت من حيث تحديد
إن الوالدان اللذان ينشئان األخ على احترام أخته، باعتبارها فاعل اجتماعي مثله و         

مكون أساسي لألسرة، يطوران فيه استعدادا كبيرا لضرورة التفاعل اإليجابي معها لضمان 
العالقة الجيدة أو الحسنة، و استمرار العالقات األسرية على المحبة و الطمأنينة مدى 

  .حياة ال
الذي ) األخ على األخت ( أما إذا كانت األسرة تعتمد أسلوب تفضيل الذكر على البنت 

وصل في بعض األسر من األحياء الراقية إلى تفضيله في األكل، يدرك األخ في هذه 
األسرة حقه في التدخل في شؤون أخته، بل ضرورته إلثبات رجولته حتى لو تطلب األمر 

 فهو يعرف تماما أنه في أسرته لن يلقى اللوم، و إنما على العكس إلى ضربها و تعنيفها،
  .التشجيع حتى و لو كان منحرفا 

لقد اعتادت الكثيـر من المبحوثات على تدخل إخوتهن الذكور في شؤونـهن، و         
نزعاجهن خوفا من غضب رغم اعتراضهن في غالب األحيان، إال أنهن ال يظهرن ا

خاصـة إذا كانا كبيرين في اكل التي سوف تحـدث في البيت، و من المشـ الوالدين
  .السـن، ، فيصبحون محط أنظار الجيران و يحدث ذلك خاصة في األحياء الشعبية

إن المبحوثين في األحياء األخيرة التي ذكرناها أعاله، يتمنين أن تتصف أخواتهن بالشرف 
  إلى يوم زواجها، فبعضهم و العفة، بالقيم الثقافية التي تضمن لألخت طهارتها 
  .ال يجد إال أخته لممارسة سلطته، و إثبات رجولته
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فالصفات التي تمناها أغلبهم ال ترتبط بالميكانيزمات التي تساعد على توطيد العالقة بين 
األخ و األخت، و إنما هي عوامل دفاع متجهة إلى المجتمع عامة و إلى الشارع خاصة، 

  .مسجلة لألسرة إلثبات سمعتها و كأن األخت هي العالمة ال
أما المبحوثات من حي شعبي فهن يبحثن عن الميكانيزمات التي تحول عن         

  طريقها عالقتهن بإخوتهن من الحسنة، المتوسطة، السيئة إلى الجيدة، إلى العالقة المتكاملة
 كما التي تضمن لألخت كما األخ حقها في المشاركة بالقرار و الدفاع عن أحالمها،

استطاعت أن تساهم في الدخل االقتصادي لألسرة، فهي تبحث عن التفهم، عن حسن 
  .المعاملة أكثر من أي شيء آخر، فهي تريد أخاها لنفسها، عكس األخ الذي يريدها لغيره

رغم التغيرات االجتماعية، السياسية، االقتصادية، الثقافية التي شهدها المجتمع         
 يشهدها إلى اآلن، إال أن األخ بقي يتمتع بحرية أكثر من أخته، رغم الجزائري و ما زال

أن هذه األخيرة ألصبحت تعامل بطريقة مختلفة عن تلك التي كانت تعامل بها سابقا، حيث 
أنها أصبحـت تتمتع بالقدرة على التعليم و العمل و التكوين في كـافة مجـاالت عديدة  

  .، و اختيار شريك حياتها بنفسها 
 ادهن، اتقاءاجسأما يزال الذكور يطمحون لرؤية أخواتهم محجوبات عن األنظار بستر 

  .للمعاكسات و المضـايقات التي تحدث في األحياء الشعبيـة على وجه الخصـوص
 دورا ، كبعد سوسيولوجي أساسـي لعملية التفاعل اإليجـابي،يلعب االتصال        

 على عامة، و تمتيـن العالقة  بين األخ و األختكبيرا في استمرار العالقات األسرية 
 فهو قيمـة اجتماعية يتلقاها األخ و األخت في كنف األسرة، فتشجيع الوالدين الخصوص،

