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  :ةـقدمامل
على مساعدة األفراد واجلماعات واتمعات إن اخلدمة االجتماعية مهنة تطبيقية تعمل 

على حل مشكالم االجتماعية ويتحدد يف إطار العمل املباشر مع اتمع مبستوياته املختلفة 
طار م بإ اخلدمة االجتماعية اليت تلتزا تنظيم اتمع فهو طريقة من طرقأم) فردمجاعة، جمتمع(

 بقيمها وتم مبجال العالقات االجتماعية على مستوى املنظمات واتمعات ودف اخلدمة ويتأثر
 يف  من التنظيم ومن النضج االجتماعيإىل مساعدة اتمع من خالل الوصول به إىل درجة متقدمة

اعية فتتسابق العالقات ويف فهم املشكالت ويف املقدرة على مواجهتها إىل أن حيقق أهدافه االجتم
وتتكامل مجاعاته وتصل إىل إشباع احتياجاته بأقل قدر من الصراعات االجتماعية ومن مث تتحقق 

  .أهداف اتمع املنشودة
اليت تعد من أكثر فروع علم ) الريف واحلضر(وقد بلغ اخللط حدا كبريا يف دراسات 

 نطاق احلضرية اتساعا إىل االجتماع تداخال مع فروع املعرفة األخرى ويعود ذلك يف تقديرن
ني مناطق التأثري بشكل أصبح معه ضروريا  بوتأثرياا املتعددة، كل ذلك ساهم يف صعوبة التمييز

 املفاهيم وفرز اخلصائص وااالت تارخييا اسة سوسيولوجية متخصصة قصد حتديدأن جتري در
  .وميدانيا

أهم املواضيع اليت يتناوهلا علماء ويعد موضوع اخلدمات االجتماعية يف القطاع الريفي من 
وعلى الرغم من أن اتمع الريفي من أقد أشكال اتمعات إال أن علم االجتماع االجتماع، 

  .الريفي يعترب من أحدث العلوم االجتماعية 
ومل كانت غالبية سكان الدول النامية عامة والعربية خاصة من الريفيني ،فإن كل اهتمام 

 االجتماع الريفي يشكل مسامهة فعالة يف النهوض ؤوالء السكان وتنمية يبذل يف جمال علم
و أن هناك عالقة وثيقة بني علن االجتماع الريفي وكل من علم االجتماع العام . اتمع الريفي 

وعلم االجتماع احلضري ، وعلم النفس االجتماعي لوجيا بوروثوعلم االجتماع البدوي ،واألن
دمة االجتماعية ،واالقتصاد وعلم السكان ،كذلك عالقة على االجتماع وعلم السياسة ،واخل

وزوايا االهتمام الدارسني للمجتمع الريفي ومن هنا فقد تنوعت املداخل  . اإلحصاءالريفي يف علم 
وفقا  موعلم االجتماع الريفي وفقا لتخصص الباحثني ومنظور رؤيتهم للمجتمع ومراكز اهتماما 

من خالل معاجلة جمموعة من احملاور املرتبطة مبوضوع هلذا قمت ذا البحث ، وهلذا املنظور 



  

وقد اشتملت خطة البحث الدراسة حيث تناولت موضوع اخلدمة االجتماعية يف الريف اجلزائري 
  :على سبعة فصول هي على النحو التايل 

ختيار  اأسباباإلطار املنهجي للدراسة وقد احتوى على اإلشكالية ، : األولالفصل 
  املوضوع، أهداف الدراسة ، الفرضيات ،حتديد املفاهيم 

  .ويتناول مفهوم الريف : الفصل الثاين
مدخل سوسيو تارخيي للخدمة االجتماعية ، ويوضح تاريخ اخلدمة  :الفصل الثالث

  .االجتماعية واالجتاهات النظرية هلا
  .  اخلدمة االجتماعية الريفية وجماالاويتناول: الفصل الرابع

مدخل سوسيو تارخيي للريف اجلزائري وواقع اخلدمات وقد تناولت فيه : الفصل اخلامس
  .االجتماعية فيه 

    .ويتناول اإلجراءات املنهجية للدراسة: الفصل السادس 
  . البيانات امليدانية ويتناول عرض و حتليل  و تفسري : الفصل السابع 



  

  :الفصل األول
  لدراسةلاإلطار املنهجي 

  :إلشكاليةا/ 1
حيظى موضوع اخلدمة االجتماعية باالهتمام من كافة االختصاصات وذلك من منطلق 
اإلميان بقيمة اإلنسان، وتعد برامج اخلدمة خلدمة اإلنسان واجلماعة واتمع، وتم اخلدمة 
 االجتماعية بالعالقات االجتماعية وما ميكن أن ينتج عنها من مشكالت التكيف بني الفرد وبيئته

ومن خالل أدوار األخصائيون االجتماعيون وخربم مع الناس ومعرفتهم مبوارد اتمع 
  .واستثمارها إلشباع حاجات اتمع

وتقوم اخلدمة االجتماعية على تلبية احتياجات اتمع من خالل برنامج علمي يقوم على 
تماعية وعالجها بصور استقصاء ودراسة املشكالت االجتماعية وختطيط احتياجات التنمية االج

مالئمة من خالل تنظيم اخلدمات االجتماعية بإشراف اهليئات اخلاصة واألجهزة احلكومية ملساعدة 
احملتاجني وحتقيق أهداف التنمية االجتماعية على أسس مدروسة ودف إىل تأمني مستوى مناسب 

 االجتماعي يؤمن بأمهية التغيري من احلياة لكافة أفراد ومجاعات اتمع وحتقيق التوازن واالستقرار
االجتماعي اهلادف لنمط الضبط االجتماعي يف اتمع لكافة مجاعات اتمع نتيجة منو األفكار 

  .اخلاصة حبقوق اإلنسان وقيمة الفرد وتقدير كرامته وتأكيد مسؤولية اتمع حنو أعضائه
ء هي اليت مهدت السبيل وقد كانت اجلذور األوىل لتطور فكرة اإلحسان ورعاية الفقرا

لنشأة وتطور اخلدمة االجتماعية كمهنة إنسانية يف ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة 
  .أمثرت عن بناء فكري خاص حيمي النظام القائم وحيافظ على عناصره األساسية

عن وتزداد أمهية دور األخصائي االجتماعي يف القطاع الريفي الذي يتميز بأمهية خاصة 
كافة قطاعات اتمع ملا ميثله من نوعية خاصة من حيث حجمه ومشاكله اليت ترجع أساسا إىل 

  .أبعاد تارخيية واقتصادية واجتماعية وسياسية
وبناءا على أمهية هذا القطاع فلقد أصح النهوض به ضرورة اجتماعية يفرضها الشعور 

واجتماعية إذا ما قورن بالقطاعات األخرى بأمهية هذا اجلانب من جمتمعنا الذي ميثل هوة ثقافية 
من اتمع، ومنه جاء التأكيد على أن التنمية اجلادة يف الدول النامية ال ميكن أن تتم دون عناية 
خاصة بالريف، فال وض وال تنمية بدون إصالح اجتماعي ريفي وتنمية ريفية شاملة، إذ البد من 



  

لكافة املواطنني بغض النظر عن مهنهم ومناطق إقامتهم، ويف توفري العدالة االقتصادية واالجتماعية 
بإعتبار " أن عملية التغيري تأيت أساسا من الريف وليس من املدينة" "ابن خلدون"هذا اإلطار يؤكد 

أن العمران البدوي أقدم من العمران احلضري ألنه سابق عليه وأصل له، فالبدو أصل للمدن 
  .واحلضر وسابق عليهما

ان الريف ميثلون فئة هلا وجود تارخيي تفسره عالقة القوة التارخيية اليت عاشوا يف يبقى سك
ظلها بل وضمن بنيان اجتماعي ذو ثقافة خاصة، فللبداوة خصائصها كما للحضارة خصائصها 

  .أيضا
  :ويظهر دور اخلدمة االجتماعية يف النقاط التالية

 يكمل املدينة باعتباره أكثر كثافة فإنه  هناك حقيقة ال ميكن جتاهلها تتمثل يف أن الريف-
يستطيع أن يغذي املدينة باليد العاملة واملواد الغذائية فهو مصدر الطاقة اإلنتاجية، كما أن املدينة 
مع ارتباطها بالتنمية واحلضارة تكمل الريف بتزويده بالعلوم والتكنولوجيا فهناك تأثري متبادل بني 

الريفي اليت عرفتها اجلزائر بعد االستقالل جتعلنا نؤكد أن األصل االثنني كما أن ظاهرة الرتوح 
  .االجتماعي لسكان املدينة هو الريف

 رغم كل ذلك مل تنل هذه اتمعات حضها من العناية باملقارنة مع اتمعات احلضرية -
هي يف اية وبالتايل فإا ال تستطيع اخلروج من ختلفها، وعلى ذلك فإن خدمة اتمعات الريفية 

  .األمر تكوين األرضية الصلبة ملنطلق التقدم يف البلدان النامية
والريف اجلزائري بدوره يعاين من مشاكل وإمهال كغريه من أرياف الدول النامية وهذا 
الوضع شكل دوما عامل قلق لدى األفراد واجلماعة ، فهذا البناء االقتصادي الضعيف من حيث 

خدمة قد انعكس على البنيات االجتماعية والثقافية وبقية النظم االجتماعية املردود واألدوات املست
 ن،وهذا ما جعل اتمع الريفي  يتتطلع إىل حتسني أوضاعه وذلك من خالل  خدمته يف شىت امليادي

  اخل ....واهم هذه اخلدمات الصحية والتعليمية والزراعية والربيدية والترفيهية 
  :بة عنه هووالسؤال الذي نود اإلجا

  .ما هي اخلدمات االجتماعية اليت تقدم للريف؟
  .وهناك أسئلة هامة سأحاول اإلجابة عنها يف سياق هذه الدراسة

  . هل تتوفر مجيع اخلدمات يف الريف اجلزائري؟-



  

  . إىل أي درجة سامهت هذه اخلدمات يف تنمية الريف؟-
  .ا؟ هل استطاع الريف أن يتغلب على الصعوبات اليت يواجهه-

II /أسباب اختيار املوضوع:  
  . التعرف على اال الزراعي الريفي-
  . حماولة حتديد توزيع اخلدمات الصحية-
  . التعرف على املستوى التعليمي والديين يف الريف-
  . التعرف على مدى توفر اخلدمات يف جمال األسرة والطفولة-

III /أهداف الدراسة:  
  .من خدمات يف جمال اخلدمة الفالحية التعرف على ما تقدمه الدولة -1
  . الكشف عن اخلدمات الصحية املتوفرة يف الريف-2
  . حماولة حتديد جماالت اخلدمة الترفيهية يف الريف-3
  . التعرف على دور التعليم يف الريف-4
 لفت اإلنتباه إىل منط هام يف اتمع وهو الريف، وحماولة الوقوف على أهم املتغريات -5

  .دث بداخلهاليت حت
  . إعادة االعتبار للريف كجزء ال يتجزأ من اتمع اجلزائري، كما ال جيب ميشه-6

IV /الفرضيات:  
  :الفرضية العامة §

حيظى القطاع الريفي باخلدمات االجتماعية يف اال التعليمي واال االجتماعي 
  . والزراعي يوالصحي،اال التروحي



  

  :الفرضيات الفرعية
  :األوىلالفرضية 
 الثقايف ليستفيد الريف من اخلدمات التعليمية يف اال االجتماعي، واا: ومؤداها

  .والتربوي
اهلياكل اخلدماتية تؤدي وظيفتها يف : أما الفرضية اجلزئية فقد صيغت على النحو التايل 

  . املدارس الريفية كما ينبغي
  :الفرضية الثانية 

  .لى خدمات ترفيهية وصحيةحيصل اتمع الريفي ع: ومؤداها
إن عدد املراكز الصحية يف الريف كايف : أما الفرضية اجلزئية قد صيغت على النحو التايل

  .للتلبية حاجيات الريفيني ، كما أا تتوفر على خمتلف التجهيزات  الصحية 
  :الفرضية الثالثة

  .يتوفر الريف على بعض اخلدمات الربيدية والزراعية: ومفادها
إن اخلدمات الزراعية سامهت يف التخفيف من الصعوبات : لفرضية اجلزئية ومفادها أما ا

  .اليت يواجهها الفالح اجلزائري 
V /حتديد املفاهيم:  
  : اخلدمة االجتماعية-1
  :تعريف قاموس علم االجتماع §

جمال مهين متخصص يهتم بتطبيق املبادئ السوسيولوجية : "اخلدمة االجتماعية على أا
كالت جمتمعية ذات طبيعة خاصة وللتخفيف من حدة بعض املشكالت الفردية، هلذا يهتم حلل مش

األخصائيون العاملون يف حقل اخلدمة االجتماعية ملعاجلة العديد من املشكالت الفردية املتصلة 
بتوافق التقييم االجتماعي وحسن أدائه لوظيفته يف اتمع وكذلك بتكامل الفرد يف هذا التنظيم، 

1("تم مبادئ اخلدمة االجتماعية املتخصصة بالفقر والبطالة وتوجيه الشباب وتنظيمهمو(.  

                                                
 .449-448ص . ، مصر، دار املعرفة اجلامعية، بدون تاريخ، صقاموس علم االجتماع. حممد عاطف غيث/  د-)1(



  

  :يلني ومتروتعرف السيدة ه §
طريقة علمية خلدمة اإلنسان، ونظام اجتماعي يساعده على : "اخلدمة االجتماعية بأا

سن القيام حل مشاكله وتنمية قدراته، ويساعد النظم االجتماعية األخرى يف اتمع على ح
بدورها، كما يعمل على خلق نظم اجتماعية جديدة تظهر حاجة اتمع إليها يف سبيل حتقيق 

  .)1("رفاهية أفراده
  :تعريف أمحد كمال أمحد §

اخلدمة االجتماعية طريقة علمية خلدمة اإلنسان ونظام اجتماعي يقوم حبل مشكالته "
 يف اتمع للقيام بدورها وإجياد نظم اجتماعية وتنمية قدراته ومعاونة النظم االجتماعية املوجودة

  .)2("حيتاج اتمع لتحقيق رفاهية أفراده
  :التعريف اإلجرائي §

اخلدمة االجتماعية هي املعرفة النظرية والعملية ملساعدة الفرد واجلماعة واتمع، فهي 
  .خدمة فردية ومجاعية وجمتمعية

حماولة الوصول إىل نظريات تفسرها وإىل قوانني فأما املعرفة النظرية، فهي دراسة احلالة و
، مث العالج )تشخيصها(تتحكم فيها، وأما املعرفة العملية، فهي دراسة احلالة، مث التشخيص 

  .مث التنفيذ) معاجلتها(
  .وأما املساعدة، فهي عبارة عن تلك اجلهود املبذولة لفائدة الفرد واجلماعة واتمع

  : الريف-2
ملفهوم يطرح على الباحث للوهلة األوىل مسألة الفروق الريفية احلضرية، إن حتديد هذا ا

هذه الفروق الريفية احلضرية، تظهر يف االختالف بني االني الريفي واحلضري والتعاريف املصاغة 
يف هذا الشأن بسبب صعوبة التفريق يف غالب األحيان بني ما هو حضر نظرا لتداخل االني ومن 

  .ختالف الفروق الريفية احلضرية من جمتمع آلخر حسب درجة التقدمجهة أخرى إل

                                                
 .123-122ص . ، ص1968، عامل الكتب القاهرة،  والتغري االجتماعياخلدمة االجتماعية. الفاروق زكي يونس/  د-)1(
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ومن بني تعاريف اتمع الريفي، تلك اليت جتعل الزراعة عامال أساسيا يف نظام اتمع 
الريفي، غري أن اختصاصه بالزراعة ال مينع من وجود نشاطات أخرى غري زراعية يقوم ا الريفيون 

  .)1(م فقطيف القرى أو خيتص ا بعضه
على أنه صورة الرابطة القائمة بني األشخاص ومؤسسام يف " "دوايت ساندرسون"عرفه 

  .)2("منطقة حملية يعيشون فيها على الزراعة ويف قرية متثل عادة حمور نشاطام اجلمعية
ويف تعريف آخر حيدد اتمع الريفي احمللي بأنه مجاعة من الناس لديهم شعور باإلنتماء  •

نطقة معينة يعيشون فيها والذين يتعاملون مع بعضهم البعض يف املدارس وغريها إىل م
من املنظمات والشعور باملسؤولية قد ال يكون متواجدا دائما إال أنه ميكن االعتماد عليه 
عندما تنشأ مواقف تتطلب عمال موحدا والقرية بإعتبارها وحدة تنظيم اتمع الريفي 

منوذج له طريقة معينة يف احلياة تعتمد أساسا على "لقرية هي ا: ميكن حتديدها كما يلي
  .)3("الزراعة

  :التعريف اإلجرائي §
إذا الريف هو اتمع الذي يغلب على بيئته الطبيعية طابع النشاط الزراعي، وما يتعلق به 
من خدمات ويعمل أغلب سكانه يف الزراعة، وحيتوي على كثافة سكانية أقل مقارنة باحلضر، 

وحسب الديوان الوطين . ضافة إىل وجود سكنات مبعثرة ويتربع على مساحات كبرية جداباإل
  . جمموع السكان العاممن 50.33%لإلحصاء فإن سكان الريف اجلزائري يشكلون نسبة 

  

                                                
 كلية العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، ، رسالة ماجستري، جامعة باتنة،"بني الثابت واملتغري"، نظام الزواج يف الريف اجلزائري:  راضية لربش-)1(
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 .359، اإلسكندرية، ص 2006، دار املعرفة اجلامعية، قاموس علم االجتماع.  حممد عاطف غيث-)2(
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  :الفصل الثاين
  مفهوم الريف

  :املفاهيم يف علم االجتماع الريفي/ 1
اصة علم االجتماع الريفي احلضري إن معركة علم االجتماع هي معركة مفاهيم وخ

وهلذا فإن الضرورة قد تدعونا أكثر للخوض يف بعض هذه املفاهيم وملعرفة ما قاله العلماء 
والباحثون يف هذا الصدد أو حول مفهوم الريف على وجه اخلصوص، كي نتمكن من الغوص يف 

علمية من خالل التثبت من حتديد علم االجتماع الريفي، ومدى إمكانية الوصول إىل التعميمات ال
املصداقية العلمية واملنهجية لتلك التعميمات ويف األخري يف كيفية توظيفها بشكل علمي من قبل 
الباحثني والدارسني دون الوقوع يف املزالق العلمية واألخطاء املنهجية أو اآلراء الشائعة واملتحيزة 

 مث الرقي بالبحوث السوسيولوجية الريفية خاصة عندما يتعلق األمر مبجتمعات العامل الثالث ومن
  .إىل مستوى عال جدا من الواقعية العلمية والدقة يف النتائج

وهذا كله جيعلنا ننتهج طريقة يف االستعراض ألراء العلماء يف جمال علم االجتماع الريفي 
في يف ضوء أو دراسة الريف، بغية توضيح مصطلحام املفهمية، يف تتبع الفكر السوسيولوجي الري

  .)1(سياقه التارخيي أي منذ البدايات األوىل عند علماء االجتماع وآباء علم االجتماع
  :الكالسيكيون/ أ

من األوائل الذين اهتموا بالدراسة والكتابة حول اتمع الريفي العالمة العريب ابن 
ملنهجي كذلك، من خلدون، الذي يعد حبق األب األول لعلم االجتماع الريفي باملفهوم العلمي وا

خالل تركيزه على خصائص ومميزات الريف وما يسود فيه من عالقات ونوعية النظم البنيوية 
املختلفة اليت تكون يف النهاية احلياة الكلية للمجتمع احمللي الريفي الذي تسيطر عليه طرق احلياة 

 ناحية ومن ناحية فحياته ختتلف إىل حد كبري عن غريها من قطاعات اتمع األخرى، هذا من
أخرى فإنه من املالحظ أن ابن خلدون مل يشغل باله مبسألة التعريفات بل غاص واعتىن كثريا يف 

                                                
، ديوان املطبوعات اجلامعية، النماذج الريفية احلضرية تمعات العامل الثالث يف ضوء املتصل الريفي احلضري. عبد احلميد بوقصاص/  د-)1(
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مقدمته املشهورة مبسألة املفاهيم، واالهتمام بشرح بنيات وخصائص ومسات اتمع الريفي أو 
  .ميهالنموذج الريفي يف سوسيولوجيته أو العلم اجلديد كما كان حيلو له أن يس

وهلذا جنده ينطلق يف موضوع الريف على اخلصوص من العوامل االقتصادية حيث حياول 
أن يهتم ا ومن خالهلا مجيع التفاعالت االجتماعية وشروط أو نوعية الروابط األخرى اليت تربط 
 بني السكان وهيمنة نوع معني من الروابط، ولكن يبقى بالنسبة إليه العامل االقتصادي ذو مكانة

أساسية يف فهم املستوى الريفي، حيث جعله يف النهاية املتغري البارز حيث جاء متوافقا مع البيئة ال 
متناقضا معها، فاالقتصاد بالنسبة إلبن خلدون ميثل العصب احلقيقي للتجمعات السكانية ونوع 

وكية وتصور اإلنتاج أي نوع النشاط االقتصادي هو الذي حيدد طبيعة العالقات االجتماعية والسل
حياة اجلماعة يف املكان وما يترتب على ذلك من بناء القرابة والسلطة والدفاع إىل غري ذلك من 

  .)1(األمور االستهالكية األخرى واألسعار والتنظيم
إذن يف ضوء هذه الرؤية حاول فهم خصائص اتمع الريفي الذي ميثل منوذجا من احلياة 

نظرا للحياة وفقا لتلك الظروف؛ فالريفيون عندهم أولئك الذين ملا تطلعاا وطموحات أفرادها و
يهتمون بالفالحة كنشاط مادي، وهذا االجتاه جنده يؤكده يف أكثر من موقع مقدمته وخاصة 
عندما يتحدث عن البداوة والريف حيث يفرق بني اتمعني انطالقا من هذا املستوى، حيث ينظر 

حالة استقرار دائم ويقومون بفلح األرض وتربية النحل واملواشي فهم إىل الريفيني بأم يعيشون يف 
واحلال هذه يعيشون على قدرة األرض اإلنتاجية مما جعلهم يستقرون بصورة دائمة يف املكان وال 

  .يعيشون عيش الترحال كما هو احلال عند البدو
حيث جنده يصفهم وهذه احلياة يف بيئتهم الزراعية طبعت عالقام وسلوكام بظروفها 

بأن من طبائعهم الرضا والقناعة والتعاون فيما بينهم، واعتمادهم على األرض مبا تدره عليهم من 
اخلريات بسبب األمطار، ويرجع كسلهم إىل هذه العوامل إذ جعلتهم هذه الرتابة ال يبذلون اجلهد 

واملشاركة السياسية يف الكبري يف حتصيل الرزق ورمبا ضعف روح املبادرة والتطلع إىل األفضل 
    .)2(الدولة

وإذا اقتربنا زمنيا وتركنا ووضعنا يف االعتبار ما وضعه ابن خلدون من :الغربيون/ ب
األوروبيني أو (أسس لعلم االجتماع وفرعيه الريفي واحلضري، فإننا جند الغربيني بصورة عامة 
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ة وخاصة منهم الكالسيكيون، وقد قد أمهلوا ائيا تقريبا مسألة هامة وهي البداو) األمريكيني
تكون غفلتهم هذه تعود إىل أم انطلقوا من جمتمعات متقدمة يف كل ااالت وبالتايل اهتموا 
بواقعهم اجلغرايف البيئي، وهو ما يؤكد صحة نظرة ابن خلدون باعتباره ابن بيئة حمددة طبعت 

 يزال يعاين من هذه املسحة تفكريه ومنهجه وهو كذلك من خصوصيات علم االجتماع الذي ال
  .اليت مل يتخلص منها بعد

كما أن الغربيني يف دراسام املبكرة لغريهم توجهوا حنو اتمعات البدائية وخاصة 
األمريكيني، وهذا ألسباب معروفة ال جمال لشرحها أو اخلوض فيها، وعلى أية حال ومهما كان 

من ) الدراسات( علم االجتماع الريفي مبا أولته األمر املخفي وراء هذه الدراسات فقد أغنت فعال
أمهية كبرية للمجتمع الريفي، وطورت أفكارا ودراسات علمية على مستوى عال من الصدق 
العلمي واإلمربيقي والدقة املنهجية يف التفرقة اجليدة بني ااالت املختلفة يف العديد من اتمعات 

في على اخلصوص على التقدم والتطور وليس من حيث وهو ما ساعد كثريا علم االجتماع الري
  .املوضوع، بل من حيث اإلطار املنهجي واملفهمي وكذلك النظرية

وعلى أية حال فإن كل الدراسات االجتماعية يف جمال الريف كانت تضع يف حسباا 
الف مقابال ونظريا آخر، وهو اال احلضري، وهو ما فعله ابن خلدون بالضبط إال أن اإلخت

  .يكمن يف اإلنطالق والتوجه واختالف اإلمكانيات زائد البعد الزماين واملكاين
لقد عرف منذ القدم أن هناك نوعني من اتمعات يف كل أحناء العامل، وهذا وفقا لعوامل 
عديدة منها طبيعة السكان وتوزيعهم ونوعية اإلنتاج االقتصادي ووسائل اإلنتاج واإلستخدامات 

  .ختلفة وشبكة العالقات االجتماعيةلألدوات امل
وذا األسلوب اعتاد الكثري من العلماء واملفكرين أن يتكلموا أو يصغوا جمتمعني متقابلني 
داخل الدولة الواحدة، جمتمع رتيب بطيء التغري يف قوانينه االجتماعية وتقاليده وتفاعالته داخل 

فظ على سريه بشكل منطي عرب األجيال تقريبا حياته االجتماعية والثقافية واالقتصادية أيضا، حما
ومن خصائصه البساطة واخللو من التعقيد، وتقوم حياته يف شقها اآلخر على التعاون والتآزر 
والتكافل بني أعضاء اجلماعة بصرف النظر عن صلة القرابة، وهذا يعود إىل العالقة املباشرة اليت 



  

ة القرابة أحيانا وبكل ما يترتب على ذلك من حتكم األفراد بعضهم ببعض، حيث يقرب إىل درج
  .)1(مسميات داخل هذا النوع من اتمعات الريفية

  :األمريكيون/ ج
لقد تطورت الدراسات املهتمة بعامل الريف يف الواليات املتحدة األمريكية، ويعود ذلك 

ت االقتصادية والنمو إىل التغريات اهلائلة والضخمة اليت وقعت يف هذا اتمع، وخاصة منها التحوال
السريع لشىت جماالت احلياة املادية منها على وجه اخلصوص، حيث أصبح جمتمعا مصنعا يف كل 
الشؤون احلياتية، وباتت الصناعة هي النموذج املسيطر على اتمع األمريكي الشمايل، وهو ما 

  .خلاصة بالريفيوحي بازدهار الدراسات السوسيولوجية املتعلقة باحلضر، وسبقتها تلك ا
فالتقدم التكنولوجي انعكس على اتمع الريفي بصورة مباشرة إذ جعلته يعرف ظواهر 
جديدة، إضافة إىل اعتماد اتمع على التنمية السريعة املوجهة واهلادفة إىل النهوض بعامل الريف 

، وهو ما يشري األمريكي، وهو ما اعترضه العديد من العوائق احلقيقية ليست ذات طابع مادي حبت
إىل ضرورة تدخل اختصاص آخر قصد فهم أسباب العوائق احلقيقية الكامنة يف العالقات اإلنسانية 
يف اتمع، وأن هذه العوائق متضمنة يف كيفية تشكل احلياة الكلية، لإلنسان يف منطقة ما، وهو ما 

دراك مواقف الناس يستدعي بذل جهد فكري علمي للوصول إىل الكشف عن األسباب وبالتايل إ
اجتاه األحداث التنموية يف ااالت االجتماعية واالقتصادية بالرغم من أا ترمي إىل رفاهيتهم 

  .وتقدمهم
ومن خصائص اتمع القروي ارتباط اإلنسان فيه بشكل كبري باألرض وهي خاصية على 

ه وأدواره يف هذا النوع من غاية من األمهية يف فهم أعمق للبناء االجتماعي وكيفية أدائه لوظائف
اتمعات وتداعياته، وعالقاته باألنساق االقتصادية؛ وهو ما يساعد الباحث على اإلدراك احلقيقي 
الهتمام اإلنسان القروي أو الريفي تمعه احمللي والذي من خالله يكون رؤيته للحياة وهو ما 

ذه الكلية يقيم مواقفه واجتاهاته، حنو ينجر عنه تكوين أسلوب خاص به يف احلياة الريفية ويف ه
  .اال الذي يعيش فيه وما يصدر منه املشاعر والعواطف حنو جمتمعه احمللي

 Kroborوهناك عالمة آخر أمريكي اهتم هو أيضا مبسألة اتمع الريفي وهو كروبر 
ذين يعيشون  حاول فهم اتمع الريفي من خالل تناوله املركز على خصائص سكان القرى الالذي
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على فالحة األرض، ولكنهم يف ذات الوقت ليسوا منعزلني بل مفتوحني على املدن مع احتفاظهم 
  .بعض التقاليد الفولكلورية، وهي كما يراها جمتمعات جزئية وذات ثقافة جزئية أيضا

 وهلذا فإن الدراسات الريفية، وخاصة اليت تتعلق أو جتري يف جمتمعات العامل الثالث، عليها
أن تويل األمهية الالزمة للبناء العائلي فيها، حىت ميكن فعال معرفة معوقات التنمية يف مهدها، 
وبالتايل الوصول إىل فهم أكثر موضوعية وأقرب إىل الدقة العلمية هلذا اتمع ومعاجلة أو صناعة يف 

ان الريف، ضوء ذلك، ومن مث إمكانية التعميم من خالل جوانب التشابه يف اخلصائص بني سك
وهو والشك جمتمع متحرك، وقد تكون أحيانا حركته سريعة باجتاه التغري، وهو األمر الذي 
الحظه ريدفيلد ذاته عندما كان يدرس التغري يف بعض القرى يف أمريكا الوسطى، وقد استفاد من 

ائدة ذلك استفادة علمية كبرية إذ قادته إىل إجراء بعض التعديالت والتوجيهات اليت كانت س
  .)1(أوساط األنثروبولوجيني األمريكيني على وجه اخلصوص حول اتمعات البسيطة

  :بعض التعاريف/ د
من خالل العرض السابق واملتعلق بصعوبة التحديدات اليت تعترض مفهوم الريف حيث 

) Rural(، فهي تدل أو تشري إىل كلمة "الريف"ميكننا التوقف قليال عند األصول األوىل لكلمة 
، أما إذا عدنا إىل البحث عن معانيها يف اللغات األخرى، جند "القرية"ونعين ا حنن كمتكلمني إىل 

) Ruris: (تعين الريف، وأن هذا املوصوف أعطى للمضاف إليه فأصبح) Rus(يف اللغة اليونانية أن 
  .مة الريفيةوهاتان الصفتان مها الس) Ruralis(و) Rustitus: (الذي حيمل صفتني متشاتني مها

 فإن الريف يف السياق العام للحديث يعين قبل كل نوعا معينا من املناظر إذن فمما تقدم
اخلاصة مبنطقة ترابية مفلوحة من قبل اإلنسان أو على األقل يستعملها للفالحة أو لتربية املواشي 

  .واألنعام بصورة عامة
 كان ذلك حقال، سهوال فالريف واحلالة هذه ينطوي على معىن مهنة إنتاجية سواء

سهوبا، وبذلك فإن الريف يغلب عليه النشاط االقتصادي الفالحي الذي يسيطر على األرض 
وإنتاجيتها؛ وهذا كله يؤثر على حياة اإلنسان الريفي ويضفى عليه خصائص ومسات معينة ختصه 

  .ةهو إىل حد كبري وترتب على ذلك أدوار اجتماعية عليه تأديتها ضمن حياة اجلماع
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ويستخدم اجلغرافيون هذه الكلمة مبعىن خاص ويقصدون مبا البيئة اليت يعيش فيها 
  .الفالحون وميارسون فيها نشاطهم

بعد أن ظهر فرع " اتمع الريفي"ويف اصطالحات علم االجتماع، عن استعمال كلمة 
طلق على خاص من علم اإلجتماع يهتم بدراسة ظواهر احلياة الريفية، وأصبحت هذه الكلمة ت

جمموعات السكان الذين يعيشون على الزراعة ويتميزون بكيان خاص وهلم مصاحل خاصة، كما 
  .أم يتمسكون بقيم معينة ختتلف عند قيم سكان املدن

  :وهكذا خنلص إىل بعض التحديدات لتعريفات الريف على أنه يشري إىل ما يلي
ا طلقت على شخص صفة تطلق على كل ما يتصل بالريف وهو ضد احلضر، وإذ(

  .فمعناها أنه ساكن الريف، أي ممن يقومون بأعمال تتصل بالزراعة
وميكن أن نطلق جتاوزا كلمة ريفي، على بعض الناس الذين ال يشتغلون بالفالحة وإن 

  .كانوا يعيشون يف الريف
ومن ذلك فإن الدكتور زيدان عبد الباقي يصيغ تعريف علم االجتماع الريفي بالصورة 

إنه علم وصفي تقريري يرمي إىل دراسة القرية كظاهرة اجتماعية ودراسة املشكالت : "اآلتية
االجتماعية اليت حيدث أن توجد يف الريف، دراسة علمية حتليلية للوقوف على حالة اتمع الريفي 

  .)1("واجتاهاته ونواحي التخلف أو التقدم يف هذا اتمع
 يعد أحد فروع علم االجتماع الذي ختصص يف فعلم االجتماع الريفي يف ضوء ما تقدم

دراسة الظواهر والنظم والبناء والعالقات االجتماعية يف اتمعات الريفية أو القروية بكل أبعادها 
يف عامل الريف، وهو يرمي من وراء ذلك إىل فهم أكثر هلا وتفسريها بغية وضع التصورات 

اهج ومفاهيم ختتلف إىل حد كبري عن تلك والصياغات الضرورية حللها يف ضوء استخدام من
املستعملة يف بقية فروع علم االجتماع، مع االستفادة القصوى من كل ما توصل إليه علم 

  .االجتماع من جديد سواء على مستوى املنظورات النظرية أو اإلمربيقية أو األدوات
كتخصص بعامل الريف وذا تتحدد العالقة املوضوعية والعلمية بني علم االجتماع الريفي 

حيث تقوم فيه الدراسة بالتركيز أصال على جوانب التفاعل االجتماعي بني اجلماعات واألفراد، 
ومن مث حماولة فهم العالقات االجتماعية بترابطاا وتساندها واستجابتها للظروف األخرى اليت 
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 البيئية واالقتصادية تشكل شخصية الفرد يف هذا اتمع أو ذاك؛ وعالقاته بالعوامل األخرى
  .والسياسية وغريها

وهكذا وصلنا من خالل الرصيد السابق لبعض التعريفات إىل مسألة هامة تتعلق مبجال 
علم االجتماع الريفي الذي هو البيئة الزراعية بصورة خاصة مع العلم أنه جيب أن ال يفهم من 

ناك العديد من العلوم األخرى ذلك اإلشارة على أنه الوحيد املستحوذ على هذه البيئة بل ه
تشاركه يف دراسة البيئة الريفية، وهو ما ينبه الدارس على عدم االقتصار يف هذه الدراسات 

  .)1(السوسيولوجية على علم االجتماع فقط
  :مفهوم الريف عند املعاصرين/ 2
  :يف املنظور األمريكي/ أ

ريف من الصعوبة عند الدراسة، لقد تبني لنا مما سبق ما يكتنف مفهوم الريف أو عامل ال
ألن كل ما عرضناه من خصائص ومسات أو مالمح فإن هي اعتربت مقبولة ألا ممثلة ملفهوم 
الريف أو تعريف له فهو ال حيل املشكلة القائمة حيث ليس يف إمكانه اإلجابة على العديد من 

يكتشفون كل مرة شيئا األسئلة املطروحة من طرف املهتمني بعلم اإلجتماع الريفي، والذين 
جديدا يف عامل الريف، وهو ما جعلهم ال يسلمون بصورة مطلقة مبا ذهب إليه الكالسيكيون، بل 
بالعكس إن الدراسات الريفية املعاصرة، قد قامت أصال لفحص تلك االجتاهات حماولة سد 

ظرية يف العلوم الفراغات ووجوه القصور عند األوائل؛ وإن كان ذلك ال ختلو منه أي دراسة أو ن
االجتماعية واإلنسانية بل وحىت يف بقية العلوم األخرى، ألنه إذا تصورنا أن كل نظرية أو دراسة 
كاملة لتوقف كل شيء وهو ضد قانون التاريخ اإلنساين الذي هو التغري بكل ما حيمله من جتارب 

كيني رغم ما توفر هلم من تكمل بعضها البعض عرب الزمن، وهلذا فإننا جند علماء االجتماع األمري
الكم اهلائل من املعلومات والدراسات، إال أن املعاصرين بعد الدراسة له وجدوا فيه العديد من 
النقائص سواء على مستوى املفاهيم واملعطيات أو التعميم، وهلذا راحوا يعيدون الدراسة ويضيفون 

 التوصل إىل قواعد جديدة، الشيء الكثري وهو يسعون من وراء ذلك إىل حماولة اكتشاف أو
واملنهجية منها على وجه اخلصوص بغية االقتراب أكثر إىل حقائق األشياء وخاصة يف جمال الريف 
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واحلضر الذي يهمنا أكثر من غريه يف هذا املقام، ورمبا يف استعراضنا لبعض منهم حول حتديدهم 
  .ملفاهيم الريف يلقي الضوء أكثر على هذا املفهوم

إىل) الريف(ال فإننا جند البعض منهم يذهب إىل القول بأنه مفهوم يشري ويف هذا ا :
مناطق، قليلة السكان الكثافة السكانية وكذلك احلجم، وهو نسبيا منعزل، واقتصاده يف معظمه (

  ).قائم على اإلنتاج الفالحي، وجتانس السكان إىل حد كبري
  :فهو من خالل هذا املفهوم يتضمن العوامل التالية

  . االيكولوجيا-أ
  . املهنة-ب
  . اجلوانب السوسيوثقافية-ج

وكأا تلك هي اخلصائص اليت تفرق هذا القطاع من اتمع عن باقي القطاعات األخرى 
يف اتمع الكبري أو الواحد، إذ يروا تظهر ترابطا عاليا بني هذه اخلصائص الثالثة ويذهبون يف 

  :رف على الشخص من خاللتأكيدهم لذلك على أا حتاول التع
Ø  اإلقامة(السكن.( 

Ø ماذا يعمل لكي يعيش. 

Ø منطه القيمي. 

Ø تفاعله العادي مع اآلخرين.  
ومن خالل هذه التصنيفات املنمذجة أو املنمطة، فقد حصر مفهوم الريف يف أولئك 
الذين يشتغلون بالنشاط الفالحي كشكل إلزامي وأساسي بالدرجة األوىل، لكن احلقيقة العلمية 
اليت جتب اإلشارة إليها يف هذا اال، وحنن ندرس املفاهيم اهلامة يف علم االجتماع وفرعه على 

قد وضعت من قبل األمريكيني للتعريف ) الثالث(وجه اخلصوص، مها هذه العوامل املشار آنفا 
  .بأمهية اتمع الريفي أو الريفية، كما جنده يف الكثري من كتابام حول املوضوع

 الواقع عند حماولة فحصها ومقارنتها بالواقع ومدى تعبريها عن مفهوم الريف فال فهي يف
جندها قادرة على تغطية كل املسائل واخلصائص اليت يعج ا اتمع الريفي أو بعبارة أخرى فهي 
ال تفي باملطلوب وجتاوب عما يدور يف هذا اتمع من نشاطات وعالقات ومواقف وأداء األدوار 



  

ناء وظيفي متداخل سواء منها الظاهر أو املستتر، فالقضية كما يبدو يل تتجاوز كل ذلك وفق ب
الذي حاول هذا االجتاه وصفه كمفهوم للمجتمع الريفي أو سكان الريف على وجه التحديد 

على ) الريفية(ويظهر واضحا يف التحليل العلمي واإلجرائي ملستوى املفاهيم اليت ا ميكن قياس 
قع ملكونات اتمع الريفي، ذلك ألنه يتوجب يف جمال املفاهيم ومعناها أن يتحقق شيئان أرض الوا

  :على األقل ومها
  . حتديد املعىن الفريد للمظهر الذي اعترب ذلك تعريفا أو مقياسا للريف-1
 العناصر املكونة للمفاهيم أو الريف ميكن حتديدها على أا تشكل تعريفا تفسرييا -2
  .)1(هيملتلك املفا

والواضح من هذا االجتاه يف مفهوم الريف بأنه يذهب إىل وضع العديد من املتغريات 
واملؤشرات اليت ا ميكن الوصول إىل مفهوم الريف كمستوى سوسيولوجي ميكنه إثراء وإغناء 
احلقل السيوسيولوجي املهتم بعامل الريف، الذي رغم حداثته حياول شق طريقه علميا بواسطة ما 

خدمه أصحابه من األساليب األمربيقية لفحص ما تراكم لدى مدرسة شيكاغو من دراسات يست
الريف : قام ا الرواد بغية الكشف عنها ومدى صحتها من ذلك نظرا إىل مفهوم الريف من

فهذا املفهوم يشري إىل سكان الريف هم أولئك الذين ميتهنون الزراعة ) املهنة(كمكون مهين 
 أساسية هلم، فهو بالنسبة إليهم تشكل العمود الفقري يف نشاطام االقتصادية ويتخذوا كوظيفة

  .إنتاجا واستثمارا
وهذا االجتاه يف املفهوم ميثله العديد من علماء االجتماع املهتمني بالريف والزراعة مع 

اتمع عدم إمهال احلجم ومنط الزراعة، ويدللون من هذا األخري على النقلة النوعية اليت عرفها 
رجل األعمال الزراعي والذي : برمته، إذ من ذلك عرف عامل الريف الزراعي مصطلحا جديدا هو

كان قبال مقتصرا على جمتمع املدينة وملتصقا يف األساس باالقتصاد الصناعي واملقاوالت أي 
  .)2(ارجياملشاريع الكربى اليت تتجاوز حدود املدينة أو الوالية الواحدة وقد ترتبط بالعامل اخل

  
  :املفهوم العصري التقليدي/ ب
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من بني املفاهيم يف علم االجتماع الريفي هذا االجتاه الذي يطرح قضية العصري 
والتقليدي لفهم اتمع الريفي، ومها مصطلحان درج العديد من علماء االجتماع على استعماهلما 

) العصري التقليدي(قع أن مصطلحي عند تناوهلم بالدراسة الريف يعرف بأنه جمتمع الزراعة، والوا
أدخال يف علم االجتماع الريفي يف الظروف واملراحل اليت وجد فيها تقبل الفالحني وتبنيهم 
للمؤثرات احلديثة يف الزراعة، ومن هنا فإن هذا االجتاه يذهب إىل التركيز على بعض العناصر 

هلا يف التفريق بني الريف واحلضر والعوامل، جاعلني أصحابه منها مؤشرات ميكن اعتمادها وإدخا
  :بل وبني اتمعات أيضا ومن هذه املؤشرات

  . االتصال اجلماهريي-أ
  . انتشار املفاهيم الدميقراطية بني أعضاء العائلة الريفية-ب
  . مدى تقبل االختراعات اجلديدة-ج

ن ناحية فهذه مؤشرات يراها أصحاا على أا توحي بالتفريق وأحيانا ميكن أن توظف م
درجة التفريق، لكن املهم هو مدى اإلقدام على تقبل التغريات العميقة اليت متس األمناط األساسية 
لألنساق املختلفة للحياة االجتماعية للجماعة الريفية، ومن مث اإلقبال عليها بشكل صريح دون 

د ثقافية حذف، وهو ما جيعلهم يتحررون من أثقال وأعباء املاضي بكل ما حيمله من أبعا
واجتماعية وقيمية؛ وهو أمر كما يبدو من الصعوبة التخلص منه بسهولة ويسر يف وسط اجتماعي 
ريفي ذو وشائج وعالقات ذات بعد زمين طويل، ترسبت يف احلياة واكتسبت بعدا عميقا يف 

  .األنساق الثقافية واالجتماعية له
للمجتمعات الريفية أمهية هلذه فمن خالل كل هذا أوىل العديد، من الباحثني والدارسني 

  .العناصر يف مفهومهم السوسيولوجي للريف
كما أن هناك شيئا آخر البد من اإلشارة إليه هو أن شيوع أو ذيوع مفهومي عصري 
وتقليدي ومعانيهما ومتضمناما، هي مفاهيم مستوردة من اتمعات الصناعية املتقدمة، هذا من 

بها مستمدة من املفاهيم االقتصادية الغربية املتعلقة مبفهوم التنمية ناحية ومن ناحية أخرى فإن أغل
وهنا ميكن جتاوز البعد اإلنساين االجتماعي والنفسي . على وجه اخلصوص من جهة أخرى

واملتمثل يف العالقات االجتماعية وأمناط السلوك واليت تستمر يف عملها ووجودها أثناء التغريات 
ة وزحم هذه التغريات، ويعود ذلك إىل أن العديد من السكان الريفيني االقتصادية مهما كانت حد



  

يتقبلون هذا التغري بسبب ما يعود عليهم بالفائدة من الناحية املادية وهو الوجه الظاهر للتقبل، إذن 
فقضية العصرية ال تعين كل شيء يف الريف وبالتايل ال تكون الدافع األول للتقدم وجتاوز كل ما 

  .راث الثقايف والروابط االجتماعية هلذه اتمعات ببساطة ويسرحيمله الت
وعليه يبدو من الواجب من تصفية املفهومني حىت ميكن توضيح املعاين واملدلوالت 
واملتضمنات وجتنب التعقيد الذي وقع فيه البعض من علماء االجتماع أو أولئك الذين حاولوا 

  : هذا اال وقد عرب عن هذا املفهومالتوليف بني عامل االقتصاد وعلم النفس يف
  . اجلهل، فاملزارع عادة ال يعرف ماذا سيفعل أكثر مما هو يفعله-أ

 عدم القدرة وهذه اخلاصية ليست مسة ثقافية فيه بل هناك أسباب أخرى متنعه من -ب
  .القيام بذلك منها أحيانا العوز املايل

 القيام ا، وهو يف مقدوره فعلها، ولكنه  عدم اإلرادة هناك الكثري من األمور ال يريد-ج
  .ميتنع بسبب العديد من القيم واملعايري اليت جتعله يفضل إجناز أعمال أخرى ذات قيمة يف رأيه

وكل واحدة من اخلصائص السالفة، تعين شيئا حمددا وهلا فوائدها يف دراسة وفهم اتمع 
دثها عمليات التنمية والكامنة يف العالقات الريفي مبا يف ذلك التناقضات أو التعارضات اليت حت

االجتماعية والنشاطات االقتصادية والثقافية للمجتمع الريفي أو ما ميكن أن تربزه إجراءات 
  .)1(العالج

  :مفهوم الريف عند األوروبيني/ ج
لعل الباحث يف ميدان علم االجتماع بصورة عامة وعلم االجتماع الريفي واحلضري 

اثة حنفسه أمام كم هائل من التباين فيها يدرسه مبا جاءت به أراء الكتاب والببصفة خاصة جيد 
والعلماء حول عامل الريف يف شىت أحناء العامل وما قامت به مراكز البحث وغريها من جمهودات 
يف هذا امليدان، وهو جيعل الباحث وهو يدرس موضوعا أو ظاهرة يف علم االجتماع اللجوء إىل 

ذكر بعض اآلراء ملشاهري العلماء، حماوال تبيان ما ميكن االستفادة منه يف جمال االقتصار على 
املفاهيم وهو ما سنفعله يف هذا حول احلديث عن مفهوم الريف يف اتمعات الغربية باإلضافة إىل 
أمر آخر يعترب ذا أمهية هو أننا لن جند األمهية الالزمة عندهم ذا التخصص كما وجدناه يف 

يات املتحدة األمريكية الذين اعتربوه علما قابال للتطبيق بكل املقاييس، وهو ما وجد تطابقا الوال
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وتالقيا وعقلية العلماء األمريكيني بصورة عامة، هذا مع العلم أن الغربيني هم منشؤوا علم 
 أكثر االجتماع باألساس إال أم جنحوا به حنو النظريات والتاريخ التطوري للمجتمعات اإلنسانية

منه حنو التطبيق كل ذلك ال ينفي وجود دراسات جادة على مستوى علمي وإمربيقي راق عند 
بعضهم مثل دوركامي وتويرت وغريمها؛ وإن كانت تلك الدراسات مل يكتب هلا أن تشكل أراء 
ودراسات ريفية وحضرية متواصلة وحتقق بالتايل الذيوع واالنتشار كما هو احلال ورأينا بعضه 