، يساعد على إرساء الحوار الدائم و ء آرائهمبدا ترك المجال لألبناء إلللحوار و المناقشة و
وز التفكير الجماعي كأسلوب عدم الخوف من إظهار رغبات أو طموحات هؤالء، و بر

برز أهمية المجال األسري كسياق تنشأ في إطاره ت من هنا .حيوي ناجع لمعالجة المشاكل
  .العالقة بين األخ و األخت

أساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدها الوالدين هي على قدر بالغ من األهمية في         
د كانت العالقة بينهما في األسرة الجزائرية تحديد شكل العالقة بين األخ و األخت، و ق

  حسنة في العموم، فرضتها ضـرورة التعايش بينهما، و اعتياد كل من األخ و األخت



 
241

بالخصوص األخت، على أسلوب التمييز بين الجنسين، كونه من الخصائـص الثقافية 
  . للمجتمع الجزائري 

حديث، يحدث عند الفرد صراع ففي مجتمع تشتد فيه التحوالت حيث يعيش القديم و ال
نفسي اجتماعي كبير، فاألخت أكثر من األخ تعاني داخل العالقة األخوية، ألن دور الرجل 

  مازال محفوظا لم يتغير، و الكثير من القيم األخالقية، االقتصادية، االجتماعية 
  . مازال يحافظ عليها

هد كبير نعتقد أنه يفوق بكثير في األخير نقول إن البحث السوسيولوجي هو ثمرة ج        
الجهد الذي يقوم به أي باحث في العلوم الطبيعية الدقيقة، و هذا راجع من جهة إلى 

  الموضوعية التي يجب على الباحث في علم االجتماع أن يلتزم بها الباحث طوال بحثه، 
أخرى و نزع كل األفكار المسبقة، خاصة إذا كان يتناول موضوعا يحس من ناحية أو من 

أنه جزء من ذاتيته، فلقد حاولنا طوال البحث أن نضع ذاتيتنا جانبا، رغم تأثرنا الكبير 
ببعض المقابالت مع بعض المبحوثات في حي شعبي اللواتي وجدنا عندهن قابلية للكالم ال 

  .حد لها، كأنهن براكين تنتظر االنفجار في أي لحظة
ستغل في تلم المتغيرات السوسيولوجية الكثير من لم تكن الظروف لصالحنا،         
ع العالقة بين األخ وموضهذا البحث في  ثريبالمقابل أن يستغلها غيرنا و ينأمل الواقع، 

تليها أخرى من أجل رسم مالمح  و األخت، و ما البحث في الحقيقة إال خطوة معرفية،
  .المعرفة العلمية في الحقل السوسيولوجي
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   : المراجع المستعملة في البحث •
   :المصادر و المراجع باللغة العربية: أوال 

   :المصادرـ 
  .ـ القرآن الكريم 1
  :الكتـب ـ 

   : كتب منهجية و معاجمـ 

  مكتبة الفالح،  :  الكويت؛1 ط،أضواء على الدراسة الميدانية، )ثابت (  ـ ناصر 2
1984.  

  دار الفكر :  القاهرة ؛1 ط،م االجتماع بين النظرية و التطبيقعل، )صالح (  ـ الفوال 3
  .1996     العربي، 

  ،القواعد و المراحل، و التطبيقات،منهجية البحث العلمي ـ مجموعة من المؤلفين، 4
  .1997دار وائل للنشر، :      عمان 

رق                                                         ، و طمناهج البحث العلمي، )محمد ( ، الذنيبات محمود )عمار (  ـ بوحوش 5
  .1995ديوان المطبوعات الجامعية، : إعداد البحوث، الجزائر 

  المنهج في علم االجتماع في ضوء النظرية و التكامل المنهجي، )محمد (  ـ عارف 6
  .1975مكتبة األنجلومصرية، :      ، القاهرة 

  دار : ، القاهرة بحوث في علم االجتماع المعاصر، )لفتاح السيد عبد ا(  ـ عفيفي 7
  .1996     الفكر العربي، 

       :  بيروت ؛1 طإحسان محمد الحسن،: ، ترمعجم علم االجتماع، )ميشال (  ـ دينكن 8
  .1981الطليعة للطباعة و النشر،      دار 

  :  كتب خاصة بعلم االجتماعـ 

  المكتبة العصرية، : ، بيروت مقدمة ابن خلدون ،)عبد الرحمن (  ـ ابن خلدون 9
      1999.  
  ديوان المطبوعات : ، الجزائرنحو علم اجتماع نقدي، )عنصر (  ـ العياشي 10

  .       الجامعية، دون تاريخ 
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  دار الشروق للنشر: ، عمان مقدمة في علم االجتماع، )عثمان (  ـ  إبراهيم 11 

  .1999     و التوزيع، 
  دار الطليعة: ، بيروت مقدمات لدراسة المجتمع العربي، )هشام ( شرابي  ـ 12

  .1991، 4       للطباعة و النشر، ط
  : اإلسكندرية ؛1 ط،التفاعل االجتماعي و المنظور الظاهري، )علي الشتا (  ـ السيد 13

   .2000       المكتبة المصرية، 
  موفم للنشر،: ، الجزائر السويديمحمد : ، تر شجرة الحضارة،)رالف (  ـ لينتون 14

  .1990، 2ج        

   : كتب خاصة بالمجتمع و المرأة ـ

  دار النهضة للطباعة :  بيروت؛ 2ط ،القيم و العادات االجتماعية، )فوزية(  ـ دياب 15
  .1980        و النشر،

                                م دار العل:  بيروت ؛2 ط،التجزيئية في المجتمع العربي، )نازك (  ـ المالئكة 16
  .1980ماليين ،         
  دار النهضة: ، الزواج و العالقات األسرية، بيروت الزواج، )سناء (  ـ الخولي 17

  . دون تاريخ      العربية،
  كتـبةم: القاهرة ؛ 1ط، الفيلسـوف المسـيحي و المرأة، )عبد الفتاح( ـ إمام 18

  .1996       مدبولي،  
  :  ؛ بيروت 1هزبيت عبودي، ط: ،  ترنقد مجتمع الذكور ،)روجيه ( قارودي ـ   19  

  .1982الطليعة للطباعة و النشر،        دار 
    المرأة العربية بين ثقل الواقع و تطلعاتوآخرون، ) عبد القادر (  عرابي ـ  20  

  .1999ز دراسات الوحدة العربية، مرك: بيروت ؛1 ط،التحرر          
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   : كتب في علم النفسـ 

  المؤسسة العربية :  بيروت ؛1 ط،الطبيعة اإلنسانية، )زهير (  ـ محمود الكرمي 21
  .1995      للدراسات و النشر، 

  ، أنماطها السلوكية و األسطورية،التحليل النفسي للذات العربية، )علي (  ـ زيعور 22
  .1982دار الطباعة و النشر، :        بيروت 

  

   :المجالت و الدورياتـ 
   
  اخل األسرة في المجتمع     دوضعية المرأة و العنف " ،)محمد (  ـ حمداوي 23

   .2000، جانفي ـ أفريل 10، عدد مجلة إنسانيات، "      الجزائري التقليدي
  

   :الجامعيةالرسائل  ـ

   الممارسات ة و أثرها في السلوك و التنشئة االجتماعي" ، )نصيرة ( ـ عقاب 24
  ،  ماجستير، معهد علم االجتماع، جامعة الجزائررسالة( "   للفتياتاالجتماعية      

   .)1995ـ  1994
    المرأة الجزائرية و نموذج تنشئة الفتاة في إطار التغير" ، )كريمة ( شادر  ـ 25

  ، جامعة الجزائر، هد علم االجتماع رسالة ماجستير، مع( االجتماعي      
      ).2001ـ 2000

  

  : المراجع باللغة الفرنسية: ثانيا 
  

-  Livres : 
 

- Livres méthodologiques et dictionnaires : 

  

26 – GRAWITZ ( MADELAINE ), Méthodes des sciences Sociales, Paris : édition          

         Dalloz, 9éme édition, 1993.    