األمريكيني ويف هذا جند أمامنا البحاثة الفرنسي هنري مندر الذي سبق له أن أطلع على ما عند 
  .كتبه األمريكيون يف هذا الشأن

وجنده يف العديد من كتاباته ينبه إىل صعوبة الدراسات الريفية يف اتمعات األوروبية على 
 آنفا، وهو بداية يؤكد على ضرورة العموم وفرنسا بالدرجة األوىل ورمبا يعود ذلك إىل ما ذكرناه

اطالع الباحث أو الدارس لعلم االجتماع الريفي على املناهج حىت يقوم يف اخلطوة الثانية بتطويع 
واختيار ما يالئم موضوع دراسته وكذلك من أجل إدراك املعاين املختلفة والعميقة للمجتمع 

عبارة عن عوامل شبه مستقلة نسبيا ومن هنا القروي بنائيا ووظيفيا ألنه يعتقد أن اتمع الريفي 
تأيت ضرورة االستعانة بالدراسات اليت تقوم ا احلقول املعرفية األخرى القريبة من هذا التخصص 
وخاصة تلك الدراسات املنوغرافية اليت ميكنها وضع الدراسة يف مكاا الصحيح داخل اتمع 

  .)1(الكبري
ات اتمع القروي على وجوه التعامل بينهم بصرف وعليه جيب أن ينصب التحليل لوحد

النظر عن التباعد يف املسافة يف السكن، وهذا يساعد على فهم أحسن للتحوالت اليت تشهدها 
اتمعات القروية بكل متغرياا االجتماعية، النفسية واالقتصادية والثقافية ضمن اتمع الكبري 

  .)2(أو عما جيري يف اتمع السياسي الكبريباعتباره جزءا منه وليس معزوال عنه 
قد تكمن أمهية دراسة اتمع الريفي يف عدد السكان الذي ميثله :أمهية اتمع الريفي/ 3

يف كل أحناء العامل مبا يف ذلك اتمعات املصنعة، وهلذا فإن اتمع الريفي ذو اعتبار كبري يف كل 
عها اتمعات يف تطويرها نفسها يف احلاضر واملستقبل، وخاصة السياسات احليوية والتنموية اليت تنف

جمتمعات العامل اليت يلعب فيها الريف دورا متميزا ليس من حيث النسبة العددية للسكان بل من 
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حيث املشاركة االقتصادية يف الناتج الوطين اإلمجايل ودور الفرد الوطين فيما يتعلق باالكتفاء 
  . عبئا ثقيال يف حياة اتمعات املتخلفةالغذائي الذي أصبح ميثل

فالتوازن ذو أمهية كبرية يف حياة اتمعات اإلنسانية عالوة على أنه ضرورة من ضرورات 
التنمية االجتماعية اليت تعمل على رفع مستوى األفراد واجلماعات يف كل ااالت بغية دفعهم إىل 

اليت ترمي إليها برامج التنمية املذكورة، وخاصة يف املشاركة الفعالة للوصول إىل األهداف الكربى 
تلك اتمعات اليت ال تزال نسبة سكان الريف تشكل نسبة عالية جدا يف اهلرم االجتماعي 
السكاين وبالتايل ينظر إليهم كقوة إنتاجية هائلة لردم الفوارق التنموية يف اتمع الواحد، قبل أن 

 الريف بطريقة مفاجئة، والذي قد يؤدي إىل نتائج وخيمة تعم على تتبدل األمور وتتغري املوازين يف
اتمع ككل أو على سياسة الدول السكانية خاصة منها جمتمعات العامل الثالث اليت تعاين من 

  .)1(نقص يف املوارد وندرة يف اإلطارات ذات الكفاءة العالية يف ميدان التنمية
مع إىل هزات اجتماعية خطرية قد تأخذ أبعادا وعليه فإن أي إمهال للريف يعرض ات

صراعية على مستوى أعلى وأبعد مما هو متوقع؛ كما أن هناك مالحظة جديرة باالهتمام والعناية، 
هي أن سكان الريف يعدون دائما اخلزان الرئيسي لتزويد احلضرية بكل ما حتتاجه وبالتايل دفعها 

ليومية والعادية لإلنسان احلضري؛ كما أم يشكلون إىل مزيد من التعقيد والتفنن يف احلياة ا
االحتياط الضروري للدولة يف أوقات الشدة واألزمات االقتصادية والسياسية والتحديات اليت 

  .تواجه اتمع يف العديد من احلاالت
وهكذا فإن مسألة دراسة الريف ومفهومه فهي ذات فروع متشبعة جدا أعمق بكثري من 

قتصرة على السكان الريفيني، بل تتعداها إىل العديد من العناصر واملتغريات تلك النظرات امل
املعقدة، واليت حتتاج من الدارس بذل اجلهد العلمي واملعريف الالزمني، حىت يدرك تداخالا 

  .وامتداداا مع غريها من اتمعات الصغرية أو الكبرية
أكثر حلياة اإلنسان الريفي وتفكريه إذن كل هذه املؤشرات والظروف هي الكفيلة بفهم 

  .)2(وكيف يتعامل مع الثقافة الكلية للمجتمع، يف حالة التغري والتبدل والتطور يف كل ميادين احلياة
كان اتمع الريفي وسيظل موضع اهتمام لعلماء االجتماع وللمشتغلني يف جهود التنمية 

  :ألسباب عديدة، منها
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ع إىل أنه اتمع الذي يضم غالبية سكان العامل النامي  قد يرى البعض أن أمهيته ترج-
ومنها مصر وغريها من الدول النامية، وبالتايل فإن االهتمام به أمر طبيعي له أولويته ألنه اهتمام 

  .بالغالبية من أبناء هذه اتمعات
 أن التقدم االقتصادي ألي جمتمع نام ال يتم إال عن طريق تنمية قطاعه الريفي -

لزراعي، وأنه بدون زيادة اإلنتاج الزراعي وتوفره وهو املصدر األساسي للغذاء والكساء فإن وا
تنمية القطاعات االقتصادية األخرى ال تستند إىل دعامة اقتصادية سليمة ومستقرة، وبالتايل فإن أي 

مية قائمة تنمية حضرية أو صناعية أو جتارية ال تقوم على أساس مناسب من التنمية الريفية هي تن
  .على أساس غري مناسب ال حتتمل االستمرار والصمود

 إن أمهية اتمع الريفي إمنا هي تكمن يف الواقع يف قيمته احلضارية بوصفه األصل -
الثقايف أو احلضاري ومنه تنبع قيم اتمع األصلية وتقاليده الراسخة اليت متنح اتمع صالبته 

  .ومتاسكه
ع الزراعي يساهم بنسبة كبرية يف الدخل القومي خاصة يف الدول  هذا جبانب أن القطا-

  .النامية
  . إن رفاهية اتمع الريفي تعترب جزء ال يتجزأ من رفاهية اتمع ككل-
  . أمهية التعرف على املشاكل السائدة وإجياد احللول املناسبة هلا-
- م  هناك من األسباب الوطنية والسياسية لزيادة والء األفرادتمعهم وحتسني مستويا

املعيشية والنهوض باتمع الريفي وتنميته، وغريها من األسباب اليت تدعو إىل االهتمام باتمع 
  .الريفي وتنميته

 ويف كل األحوال، أمهية الدراسة العلمية للمجتمع الريفي وإتباع املنهج العلمي يف -
ميزة ويف إجراء الدراسات املقارنية مع جمتمعات أخرى دراسته باعتباره أحد أوجه احلياة اتمعية امل

  .)1(باستخدام الطريقة العلمية
  :الفروق الريفية احلضرية/ 4
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لقد أدرك الفالسفة من قبل علماء االجتماع الفروق الواضحة بني جمتمع القرية وجمتمع 
اط االقتصادي املدينة، ويالحظ هؤالء أن املدينة ختتلف عن الريف احمليط ا من حيث النش

  .وضروبه السياسية وما يتبع ذلك من اختالف
كما أن التفرقة بني الريف واحلضر تفرقة قدمية عرب الزمان، ويؤكد تاريخ التراث 
االجتماعي األمريكي تلك الثنائيات بني الريف واحلضر، وأن اخلصائص اليت توضح تلك الفروق 

  .)1(وجد جمتمع ريفي خالص أو حضري حبثخصائص متحولة أيضا، حبيث ميكن القول بأنه ال ي
ومن احملقق أن دراسة الفروق الريفية احلضرية قد اكتسبت طابعا علميا مع مطلع هذا 

  .القرن نتيجة للتطورات اليت طرأت على مناهج البحث يف علم االجتماع
  :استخدام احملكات املتعددة يف التمييز بني الريف واحلضر/ أوال

  :ما قدم من إسهامات بعض علمائهاوسنتناوهلا من خالل 
فلقد اعتقد أن املدينة مسؤولة إىل حد كبري عن وجود احلياة " ردفيلد"و" ورث "-1

الريفية أو هي متغري رئيسي يف تفسري ظواهر اجتماعية معينة ومنها الفروق الريفية احلضرية ويتمثل 
إذا ما قارنا بني أعمال ورث و. إسهام ورث يف معاجلته ملوضوع احلضرية بوصفها أسلوب للحياة

وردفيلد لوجدنا أن املدينة كانت حمور االهتمام الرئيسي لورث ومل يكن لديه املعلومات الكافية 
للحديث عن الشكل االجتماعي الريفي أو الشعيب بينما كان اهتمام ردفيلد مركزا على اتمع 

  . بعدة خصائص منهااحمللي الريفي البسيط ويرى ورث أن املدينة تتميز عن الريف
  . تتمتع حبجم سكاين كبري-1
  . تزيد فيها شدة الكثافة السكانية-2
  . تتميز بالنمو والتضخم الذي يصاحبه ظهور طابع علماين-3
 املدينة غري متجانسة مبعىن أا تضم نوعيات خمتلفة من السكان والطبقات االجتماعية -4

  .ملهنواجلماعات الفرعية واملستويات التعليمية وا
 تشيع فيها العالقات الثانوية على حساب العالقات القرابية وغريها من أشكال -5

  .العالقات األولية
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 يسود فيها الضبط االجتماعي الرمسي املتمثل يف القانون وأجهزته على حساب -6
  .)1(الضوابط االجتماعية غري الرمسية كالعادات والعرف واألخالق واملعايري وغري ذلك

هتمام املبكر من قبل الفالسفة بطبيعة الفروق بني املدينة والقرية، إال أم فرغم اال
اإلسهامات الفعلية اليت ساعدت على كشف التناقض بني القرية واملدينة مل تظهر إال يف عهد 

يف القرن الرابع عشر حيث اهتم يف الباب الثاين يف املقدمة " عبد الرمحن ابن خلدون"املفكر العريب 
وبظهور علم االجتماع كنظام علمي ". جيوفاين بيترو"ز بني البدو واحلضر، ويف أعمال بالتميي

وإذا كان . اهتم علماء االجتماع بالكشف عن أوجه التناقض واالختالف بني الريف واحلضر
أنصار النظرية السياسية قد كشفوا عن ثنائية بني اتمعات تقوم على أساس وجود جمتمع متمدن 

تمع البدائييف مقابل اعلى )فإن هذه الثنائية تقوم على أساس املكانة. (تمع غري املتمدن، أو ا ،
أساس التعاقد بني الشعب واحلكومة ممثلة يف شخص احلاكم، فإن هذه الثنائية تقوم على أساس 

لنظرية وهو يف ذلك كان متأثرا بثنائية أنصار ا" مني"املكانة يف جمتمع، والتعاقد يف جمتمع آخر عند 
عن ثنائية " إميل دوركهامي"مث أسفرت جهود عامل االجتماع الفرنسي . السياسية إىل حد كبري

تقوم على أساس التفاعل بني جمتمع متجانس يتسم بالتضامن العضوي وجمتمع غري متجانس يقوم 
  .على التضامن اآليل

ى أساس شيوع العالقات فإا تقوم عل" فردناند تونيز"أما ثنائية عامل االجتماع األملاين 
فإا تقوم " هوارد بيكر"أما ثنائية . األولية يف جمتمع يقابله شيوع عالقات التعاقد يف اتمع اآلخر

  .)2(على أساس وجود جمتمع معدم يقابله جمتمع علماين
  :سروكني وزميرمان والثنائية الريفية احلضرية §

مع احلضري عن طريق مقارنته من أقدم احملاوالت اليت بذلت لتحديد خصائص ات
باتمع الريفي، ويف حدود ثنائية متعارضة األطراف، تلك قام ا كل من سروكني وكارل 
زميرمان ومنذ ظهور هذا العمل الرائد أصبحت الثنائية الريفية احلضرية، أو ما عرف فيما بعد 

 النموذج من  هاما من مداخل دراسة هذا مدخالcompex of tratsمبدخل مركب السمات 
  .اتمع احمللي
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على أا متثل احملك األول " املهنة"وتتلخص حماولة سوروكني وزميرمان يف نظرا إىل 
واألساسي ملا بني منوذجي اتمع من فروق واختالفات إذ يرتبط هذا االختالف األساسي يف 

ئص، إىل جانب نظرها سلسلة أخرى من االختالفات أو اخلصائص املميزة ومتتد هذه اخلصا
  :اختالف املهنة، مدى سبعة أبعاد للمقارنة هي

  :املهنة/ 1
يف أنه . تتمثل اخلاصة األوىل واألساسية للمجتمع احلضري يف نظر سوركني وزميرمان

مجع من أفراد يشتغلون أساسا بأعمال التجارة والصناعة، واحلرف، واإلدارة، وغري ذلك من 
 ذلك يغلب العمل الزراعي على اتمع الريفي الذي يتركب من األعمال غري الزراعية، ويف مقابل

وأسرهم إىل جانب عدد قليل جدا من املشتغلني باألنشطة غري ) الزراعيني(مجوع من الفالحني 
الزراعية، ويترتب على هذا االختالف فروق عديدة بني اتمعني من أمهها ما جنم عن العمل 

اجلماعات القرابية، ابتعاد واضح عن التخصص والتقسيم الزراعي من ارتباط شديد باألرض و
  .)1(الدقيق للعمل
  :البيئة/ 2

يرى سوركني وزميرمان أن اختالف نوعية العالقات بني كل من اتمع الريفي 
فاتمع : واحلضري بالبيئة الطبيعية، ميثل وجها آخر من وجوه االختالف بني منوذجي اتمع

لسيطرة العمل الزراعي، جمتمع أكثر ما يكون ارتباطا أو خضوعا للبيئة الريفي بطبيعته، ونظرا 
الطبيعية، ومن مث تبدو عالقته ا وثيقة ومباشرة، كما أن أغلبية البيئة الطبيعية وسيطرا على البيئة 
االجتماعية واإلنسانية هي من أهم ما مييز منوذج اتمع الريفي وعلى العكس من ذلك يعيش 

حلضري حياته يف عزلة نسبية عن البيئة الطبيعية األمر الذي جيعل للبيئة االجتماعية والبشرية اتمع ا
غلبة وسيطرة واضحة ويضيف بيترمان إىل ذلك قوله إن هذا االختالف قد انعكس وبوضوح على 
نوعية املشكالت البيئوية لكل من اتمع الريفي واتمع احلضري، وعلى التصورات املقترحة 

  .واجهتهامل
  :حجم اتمع/ 3
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كمحك للتمييز بني اتمع الريفي " احلجم"على الرغم مما يواجه استخدام متغري 
هل يطبق على مساحة األرض (واحلضري من صعوبات منهجية ترتبط مبجال تطبيق هذا املتغري 

 إعترب عند ، إال أنه، أي احلجم)أم على مجوع األفراد اليت يتركب منها: اليت يشغلها اتمع
سوروكني وزميرمان وغريمها من الباحثني مثل لويس ويرث وجها من وجوه االختالف واملقارنة 
بني منوذجي اتمع، وعلى أي حال يلخص سوروكني وزميرمان هذا اإلختالف بقوهلما أن اتمع 

راعي وبني حجم احمللي الريفي جمتمع صغري بطبيعته، وأن مثة عالقة عكسية بني الريفية والعمل الز
اتمع، والظرف املقابل، يتميز النموذج احلضري من اتمع بكرب حجمه النسيب عن النموذج 

  .الريفي وبالتايل فإن مثة عالقة طردية بني احلضرية واتساع احلجم
  :كثافة السكان/ 4

فنموذج اتمع احمللي الريفي يتميز يف نظر سوركني وزميرمان، باخنفاض الكثافة 
كانية، لذلك ترتبط الريفية بوجه عام بعالقة عكسية مع الكثافة، على العكس من منوذج اتمع الس

احلضري الذي ترتفع فيه معدالت الكثافة السكانية كسمة مميزة، وترتبط فيه اخلصائص احلضرية 
  .بعالقة طردية مع ارتفاع هذا املعدل

  :التمايز االجتماعي والتدرج الطبقي/ 5
املكانة والتمايز والتدرج الطبقي، يف نظر سوركني وزميرمان، اختالفا بينا ختتلف أنساق 

يف منوذجي اتمع احمللي والريفي واحلضري، سواء من حيث عوامل كسب املكانة االجتماعية، أو 
أسس التمايز والتدرج الطبقي أو مظاهره، وتأيت هذه الفروق يف نظر الباحثني، نتيجة الزمة 

التركيب املهين يف كل منوذج؛ ففي اتمع احلضري ترتكز أنساق التدرج الختالف مقومات 
الطبقي على العالقات االجتماعية الثانوية، كما ال تعمل بنفس الطريقة اليت تقوم ا يف اتمع 

  .الريفي، فمن املالحظ أن التمايز والتدرج الطبقي يف جمتمع القرية مسائل شخصية حبتة



  

الفرد يف مثل هذا اتمع أن يعرف وأن ميارس مهنة اآلخرين ومن مث ألنه من السهل على 
ال يكون املوقف حباجة إىل متايز بني األفراد على أساس الطبقة، هذا على العكس من اتمع 
احلضري، الذي تندرج فيه املهن واألعمال، وحيث تؤسس املكانة االجتماعية والطبقية للفرد، 

ن حيقق لنفسه من كسب مادي بعيدا كل البعد عن انتمائه وتضف يف حدود ما استطاع أ
  .)1(كجماعة قرابية معينة كعامل من عوامل كسب املكانة

  :احلراك والتنقل/ 6
كان من الطبيعي أن يقترن اختالف أنساق املكانة والتمايز الطبقي يف اتمع، إىل جانب 

 احلراك والتنقل بني اتمع الريفي اختالفات املهنة واحلجم ودرجات التغاير، باختالف معدالت
واحلضري من حيث عوامله وأشكاله واجتاهاته، وبوجه عام يقرر سوروكني وزميرمان، أن احلراك 
بأشكاله املكانية واملهنية واالجتماعية أقل كثافة يف اتمع الريفي عنه يف اتمع احلضري، وأن 

 ترتبط ارتباطا طرديا مع زيادة احلضرية، يستثين معدالته، أي معدالت احلراك يف صورها املختلفة،
 من -اهلجرة–من ذلك فقط ما يتميز به اتمع الريفي من ارتفاع يف معدالت التنقل الفيزيقي 

جوانب الريف إىل املدينة وفيما عدا ذلك تبقى أشكال احلراك األخرى، املهين واالجتماعي يف 
  .)2(نت مبعدالا يف اتمع احلضرياتمع الريفي أقل وضوحا وكثافة إذا قور

ويف النصف الثاين من القرن العشرين ظهرت ثنائيات جديدة، للمقارنة بني أمناط اتمع 
بني اتمع احمللي وبني املؤسسات العامة، " جورج هيللري"احمللي، مثال ذلك الثنائية اليت قدمها 

  ". جدعون جورج"مها وثنائية ما قبل الصناعة واملدينة الصناعية اليت قد
اجلديد يف هذه احملاوالت أا ربطت أطرها التصورية بوقائع أمربيقية، لذلك كان 

مبثابة أداة الستخالص بعض التعميمات من الدراسات الفردية ) للنمط التركييب(استخدامها 
وذج أن يوضح أن مدينة ما قبل الصناعة من" جدعون جورج"ألشكال اتمعات احمللية وقد حاول 

خمتلف متاما عن املدينة الصناعية رغم أن كالمها يندرج حتت النموذج املثايل للمجتمع احمللي 
يف سياقات ) باملدن(احلضري، ولقد بدأ جورج حماولته بتحليل خمتلف جوانب التراث املرتبط 

جة ثقافية خمتلفة، حيث يرى أن دراسة اتمع احلضري حباجة ماسة إىل حتليل مقارن من الدر
منوذج مدينة ما : األوىل، فهو يؤكد على أن هناك منوذجني خمتلفني متام االختالف من املدن مها
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قبل الصناعة، ومنوذج املدينة الصناعية، حيث قدم حتليال متقنا ومفصال خلصائص مدينة ما قبل 
  .)1(الصناعة، والطرق اليت متايزت ا عن املدينة الصناعية

تغريات النمط اخلمس اليت تتضمن مخس خصائص تقليدية يف وضع م" فتالكوت بارسونز"
  :مقابل مخس خصائص مستحدثة وذلك على النحو التايل

  : الوجدانية يف مقابل احلياد الوجداين-1
حيث يعترب النمط وجدانيا إذا كان يتيح اإلشباع املباشر حلاجة الفاعل بينما يعترب حمايدا 

النظام ويتطلب التخلي عما هو خاص من أجل مصاحل من الناحية الوجدانية إذا كان يفرض 
  .اآلخرين

  : املصلحة اجلمعية يف مقابل املصلحة الذاتية-2
حيث تعترب املعايري االجتماعية أنه من املشروع إجبار العامل على العمل من أجل مصاحل 

  .اجلماعة، أو أن يسعى العامل وراء مصاحله اخلاصة
  : العمومية مقابل اخلصوصية-3
يشري املتغري األول إىل مستويات القيمة اليت على درجة كبرية من العمومية، بينما يشري و

  .الثاين إىل املستويات اليت هلا داللة لعامل معني يف عالقات معينة مع أشخاص معينني
  : التوعية يف مقابل األداء-4

  .وكان يسميه يف األصل الغزو يف مقابل اإلجناز
  :لتخصص االنتشار يف مقابل ا-5

إذ ميكن أن نعرف مصلحة ما بشكل عام حبيث تتجاوز االلتزامات حدود التعريف 
  .)2(الظاهر الذي يفترض وجوده

  :استخدام احملك الواحد يف التمييز بني الريف واحلضر/ ثانيا
يقوم هذا االجتاه على الرجوع إىل حمك واحد يف التمييز بني اتمع الريفي واتمع 

حمك استخدام يف هذا االجتاه يقوم على أساس احلجم أو عدد السكان من هذا احلضري، وأبرز 
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وهي عملية جتري " عملية التركيز السكاين" من أن التحضر هو Tisdoleمثال ما يراه يزديل 
أما الثانية فتتمثل يف منو التركز القروي ومما يتسق . تتمثل إحدامها يف تعدد نقاط التركز: بطريقتني

اه أنه ميكن تعريف املدن بأا مناطق التركيز السكاين، وقد أشار جريتز إىل أن جوليان مع هذا االجت
قد " وتفوجل"ستيوارد اعترب املهنة أساسا وحيدا للتصنيف والتمييز بني الريف واحلضر، وأن 

ومع ذلك فإن حجم اتمع هو احملك الوحيد الذي . استخدم القوة أو السلطة كأساس هلذا التمييز
  .شيع استخدامه بدرجة واسعة يف التمييز بني الريف واحلضري

وجند تطبيق هذا احملك على نطاق واسع بني علماء السكان، من أمثال الدردج وكثريين 
  .)1(غريه
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  الفصل الثالث
  مدخل سوسيو تارخيي للخدمة االجتماعية

I-تاريخ اخلدمة االجتماعية :  
. رها عرب العصور إىل زمن نشأة اإلنسان نفسهيرجع تاريخ نشأة اخلدمة االجتماعية وتطو

وكان للدوافع الدينية واإلنسانية دور كبري يف حث األفراد على مساعدة الضعفاء والعجزة 
والفقراء، فعرفت على أا واجب إنساين حثت عليه األديان، وعمل ا اإلنسان ملساعدة أخيه 

  .اإلنسان
جتماعية عرب العصور، فنعرض اخلدمة ونظرا الختالف مفهوم وأساليب اخلدمة اال

  .االجتماعية يف العصور القدمية والعصور الوسطى والعصور احلديثة
  :اخلدمة االجتماعية يف العصور القدمية/ 1
  :اخلدمة االجتماعية عند اليونان/ أ