27 – ANGERS ( MAURICE ), Initiation à la méthodologie des Sciences humaines, Alger :         

        Casbah université, 1997.  
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28 – JAVEAU ( CLAUDE ), L’enquête par questionnaire, manuel à l’usage du praticien,        

        Paris : édition l’organisation, 1987.                         .                                                                          

29 – GRAWITZ ( MADELAINE ), Lexique des sciences sociales, Paris : édition Dalloz, 

        6éme édition, 1994.  

29 – RAYMAND ( B ), BESNARD ( P ), CHERKAOUI ( M ), LECUYER ( B ),  

        Dictionnaire de sociologie, Paris : Larrousse, 1999. 

30 – Le petit Larousse , illustré, Pari : Larousse – Bordas, 1997.  

 

- Livres de sociologie : 

 

31 – CAZENEUVE ( JEAN ), Sociologie du rite, Paris : P.U.F , 1971. 

32 – MAUSS ( MARCEL ), Essai de sociologie, Paris : éditions de Minuit, 1969.  

33 – MARHERBI ( ABD ELGHANI ), La pensée sociologique D’ibn khaldoune , Alger :   

       S.N.E.D , 1971. 

34 – MYERS ( GAIL ) , MYERS ( MICHEL ), Les bases de la Communication humaine,              

       trad. : GERMAIN (N), Montréal : Mc graw hill éditeurs, 1990. 

35 – AMADO ( GILLE ), GUTTET ( ANDRE ), Dynamique des Communication dans les   

        groupes, Paris : Arman Colin, 2éme Edition, 1993 .         

36 – BOURDIEU ( PIERRE ), Sociologie de l’Algérie, Paris : P.U.F, 1974. 

37 – FISHER ( ROGER ), BROWN ( SCOTT ), D’une bonne Relation à une négociation               

        réussite, Paris : éditions du Seuil, 1982. 

.2000,  érés-caneédition Ar , L’indifférence des sexes,  )CENT VIN(  THIERRY –38  

 

- Livres sur la société et la femme : 

 

39 – BOUTEFNOUCHET ( MUSTAPHA ), La famille algérienne, Evolution et             

     caractéristique récentes, Alger :S.N.E.D, 1980. 

40– BOUTEFNOUCHET ( MUSTAPHA ), Système social en Algérie , Alger : O.P.U,   

        1984. 

41– LACOSTE – DUJARDIN ( CAMILLE ), Yasmina et les Autres,de Nanterre et  

      d’ailleurs, Paris : édition la découverte, 1992. 

42 – M’RABET ( FADELA ), La femme algérienne , suivi de : les Algériennes, Paris :   
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      édition Maspéro, 1969. 

43 – ABROUS ( DAHBIA ), L’honneur face au travail des femmes En Algérie, Paris :  

       L’harmattan, 1989.   

44 – ASCHA ( CHASSAN ), Du statut inférieur de la femme en Islam, Paris :  

      L’harmattan, 1989. 

45 – MORAND ( CHARLE ), Famille musulmane, Alger : Adolphe Jourdan, 1903. 

46 – LACOSTE – DUJARDIN (CAMILLE), Des mères contre les Femmes, maternité et    

      patriarcat au Maghreb, Paris : la Découverte, 1985. 

47 – GAUDRY ( MATHEA ), La femme Chaouia de l’auresse, Paris : Librairie orientaliste,  

      1929.   

48 – NAAMANE – GUESSOUS ( SOUMAYA ), Au  delà de Toute pudeur, Maroc : édition       

      E.D.D.I.F, 6éme édition, 1990.  

49 -  DESPARMET ( JEAN ), L’enfance, Alger : Imprimerie Algérienne, 1927. 

50 -  TILLION ( GERMAINE ).  Le Harem et le Cousin, Paris, Edition du seuil, 1966. 