لقد متيزت الفلسفة اليونانية بصفة القوة، إذ مل تكن تعرف الشفقة، غري أن ذلك مل مينع 
د بعض اخليريين الذين كانوا يساعدون العبيد، وبصفة عامة متيزت العصور األوىل من من وجو

اجلمهورية أمهية : تاريخ اليونان بالفقر، وكانت ألراء أفالطون االجتماعية اليت جاءت يف كتابه
، كبرية حول التنظيم االجتماعي للدولة وعندما ظهرت املدن أدت إىل التدخل للعناية بأفراد اتمع

ومن أمثلة ذلك وجود مآوي للفقراء مبدينة أثينا، وكانت هذه املآوي تسمى باملنازل كما كانت 
الدولة تقوم بتعليم أيتام احلرب، رغم أن هذه اخلدمة االجتماعية كانت تقدمها الدولة ألهداف 

  .)1(سياسية
  :اخلدمة االجتماعية عند الرومان/ ب

افع سياسية عند الرومان، غري أا كانت أكثر كانت اخلدمة االجتماعية تقدم أيضا بدو
تأثرا بالروح الشعبية مقارنة بالدولة اليونانية حيث كانت الغالل والزيوت واللحم واخلبز توزع 

  .شهريا على الفقراء
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  :اخلدمة االجتماعية يف اليهودية/ ج
عرف اليهود مبادئ العدل واملساواة بفضل وصايا موسى العشر، ولذلك كان عدد 
الفقراء ضئيال، وكانوا يعتقدون أن األرض ملك اهللا، ولذلك فإنه من حق الفقراء أن يتمتعوا مبا 

وهكذا عرف اليهود نوع من . وكان من حق الفقراء أن يلتقطوا ما يتركه احلاصدون. تتجه
  .اإلحسان للفقراء

  :اخلدمة االجتماعية يف املسيحية/ د
لى أصح وجه، مدفوعني يف ذلك بعاطفة حب لقد مارس املسيحيون األوائل املساعدة ع

  .اجلار اليت جعل منها املسيح قانونا ساميا
وبذلك عمل الرهبان والراهبات بتخفيف آالم األبدان ومساعدة األطفال واملرضى، 

  .وكان هؤالء الرهبان والراهبات ميثلون الزائرين الصحيني واملساعدين االجتماعيني
ين املسيحي هي وسيلة تتمثل يف جمموعة من النشاطات إن الرعاية االجتماعية يف الد

  .اليت هي غاية الدعوة املسيحية -مضموا الرمحة و الزهد وهدفها إقامة ململكة السماء 
  ففان اختلفت الرعاية االجتماعية يف املسيحية عن مثيلتها يف اليهودية فان االختال

 خالف عليها وال اختالف بينها  مظهريا أما اجلوهر واملضمون والفلسفة واألهداف ال
  : ومن مظاهر الرعاية االجتماعية يف املسيحية 

  :رعاية الفقراء واحملتاجني  -1
 قامت رعاية الفقراء يف الديانة املسيحية كاستجابة لتعاليم السيد املسيح والرسل يف 

وب إنفاقه الدعوة إىل حمبة كل الناس مبا فيهم األعداء والزهد يف حمبة املال واكتنازه ووج
على الفقراء واملعوزين وأصحاب احلاجة ولقد حددت املسيحية اهم مصادر متويل رعاية 

  :الفقراء يف مايلي 
الصدقة الفردية ،وهي تقدم لألسرة اليت فقدت عائلتها أو مرت بكارثة وكانت تقدم   - أ

  .عن طريقه الكنيسة يف اخلفاء حفاظا على مشاعر كرامة هذه األسرة 
 النذور ،العشور،البكور،الوقف اخلريي :  التالية رتأخذ الصوصدقة مجاعية و  - ب



  

فقد أعطت الديانة املسيحية أولوية لعناية اليتم واألرملة فقد :  واألراملم عائلة األيتا-2
هي رعاية  األيتام واألرامل يف " الديانة الطاهرة" جاء يف رسالة بولس إىل العربانيني 

 كما جاء بتعاليم الرسول الكثري من التوصيات ضيقم، وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس
  .لألساقفة باالهتمام برعاية األرامل واأليتام

 كم اهتمت بإنشاء بيوت لألطفال ىواعترفت املسيحية بنظام التبين لألطفال  اليتام
اليتامى ليجدوا فيها  جماال للحياة الصاحلة لكي ينشأوا على تربية روحية ودينية وأخالقية 

  .هنية تؤهلهم لكي ينشأوا شبابا صاحلا ونافعا ألنفسهم واىل اتمع وتربية ذ
كانت العناية باملرضى عمال من أعمال الكنيسة منذ نشأا، فالعناية :  الرعاية الصحية-3

باملرضى وخدمتهم كانت وال تزال  فضيلة من الفضائل  واليت تدعو إليها الكنيسة  يف 
سيح الذي كان جيول الذي كان جيول يف كل مدينة كل جيل ، وهي امتداد لرسالة امل

    1.وقرية يشفي املرضى من كل أنواع املرض

  :اخلدمة االجتماعية يف العصور الوسطى/ 2
  :اخلدمة االجتماعية يف اإلسالم/ أ

 أوج عظمتها، إذ متثل إحدى قواعد اإلسالم اخلمس لقد بلغت فكرة الزكاة يف اإلسالم
، حيث جعل اإلسالم الزكاة ضريبة يدفعها الغين )، الزكاة، الصيام واحلجاإلميان باهللا، الصالة(

  .للفقري، فهي حق للفقري يف مال الغين
يأخذها الفقري بدون إذالل وال إهانة، وهي مصدر عيش دائم ومنتظم للفقري، وليست 

تنوعة يأمر الزكاة هي مصدر العيش الوحيد لدى الفقري، بل هناك الصدقة واهلبة وإعانات كثرية وم
ا اإلسالم إلعانة الفقراء، كما يأمر حكام األمة بالتكفل باحملتاجني إىل مساعدة من الناحية 

  .االجتماعية والتربوية والثقافية واالقتصادية والنفسية والصحية والروحية
وهناك آيات كثرية تدعو إىل هذه املساعدة ملن هم حباجة إليها، ومن بني هذه اآليات ما 

وأَنِفقُوا ِفي سِبيل اَهللا والَ تلْقُوا : "... وقال تعاىل..." فَأَما اليِتيم فَالَ تقْهر : "قال تعاىل: يلي
ِسِننياملُح ِحبوا ِإنَّ اَهللا يِسنأَحلُكَة وهكُم ِإلَى التِدي2 من سورة البقرة194آية " ِبأَي.  
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   . من سورة الضحى10آية " وأَما الساِئلَ فَالَ تنهر: "وقال
ولقد كان حممد صلى اهللا عليه وسلم القائد األمثل يف احلرص على تطبيق ما جاء يف 

  .القرآن الكرمي من تأسيس العدالة واإلحسان وخدمة البشرية يف مجيع النواحي
  ".ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننته سيورثه: "فهو صلى اهللا عليه وسلم القائل

يف سلف املسلمني من حيبس األموال ملساعدة ذوي العاهات أو يوقفها إلنشاء وكان 
املستشفيات واملطاعم وتيسري اإلنتفاع ا أو الرب باحليوان، وغري ذلك مما كان يسجل يف الوقفيات 

وهو حبس العني عن متليكها ألحد، مع التصدق : كما ظهر منذ فجر اإلسالم نظام الوقف
  :)1( املؤسسات اخلريية اليت كانت تنشأ، ومن بينهاباملنفعة، إضافة إىل

جامع عمرو بن العاص، وهو أول مسجد أنشئ مبصر يف السنة احلادية والعشرون من 
  .اهلجرة

مصلى، عدد من املغاسل العامة، احلصائر، سبيل ماء، ونزل يأوي إليه : وكان حيتوي على
 كما كان ملحقا به مستشفى لعالج الفقراء املسافرون والفقراء وفيه يتناول الطعام دون مقابل،

  .جمانا
وكان عمر بن اخلطاب أبرز الشخصيات يف اخلدمة االجتماعية، فكان يعتين بالفقراء 
واملساكني، ويتفقد بنفسه أحواهلم كما أن ميزة أصحابه يف أعمال املواساة ومقاومة الفقر واألمر 

 ا التاريخ اإلسالميباملعروف والنهي عن املنكر تعترب مواقف يفخر.  
والتاريخ اإلسالمي حافل بأعمال الرب، فقد عين عبد املالك بن مروان باذومني 

الوليد بن عبد املالك يف حتسني حالة العميان، وقد جعل لكل : والضعفاء كما سعى اخلليفة األموي
  .واحد منهم قائدا على نفقته، كما جعل لكل مقعد خادما

  :يف أوروبااخلدمة االجتماعية / ب
فأما حال اخلدمة االجتماعية يف أوروبا يف العصور الوسطى فكان سيء للغاية، ولنأخذ 

 ضريبة على أهايل لندن 1547فلقد فرضت احلكومة الربيطانية يف سنة : بريطانيا كمثال على ذلك
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 الذي قسم فيه 1552ملساعدة الفقراء، مث تال ذلك احلكومة أقرت وضع مشروع األسقف سنة 
  :حملتاجني إىل ما يليا

  . املرضى واملقعدون، وهؤالء يدخلون املستشفيات للتداوي-
  .)1( األيتام ويدخلون املالجئ، من أجل تدريبهم على شىت املهن-

  .واستثارة الرأي العام ملواجهة املشكالت االجتماعية والعمل على حلها
كة اإلحسان تعتمد يف والفرق بني حركة اإلحسان وحركة احملالت االجتماعية، أن حر

تقدمي خدماا االجتماعية على اخلارج عن طريق املتطوعني، بينما حركة احملالت االجتماعية 
  .فتعتمد يف خدماا االجتماعية على استثارة اجلهود الذاتية ألهايل اتمع احمللي

  :اخلدمة االجتماعية يف اتمعات اإلسالمية/ ج
الجتماعية يف اتمعات اإلسالمية هو اجلمعيات اخلريية اليت من أهم ما متيزت به اخلدمة ا

ظهرت يف أواخر القرن التاسع عشر بزعامة الشيخ حممد عبده ومجال الدين األفغاين، حيث أنشئت 
، وكانت اهتمت بتعليم أبناء األسر الفقرية، فإذا أمت التلميذ 1892اجلمعية اخلريية اإلسالمية سنة 

  .ة بتوظيفهتعليمه تكفلت اجلمعي
 مجعية العروة الوثقى باإلسكندرية، وكانت أهدافها يف 1892أيضا أسست يف سنة 

  .الوهلة األوىل تعليمية، مث وجهت جمهوداا فيما بعد حلماية الطفولة واألمومة واأليتام
  :اخلدمة االجتماعية يف القرن العشرين/ د

معتربا، فعوضا أن كانت تعتمد لقد شهدت اخلدمة االجتماعية يف القرن العشرين تطورا 
على مبدأ اإلحسان وأا كانت عموما عبارة عن مساعدات فردية ضيقة، فإا أصبحت تنظمها 
الدولة وتعتمد على مبدأ العدالة واملساواة بني األفراد، وهكذا أصبحت اخلدمة االجتماعية هلا 

  .مناهج ووسائل ومفاهيم ونظريات
  .، وخيصص هلم مكان إليوائهم األصحاء، ويرغمون على العمل-
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غري أن النفقات على هذا املشروع كانت عظيمة، مما جعل الربملان يعمل على تقدمي 
 1601 وعام 1597خدمات للفقراء من أجل التخفيف عنهم، عن طريق سن قوانني، ففي عام 

  :سننت قوانني للفقراء، ونصت هذه القوانني على ما يلي
  .دولة، ومنع التسول مساعدة الفقراء من مال ال-
  . مراقبة دور العمل املخصصة للفقراء حىت يدخلها البؤساء فقط-
  . ختصيص مستشفيات للعجزة واملقعدين-

 سن قانون بتخصيص سجل لكل مدينة، يدون فيها الفقراء، مث جاءت 1691ويف عام 
 تقرر دفع ومن أجل عالج هذا. احلروب البنسلونية، فارتفعت أسعار احلاجيات وازداد الفقر

  .إعانات مالية لألسر الفقرية
ولكن كل هذه القوانني واحللول مل جتدي نفعا، إذ كان الفقراء يعاملون معاملة العبيد، 

  .بل كثريا ما كانوا جيلدون وكان العمال الذين يرتكبون أخطاء مهنية للمرة الثالثة يعدمون
  :اخلدمة االجتماعية يف العصور احلديثة/ 3
  :جتماعية يف القرن الثامن عشراخلدمة اال/ أ

كان هذا القرن قرن الثورات الفكرية، فظهرت كثري من األفكار اليت تنتقد النظم القدمية، 
  .وعلى غرار ذلك ساد الشعور باإلخاء بني الناس ومبدأ احترام اإلنسان

وكان نتيجة ذلك أن ظهرت كثري من األدبيات اليت اهتمت بدراسة أسباب الفقر 
  .)1(ن وسائل عالجهوالبحث ع

فانبثق من ذلك وجوب نشر التعليم وتشغيل العاطلني عن العمل واختاذ الوسائل الالزمة 
  .ملنع الفقر ومساعدة الفقراء ومحاية األطفال واملرضى والعجزة

ويف أواخر القرن الثامن عشر ظهرت مجعيات خريية هدفها تقدمي املساعدة للفقراء، ففي 
 إذ ينص على قيام الدولة مبساعدة الفقراء كما أنشئت 1794ملدين سنة أملانيا وضع القانون ا

وهو يلزم كل " إليزابيت"مالجئ للعميان ومستشفيات ومساكن للعمال، ويف اجنلترا، صدر قانون 
  .إقليم مبساعدة فقرائه

                                                
 .21-20ص .  املرجع نفسه، ص-)1(



  

ويف فرنسا ظهرت بأن فكرة الشحاذة ال يعاقب عليها ما مل توفر الدولة لكل فرد فرصة 
  .متده بوسائل الرزقالعمل و

  :اخلدمة االجتماعية يف القرن التاسع عشر/ ب
لقد انتبهت اجنلترا يف مستهل القرن التاسع عشر إىل أمهية اخلدمة االجتماعية، فسننت 

  .قوانني تتيح لفقراء كل حي باللجوء إىل الكنيسة لطلب املساعدة واإلرشاد
بلدان األوروبية ويف أمريكا حىت أصبحت وظل االهتمام باخلدمة االجتماعية يف تزايد يف ال

مجعيات تنظيم حركة اإلحسان وحركة احملالت االجتماعية وهيئات التمويل املشترك وهيئات 
التنسيق بني اخلدمات يف اجنلترا والواليات املتحدة األمريكية، اللذان يعتربان املنطلق األساسي 

از لتنظيم حركة اإلحسان يف اجنلترا سنة ولقد ظهر أول جه. لنشوء وتنظيم اخلدمة االجتماعية
، وكانت أهم أهداف هذه اجلمعية واحملالت االجتماعية هي حماولة 1877 ويف أمريكا سنة 1869

  .)1(تعليم الفقراء ورفع مستواهم والقيام بربامج إصالحية
أنشئ الس الوطين للخدمة االجتماعية يف أمريكا، مث عدل امسه إىل  1933ويف سنة 

2(1945لس الوطين للرعاية االجتماعية بعد اتساع ميدان نشاطه سنة ا(.  
II-االجتاهات النظرية للخدمة االجتماعية :  
  :النظرية البنائية والوظيفية/ 1

الفرد واألسرة : بني ثالثة مستويات موجودة يف اتمع" أوجست كونت"لقد ميز 
ثل البناء، وأما الوظيفة أي وظيفة البناء فتشري إىل واالحتادات االجتماعية، وهذه املستويات الثالثة مت

اإلسهام الذي يقدمه اجلزء إىل الكل، وهذا الكل قد يكون متمثال يف اتمع أو ثقافته، كما تشري 
الوظيفية أيضا إىل اإلسهامات اليت يقدمها الكل إىل اجلزء، كاإلسهامات اليت يقدمها اتمع الكبري 

 يضمها، أو اإلسهامات اليت تقدمها األسرة من أجل بقاء أفرادها واحملافظة للجماعات الصغرية اليت
  .عليهم

وتؤكد النظرية الوظيفية أن األبنية االجتماعية اجلزائية تقوم بعملها كمحركات 
تؤدي إىل كفالة املتطلبات الوظيفية الستمرار األنساق االجتماعية، وتؤكد نظرية ) ميكانيزمات(
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انب املعياري للحياة االجتماعية، إذ ينظر إىل الفعل االجتماعي كسلوك ينطوي على اجل" بارسونز"
  .)1(على توجيه قيمي، وحتدد منطه املعايري الثقافية أو األنساق االجتماعية

وبالتايل جيب أخذ االحتياطات الضرورية ملعاجلة أو التصدي هلذه االختالالت اليت تطرأ 
وتستخدم النظرية البنائية . وازن واالستقرار مرة أخرىعلى النسق من أجل إعانته على الت

والوظيفية يف اخلدمة االجتماعية كإطار لفهم موضوعات األسرة، والتأثريات املستمدة من األنساق 
االجتماعية األخرى يف اتمع فالتفكك أو التوتر الذي حيدث على مستوى األسرة أو يف أي نسق 

السبب إىل خلل وجد يف البناء أو يف الوظيفة، وعليه فإنه على اجتماعي يف اتمع إمنا يرجع 
  .األخصائي االجتماعي أن يأخذ بعني االعتبار إمكانية حدوث هذا اخللل وتأثريه على العميل

  :نظرية األزمات/ 2
ظهرت جمموعة من الكتابات يف بداية القرن احلايل ميكن أن تتدرج حتت ما يسمى 

جني "و" أريك ديكسون"و" هارتز هارمتان"ايتها األوىل فيما كتبه وكانت بد) نظرية األزمات(
اليت لفت النظر إىل ما يواجه اإلنسان أثناء مراحل النمو املختلفة من مشكالت رئيسية " باجيت

الذي كتب عن " توماس اليوت"وأثر هذه األزمات على الفرد مث ) أزمات نفسية(وأطلقوا عليها 
 يف Bertae Unoiderj" بريتا رينولدرز" بدأت 1918يفها ويف سنة األزمات األسرية وحاول تصن

وضع وتنفيذ برنامج لتدريب األخصائيني االجتماعيني على التعامل مع األزمات اليت تواجه اجلنود 
يف احلرب وقد كان للكساد العاملي يف الثالثينات ضحايا كثريون من األفراد واألسر يواجهون 

 اخلدمة االجتماعية تتبلور وتصقل أساليب تعاملها مع هذه املواقف مواقف متأزمة وهو ما جعل
وقد كان لظهور املدرسة الوظيفية يف خدمة الفرد واتمع أثر كبري يف بلورة أساليب التدخل يف 

  .األزمات
واجلدير بالذكر هنا إىل أن علماء االجتماع واخلدمة االجتماعية كانت أهم عناصر 

  :ول ما يليحبوثهم ودراسام تتنا
  . اخلطوط العريضة لإلطار التصوري يف دراسة األزمات األسرية-
  . األحداث املسببة لألزمات وتصنيفها إىل أنواع متعددة-
  . أمناط األسر وتنوعها مع تنوع األزمات اليت تتعرض هلا-
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  .)1( أمناط التكيف مع األزمات وكيفية التغلب عليها-
  .تعامل مع األزمات مستقبال كيفية االستفادة من ذلك يف ال-
  :مفهوم األزمة §

  :تعددت مفاهيم األزمة طبقا لتعدد وجهات نظر العلماء اليت تناولتها
  ":هاوارد باراد"تعريف 

األزمة هي التأثري الذي يتحدى قوة وإرادة الفرد مما جيعله أو يضطهره إىل تغيري سلوكه 
  .اإلثننيليعيد التكيف مع نفسه أو مع البيئة احمليطة أو مع 

وباراد هنا ينظر لألزمة من حيث تأثريها على اإلنسان املأزوم من ناحية والتأثري املتبادل 
  .بني اإلنسان والبيئة من ناحية أخرى، ويؤخذ على هذا املفهوم تركيز على اجلانب الفردي لألزمة
ليها تصاحب هذه األزمات مبحاوالت من الفرد واألسرة أو من اتمع من أجل التغلب ع

  .فعندما تعجز قدرات الفرد عن مواجهة هذه األزمة يتقدم ملن يساعده يف عالجها
ليس هناك أنواع متفق عليها لألزمات هلذا سنقوم بعرض لبعض :أنواع األزمات §

 إىل  األزماتKablan" كابالن"فقد قسم : التصنيفات اليت تناولت هذا املوضوع
  :نوعني

  : األزمة التنموية-1
زمة اليت ينجح الفرد يف مواجهتها وعالجها وبالتايل فإنه يكتسب خربات وهي تلك األ

  .ومعارف جديدة وتنمو شخصيته
  ":الطارئة" األزمة غري املقصودة -2

وهي تلك األزمات اليت تسبب مضار وخماطر حلياة الفرد أو اجلماعة وتتسم بأا أقل 
  .توقعا من سابقتها
  :تصنيف حممد شريف سفر §

  :فها إىل عدة مداخل منهاوقد قام بتصني
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  :تصنيف األزمة من حيث املستوى/ أ
v ا فرد واحد يف املقام األول:أزمة فردية وهي اليت يتأثر . 

v ا جمموعة من األفراد:أزمة مجاعية وهي اليت يتأثر . 

v تمع:أزمة جمتمعيةا الغالبية العظمى من أفراد ا وهي اليت يتأثر .  
  :طابع املميز هلاتصنيف األزمة من حيث ال/ ب
  .ويظهر فيها بوضوح أثار مادية خسائر ملموسة:  أزمة مادية-1
  .وهي اليت يتعرض هلا األفراد وال يظهر فيها بوضوح خسائر مادية:  أزمة معنوية-2
  :تصنيف األزمة من حيث التوقع/ ج
  .وهي اليت يتعرض هلا األفراد دون سابق توقع:  أزمة مفاجئة-1
  .هي أزمة متوقع حدوثها طبقا ملراحل التطور الطبيعي حلياة اإلنسانو:  أزمة متوقعة-2
  :تصنيف األزمة من حيث النوع/ د
  .وهي عادة ما يتعرض فيها اإلنسان لإلصابة باألمراض النفسية:  أزمة نفسية-1
  .وهي عادة ما حتدث داخل األسرة الواحدة نتيجة الصراع الداخلي:  أزمة أسرية-2
  .هي حتدث عادة عندما تتدهور العالقات بني دولتنيو:  أزمة سياسية-3
وهي حتدث عادة عندما تتعرض اجلماعة أو حلالة من اإلفالس :  أزمة اقتصادية-4

  .)1(املادي
  :دور اخلدمة االجتماعية يف التدخل يف األزمات §

يتطلب التدخل يف األزمات استخدام أساليب إدارية وتنظيمية ذات كفاءة ممتازة تنشئ 
يعة املشكالت اليت يتم التعامل معها واليت تتسم باجلدة وقوة التأثري وتتطلب إختاذ إجراءات مع طب

عالجية سريعة وحامسة، لذا جيب أن تتوفر يف النظام اإلداري للمؤسسة اليت تتعامل مع األزمات 
  :جمموعة من الشروط أمهها
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لوقت وطبيعة  تبسيط اإلجراءات اإلدارية واختصارها إىل أقصى حد ممكن، فا-1
املشكالت ال تسمح بتعدد النماذج والتوقعات واإلجراءات وعنصر الوقت له تأثريه البالغ يف حتقيق 

  .اخلدمة ألهدافها
 تفويض السلطة حبيث يكون لدى األخصائي أو الفريق العالجي الذي يتعامل مع -2

 حبيث ال يتم الرجوع إىل احلالة السلطة الكافية إلختاذ القرار بشأن اخلدمات اليت يتم تقوميها
  .املستويات األعلى إال يف أضيق احلدود

 تبين سياسة الباب املفتوح مبعىن أن يكون عميل احلق يف اإلتصال بكل املستويات -3
  .الفنية واإلدارية باملؤسسة يف أي وقت دون معوقات أو تأجيل

ت ويف الكثري من  اخلدمة املستمرة ليال وارا فاألزمات ميكن أن حتدث يف أي وق-4
احلاالت ال ميكن اإلنتظار، لذا جيب أن يكون متاحا ملن يواجه األزمة يف أية حلظة من الليل والنهار 

  .أن حيصل على اخلدمة اليت حيتاج إليها
 البعد عن قوائم اإلنتظار وذلك ألن األزمة بطبيعتها ال حتتمل أن ينتظر العميل إىل أن -5