51– MINCES ( JULIETTE ),  La femme dans le monde arabe, Paris : Edition Mazarine,     

      1980. 

52 – BENOUNE ( MAHFOUD ),  Les Algériennes, victimes de la société- néo patriarcale,   

      Alger : Editions Marimour, 1ére Edition, 1999.  

53 – ALLAMI ( NORIA ), Voilées, dévoilées. Etre femme dans le monde arabe, Paris :   

      Editions L’harmattan, 1988. 

54 – ZERDOUMI ( NEFISSA ), Enfant d’hier, l’éducation de l’enfant en milieu  

      traditionnel Algérien, Paris : François Maspero, 1970. 

55 – DE BEAUVOIR ( SIMONE ), Le deuxième sexe, les faits et les mythes, Paris :   

       Gallimard, Tome 1, 1949. 

56 – EL SAADAOUI ( NAWAL ), Femmes Egyptiennes, tradition et modernité : TRABELSI    

       (A) et CHETAOUI (E), Paris : Edition les femmes, 1991. 

57 – GERMAIN-ROBIN ( FRANCOISE ), et al. ,  Aujourd’hui les femmes , Paris : Editions  

       sociales, 1981.  

58 – DORE-AUDIBERT ( ANDREE ), et al. , Femmes de méditerranée, Paris : Karthala,   

       1995.  

59 – ADDI ( L’HAOUARI ), Les mutations de la société Algérienne, Famille et lieu social   

      dans l’Algérie contemporaine, Paris : La découverte, 1999. 
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- Livres de culture et de l’anthropologie : 

 

60 – LABURTE – TOLRA ( PHILLIPE )  WARNIER (JEAN), Ethnologie                              

          Anthropologie, Paris : P.U.F, 1993                                                                                                                     

61– CHEBEL ( MALEK ),  L’imaginaire arabo musulman, Paris : P.U.F, 1993.                         

62 – OUITIS (AÏSSA),  Possession, magie et prophétie en Algérie, Paris : Editions                          

         L’arcanthere, 1984.                                                                                                                 

63 – DURAND (WILL), Histoire de la civilisation, trad. MOURAY (C), Paris : édition   

      Payot, tome 1, 1941. 

64- BORNEMAN (ERNEST), Le patriarcat, Paris : P.U.F. 1979. 

65 - ACHARD (GUY), La femme à Rome, Paris : P.U.F. 1995. 

66- AROUA (AHMED), L’islam et la morale des sexes, Alger : O.P.U,  E.N.A.L, 1990. 

67- BARBET (CHARLE), Questions  sociales et ethnographiques , Alger, JULES   

     CARBONEL, 1921. 

68 - BOUHDIBA (ABD EL WAHAB), La sexualité en islam, Paris : P.U.F, 1ère édition,  

      1975.  

69 - MEGHERBI (ABD EL GHANI), Culture et personnalité Algérienne de Massinissa  

       à nos jours,  Alger : O.P.U, 1986. 

70 - KHOSROKHAVER (FERHAD), L’islam des jeunes, Paris : édition Flammarion,   

       1997. 

 71 – ANDRIO (BERNARD), Les cultes du corps, éthique et science, Paris : L’Harmattan,   

       1994. 

72 – BRETEAU (CLAUDE-H) et al. , Production, pouvoir et parenté, Paris : Librairie   

        orientaliste, 1981.  

73 – MEAD (MARGUERITE), L’un et l’autre sexe, Trad : ANCELOT (C) et ETIENNE (H),  

       Paris : Gonthier, 1966. 

74 – LACOSTE – DUJARDIN ( CAMILLE ) et al. , Maghreb peuple et civilisation, Paris :   

       La découverte, 1995. 
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- Romans : 
 

75 - MOUZAYA (LAURA), La fille du berger, Paris : édition L’Armattan, 1997.        

76- FARAON (MOULOUD), Le fils du pauvre, Alger : E.N.A.L, 1986. 

77 - GHALEM (ALI), Une femme pour mon fils, Paris : édition Seros , 1979. 
 