  .)1(خلدمةحيني دوره يف احلصول على ا
  :نظرية التعديل السلوكي/ 3

تعرف هذه النظرية بأا التطبيق املخطط واملنظم ملبادئ التعلم اليت قامت على التجريب 
واخلاصة بتعديل السلوك الالتوافقي، وبصفة خاصة لتقليل أمناط السلوك غري املرغوبة وزيادة أمناط 

  .السلوك املرغوبة
ن أهم األطر النظرية اليت ينبغي أن تقوم عليها اخلدمة وتعترب نظرية التعديل السلوكي م

  :االجتماعية يف خدمة األفراد، وذلك لألسباب التالية
فاهلدف يف كل من التعديل السلوكي وخدمة األفراد هو زيادة قدرة : وحدة اهلدف-أ

  .الفرد على أداء وظائفه االجتماعية والقضاء على ما قد يوجد من مشكالت تعوق ذلك
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سهم التعديل السلوكي يف بناء التصنيفات التشخيصية والعالجية يف خدمة الفرد،  ي-ب
حيث ميكن لألخصائي االجتماعي أن خيتار ما يناسب طبيعة العميل ونوعية املشكلة وخصائص 

  .املوقف
  : العالج السلوكي-ج

اليب يزيد من قدرة خدمة الفرد يف التعامل مع العمالء واملشكالت، إذ ثبت صالحية األس
  .السلوكية للتطبيق مع العمالء من خمتلف الطبقات االجتماعية وخمتلف املستويات االقتصادية

  : التعديل السلوكي-د
يدعم التعديل البيئي يف خدمة الفرد، حيث أن التعديل السلوكي يقوم على مبادئ 

 متتد إىل بيئته اجتماعية بيئية، ويسعى إىل إجراء تعديالت حمددة ال تشمل العميل فحسب بل أيضا
املادية واالجتماعية السيما األشخاص احمليطني به كما ميكن تطبيق طريقة التعديل السلوكي على 

  .)1(مجيع طرق اخلدمة االجتماعية
 حتقق األساليب السلوكية وفرا اقتصاديا ملؤسسات اخلدمة االجتماعية، إذ ال حتتاج -هـ

الوقت هناك إمكانية اشتراك أفراد من البيئة يف هذه األساليب لوقت طويل لتطبيقها، ويف نفس 
  .عالج العمالء أو عالج أنفسهم

استثمار األساليب السلوكية يف عملية التشخيص يف اخلدمة االجتماعية، إذ ميكن  -و
ألخصائي خدمة الفرد مثال استخدام بعض األساليب السلوكية يف فهم وتقدير مشكلة عميله، 

  :كأن يسأل عن
  .عينة تستبقي السلوك املشكل على وضعه الراهن الشروط امل-
  . الوقائع املعينة اليت تسبق وقوع السلوك املشكل-
  . نتائج السلوك وما يلقاه هذا السلوك من تدعيم أو تثبيط-
  . ما هي العوامل البيئية اليت ميكن استثمارها يف إلغاء سلوك معني-
ة الفرد الوقائية، إذ ميكن استخدامها  االستفادة من األساليب السلوكية يف تطوير خدم-ز

يف تعليم وتدريب فئات معينة من اآلباء واملدرسني واملربني والقادة على استخدام اإلجراءات 
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التربوية السليمة واملشتقة من النظرية السلوكية، حبيث ميكن هلم وقاية األبناء والطالب من 
كن تدريب العمالء أنفسهم على كيفية املشكالت واإلحنرافات النفسية واالجتماعية، كما مي

إحداث التغيري الذايت عن طريق تعليمهم الشروط واإلجراءات اليت تؤثر على سلوكهم يف مواقف 
  .)1(حيام الفعلية بعيدا عن املؤسسات املهنية

 استخدام األساليب السلوكية يف تقومي نتائج العمل مع احلاالت، إذ ميكن تطبيق أسلوب -ح
ناسب عن طريق إعادة قياس معدل وقوع السلوك املشكل لتقومي مدى فعاليته، ويوضع العالج امل

  .العالج على أساس املقارنة بني النتائج القياسية القبلية والبعدية
  :نظرية الذات/ 4

وهي الصورة اليت يكوا الفرد لنفسه عن نفسه من حيث ما تتسم به من صفات 
  .ي جمموعة منتظمة من الصفات واالجتاهات والقيموقدرات جسمية وعقلية وانفعالية، فه

وتستفيد اخلدمة االجتماعية من هذه النظرية كمدخل عالجي أو ما يسمى باستخدام 
العالج املعقود على العميل، ويتلخص هذا العالج يف إعادة تنظيم الذات للعميل، وذلك باكتشاف 

لبية، مما يؤدي بالعميل إىل تغيري وجهة عناصر إجيابية يف ذات العميل وامتصاص اجتاهات نفسية س
وحنو العامل، وهذا يساعده على التكيف ورؤية العامل من زاوية ) ذاته(نظره وشعوره حنو نفسه 

وهنا يعين العالج زيادة قدرة الذات، أي زيادة قوة الشخصية . سليمة جيد فيها راحته وسعادته
 عاجزا أو فاشال أو منبوذا أو مسلوب اإلرادة يظن أنه) العميل(ومتاسكها، فبعد أن يكون املريض 

  .أو ال يصلح لشيء، يصبح أكثر ثقة بنفسه واعتمادا عليها وأقل خوفا
  :وبناءا على ذلك فإن هناك خطوتني للعالج مها

  . معاودة املريض إىل الكشف عن ذاته الواقعية وتقبلها يف جو ال يشعر فيه بأي ديد للذات-أ
  .)2(يف ضوء قدراا) الشخصية(ت  حماولة تنمية الذا-ب
  :نظرية العالج األسري/ 5

  :يشمل العالج األسري يف خدمة األفراد ما يلي
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  . يشمل العالج لطبيعة نظام األسرة نفسه-أ
 ليس عالج فرد أو أكثر من مركب األسرة، وليس عالج جزء واحد من النظام عن طريق -ب

  .جزء آخر
  . اهلدف هو تغيري نظام األسرة-ج

 تفاعل العالج األسري له مالمح مميزة، وهي ميزة وخاصية أولئك الذين جاؤوا من أنظمة -د
أسرية أخرى، وتستخدم األسرة يف العالج للوصول إىل تشخيص كامل حلالة الفرد العميل املرضية 
 وحتول األسرة إىل مجاعة وظيفية أكثر إجيابية، فاألسرة هي العميل، ويتجه التدخل العالجي ناحية

جبانب شبكة األقارب، فالعالج الزوجي املشترك، وشبكة ) الثنائية الزوجية(مجاعة األسرة األولية 
العالج والعالج األسري املركب، والعالج املؤثر املركب، كلها فروعا متخصصة لطريقة العالج 

كما قد . األسري، فوحدة املعاجل األسري يف العالج قد تكون أكثر اتساعا من نظام األسرة الضيقة
  .)1(يكون العالج األسري مطابقا متاما لوصفة عالج نظام األسرة
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  :الفصل الرابع
  اخلدمة االجتماعية الريفية وجماالا

  :معىن اخلدمة االجتماعية الريفية/ أوال
اخلدمة االجتماعية الريفية هي اجلهد املنظم الذي خيصص ويستخدم ملساعدة األفراد 

ا على مساعدات إلشباع حاجام عن طريق مؤسسات ومنظمات واهليئات الريفية ليحصلو
  .حكومية خاصة

واملهم يف منهاج اخلدمة االجتماعية الريفية هو إجياد هذه اهليئات التنظيمية واكتشاف 
القادة احملليني الذين يقومون بتنظيم اللجان واألجهزة اليت تعمل على تنفيذ املشاريع اخلدماتية عن 

ليب ومناهج اخلدمة االجتماعية، وبالريف يف وقتنا احلايل أجهزة تعىن بعمليات طريق استخدام أسا
التنمية والنهوض بالريف من مجيع النواحي ومن أمثلة هذه األجهزة املركز االجتماعي ومجعية 

  .اإلصالح الريفي والوحدات اجلماعية
  :حركة النهوض باتمع الريفي دوليا/ ثانيا
  :ع الريفي يف الدول الناميةحركة النهوض باتم/ 1

النهوض باتمع الريفي وتنميته إصطالح حديث يعين حركة اجتماعية بدأت تنتشر منذ 
اية احلرب العاملية الثانية يف كثري من البلدان املتخلفة اقتصاديا واليت تسمى بالبلدان النامية عن 

دة ومؤسساا العاملية وأخذت هذه طريق إدخال برامج إصالح شاملة حتت قيادة هيئة األمم املتح
الربامج طابع مدارس التربية األساسية يف بعض البلدان وذلك بتعليم اجلموع الريفية لرفع املستوى 
الصحي والزراعي واالقتصادي والتربوي كما هو احلال يف مراكز التربية األساسية باملكسيك 

  .)1(وسيالن وليبيا وباجلمهورية العربية املتحدة
بربامج حمو األمية "عض البلدان األخرى مثل غانا تنتشر طرق التعليم اليت تعرف بويف 

وتنمية . مع نشر الثقافة العامة على نطاق واسع باستخدام الوسائل السمعية والبصرية" للكبار
اتمع هنا تقوم على أساس التغري الذي يطرأ على سلوك واجتاهات الريفيني نتيجة للمعلومات 

  . املكتسبةواملهارات
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 تقوم حركة النهوض باتمع الريفي وفق جتارب -كاهلند وباكستان–ويف بلدن أخرى 
أخرى تم باإلرشاد الزراعي عن طريق املشروعات والتجارب العملية اليت دف إىل رفع مستوى 
 اإلنتاج الزراعي واحليواين بواسطة برامج حكومية تعمل على مستويات تصل إىل مستوى القرية،

  .ويقوم على رأس كل قرية أخصائي مدرب على الزراعة والصحة والتربية
  :حركة النهوض باتمع الريفي بالعامل العريب/ 2

كلنا يعرف ما كان يعانيه ريفنا العريب من ختلف يرجع إىل الظروف االجتماعية 
رف بريف اجلهل واالقتصادية اليت مرت بالبالد وكانت منها القرى املصرية أشد املعاناة، حىت ع

  .والفقر واملرض
ومل يظهر أي تبنيه ووعي قومي جتاه الريف يف العامل العريب إال عقب احلرب العاملية 

 ببعض اإلصالح 1882األوىل، حقيقة لقد قام ا االستعمار الربيطاين منذ احتالله للبالد سنة 
 الزراعية كالقطن واليت بالريف، ولكنه كان يسعى من وراء هذا اإلصالح إنتاج بعض احملاصيل

  .)1(حتول خلارج البالد
 تنبه املصلحون 1923لفائدة االستعمار ومبجرد أن نالت البالد قسطا من استقالهلا سنة 

االجتماعيون يف مصر لضرورة النظر إىل الريف والعمل على تنهيضه وحل مشاكل الريف 
  .كمشاكل التخلف فيه

لمية نظمت بواسطة اجلمعية املصرية للدراسات وألول مرة أثبتت هذه احلقيقة دراسات ع
  .عن أسباب الفاقة يف مصر 1936االجتماعية عام 

كذلك بدأت احلكومة بإنشاء أول جملس إمنائي يهدف إىل تطور الريف االقتصادي 
  .1926واالجتماعي، وهو الس األعلى لإلصالح االجتماعي لسنة 

بعد جناح جتارب إصالح القرية املصرية مث توالت مشروعات النهوض والتنمية بالريف 
 وتواىل إنشاء املراكز االجتماعية يف ريف العامل العريب، وكذلك مجعيات 1939وتنميتها منذ سنة 

 الفضل األكرب يف القيام ألول مرة 1952اإلصالح الريفي، غري أنه كان للثورة املصرية سنة 
لك بإنشاء الس الدائم للخدمات العامة بالتخطيط االجتماعي على أساس قومي جتاه الريف، وذ

الذي أخذ على عاتقه حينئذ وضع السياسة واخلطط للنهوض بالتعليم والصحة والعمران والشؤون 
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االجتماعية والتنسيق بينها، وربطها مبا حيقق النهوض االجتماعي، وذلك عن طريق إنشاء وتعميم 
شاملة املتكاملة، وأصبحت هذه الوحدات امعة الوحدات امعة للقيام ذه اخلدمات الريفية ال

هي مركز اإلشعاع والنهضة يف الريف ويدير شؤوا يف الوقت احلايل جملس القرية جبانب املوظفني 
  .)1(الفنيني

كذلك كان للقوانني اإلشتراكية اليت أعادت توزيع امللكية لألراضي الزراعية على أساس 
حو اإلقطاع ومظامله، وهودات اإلصالح الزراعي واجلمعيات عادل يوفر أكرب عدد من املالك ومي

التعاونية الزراعية واملشروعات األخرى املتعلقة بالريف األثر الفعال يف تطوير احلياة الريفية كذلك 
استكملت القرية برامج ضتها باألنظمة اجلديدة للحكم احمللي الذي هو حمور العدالة االجتماعية 

  .ماعيوالترابط االجت
  :مؤسسات اخلدمة الريفية ودور األخصائي االجتماعي ا/ ثالثا
  :املراكز االجتماعية/ 1

بعد دراسة ظروف الريف واحتياجاته وخمتلف مشاكله واستعراض ما قامت به بعض 
البلدان األخرى اليت تشبه ظروفها ظروفنا واستعراض التجارب العملية اليت تقوم ا بعض اهليئات 

بعد ذلك اقتنع املسؤولون بضرورة العمل على رفع مستوى القرية ... اخلدمة االجتماعية املعنية ب
ويف ضوء هذه النتيجة تقرر البدء يف إنشاء . يف مجيع نواحيها عن طريق برنامج متوازن شامل

املراكز االجتماعية إذ دلت الدراسات واألحباث واخلربة على أن املركز االجتماعي هو خري وسيلة 
  .صالح الشامل البعيد عن االرجتال وارتفاع التكاليفلإل

  :وتقوم فكرة املركز االجتماعي على أربعة أسس رئيسية هي
  . التربية الدميقراطية-
  . مساعدة األهايل أنفسهم خلدمة أنفسهم واالستفادة من خربة وجتارب الفنيني-
  . البساطة وقلة التكاليف-
  . اإلصالح الشامل-
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  :ز اجتماعيكيفية إنشاء مرك §
يتقدم أهل القرية أو جمموعة القرى املتجاورة حبيث ال يزيد عدد سكاا عشرة آالف 
نسمة إىل الوزارة تطلب إنشاء مركز اجتماعي يف بيئتهم ويتعهدون فيه باملشاركة جبزء من تكاليف 

م  فدان وجيب أن يقد2-1 جنيه وقطعة أرض مساحتها 1500اإلنشاء، ويساهم األهايل حبوايل 
الطلب من األهايل وليس من شخص واحد كما أن املسامهة جيب أن تكون من مجيع أهايل القرية، 

  .)1(وليس من أثرياء القرية فقط
  .وذلك ما مييز املركز االجتماعي عن غريه من املؤسسات األخرى

 مبجرد تقدمي الطلب تقوم اجلهة املختصة بالوزارة بعمل حبث اقتصادي اجتماعي -1
  .رفة املوارد واإلمكانيات ومدى توفر اخلدمات العامة يف البيئة أو مبلغ نقصهاشامل ملع

  . بعد اعتماد إنشاء املركز االجتماعي تقوم الوزارة بتقدمي نوعني من اإلعانات-2
  :إعانة فنية إرشادية/ أ

ممثلة يف األخصائي الزراعي االجتماعي والطبيب واحلكيمة ومساعد املعمل وباقي 
  .آلخريناملوظفني ا

  :إعانة مالية/ ب
 جنيها يف 500 جنيها وإعانة سنوية حوايل 10000وهي عبارة عن إعانة إنشائية حوايل 

  .العام
 بعد اعتماد املركز االجتماعي جيتمع املسامهون يف إنشاء املركز وتسمى اجلمعية -3

وتقوم ) تماعيمجعية املركز االج(التأسيسية للمركز اليت تتحول بعد ذلك إىل مجعية عمومية 
اجلمعية بإنتخاب جملس إدارة إلدارة املركز االجتماعي ويقوم هذا الس بتشكيل مخس جلان من 

  .بني أعضاء اجلمعية املهتمني باملسائل العامة ملساعدة الس يف أعماله
كان لنجاح املراكز االجتماعية أثره الكبري بني أهايل القرى :مجعيات اإلصالح الريفي/ 2

ت قرى كثرية تطلب إنشاء مراكز اجتماعية ا ولكن مل تتمكن الوزارة من حتقيق هذه فتقدم
  .الرغبات نظرا لعدم توفر االعتمادات املالية املخصصة هلذا الغرض
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وملا كانت الوزارة حريصة على عدم حرمان أهايل تلك القرى من اخلدمات املختلفة 
قوم البعض فيها على نفس األسس  أن تنشئ هيئات لإلصالح الريفي ي1944رأت عام 

  .)1(واملبادئ
اليت يقوم عليها العمل يف املراكز االجتماعية من تشكيل اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة 

  .واللجان وال تتكلف ما تكلفه املراكز االجتماعية ومسيت هذه اهليئات ومجعيات اإلصالح الريفي
مي املعونة الفنية بتعيني موظفني على فترات وتقتصر معونة الوزارة هلذه اجلمعيات على تقد

 400دورية لزيارة هذه اجلمعيات وتوجيهها وإرشادها وتقدمي إعانة مالية سنوية تقدر حبوايل 
  . مجعية145 بلغ عدد مجعيات اإلصالح الريفي 1945جنيها لكل مجعية ويف عام 

  :الوحدات امعة/ 3
-5ف ومبنية على قطعة أرض مساحتها من ألف من سكان الري 15ختدم الوحدة امعة 

  : فدان والوحدة امعة تضم مبانيها اآليت7
  . فصال عدا حجرات املدرسني والناظر13 مدرسة تشتمل على -
  . حقل للتجارب التعليمية-
  . مكاتب املرشد االجتماعي واملرشد الزراعي-
  . مكتبة وميكن استخدام قاعتها أيضا الجتماعات الس القروي-
  . جمموعة صحية كاملة تتألف من عيادة خارجية ومعمل للتحاليل وصيدلية-
  . قسم لرعاية األم والطفل-
  . حجرة للطبيب واملمرضات-
  . دورات املياه ومحامات ومغاسل شعبية-
  . مساكن للموظفني والفنيني واألخصائيني-
  .)2( مساحة من األرض تستعمل كساحة شعبية وملعب للمدرسة-
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  :وحدة امعةأهداف ال §
  . توفري اخلدمات االجتماعية والصحية والثقافية ألهل الريف-1
  . رفع املستوى االقتصادي عن طريق اإلنتاج الزراعي والصناعي-2
  . العمل على زيادة دخل الفالح-3
  . رفع مستوى الوعي الصحي والثقايف واالجتماعي والتعاوين-4
  :خدمات الوحدة امعة §

مع إىل أربعة أقسام تقوم كل منها باخلدمات اآلتيةتنقسم الوحدة ا:  
  :قسم التربية والتعليم/ أ

  .12-6بالتعليم اإللزامي من سن ) املرحلة األوىل( تقوم مدرسة الوحدة -1
  . تقوم مبحو األمية ملن فام سن اإللزام-2
  :القسم الصحي/ ب
  . يقوم بالرعاية الصحية ملنطقة أعمال موحدة-1
  .اخلارجية العيادة -2
  . رعاية األم والطفل-3
  ).مقاومة األمراض املتوطنة( تنفيذ مشروع العالج الشامل -4
  . إجراء العمليات البسيطة-5
  :القسم االجتماعي/ ج
  . أعمال الضمان االجتماعي-1
  . اإلشراف الفين على اجلمعيات اخلريية-2
  . اإلشراف الفين على النوادي الريفية-3
  .على مجعيات خدمة اتمع اإلشراف الفين -4



  

  .)1( اإلشراف الفين على اجلمعيات التعاونية-5
  :القسم االقتصادي/ د
  . النهوض باملستوى االقتصادي يف منطقة أعمال الوحدة-1
  . حماولة نشر زراعة اخلضر والفاكهة-2
  . حتسني اإلنتاج الزراعي مبد الفالح بالتقاوي املنتقاة-3
ما دعت إىل ذلك أعمال اجلمعية بدعوة من الرئيس أو نائبه  جيتمع جملس اإلدارة كل-4

  .ومندوب الوزارة وال تقل اجتماعاته عن مرة كل شهر
  :دور األخصائي االجتماعي يف النهوض باتمع الريفي §

  :إن الدور املهين ألخصائي تنظيم وتنمية اتمع الريفي والذي ميكن تلخيصه فيما يلي
  .مع وتوضيح مشكالته العمل على دراسة ات-أ

  . استشارة األهايل وإشراكهم قبال يف عمليات التخطيط والتنفيذ والتمويل والتقومي-ب
  . اكتشاف القادة احملليني وتدريبهم-ج
  ).التمويل والتقومي( التنظيم الفين واإلداري للجان وأجهزة التنفيذ -د

  :اخلدمات االجتماعية الصحية/ أوال
األمراض والعاهات، وهي سالمة أجهزة اجلسم، أو حالة من الصحة هي خلو اجلسم من 

  .الكمال البدين والعقلي واالجتماعي واملرض هو خلل يف هذه األجهزة
والقطاع الريفي يتميز بصفات عامة سواء كان يف الريف املصري أو اهلندي أو دول 

  .أمريكا الالتينية أو غريها من الدول النامية
 املستوى الصحي للريفيني ومن هذه الصفات اخنفاض املستوى وهلذه الصفات آثارها على

التعليمي فاملهنة الرئيسية لسكان الريف هي الزراعة ويف البالد النامية مازالت الزراعة تعتمد على 
األساليب البدائية القدمية ومن ناحية فإن مساحة الرقعة الزراعية مل تزد زيادة تتناسب مع زيادة 

مستوى الدخل واملستوى االقتصادي للمجتمع الريفي تنخفض اخنفاضا السكان، وهلذا فإن 
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ملحوظا عن اتمع الصناعي، ويؤدي هذا إىل قصور إمكانيات الفالح عن توفري املسكن الصحي 
  .والغذاء املتكامل وامللبس املناسب

  :وقد ترتب على ذلك مشاكل صحية نوجزها يف اآليت
هواء النقي الطلق والشمس الساطعة املضاءة؛ مما  تتعرض حياة الفالح يف احلقل، لل-1

يطفي عليه صحة إضافية تعوضه عن مآسي اجلب الذي يسكنه، وهو املسكن، إال أن هذه احلياة 
  .)1(ذاا اليت حيياها الفالح يف الريف تعرضه موعة من األمراض قد ال تتوفر لساكن احلضر

ض األمراض، فهو يعمل يف احلقل يف فعمل الريفي، أو مهنته األساسية، جيلب له بع
، )غالبا(العراء، متعرضا ملوجات الربد، ولفحات احلر على السواء، وهو ذو اجلسم النحيل 

واملالبس املتواضعة ال تكسبه مناعة ضد اجلو املتقلب، وباإلضافة إىل ذلك فهو ميارس عمله حايف 
له بني طياا من جراثيم وقواقع وديدان القدمني خائضا مياه وطني احلقل والترعة واملصرف مبا حتم

  .الكثري من األمراض خاصة املتوطنة كالبلهارسيا واالنكلستوما
 ينتج عن فقر الفالح وجهله من الفرد شخصا مريضا، فهو يأكل أسوأ األطعمة، -2

يتذوق وينتج احلليب والبيض، ولكنه ال يأكلها، بل يبيعها ألبناء املدن، ويريب الفالح املاشية، وال 
  .حلمها، ويزرع اخلضار والفواكه فال ينال منها إال الرديء الذي ال جيد له سوقا

إن غذاء الفالح سيء وغري متزن، جسمه منهوك، صحته متردية مما يصيبه بأمراض سوء 
التغذية، وجيهل الفالح أبسط قواعد الصحة وال يستطيع أن يصل إىل الطبيب والصيدلية إال يف 

  .عد تضحيات فاحشةأخطر احلاالت وب
 ومسكن الريفي مبين يف الغالب من الطوب الينء، والذي ال تتمتع جدرانه بأي طالء -3

أو دهان أو بياض، مما جيعله سببا أو مصدر للعديد من األمراض اليت تنتشر يف الريف وختفض 
البق املستوى الصحي، واملسكن مبا فيه من شقوق يتيح الفرصة للحشرات الضارة كالرباغيث و

والنمل والصراصري أن جتوب املسكن كيفما شاءت، حاملة معها الكثري من األمراض، وعلى 
  .)2()الفئران(رأسها الطاعون 
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واملسكن الريفي ضيق، وسيء التهوية، وإضاءته سيئة لعدم وجود الكهرباء مما يؤدي إىل 
القارضة واليت تسبب انتشار أمراض الرذاذ وتولد احلشرات كالرباغيث، كما تنتشر احليوانات 

  .موطنا لألوبئة وتؤدي إىل خسارة اقتصادية كبرية فتأكل احملاصيل واألطعمة
ويرجع انتشار احلشرات واحليوانات القارضة يف الريف إىل امتالء األماكن حول املساكن 
حبظائر املاشية، ووجود الربك واملستنقعات، وختلوا املساكن يف الريف يف الغالب من املراحيض 
ودورات املياه، وجتلب مياه الشرب وغريها من املوارد العامة إن وجدت من الترع أو الطلبات يف 
أوعية فخارية، ويتم خزا بطريقة بدائية غري صحية وخيزن الريفيون مواد الوقود فوق األسطح، 
وإذا شب حريق فإنه يصل من مرتل إىل آخر، وكثريا ما يقضي على كل منازل القرية يف وقت 

  .قصري
ومسكن الريفي مبا ينقصه من أثاثات مرحية ال يعطي الفالح اهد قسطه الالزم من 
الراحة، وقد يعجل بشيخوخته مبكرا وقبل األوان، والزريبة قاسم مشترك أعظم لكثري من 
األمراض يف الريف، وهي ركن أساسي يف كل مسكن ريفي، وهي عادة ما تكون مرتعا خصبا 

ما استخدمها أهل البيت يف قضاء حاجام، وخلطوا فضالم وبقاياهم اآلدمية للجراثيم خاصة إذا 
مع روث احليوانات بالطني والتراب بأيديهم الستعماهلا كسماد طبيعي، أو إذا ما صنعوا من روث 

  .البهائم واحليوانات أقراص اجللة واستخدموها كوقود
د فيها الذباب واحلشرات اليت تنتقل  شوارع القرية ضيقة، وا أكوام السماد اليت يتول-4

  .األمراض
 الربك واملستنقعات، وهي غالبا ما تنشأ نتيجة إلستعمال تراا يف صنع طوب البناء -5

أو أثناء إنشاء الطرق أو يف األراضي املنخفضة، وهي مصدر هام لتوالد البعوض الذي ينقل بعض 
  .األمراض املعدية كاملالريا

لحوم، ويالحظ عدم مراعاة االشتراطات الصحية كحفظ األغذية  األسواق ومذابح ال-6
  .)1(أثناء بيعها؛ مما يعرضها للتلوث

  . ارتفاع معدل املواليد، كما تعلو نسبة الوفيات خاصة يف أطفال ما قبل السادسة-7
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 االفتقار إىل توافر االستعدادات الالزمة حلل مشاكل الرعاية الطبية يف املناطق الريفية، -8
ىت لو توافرت املستشفيات فإنه يعوزها اإلمداد باألدوية واألجهزة، هذا باإلضافة إىل أن الطبيب وح

  .الناشئ غالبا ما حيجم عن العمل يف املناطق الريفية
  :التخطيط الصحي يف اتمع الريفي §

ليت يعتمد إجناز األهداف الصحية يف اتمع احمللي اعتمادا كبريا على التنظيمات اإلدارية ا
ومن مث فإن اإلدارة والصحة عضوان . تؤدي إىل التخطيط وتنسيق الصحة يف اتمع احمللي

متكامالن ال ميكن فصلهما، ومما يعمالن معا على حتقيق األهداف الطبيعية والصحية وتشمل 
وهي تم بالعالقة بني نسق الصحة . وظائف اإلدارة والتخطيط والتقييم واإلدارة والتقييم

  . النسق االجتماعي واإليكولوجي يف اتمع احملليوخصائص
وللتخطيط لتوفري اخلدمة الصحية للقطاع الريفي تقوم الوحدة الصحية الريفية، وهي 

وتتكون الوحدة الريفية من ).  كم3(من السكان يعيشون يف دائرة حميطها ) 5000(وحدة ختدم 
  :)1(األفراد اآلتيني

  . طبيب ممارس-1
  ).الدايات احلاصالت على شهادات رمسية(قابالت  إثنان من ال-2
  . فين معمل-3
  . املمرضات-4

  :وتقوم الوحدات الصحية باخلدمات اآلتية
  : خدمات رعاية األمومة والطفولة-1

  :وتشمل
 رعاية احلوامل يف املرتل أو الوحدة الصحية أو العيادة، وتوفري وسائل اإلسعاف -أ

  .ية البسيطة مثل حتليل البول، وتقدير هيموجلوبني الدمباملستشفى، وإجراء الفحوص املعمل
  . الوالدة سواء يف البيت أو يف املستشفى يف احلاالت املتعسرة-ب
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  . رعاية األم بعد الوالدة يف املرتل أو الوحدة-ج
  . رعاية الرضيع سواء يف املرتل أو الوحدة-د

  . رعاية الطفل يف سن ما قبل املدرسة-هـ
  :سيطرة على األمراض املعدية الوقاية أو ال-2

ويشمل الربنامج اإلجراءات الصحية بالتغذية السليمة وصحة املنازل والتربية الصحية، 
التحصني وصحة اللنب ومكافحة احلشرات وتصريف الفضالت وتوفري "وإجراءات الوقاية النوعية 

عدوى عن اآلخرين، مع ، وإجراءات االكتشاف املبكر والعالج الفوري ملنع خطر ال"املياه النقية
تسهيل إجراءات التبليغ عن األمراض املعدية والبحث الوبائي البسيط عن مصادر العدوى وانتقاهلا، 
وعزل احلاالت، ومراقبة املخالفني، وتقوم بإجراءات الكتشاف الزهري، والدرن واملالريا، 

  .واالنكلستوما، باستعمال الفحوص املعملية البسيطة
  : صحة البيئة-3
تشمل صحة املياه، واملراحيض، وتصريف الفضالت، وردم الربك واملستنقعات، وصحة و

األغذية، ومكافحة احلشرات، والقضاء على القوارض، اليت تتغذى على احملاصيل، وصحة املنازل 
  .)1(مع التثقيف الصحي يف هذه ااالت

  : السجالت-4
ية، مثل عدد السكان يف حفظ السجالت الصحية البسيطة ومنها اإلحصاءات السكان

املنطقة اليت ختدمها الوحدة، وتوزيعهم بالنسبة للسن والنوع والزواج والطالق، والتعليم، واملهنة، 
  .والدخول، وذلك مبساعدة إدارات التعداد

  : التربية الصحية-5
  .ويعتمد يف ذلك على طرق املواجهة واملقابلة أثناء أداء اخلدمة، وكذلك اللجان الصحية

  : األخصائي االجتماعي يف حميط مراكز تنظيم األسرةدور §
q أهداف مراكز تنظيم األسرة:  
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 تنظيم النسل وتقويته وتأمينه مبا يكفل إجياد أسرة سعيدة مستقرة األوضاع تعيش يف -1
  .مستوى معيشي مناسب، ومبا يكفل مواجهة مشكلة التضخم السكاين يف اتمع أيضا

  .نظيم النسل رفع مستوى األسرة الصحي وت-2
 مكافحة اإلجهاض وذلك مبنع احلمل غري املرغوب فيه وتوجيه األمهات إىل استخدام -3

  .الوسائل الطبية عن طريق احلبوب أو جهاز اللولب مثال
  :دور اخلدمة االجتماعية يف مراكز تنظيم األسرة §

  :ميكننا هنا حصر دور األخصائية االجتماعية وواجباا فيما يلي
احلاالت اجلديدة والتعرف عليها وعمل البحث االجتماعي طبقا الستمارة  استقبال -1

  .)1(معدة لذلك وقيدها يسجل تنظيم األسرة
 العمل على حل املشاكل األسرية إن وجدت وتقدمي اخلدمات االجتماعية الالزمة -2

  .عن طريق اهليئات واملؤسسات االجتماعية
  .ات للمتأخرات متابعة ترددهن واملسامهة يف حترير خطاب-3
  . املسامهة يف وضع التقارير االجتماعية الشهرية والتقارير السنوية ألعمال املركز-4
 التوعية وحث األهايل بأمهية تنظيم النسل واإلقبال عليه طواعية بناء على إقناع -5

  .واقتناع
 وجيب على األخصائية أن تعرف األمهات خماطر اإلجهاض البدائي، وتوجيههن إىل -6

  .ستخدام الوسائل الطبية عن طريق احلبوب أو جهاز اللولبا
  :دور األخصائي االجتماعي يف مراكز رعاية األمومة والطفولة §

تتبع مراكز األمومة والطفولة القسم الوقائي مبديرية الشؤون الصحية، كما ختضع 
  .ةلإلشراف الفين إلدارة رعاية األمومة والطفولة باإلدارة العامة للصحة الوقائي

  :أهداف مراكز رعاية األمومة والطفولة §
  :دف مراكز رعاية األمومة والطفولة إىل
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  . تقليل أخطار احلمل والوضع-1
  . خفض نسبة وفيات وأمراض الطفولة-2
  . إجياد نسل قوي سليم-3

  . ألف من السكان50وخيدم املركز يف املتوسط 
  :خدمات مراكز رعاية األمومة والطفولة §

  :اخلدمات اآلتيةويقوم املركز ب
  :اخلدمات اخلاصة باحلوامل/ أ

  . التوعية الصحية لألمهات املترددات-1
  .)1( التوعية الغذائية لألم وحتديد الغذاء الشعيب املتكامل الالزم هلا وللطفل-2
  :اخلدمات اخلاصة بالوالدة/ ب
ة األمومة  القيام بتوليد العوامل سواء باملرتل أو باألقسام الداخلية مبراكز رعاي-1

  .والطفولة أو املستشفيات العامة كما يف احلاالت العسرة
  . رعاية األم صحيا واجتماعيا أثناء النفاس-2
  :اخلدمات اخلاصة باألطفال/ ج
  . رعاية اجلنني خالل أشهر احلمل-1
  . وقاية وعالج األطفال من األمراض الوراثية-2
  .اس لتجنب مضاعفات الوالدة رعاية املولود صحيا أثناء الوالدة ومدة النف-3
  . رعاية وعالج األطفال من سن الوالدة حىت سن سنتني-4
  . رعاية وعالج األطفال املبسترين أو املعوقني-5
  . رعاية األطفال اللقطاء واملعزولني عن ذويهم من الوالدة حىت سن سنتني-6
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ريا والدرن وشلل اجلذري والدفت:  حتصني األطفال ضد األمراض املعدية املختلفة مثل-7
  .)1(األطفال وغريها
  :اخلدمات االجتماعية يف جمال الترويح/ ثانيا

اإلنسان كائن حي يكرب وينمو، وتنمو معه يف أثناء ذلك طاقات البد من استنفاذها يف 
  .أوجه النشاط املختلفة، وإذا مل حيسن اإلنسان طاقاته عاد عليه وعلى اتمع بأشد األضرار

وقته عادة بني ثالث فترات وأنواع من األنشطة، فترة العمل لضرورة ويقسم اإلنسان 
كسب العيش أو يف املدرسة، وفترة النوم للراحة، وفترة الترويج وقضاء وقت الفراغ لكي يضمن 

  .منوه وتطوره، ويصبح سعيدا ناضجا منظما، ومكونا تكوينا صحيحا
ماعة يف أوقات الفراغ حبافز وقد يتخيل البعض أن الترويح نشاط يؤديه الفرد أو اجل

وقد ينظر إليه البعض على أنه نشاط شبيه . تلقائي غري هادف، أو أنه أسلوب لشغل وقت الفراغ
، Recreationوواقع األمر أنه وحسب املفهوم األجنيب لكلمة . بالسكر، أو التسلية أو غري ذلك

  .ن املعاين اإلجيابية تتضمن معىن إعادة اخللق، أو التجديد، أو ما شابه ذلك مواليت
واحلقيقة . وقد يندهش البعض إذا وضعنا النشاط التروحيي حتت اصطالح النظم التروحيية

 يف –فمثال . إىل تنظيم وتوجيه. أن النشاط التروحيي حيتاج كما حيتاج غريه من أنواع األنشطة
 يشغله يف  ومع أننا حددنا ساعات العمل للعامل على أساس أن يعطي قسط من الراحة-مصر

حتسني مستواه العقلي واالجتماعي، ولكنه استغل هذا الوقت يف تعاطي املكيفات واملخذرات، 
  .)2(واجللوس على املقاهي، ولعب امليسر، وبعثرة املال فيما يفسد الصحة والعقل

هذا ولقد تناولت كتابات كثرية مفهوم الترويح وظهرت بينها بعض االختالفات وإن 
أن الترويح نشاط اختياري ميارسه " برايت بل"فريى . بينها يف جوانب كثريةكانت تتفق فيما 

األفراد يف وقت الفراغ مدفوعني يف ذلك بالرغبة يف حتقيق نوع من الرضا أو السرور، كذلك يرى 
برايت أن الترويح يشري إىل مزاولة أي نشاط يف وقت الفراغ سواء أكان فرديا أم اجتماعيا يهدف 

  .سرور على النفسإىل إدخال ال
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وقد تعددت التعريفات ما بني التركيز على هدف الترويح أو على تنمية ملكات الفرد، 
أو على جماالت الترويح كاالت الرياضية، واالجتماعية، والذهنية وهناك من ركز على األبعاد 

 النهاية إىل أن النفسية دون االجتماعية، ومنهم من أكد على النشاط البنائي، األمر الذي يشري يف
  .معظم ما طرح يف التراث السوسيولوجي من تعريفات للترويح يتكامل مع بعضه البعض

وتبدو مالمح وخصائص النظام التروحيي من خالل استعراض عناصر وخصائص هذا 
  :النشاط

ويبقى أن حتدد هل هو .  أنه نشاط متنوع األشكال رياضي واجتماعي وثقايف وفين-1
و نشاط بناء، أو نشاط ممتع، ولكل من هذه األنواع خصائصها اليت يوضحها نشاط اختياري، أ

  .منطوقها
 والترويح تلقائي مبعىن أنه نابع من الفرد أو اجلماعة حيث حيسون برغبة أو ميل إىل -2

  .ممارسته
 والترويح نشاط ميارس خالل وقت الفراغ فقط، وميكن هذا العنصر من التمييز بني -3

  .)1(ني العمل وإال كان ضارا بأهداف العمل، واإلنتاج، وغايات اتمعوقت ممارسته وب
هذا وميتد جمال النشاط التروحيي إىل كافة اهليئات واملؤسسات اليت يعيش فيها الناس يف 
خمتلف سين حيام باإلضافة إىل اهليئات واملؤسسات املتخصصة يف الترويح، مما جيعل من هذا اال 

  .ة لتنمية الشعور االجتماعي يف أعداد غفرية من الناساملتشعب فرصا طيب
هذا ويتضمن الترويح أنواعا خمتلفة من الترويح العام الذي تم به الدولة ملقابلة احتياجات 
الشعب كاملنتزهات واحلدائق العامة واملصيف والشواطئ واملشايت واملكتبات العامة واملتاحف، أما 

وجه وهو الذي تتواله املؤسسات واهليئات العامة واملتاحف األهلية النوع الثاين فهو الترويح امل
واحلكومية واليت تقدم خدماا يف جمال الرياضة والثقافة والصحة وشغل أوقات الفراغ، ومن أمثلة 
هذه اهليئات واملؤسسات واألحذية الرياضية واالجتماعية والساحات الشعبية ومراكز الشباب 

أما النوع الثالث فهو الترويح التجاري وتعمل يف ميدانية دور السينما . اواخلدمات العامة وغريه
واملسارح وشركات السياحة والرحالت، وهي مؤسسات جتارية ينشئها األفراد أو الشركات 

  .وتؤدي خدماا التروحيية للجمهور مقابل أجر نقدي
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بل الغالب أا وليس معىن ذلك أن كال من األنشطة املتنوعة يعترب نظاما مستقال، 
  .)1(متداخلة

وحيقق الترويح وظيفة اجتماعية فاإلنسان بطبيعته اجتماعي وعلى هذا فهو يتصل 
باآلخرين، وعن طريق هذا االتصال تشبع رغبة اإلنسان يف تبادل اآلراء واألفكار من القصص 

رأيهم يف خمتلف واملناقشات اجلماعية وغريها من األمور اليت جتعل الفرد ملما بأفكار اآلخرين و
  .القضايا االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية

  :الترويح يف اتمع الريفي §
حيتاج اتمع الريفي إىل خدمات تروجيية تتفق مع طبيعة احلياة الريفية وبساطتها، تلك 

 والعادات احلياة اليت تعتمد على النشاط االقتصادي الزراعي وتتميز بعناصر ثقافية متمثلة يف القيم
  .والتقاليد والعادات الريفية

ولقد بدأ االهتمام بنشر اخلدمات التروحيية يف املناطق الريفية بعد أن قامت وزارة الشؤون 
االجتماعية بإنشاء املراكز االجتماعية للنهوض مبستوى احلياة يف مدن املناطق اقتصاديا واجتماعيا، 

 أنشئ يف كل مركز اجتماعي نادي ريفيا، هذا وقد مشلت هذه املراكز النشاط التروحيي حيث
ويشرف على األندية الريفية الس . ويشرف على النادي الريفي جملس إدارة منتخب وله الئحته

على خطة تنفيذ ومتابعة نشاط ) القروية(وتشرف االس احمللية الريفية . األعلى للشباب والرياضة
  .األندية الريفية يف القرى

  :ن نتحدث عن أهم أغراض النادي الريفي فيمكن القول بأاوإذا أردنا أ
 حتاول جاهدة جذب األعضاء الريفيني إىل االشتراك فيها واالنضمام إىل الفرق -1

  .الرياضية واجلماعات الثقافية وتقوية الروابط بني األعضاء
حل  نشر الوعي الصحي والثقايف واالجتماعي بني األعضاء وتوجيههم للمسامهة يف -2

  .)2(مشاكل القرية واإلقبال على تأدية اخلدمات العامة
 التدريب على تعلم الصناعات واحلرف الزراعية والريفية واالستغالل اخلامات اليت -3

  .تتوفر يف القرية مما يسهم يف زيادة دخل األسرة الريفية
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  . االهتمام بإقامة احلفالت الترفيهية يف املناسبات الدينية والقومية-4
 نشر الروح الرياضية واالهتمام باحلركة التعاونية والكشفية وتنظيم برامج الرحالت -5

  .واملعسكرات
 يعترب النادي الريفي مركز إشعاع اجتماعي وثقايف يف القرية فيعمل على حماربة البدع -6

  .والعادات السيئة
 جمال الثقافة  الفتاة الريفية تتيح هلا فرصة العضوية بالنادي حيث متارس نشاطها يف-7

والرياضة وتعلم احلياكة والتدبري املرتيل مما يرفع من ثقافة الفتاة الريفية وجيعلها عضوا منتجا عامال 
  .يف اتمع الريفي

 تدريب شباب القرية على خدمة أنفسهم وحل بعض مشكالم وذلك بتدريبهم -8
  .لياعلى الطرق احملسنة يف الزراعة وتربية احليوان مع تنفيذها عم

 رفع املستوى الثقايف بني الفالحني وذلك بإلقاء احملاضرات والندوات وما إىل -9
  .)1(ذلك

  :اخلدمات االجتماعية الزراعية/ ثالثا
  :خدمات اإلرشاد الزراعي §

يعترب التعليم الزراعي والبحوث العلمية واإلرشاد الزراعي من اخلدمات اليت جيب على 
ة تضمن تقدم وازدهار الزراعة وغريها من القطاعات كل دولة أن تؤسسها وتطورها بصور

  .االقتصادية األخرى
فبالنسبة لتطوير الزراعة فإن التعليم الزراعي يهيئ الكادر الزراعي الفين الذي يأخذ على 
مسؤوليته اإلتصال بالفالحني لتقدمي اخلدمات التعليمية إليهم، والبحوث العلمية تقدم أفكارا 

  . حديثةومعلومات وتكنولوجيا
واإلرشاد الزراعي هو املنظمة اليت من خالهلا يقوم املرشدون الزراعيون إرشاد وتوجيه 

  .الفالحني ألن يطبقوا نتائج البحوث وغريها من املعلومات املفيدة يف مزارعهم ومنازهلم
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إن هذه اخلدمات الثالثة التعليم الزراعي والبحوث العلمية واإلرشاد الزراعي تكون 
عام الذي مبوجبه ميكن لكل دولة أن تطور الزراعة يف بلدها مبا يتناسب وما تقدمه هذه اإلطار ال

  .املنظمات الثالثة من اخلدمات
إن مقدار االستفادة من ما تقدمه هذه املنظمات الثالثة من خدمات يتوقف على نوعية 

بادلة املنفعة، وحيث أن التنظيم واإلدارة املوجودة يف كل بلد، وهذه املنظمات الثالثة متداخلة ومت
اإلرشاد الزراعي نظام تعليمي مرن ميكن تكييفه حبيث يناسب أنواعا كثرية من احلضارات املختلفة 
وفلسفة وأهداف اخلدمات العامة ملختلف الدول بعد إجراء التبديالت الالزمة يف التنظيم 

  .ا مفصال عليها ألن كل دولة جيب أن يكون هلا نظامها اإلرشادي اخلاص )1(اإلرشادي
وحسب طبيعة اتمع حبيث يكون هذا التنظيم مؤثرا وفعاال يف إحداث التقدم يف النواحي 

  .االجتماعية واالقتصادية
  :ما هو اإلرشاد الزراعي؟ §

لقد تعددت صيغ تعاريف اإلرشاد الزراعي وبالرغم من هذه االختالفات فإا تتفق من 
حتقيق حياة أفضل للعوائل الفالحية :  اإلرشاد الزراعي مثلحيث املعىن واملضمون يف حتديد أهداف

لتعيش يف دور سكنية جيدة على أراضي زراعية ذات إنتاجية عالية ويف جمتمع ريفي متطور تتوفر 
فيه خمتلف اخلدمات االجتماعية والصحية واالقتصادية والتعليمية، ومن أهداف اإلرشاد الزراعي 

ة عالية وبيع هذه املنتجات بأسعار معقولة تكفي لسد متطلبات أيضا إضعاف حماصيل ذات إنتاجي
  .البيت الريفي وحتسني وتطوير مزرعة وبيت الفالح

بأنه خدمات تعليمية غري "أما منظمة الغذاء والزراعة الدولية فإا تعرف اإلرشاد الزراعي 
 اخلربات احملسنة يف رمسية خارج نطاق املدرسة للتدريب والتأثري على الفالحني وعوائلهم لتبين

  ".اإلنتاج النبايت واحليواين
عبارة عن خدمات موع العمليات املختلفة الطوعية والغري "أما رد فيلد فقد عرفة بأنه 

رمسية خارج املعاهد واملؤسسات التعليمية النظامية لتعليم أفراد اتمع من خمتلف األعمار ولكال 
  ".اهم االجتماعي واالقتصادياجلنسني مهارات تكنولوجية لرفع مستو
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وميكن تعريف اإلرشاد الزراعي بأنه نظام موع العمليات التعليمية النظرية منها والعملية 
اليت دف بالدرجة األوىل إىل تطوير حياة األفراد والعوائل وباألخص العوائل الفالحية عن طريق 

 لرفع إنتاجية الوحدات الزراعية تثقيفهم وتعليمهم خربات جديدة وطرق زراعية حديثة ومعرفة
  .املنتجة وبالتايل حتسني العوائل اجتماعيا واقتصاديا

  :بعض من أوجه اإلرشاد الزراعي §
  . اإلرشاد الزراعي مؤسسة حكومية وجدت مبوجب قانون-1
 أنه ليس منظمة سياسية وال عقائدية أو دينية وخدماته ليست حمددة ألية فئة أو -2

  . عضو يف منظمة معينة، بل تشمل مجيع األفرادعنصر أو أي
 أنه تعاوين بكل معىن الكلمة إذ تساهم يف إدارته كل من احلكومة واملؤسسة التعليمية -3

  .الرمسية وغري الرمسية واألهايل
 اإلرشاد الزراعي نظام تعليمي ولكنه خيتلف كليا عن مفهوم التعليم النظامي يف -4

  .املعاهد التعليمية وذلك
  . ليست له مواد حمددة أو مواضيع معينة-أ

  . ال مينح شهادة أو درجة أو دبلوم-ب
  . يعمل بصورة غري رمسية خارج نطاق املدرسة-ج
خليط من أشخاص متباينني يف األعمار واملستويات الثقافية ) املستهدفني( أن الطالب -د