 

- Revues et périodiques : 
 

78 – ZERDOUMI (NAFISSA), La fille de la compagne,  Carnets de l’enfance, 7,   

      U.N.I.C.E.F , 1968. 

79– BELKADI – MAAOUIA ( ALIA ),  ‘‘ Quelques hypothèses pour la compréhension des    

      différences sexuelle et sociale ’’ , Cahier du C.E.R.E.S., 3, 1986, p 25. 

80 – VIROLLE (M.F),  Quelques aspects de la criminalité d’honneur, in, LIBYCA, tome  

      30-31, 1982. 

- Journaux : 
 

81– Journal nouvelle république, quotidien Algérien, 710, 6 juin 2000. 

 

 ثالثا: المراجع باللغة االنجليزية : 

        Saq :  London, women in modern Iraq, Honour and shame, ) SANA (  ALKHAYAT –82 

       Books, 1990.           
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  استمارة البحــث •
  

  .في المكـان المناسب) X(ضع عالمـة 

  

  :)ة(البيـانات الخاصة بالمبحوث : المحور األول
  ..............:الجنـس -1
  : ...............السـن -2
 أمي              ثانوي  : تعليمي لمستوى الا -3

   إبتدائي           جامعي                         
                          أساسي 

  
   بطال  عامل           طالب        :  الوضعية الحالية – 4
  ............................ إذا كنت تعمل أذكر المهنة التي تمارسها ؟ – 5 
  : هل تساهم بأجرتك في الميزانية الشهرية لألسرة ؟ – 6 

                        نعم                              ال 
  

   : البيانات الخاصة بالمحيط األسري للمبحوث: المحور الثاني 
  :  أذكر سن الوالدين – 7
  :....................... األم – ب:................... األب –أ 
  :  ما هو المستوى التعليمي للوالدين – 8
  :....................... األم –ب :.................. األب –أ 
  :  أذكر مهنة الوالدين – 9
  :........................ األم –ب :................. األب –أ 
   شقة   فيال            بيت تقليدي            :  نوعية السكن – 10
   حي شعبي حي راقي                   :  نوعية الحي  – 11
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  : ............. عدد اإلخوة  – 12
  : العالقة بين الوالدين : المحور الثالث 

  : ؟ كيف تقيم العالقة بين الوالدين – 13
  سيئة            متوسطة               حسنة                جيدة         

  : ؟ هل يتشاور والديك في كل األمور– 14
             أبدا         نادرا             أحيانا            دائما  

  :؟) األب ، األم  ( خراآلطرف  ال هل تالحظ تسلط طرف على– 15
         نعم                      ال  

   : ؟ إذا كان نعم من المسيطر-   
       األب                      األم 

  .................................................. ما هو رأيك في ذلك ؟– 16
.................................................................................  

   : أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة من طرف الوالدين: المحور الرابع 
  ) : األبناء (  كيف هي معاملة الوالدين لكم – 17

       حسنة                متوسطة                    سيئة     جيدة        
  .............................................. في كل الحاالت وضح ذلك ؟– 18

...................................................................................  
........................................     .............................................  

  :   ؟ هل يوجد تفضيل بين األبناء في أسرتك–19
        نعم                                  ال 

  : ؟ أي من الوالدين يفضل بينهم - 20
         األب                               األم 

   :  ؟سين في أسرتك هل هناك تمييز بين الجن– 21
        نعم                                  ال 

  :.................................... ما رأيك في ذلك في كلتا الحالتيـــن – 22
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.....................................................................................  
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  ..................... :...........................................آخر حدده امتياز 
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  :  هل ترى أن األخ يتمتع بحرية أكثر من األخت ؟ – 25
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  : ........................................................ ما رأيك في ذلك ؟ – 26

....................................................................................  
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.....................................................................................  

  : هل هناك حوار بين أفراد األسرة عامة ؟ –28
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  ) لألخت (  كيف تقيمين عالقتك بأخوتك الذكور ؟ –44
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