  .واجلنس
منها االستعمال والتطبيق املباشر  الدروس اليت تدرس عملية أكثر منها نظرية والغاية -هـ

  .حلل املشاكل اليت تواجه الفالحني يف حيام اليومية
 املشاركة من قبل الفالحني طوعية إذ ليس للمنظمة جهاز جيرب الفالحني على -5

  .احلضور



  

وإن هذه اخلدمات ليست ) الدائرة اإلرشادية( اخلدمات اليت تقدم بإسم املنظمة -6
  .)1(مات فنية تعليمية ديناميكية مبنية على البحوث التطبيقيةروتينية بل إا خد

  . إن جمال اإلرشاد واسع مثل الزراعة واالقتصاد املرتيل واملواضيع اليت هلا عالقة-7
  . يستعمل طرق خمتلفة للتعليم، ولكن يؤكد على الطرق اإليضاحية-8
  . اإلرشاد الزراعي يقيم األشخاص أكثر من تقييمه لألشياء-9

 املنظمة اإلرشادية هلا احلرية ألن تقوم بوضع املشاريع احمللية واليت تعتمد على حاجة -10
  .األفراد والعوائل وتعرب عن رغبام وحتاول حتقيق أهدافهم

 يعمل اإلرشاد الزراعي مع مجيع أفراد العائلة، وإن العائلة الفالحية هي الوحدة -11
  .بيت الريفي جزء من العائلة الفالحيةاالقتصادية السائدة يف الزراعة، وإن ال

 يستعمل اإلرشاد الزراعي القادة احملليني يف تقدمي خدماته ويعتمد عليهم لتنفيذ -12
  .املشاريع اإلرشادية الزراعية يف املنطقة

 إنه أول مؤسسة تقوم بتقدمي اخلدمات التعليمية واملعلومات املفيدة إىل الفالحني -13
  . التعليمية الرمسية بدول مقابلوعوائلهم خارج املعاهد

  :أهداف اإلرشاد الزراعي §
  :إن اإلرشاد الزراعي يسعى لتحقيق األهداف التالية

  :األهداف التعليمية/ 1
واملقصود باألهداف التعليمية التغيريات اليت حيدثها اإلرشاد الزراعي يف سلوك أو يف 

  :تفكري أو اخلربات العملية لألفراد وتتمثل يف
  . الفالحني الطرق الزراعية احلديثة يف العمليات الزراعية تعليم-أ

  . تعليم الفالحني أصول تربية احليوان والرعاية احليوانية وحتسني النوعية-ب
  . نقل نتائج البحوث الزراعية لتطبيقها من قبل الفالحني وعوائلهم-ج
  :األهداف االجتماعية/ 2
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  :ه يفأو أا أهداف ذات نتائج اجتماعية وتتمثل هذ
  . توفري سكن صحي ومناسب وحتسني احلياة املرتلية ورفع املستوى املعيشي-أ

 حتسني طبيعة العالقات االجتماعية وبث روح التعاون بني سكان أهل الريف يف -ب
  .العمل التعاوين

 تطوير القيادة احمللية ومساعدة الفالحني على انتخاب القادة ذو الكفاءة العالية -ج
  .ستعداد التام للعمل مع املرشد الزراعي يف رفع قابليات األفراد على اإلنتاجوالذين هلم اال

  . حتسني األحوال الصحية ورعاية الطفل وحتسني نوعية الغذاء وامللبس واألثاث املرتيل-د
  :األهداف االقتصادية/ 3

  :إن أغلب األهداف يف اإلرشاد الزراعي تكون نتائجها أهدافا اقتصادية، وتتمثل يف
 زيادة دخل الفالحني نتيجة زيادة إنتاجهم الزراعي وحتسني نوعيته وبالتايل زيادة يف -أ

  .الرفاهية
 حتسني التربة وذلك بتحسني نوعيتها باستعمال املخصبات ورفع إنتاجيتها وإتباع -ب

  .الدورات الزراعية
 املال رأس:  تطوير اإلدارة املزرعية، وذلك لتحسني استغالهلا عوامل اإلنتاج مثل-ج

  .)1(والعمل والتنظيم
  :اخلدمات االجتماعية يف اال التعليمي/ رابعا

حنن نعلم أن الطالب يف املدرسة فرد يف جمتمع يتأثر بظروف ذاتية واجتماعية معينة جتعله 
يف وضع حيتاج إىل مساعدة العاملني يف املدرسة حىت يتحقق له توافقا اجتماعيا ونفسيا مما جيعله 

إلفادة من املدرسة إىل أقصى حد ممكن من النمو ومن اإلنتاج يف الوقت ذاته، وقد أقدر على ا
تقدمت اخلدمة االجتماعية يف بالدنا حىت وصلت إىل املستوى الذي دعا إىل إجياد فلسفة واضحة 
املعامل خلدمة الطالب يف مدارسهم وفق طرق اخلدمة االجتماعية حبيث توجه جهود املشتغلني ذه 

االجتماعية املدرسية الوجهة اليت حتقق األهداف املوحدة اليت رمستها الدولة للمدرسة يف اخلدمة 
  .إطار األهداف املرسومة تمعنا املعاصر
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وملا كانت اخلدمة االجتماعية يف كل ميدان متطورة فإن التجارب العلمية أوضحت أن 
مشى مع تطور جمتمعنا وتغريه، لذلك اخلدمة االجتماعية يف املدرسة متر بتطورات متباينة سريعة تت

فإن املعلومات اليت يكتسبها األخصائي االجتماعي خالل إعداده املهين ال جيوز أن تكون احلد 
الذي يقف عنده بل البد من أن ينمو وتتطور كلما منت خرباته وكلما واجهته مواقف جديدة 

 والعلوم يف معهده قد تعوق منوه ولذلك فإن افتقار األخصائي على القدر الذي جعله من املعارف
  .املهين إن مل يتطور ويتقدم ا

  :بالنسبة لإلمكانيات املدرسية §
كي حتقق املدرسة وظيفتها االجتماعية البد وأن تؤدي وظيفة املؤسسة االجتماعية، 
ولذلك البد من أن يتهيأ هلا من اإلمكانيات ما يساعدها على أداء العمل التعليمي من جهة والعمل 
االجتماعي من جهة أخرى، ويتطلب العمل االجتماعي أن تتهيأ املدرسة بالورشة واملعامل 
واملكتبات وحجرات اهلوايات وصاالت األنشطة وغريها مما يساعدها على ختطيط وتعميم براجمها 

  .االجتماعية سواء للمتعلمني أو للمجتمع بصفة عامة
ية كي حتقق الوظيفة االجتماعية للمدرسة ويف ضوء ما ذكرنا فإن تطوير املقومات التعليم

  :يتطلب تعاون جهود قيادية متعددة أمهها
  :القيادة التعليمية/ أ

وتتضمن كل املستويات القيادية التعليمية من ناظر أو معلم أو مساعد، وهؤالء مجيعا هلم 
  .دورهم يف حتقيق الوظائف االجتماعية للمدرسة

  :القيادات املعاونة/ ب
ادات اليت تتعاون مع املدرسة كالطبيب البشري أو النفسي واآلباء واألمهات وتتضمن القي

  .والقيادات احمللية وغريهم



  

  :القيادات االجتماعية/ ج
تعمل مع األفراد " األخصائيني االجتماعيني"وهي قيادات متخصصة يف العمل االجتماعي 

وذلك عن طريق أسس . عي للمتعلمواجلماعات واتمعات بقصد يئة فرص التغري والنمو االجتما
  .)1(وأساليب اخلدمة االجتماعية

ومن ناحية أخرى فإن توجيه التعليم لتحقيق املبادئ الدميقراطية فرض على هذا التعليم 
  .العفة اإلنسانية ألنه أصبح حقا لكل مواطن بغض النظر عن املستوى االقتصادي واالجتماعي

مام باخلدمات الطالبية حبيث دف إىل حتقيق وقد فرضت هذه االجتاهات حتمية االهت
  :اآليت

 إقامة التعليم على مفهوم شامل يستوعب االهتمام جبميع جوانب اإلنسان املتعلم -أ
  .بإعتباره عضوا يف جمتمعه

 إن اخلدمات الطالبية يقصد ا أيضا متكني التعليم نفسه ممثال يف اجلهود املبذولة من -ب
  .ن أداة فعالة يف تذويب الفوارق بني الفئات اليت ينتمي إليها الطالبجانب املدرسة من أن يكو

  :ويف ضوء هذه األهداف ميكن أن تتنوع اخلدمات الطالبية يف اآليت
  :اخلدمات الثقافية/ أ

وتشمل املكتبة املدرسية والصحافة واملسرح، ووسائل اإلعالم، وإعداد قراءات تناسب 
  .ختلفةالطالب يف املراحل التعليمية امل

  :اخلدمات االجتماعية/ ب
وتشمل اجلهود اليت يبذهلا املتخصصون االجتماعيون لرعاية الطالب حلل مشكالم 
املختلفة ووقايتهم منها وإجياد أنشطة مناسبة ختدم منوهم ومدرستهم وجمتمعهم مثل املعسكرات 

ت الطالب والتأمينات والرحالت واإليواء وأماكن االستذكار وجمالس اآلباء واملعلمني واحتادا
  .)2(االجتماعية ومشروعات خدمة البيئة
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  :اخلدمات النفسية/ ج
وتشمل اإلرشاد النفسي والتوجيه املهين مع االهتمام بالطالب املوهوبني واملتفوقني 

  .)1(واملتخلفني دراسيا واملعوقني من النواحي النفسية
  :اخلدمات الصحية املدرسية/ د

، وتقدم تلك اخلدمات من )اإلدارة العامة للصحة املدرسية(وهي تابعة لوزارة الصحة 
  :خالل وحدات الصحة املدرسية واملستشفيات الطالبية وهي

  : خدمات الصحة املدرسية-1
وينصب اهتمامها على عدة جوانب أوهلا قياس ومتابعة مستوى صحة التالميذ ومعدالت 

 إليها وهي مسؤولية مشتركة بني كل منوهم واكتشاف املشاكل الصحية واألمراض اليت يتعرضون
العاملني يف املدرسة وكذلك أولياء التالميذ ويتم ذلك من خالل الفحص الطيب الدوري الشامل 
وتسجيل كل النتائج يف بطاقة صحية خاصة بالتلميذ، ومن خالل املالحظات اليومية للمدرسني 

للتالميذ، واالختيارات النفسية واألخصائيني االجتماعيني، وكذلك عن طريق الفحوص اجلماعية 
للوقوف على مستوى الذكاء ومدى االستعداد النفسي وبعد ذلك تتم املتابعة ونقصد ا العناية 

  .الصحية بالتالميذ الذين هم يف حاجة إىل عالج
  : الوقاية من األمراض املعدية-2

 واإلضاءة ويتم ذلك من خالل جعل بيئة املدرسة والفصل بيئة صحية من حيث التهوية
واملياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي واالزدحام والتخلص من الفضالت، التطعيم والتحصني 

  .)2(ضد األمراض املعدية
ذلك النوع من التنشئة الذي يهدف تكوين اجتاهات : التربية الصحية املدرسية-3

الميذ ي إتباع صحية مدرسية وغرس قيم ومعايري مناسبة وذلك عن طريق تكوين الرغبة لدى الت
التوجيهات الصحية وامليل يف احلصول على أفضل مستوى صحي، ويهدف كذلك إىل تكوين 
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وممارسة عادات صحية سليمة يف كل مناشط احلياة اليومية، وتوفري كم من املعلومات واملعارف 
  .)1(الصحية األساسية والالزمة للمحافظة على الصحة الشخصية وصحة األسرة وصحة اتمع

  :ور األخصائي االجتماعي يف التنظيمات الطالبيةد §
  :يتلخص دور األخصائي االجتماعي يف هذه التنظيمات يف اآليت

 مالحظة أعضاء االحتاد يف مستوياته املختلفة باملدرسة والقيام بدراسة كل طالب -1
  .حيتاج إىل اهتمام خاص ملعاونته ومساعدته يف ظروفه

درسي وذلك بتنظيم صفوف الطالب حنو أغراض موحدة  يعمل على تنظيم اتمع امل-2
  .يتداولون فيها الرأي واملشورة

  . تدعيم العالقات والتعاون بني الطالب والعمل على إشباع حاجات الطالب-3
  . إكتشاف القيادات وتنميتها والعمل على مدها باخلربة-4
  .اختاذ القرارات تدريب الطالب على ممارسة األسلوب الدميقراطي يف املناقشة و-5
  . مساعدة الطالب وتدريبهم على اخلدمات العامة احمللية-6
 استغالل اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات االجتماعية األخرى يف اتمع ملساعدة -7

  .)2(الطالب وأسرته وتبادل التعاون بني املدرسة واملؤسسات االجتماعية واألسرة والطالب
  :احلديثةالوظيفة االجتماعية للمدرسة  §

تتعدد وختتلف الوظيفة االجتماعية للمدرسة من جمتمع آلخر ومن زمان إىل زمان، ولذلك 
  :نشري هنا إىل أهم الوظائف االجتماعية للمدرسة احلديثة فيما يلي

  : حفظ التراث الثقايف لضمان استمرارية اتمع-1
واتصال ثقافة اتمع نسيج متكامل مستمر، واملدرسة هي املسؤولة عن استمرار 

اتمعات باعتبارها املؤسسة اليت أوكل إليها اتمع مسؤولية تنشئة األجيال القادمة واتمعات 
اجلديدة اليت زادت ثقافتها وتراكمت خرباا يف حاجة شديدة إىل املدرسة لتنقل إىل أبنائها ما 

  .اكتسبته هذه اتمعات من معارف وخربات على مدى تارخيها الطويل
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  : تنقية التراث الثقايف للمجتمع ونقله عرب األجيال-2
إن ثقافة اتمع تتغري مبعدل متزايد باستمرار، وإذا فإن عناصر الثقافة القائمة من قيم 

  .وعادات واجتاهات وأفكار ومعارف تتغري يف املستقبل نتيجة عمليات اإلضافة والتغري
لصورة املستقبلية، للمجتمع فإن املدرسة تركز والتربية باعتبارها دف إىل تنمية وحتسني ا

  .على فرز عناصر هذه الثقافة واكتساب األجيال القادمة العناصر الثقافية املرغوبة وتطور تدعيمها
  : اإلصالح االجتماعي-3

إن اجلماعات واألفراد دائما ما تبحث عن اإلفادة من املدرسة بوصفها عامال فعاال يف 
بة يف البناء االجتماعي أو فعالية اتمع ومن هنا تصبح املدرسة بسبب نصيبها تنفيذ التغريات املرغو

  .)1(يف عملية التنشئة االجتماعية وأمهيتها بوصفها نظاما حيويا
يف حياة كل عضو من أعضاء اتمع البؤرة األوىل يف نظر املصلح االجتماعي، سواء كان 

يل املثال أو حتسني املركز االجتماعي لألشخاص اهتمامه متجها إىل ختفيض عدد اجلرائم على سب
أو احلد من الزيادة السكانية فإن للمدرسة نصيب يف تشجيع أنواع أخرى من التغريات املرغوبة يف 

  .اتمع
  : إعداد األفراد للعمل املنتج-4

فإن نتيجة لزيادة اإلجتاه حنو االهتمام بالعنصر البشري يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وظيفة املدرسة اجتهت حنو إعداد أفراد اتمع من الطالب للعمل املنتج يف خمتلف جماالت احلياة 
والتخصصات املختلفة، ولكن ال يؤخذ ذلك على أن وظيفة املدرسة تنحصر يف إكساب املهارات 

تربية الشاملة املهنية فقط، فهي أيضا تقوم كما سبق أن أشرنا إىل اإلعداد الثقايف وهو ما نسميه بال
  .كهدف من أهداف إعداد الفرد للعمل املنتج يف اتمع

إن التربية يف املدارس جيب أن ترتبط ارتباطا وثيقا : إعادة صياغة شكل اتمع-5
بالتغريات املادية يف اتمع واحلاجات اليت تنشأ عن هذا التغري، حيث أن املدرسة كأداة إلعادة 

لدراسة وفحص التراث الثقايف القائم على معتقدات أو نظم أو صياغة شكل اتمع حتتاج 
مؤسسات وتوضيح نواحي قوا أو ضعفها ومدى مناسبتها ألهداف اتمع اجلديد مث تقدمي مناذج 
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من السلوك والقيم واألهداف والنظم اليت يريد اتمع أن ميثلها أبناء اجليل اجلديد مبا يضمن إعادة 
  .)1(الصورة املرغوبةصياغة شكل اتمع ب

فيعترب األخصائي االجتماعي حلقة االتصال بني البيت واملدرسة منذ البدايات األوىل 
لعمله، كمدرس زائر، يف اية القرن املاضي، حيث يهتم األخصائيون االجتماعيون بالدرجة األوىل 

أو اتمع احمللي اخلارجي، ببحث تأثري البيئة على التلميذ سواء كانت بيئته املدرسة أو بيئته البيت 
ومع أم يساعدون الطالب واألسر على التوافق والتكيف مع البيئة إال أم حياولون تغيري البيئة 
جللها أكثر مالئمة للتلميذ، ويعترب أخصائي اخلدمة االجتماعية املدرسية أداة للتغيري، وهو النصري 

ة، الذي يعمل كمدافع عن مصلحة التلميذ، على الوحيد للتلميذ من بني مجيع العاملني يف املدرس
سبيل املثال يف بعض حاالت توقيف الطالب عن الدراسة، وهو على دراية تامة مبوارد اتمع اليت 
ميكن أن حيتاج إليها الطالب عن الدراسة وهو يقوم بشرح وتوضيح سلوك الطالب واألسرة للهيئة 

على ختفيف انفعاالت التالميذ يف حالة األزمات، ولديه التدريسية املعنية بشؤون التلميذ، ويعمل 
  .)2(القدرة على اإلسهام يف تلبية وإشباع حاجات كل من التلميذ واألسرة واتمع احمللي

  :اخلدمة االجتماعية يف اال األسري §
  :تعريف األسرة* 

لتبين، مجاعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج، والدم، أو ا: تعرف األسرة بأا
يؤلفون عائلة متميزة، يتفاعلون ويتصلون بعضهم ببعض خالل األدوار االجتماعية املقررة هلم 
وتشمل أدوار الزوج والزوجة واألم واألب واإلبن واإلبنة، واألخ واألخت وينشئون ثقافة عامة 

  .)3(مشتركة
اعية اليت إن اخلدمة االجتماعية لألسرة يف أوسع معىن تستوعب مجيع اخلدمات االجتم

رمست لتحسني حياة األسرة وتقويتها، واملساعدة تشمل األفراد واألسر يف حل املشكالت العائلية 
  .النامجة عن العالقات املتبادلة أو التكيف االجتماعي

واهلدف من خدمات األسرة هو معاونتها يف حل املشكالت اخلاصة اليت تواجهها جمموعة 
االت االقتصادية واالجتماعية العاطفية، وتقدم كل من املؤسسات األسرة، وهذه تكمن غالبا يف ا
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العامة واخلاصة اخلدمات لألسر، وقد اضطلعت املؤسسات اخلاصة ملدة طويلة باخلدمة االجتماعية 
املرض، واملوت، واهلجر : حلل مشكالت العالقات الزوجية وتربية األطفال أو املواقف املتأزمة، مثل

  .)1(بينما كانت املؤسسات العامة توفر املعونة املاديةاليت دد األسرة، 
وأدوار اخلدمة االجتماعية تتجه حنو اجلوانب الوقائية وكذلك العالجية وسنعرض دور 

  :اخلدمة االجتماعية يف رعاية األسرة فيما يلي
  :الدور الوقائي للخدمة االجتماعية/ أوال

جية فقط بل أدركت أن الوقاية خري من مل تعد تم اخلدمة االجتماعية باجلوانب العال
العالج، لذا تعددت برامج وأنشطة ومؤسسات محاية األسرة وصيانتها، ومن تلك الربامج 

  .واألنشطة
  : مراكز تنظيم األسرة-1

وهي تدعو األسرة لضرورة تنظيم النسل ومحاية لألم ورعاية لصحتها من ناحية، وكذلك 
  .األسرةضمانا لصيانة متوسط نصيب الفرد يف 

  : مكاتب فحص الراغبني يف الزواج-2
لتوجيه األفراد للعالج قبل اإلقدام على الزواج ضمانا لعدم انتشار بعض األمراض، 
كذلك ضمانا إلجناب أطفال يتمتعون بصحة جيدة، حيث أن بعض األمراض التناسلية يترتب 

  .عليها إجناب أطفال مشوهني أو ضعاف عقول
  :يا تدعيم األسرة اقتصاد-3

  .عن طريق برامج األسر املنتجة وتوفري فرص العمل للمواطنني
  : التوعية األسرية-4

حيث تقوم مؤسسات األسرة وغريها من املؤسسات اليت يعمل ا أخصائيون اجتماعيون 
بإعداد الربامج املختلفة لتوجيه األسرة مبشكالا وكيفية التغلب عليها قبل أن تصل إىل حد تعجز 

  .)2(جهتهافيه عن موا
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  : االهتمام برعاية املرأة العاملة-5
وقد صدرت القوانني املنظمة حلياة املرأة العاملة وعدم اشتغاهلا يف بعض األعمال، كما 

 عاملة 100نص القانون أنه على صاحب العمل أن ينشأ حضانة لألطفال إذا كانت املنشأة تضم 
  .)1(ويف ذلك محاية للمرأة وللطفل

  :ية املرأة احلامل التطعيم حلما-6
التطعيم وهو الفعول ضد الكزاز احملبذ لكل احلوامل، حبيث تعطى اجلرعة األوىل بني 

من فترة احلمل، وهناك جرعة معززة  30 و28 واجلرعة الثانية بني األسبوع 20 و16األسبوع 
  .)2(تعطى قبل املوعد املتوقع للوالدة بأربعة أسابيع

  :الجتماعيةالدور العالجي للخدمة ا/ ثانيا
لقد سبق أن ذكرنا أن األسرة قد تتعرض لبعض املشكالت منها ما هو اقتصادي والبعض 

  :اآلخر مرتبط بالتكيف األسري، وتقوم اخلدمة االجتماعية يف هذا اال مبا يلي
  : الضمان االجتماعي واملساعدات االقتصادية-1

ية لبعض الفئات اليت ال حيث صدر قانون الضمان االجتماعي الذي ينظم معاشات شهر
ختضع لقوانني العاملني بالدولة أو القطاع العام أو اخلاص، ويقوم األخصائيون االجتماعيون 
العاملون بوزارة الشؤون االجتماعية ويف الوحدات التابعة هلا يف الريف واملدن يبحث حاالت 

اشات واملساعدات األسر اليت تعاين من مشكالت اقتصادية وتتوىل تلك الوحدات صرف املع
  .)3(الشهرية لتلك األسر

  : مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية-2
  :وتتلخص أهداف هذه املكاتب يف

  .عالج املشاكل اليت تتعرض هلا األسرة وتقصي أسباا/ أ
  .يئة اجلو العائلي السليم الذي يكفل لألطفال تنشئة اجتماعية سليمة صاحلة/ ب
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  .ادر اخلدمات االجتماعية املختلفة يف اتمع احمللي لالنتفاع اتوجيه األسرة حنو مص/ ج
معاونة قضاة األحوال الشخصية من حيث العوامل املسببة للمنازعات الزوجية / د

  .والعائلية
القيام ببحوث ودراسات متصلة باألسرة واليت تساعد على حتديد اإلطار العام / هـ

  .)1(لى حتقيق أهدافها بأسلوبني الوقائي والعالجيللخدمات الالزمة هلا وتعمل املكاتب ع
  :بعض اخلدمات املقترحة خلدمة األسرة وتدعيمها §

 تعميم التأمينات االجتماعية لألسرة، وذلك بالتوسع يف نظم املعاشات والتأمينات -1
  .االجتماعية املختلفة خاصة املتعلقة منها حبياة األسرة ومستقبلها

  .ألسرة تعميم التأمني الصحي ل-2
 صرف احلاجات األساسية لألسرة بأمثان التكلفة، فتقوم اجلمعيات التعاونية اليت -3

تنتشر يف املصانع واهليئات املختلفة بصرف هذه احلاجات لألسرة بأمثان التكلفة أو بأمثان رخيصة 
  ).الكساد الشعيب، اجلمعيات الفئوية(ويف مقدور كل أسرة ومنها 

ى عدم إمتام الزواج إال بعد تقدمي شهادة معتمدة للزوجني  إصدار تشريعات تنص عل-4
  .من مكاتب فحص الراغبني يف الزواج توضح فيها صالحية الفرد لذلك

 مساعدة ومعاونة األزواج يف التغلب على املشاكل الزوجية املختلفة وعلى جتنب -5
  .االضطرابات األسرية

  . اخلدمات الترفيهية لألسر احملرومة-6
  . املعوقني من أفراد األسرة، وتأهيل العجزة واملتأخرين عقليا مساعدة-7
  .)2( مساعدة العاطلني يف إجياد عمل مناسب أو معاونتهم يف زيادة مهارام-8
  :اخلدمات االجتماعية يف جمال الطفولة §

تزايد االهتمام يف اآلونة األخرية برعاية األطفال حيث خصصت هيئة األمم املتحدة 
  .لإلهتمام بالطفولة وذلك يعد حقا أساسيا للطفلمنظمات معينة 
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ومن مثة ميكن تعريف رعاية الطفولة بأا تلك اخلدمات املتخصصة من أجل الرعاية 
االجتماعية واليت تعىن أساسا بالطفل الذي يشبع حاجاته يف األسرة، أو داخل أي منظمات 

  .اجتماعية أخرى
  :ماعيةمسات رعاية الطفولة من منظور اخلدمة االجت §

 أا خدمات اجتماعية متارس يف مؤسسات اخلدمة االجتماعية اليت أعدت خصيصا -1
  .لتقدمي هذه اخلدمات على أيدي أخصائيني اجتماعيني

 تركز اهتمامها على تدعيم أداء األدوار االجتماعية لألطفال وآبائهم ومساعدم -2
  .على النجاح يف أدائها

وموارد اتمع إما إىل األطفال مباشرة أو من خالل  التركيز على توصيل مساعدات -3
  .أسرهم

  . أا أسلوب لتقدمي اخلدمة ملن عجز اتمع واآلباء عن مساعدم-4
  . لرعاية الطفولة برامج متخصصة-5
 اهلدف من تقدمي خدمات رعاية الطفولة هو محاية الطفل من اإلحنراف بإتباع قواعد -6

  .)1(ةالتنشئة االجتماعية السليم

                                                
، أسوان، املكتب العلمي للكمبيوتر نية للخدمة االجتماعيةدليل الزيارات امليدانية لبعض جماالت املمارسة امله. عبد اهلادي اجلوهري/  د-)1(

 .98، ص 1998والنشر والتوزيع 



  

  

  :الفصل اخلامس
  مدخل سوسيو تارخيي للريف اجلزائري وواقع اخلدمات االجتماعية فيه

II /تمع الريفي اجلزائريا ا حملة تارخيية عن املراحل اليت مر:  
مر اتمع الريفي اجلزائري بتحوالت كربى انطالقا من مرحلة االستعمار الفرنسي إىل 

غريات اجتماعية وثقافية نتجت عن السياسات املتبعة يف هذه احلقبة غاية االستقالل، عرف خالهلا ت
  :الزمنية، حيث متيزت
  :الفترة االستعمارية §

بانقسام اتمع الريفي اجلزائري إىل طبقتني الطبقة األوىل حيث متثلت يف فئة األغنياء 
فتمثلت يف طبقة  هكتار من األراضي الفالحية، أما الطبقة الثانية 100 إىل 50واليت متلك من 

الفقراء واليت متثل األغلبية كما مورس على اتمع الريفي اجلزائري نظام تنموي ذا صبغة 
  .استعمارية إضافة إىل قيام السلطات االستعمارية بتجميع السكان وفرض حياة جديدة عليهم

ا إىل واستنتاجا من دراسة احلقبة االستعمارية أن اتمع الريفي اجلزائري تعرض خالهل
استغالل فاحش وغري عادل لطبقة الفقراء من سكان الريف، إضافة إىل اختالل يف البيانات 
والعالقات اإلنتاجية وإىل حشد سكان الريف واملداشر، مما كان له أثر بليغ على السياسة التنموية 

اهلياكل أثناء االستقالل كما مت تطبيق قوانني جمحفة ورقابة السلطة العسكرية إضافة إىل أن 
املسؤولة عن املخططات التنموية الريفية كانت غري منفصلة عن الواقع االستعماري احمليط حيث مل 
تكن البلديات الريفية متثل أي بناء إداري ألن الربامج واملشروعات اليت كانت تطبقها ال تم 

  .باحتياجات اتمع الريفي اجلزائري بل ختدم املصاحل االستعمارية
 االستقالل فقد وجدت السلطات اجلزائرية نفسها جمربة على خلق نظام إداري أما فترة

يعمل على وضع خمططات تنموية تتماشى وطبيعة اتمع اجلزائري وتغيري النظام اإلداري املوروث 
عن احلقبة االستعمارية، وانطالقا من الطابع الفالحي للمجتمع الريفي اجلزائري كان إلزاما عن 

 وضعها للسياسة التنموية من إعطاء األولوية للجانب الفالحي ومتثلت فيما يعرف البلديات يف
بالثورة الزراعية اليت من مبادئها تغيري العالقات اإلنتاجية املوروثة عن االستعمار الفرنسي وتطبيق 



  

 باجلزائر قطاعات زراعيان متثال يف قطاع التسيري 1971نظام تنموي جديد، كما ظهر يف سنة 
  .)1(يت والقطاع اخلاصالذا

II /الريف اجلزائري والتغريات احلضرية:  
يتسم اتمع اجلزائري بأن أغلبية سكانه ريفيون، ومن مث تشكل الزراعة أو الفالحة 

وهذا امللمح ) 3/4(املصدر األساسي للحياة املعيشية حيث يعيش منها حوايل ثالثة أرباع السكان 
 ناحية ومن ناحية أخرى إىل حالة الضعف والفقر اليت يعاين منها يشري ضمنيا إىل طبيعة اتمع من

اتمع الريفي، فهذا الوضع شكل دوما عامل قلق لدى األفراد واجلماعة االجتماعية يف الريف 
لكي جيدوا يف البحث عن أبواب الرزق يف أماكن أخرى غري الريف، وهو ما يتبني لنا أكثر 

  .الحقا
الضعيف ليس من حيث األرض واملساحات بل من حيث املردود فهذا البناء االقتصادي 

واألدوات املستخدمة، وهو ما يشكل إمهال الريف خاصة القطاع الذي تعود ملكيته للمواطن 
  .اجلزائري، وقد انعكس هذا الوضع على البنيات االجتماعية والثقافية وبقية النظم االجتماعية

لريف تغريات كبرية ليس على مستوى الفالحة، بل وأثناء الثورة التحريرية الكربى شهد ا
على املستوى االجتماعي والسياسي حيث أصبح هو املوطن األصلي للثورة وتزويدها بالرجال 
واملعونة، وهو ما زاد يف حجم الوعي االجتماعي لدى الريفي اجلزائري وجعله ينخرط يف احلياة 

  .ملقارنة مع املستعمر املستغلاجلديدة أكثر فأكثر وإدراك التخلف الذي عليه با
فالثورة خلقت وعيا حضاريا وحضريا يف الريف اجلزائري وجعله يتطلع إىل حتسني 
أوضاعه بعد طرد املستعمر واحلصول على السيادة الوطنية مرة أخرى، فهو إذن كان مهيأ للتغريات 

  .املستقبلية ولكن برؤية غري واضحة احلدود
 اتمع اجلزائري حتوالت، حركت فيه العديد من وبعد االستقالل عرف الريف يف

العوامل، وهذه التحوالت اليت تدخل ضمن البحث عن أفضل السبل أو الطرق للنهوض باتمع 
الريفي الذي تعرض إىل التهدمي إبان الثورة التحريرية، وهو ما أحدث تغريات هامة على املستوى 

  .االجتماعي والثقايف والوعي السياسي

                                                
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علم إجتماع التنمية، حتت إشراف قرية إمساعيل، العمل الصناعي واهلجرة الريفية:  فكرون السعيد-)1(

 .41، ص 1994/1995ية معهد علم اإلجتماع، جامعة قسنطينة، السنة اجلامع



  

  :تتبع ورصد التغريات ودراسة أثارها بالشكل التايلوميكن 
  : التسيري الذايت-1

فهذا النمط من التنظيم الفالحي يف الريف مل يكن موجودا وال معروفا بل حتمته 
الظروف اليت واجهت اتمع اجلزائري إثر الرحيل اجلماعي للمستثمرين وتركهم األراضي شاغرة 

 كان إىل أن ظهرت القوانني املبدئية اليت تنظم كيفية سريه وكان البد من سد الفراغ بأي شكل
  .واملستفيدين منه

فهذه التغريات التنظيمية والبنائية أثرت مباشرة على اجلوانب االجتماعية واالقتصادية 
للريف اجلزائري حيث برزت عالقات جديدة بني اجلماعات اليت تشكل جمموعات الفالحني يف 

حة يف اتمع الريفي وهذه وال ريب صبغته بأسلوب جديد للحياة، وهو نظام جديد يف حياة الفال
ما جيب أخذه بعني االعتبار يف الدراسات السوسيولوجية عند حتليل أوضاع وبنيات اتمع الريفي 
اجلزائري وتعامله مع املستجدات اليت طرأت على حياته وسريورته، ففي بداية االستعمار تعرض 

إىل األماكن القاحلة، وبعد االستقالل تعرض إىل نقيض ذلك إذ شهد الريف إىل العزل والطرد 
تنظيمات جديدة لنفس األرض اليت انتزعت منه واليت كانت تطبق األساليب احلديثة يف امليكنة 

  .)1(والفكر الغريب، جبانب قطاع أهلي تقليدي متخلف
على املستوى كل هذه العوامل والتحوالت ولدت تفاعالت عديدة ومتنوعة ليس 

التنظيمي والتسيريي بل على مستوى التغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية؛ إذ 
أصبح الريف منخرطا ومتكامال أكثر فأكثر يف العمل السياسي والتوجهات اإليديولوجية للدولة 

  .اجلزائرية
رجو منه من قدرة ورغم كل تلك التحوالت يف القطاع الريفي فلم يرق إىل املستوى امل

اقتصادية جيدة تنعكس على حياة الفالح أو الريفي حبيث تساعده على البقاء، بالرغم كما أسلفنا 
أن اتمع اجلزائري زراعي، ألن التنمية اليت خطط هلا انصبت أكثر على اجلانب الصناعي، وهو ما 

عاب مما أثر على مردودها حيث خلق منافسا للثورة الزراعية اليت ال تزال تعاين من املشاكل والص
بدأت يف التراجع، وهو ما انعكس سلبا على الريف اجلزائري الذي بات يشكل تقريبا مصدر 

  .تصدير لتضخم املدن اجلزائرية، وأمام هذه األوضاع ظهر تنظيم آخر للريف اجلزائري

                                                
 .20-18ص . ، ترمجة مروان القنوايت، د، م، ج، اجلزائر، صالتحوالت يف الريف اجلزائري منذ االستقالل.  احلافظ ستهم-)1(



  

  : الثورة الزراعية-2
واه يتضمن ضرورة إعادة تنظيم ، الذي يف حمت1972لقد ظهر قانون الثورة الزراعية عام 

اتمع الريفي بإنشاء قرى سكنية مجاعية للفالحني، وتأميم أراضي من خارج التسيري الذايت 
  .واملستثمرات األخرى

ويف هذا اإلطار فقد شهد اتمع الريفي اجلزائري جتربة جديدة تدخل ضمن سياسة 
لقطاع الفالحي برمته دف تشييد تنموية قصدية من خالل خمططات مركزية إلعادة هيكلة ا

منوذج جديد يف الريف أي حتديث الريف بدون النظر إىل العناصر الثقافية وما تبديه من مقاومة 
ولو مضمرة للتغريات املادية واليت حتمل هدما للبناء الريفي القائم على التضامن العائلي والفردية يف 

ن تراثه عرب تارخيه الطويل، فاإلنسان اجلزائري يف الريف احلياة االقتصادية الزراعية واليت استمدها م
وجد نفسه أمام جتربة وتغريات سريعة ومتسارعة عرضة إىل اهتزازات بنيوية نوعية مل يكن يف حالة 
تسمح له بالتجاوب معها من كل اجلوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية وهو ما عقد احلياة 

روف إىل اهلروب منه والتوجه حنو املدينة خاصة إذا علمنا أن النسبة أكثر لدى الريفي واضطرته الظ
الكبرية من السكان يف الريف هم من الشباب وبذلك فإن التغريات احلادثة على تركيبة اتمع 
الريفي مل تكن قادرة على االستجابة لتطلعام وطموحام تدفعهم بالطبع ويف غالبيتهم إىل التفكري 

اتمع القروي اجلديد حنو املدينة اليت بدا فيها انتعاش اقتصادي فجائي إثر الشروع يف الرحيل عن 
  .يف إنشاء املؤسسات الصناعية يف املدن الساحلية

فبالرغم من أن الثورة الزراعية جاءت من أجل حتريك وتغيري وجه الريف اجلزائري خبلق 
ية، فالنموذج الريفي يف اتمع اجلزائري منوذج جديد، إال أن ذلك مل حيد من عملية اهلجرة الريف

حيتاج إىل دراسة معمقة لتوضيح سريورته وأبعاده التارخيية والبنيوية والنفسية رمبا هنا جنده خيتلف 
إىل حد ما عما رأيناه يف بعض جمتمعات العامل الثالث اليت سبق وأن درسناها فهو أميل إىل منوذج 

بعض التعديالت اليت جيب أن توضع حىت ميكن فهم النمط املتصل الريفي احلضري املتدرج مع 
احليايت والطرق واألساليب الفكرية واملعيشية اليت ميارسها سكان الريف، ألن تركيبة الريف 

  .اجلزائري تركيبة متنوعة ليس على املستوى املرفولوجي
بالتايل بل على املستوى االقتصادي وأداة االقتصاد أو مصدر االقتصاد يف كل منطقة و

تكوا الثقايف والنفسي، االجتماعي فالتغريات اليت دف يف الواقع إىل استقرار اتمع الريفي 
بقطاعاته املختلفة عملت باإلضافة إىل ذلك، ولو كما قلنا مل تبلغ اهلدف إال أا جعلت من اتمع 



  

 نشر األساليب احلضرية اجلزائري يف حضره وريفه يتالحم ويتضامن وهو ما ساهم إىل حد كبري يف
  .)1(باجتاه الريف وخلق عالقات واسعة ومتنوعة بني اتمعني الريفي واحلضري

  :دور القرية الفالحية يف تنمية وحتديث الريف اجلزائري §
  :القرية الفالحية كإحدى دعائم الثورة الزراعية/ أ

، عملية 1972يونيه  17تعترب الثورة الزراعية اليت بدأ تطبيقها يف الريف اجلزائري منذ 
تنمية خمططة كربى استهدفت تنمية وحتديث الريف اجلزائري بقطاعيه الزراعي والرعوي، وتقدمي 
اخلدمات ألبناء الريف يف املكان عينه، وبعبارة أخرى العمل على تقريب الفوارق بني الريف 

ذا بوضوح ميثاق واحلضر وإجياد نوع من التوازن بني هذين القطاعني املتناقضني وقد حدد ه
  .وقانون الثورة الزراعية

إن األمهية السياسية واالجتماعية للثورة الزراعية والسعي املبذول لإلسراع يف التنمية 
ألا تشمل كافة نواحي املعيشة . يفرضان إجناز الثورة الزراعية يف نطاق خمطط وعمل متماسك

  .صادي والثقايف السائد يف األريافوالعمل يف الزراعة، فهي ترمي إىل تصفية التخلف االقت
 يونيه 17وقد مر تطبيق الثورة الزراعية بثالث مراحل، ابتدأت املرحلة األوىل منها بتاريخ 

 أراضي )2(، وتركزت املرحلة الثانية يف إحصاء1973 أبريل سنة 30 وانتهت بتاريخ 1972
الفالحني سواء من الذين هلم البلديات والدومني وغريها من أمالك الدولة وتوزيعها على صغار 
  .ملكيات صغرية أم من املعدمني الذين كانوا ميارسون اخلماسة من قبل

تعاونية ) 793(تعاونية حتضريية لالستثمار و) 312(وقد مت خالل هذه املرحلة إنشاء 
 تعاونية زراعية لإلنتاج، حيث بلغت املساحة اإلمجالية هلذه) 1364(زراعية لالستغالل املشترك و

  .ألف متعاون) 50(ألف هكتار استفاد منها حوايل ) 788(التعاونيات 
 واليت مت وضع 1875 نوفمرب 8مث املرحلة الثالثة من الثورة الزراعية اليت بدأ تطبيقها يف 

 وركزت على تنظيم القطاع الرعوي وتربية املاشية مستهدفة 1975 يونيه 17أسسها القانونية يف 
  . وحتسني أمناط معيشة مريب املاشية وصغار الرعاةتنمية الثروة احليوانية

                                                
(1)- Sid Boubecker : l’habutat en Algérie, o.p.u, Alger, 1986, P P 26-27. 

 .108، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، بدون تاريخ، ص ئريمقدمة يف دراسة اتمع اجلزا. حممد السويدي/  د-)2(



  

أسرة ) 53، 674(تعاونية إنتاج استفادة منها  1748 كانت هناك 1974ويف اية سنة 
  .هكتار من األراضي اخلصبة) 788، 284(يف مساحة كلية تغطي 

وإىل جانب دور التعاونيات يف تنمية وحتديث الريف اجلزائري من حيث توفري العمل 
نتاج الزراعي على أسس حديثة، توجد القرى الفالحية املخصصة للمستفيدين من الثورة واإل

الزراعية والعاملني يف تعاونياا وأجهزا التنفيذية، وقد حددت عددها بألف قرية كمرحلة أوىل، 
  .)1(1978-74قرية خالل املخطط الرباعي الثاين ) 300(على أن تنفذ منها 

قرية وذلك ألسباب ) 34( مل ينجز من هذه القرى سوى 1976ولكن حىت اية سنة 
عديدة منها نقص املواد الضرورية للبناء وتباطؤ املقاوالت املكلفة ببناء بعض القرى، وقد دلت 

قرية تتوفر مجيعها ) 131( مت بناء 1979اإلحصاءات احلديثة لوزارة الفالحة أنه حىت شهر مارس 
مدرسة ونادي ومسجد وملعب ومكتب للربيد وفرع إداري على متطلبات احلياة احلديثة من 

  .اخل... بلدي ومحام عمومي ومصحة 
باإلضافة إىل أا مزودة باملاء النقي وبالكهرباء، واملالحظ أن هذه القرى ختتلف حبسب 
املناطق املوجودة فيها إذ هناك القرى ذات الطابع الفالحي أو الرعوي أو الغايب أو الصناعي، وقد 

  .أسرة) 17(على  1979عت جمموعة القرى املنجزة فعال وحىت سنة توز
  :وظيفة القرية الفالحية وأمهيتها يف حتديث الريف اجلزائري/ ب

للقرية الفالحية دور تنموي يقوم على حتسني شروط احلياة يف الريف، بالنسبة 
أن سياسة القرى للمستفيدين وبالنسبة للفئات األخرى من سكان الريف بصورة أعم، واملالحظ 

الفالحية ال تشكل وحدها فقط برنامج اإلسكان الريفي، إذ تقرر خالل املخطط الرباعي الثاين 
  .ألف سكن آخر يف إطار عمليات البناء الذايت) 60(ألف وحدة سكنية ريفية و) 40(إجناز 

أنه إن ماهية شروع القرى الفالحية العامة بسيطة وبالرجوع إىل النصوص القانونية جند 
انطالقا من اإلستراتيجية العامة للثورة الزراعية فإن سياسة اإلسكان الريفي دف إىل ربط التنمية 
يف هذا القطاع مبجهود حتديث وجتديد بنية نظام اإلنتاج الزراعي وهكذا فإن أعمال التحسني 

إىل دمج واالستصالح اجلارية يف هذا اإلطار ستكون مدعومة مبجهود تطوير اإلسكان الرامية 
سكان الريف يف نظام اإلنتاج اجلديد وهلذه األسباب اختذ القرار لصاحل السكن اجلماعي، ألن 
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القرية هنا ال تقف عند كوا جمرد جتمع للسكان وإمنا لكي تصبح أيضا عنصرا وحمصلة لعملية 
اقتصادي تطور يف بناء اإلنتاج وبناء احلياة االجتماعية يف الوقت نفسه واهلدف من وراء ذلك 

  .)1(بالتأكيد ولكن أيضا سياسي واجتماعي
III /خصائص األسرة الريفية يف اجلزائر:  

 األسرة الريفية ذات سلطة أبوية، فاألب صاحب السلطة العليا كما يظهر فيها عامل -
  ).رئاسة األسرة(

الد،  يسودها نظام األسرة املركبة واليت جتمع األبوين وأبنائهما املتزوجني وأوالد األو-
  .ومتتد لتشمل بعض األقارب

  : تتميز بكرب حجمها وكثرة مواليدها، ترجع كثرة مواليدها إىل العوامل الذاتية-
يعترب أهل الريف أن كرب حجم األسرة يدعم عزها وغزوا، اليت تعرب عنه ظاهرة / أ

  .التفاخر العائلي
  .م كباب للنفقةتنظر األسرة إىل أبنائها كمصدر للدخل أكثر من نظرم إليه/ ب
  . بوسائل تنظيم األسرة-وإقناعهم–عدم إملام الريفيني / ج
  . متتاز بأا وحدة اقتصادية متيل إىل التخزين وتقدير احتياجات املستقبل-
  . يعترب الزواج املبكر فيها األكثر تفضيال، وخيضع لقيود العادات والتقاليد-
القناعة والرضى والزهد تسيطر على  تتميز بعدم تقدير مستويات املعيشة، فظواهر -

  .)2(تفكري الريفيني
وتعترب هذه السمة من أهم مسات الريفيني وذلك بتعلقهم العاطفي :  االرتباط باألرض-

الشديد باألرض، وإعطائها أمهية عظمى، ملا متثله لديهم من مصدر الرزق واإلعاشة، وتأمني 
  .املستقبل
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بار السن يف اتمع الريفي اجلزائري من القيم يعترب احترام ك:  احترام كبار السن-
السائدة، وذلك ملا هلم من مكانة اجتماعية وقدرة على حل املنازعات واخلالفات بني الريفيني كما 

  .يعتربون مصدر للخربة واإلقناع
يعترب الكرم من خصائص سكان الريف، ومسة أساسية من مسام اليت تتوارثها :  الكرم-

  .رم يف الريف أمر طبيعياألجيال، فالك
حيث يتمسك اتمع الريفي اجلزائري بتقديسه للتقاليد القدمية :  احملافظة على التقاليد-

اليت تتوارثها األجيال املتعاقبة، ومما يزيد من ذلك ثقافة الريفيني احملدودة، وضعف االتصال 
  .بالثقافات املتحضرة

IV /تمع الريفي اجلزائريمشكالت ا:  
اتمع الريفي يف اجلزائر حتت وطأة عدد من املشكالت املعقدة ذات التاريخ الطويل يبدو 

أسهمت يف ختلفه ومجدت أوضاعه االجتماعية، وجعلت الفالح اجلزائري، رغم اشتهاره بالكدح 
والدأب والذكاء، من أشقى فالحي العامل، وخلقت فجوة كبرية بني تطور اتمع احلضري يف 

  .عامل وبني مجود اتمع الريفي يف اجلزائر ويف كثري من دول العامل املتقدمةاجلزائر ويف ال
  :ومن هذه املشكالت نذكر

  :ضعف املستوى الصحي/ 1
فإن الفقر الذي يعيش فيه الفالح اجلزائري منذ عصور طويلة جعل املستوى الصحي 

ريفية من أسباب األمراض للريف منخفضا عن مثيله يف احلضر باإلضافة إىل ما ينمو يف البيئة ال
املتوطنة وانعدام الوعي الصحي عند الفالح واعتباره النظافة من الكماليات، وإمهال احلكومات 
العناية بصحة الريفيني، أدى كل ذلك إىل أن تصبح األمراض مشكلة دائمة للمجتمع الريفي 

  .اجلزائري مما جعل نسبة الوفيات فيه من النسب العالية يف العامل
  :عف املستوى الثقايفض/ 

فإن اخنفاض مستوى املعيشة ومجود العالقات اإلنتاجية اضطرت الفالح اجلزائري إىل 
مما جعله . عدم االهتمام بالتعليم أو اقتناء وسائل إعالم متطورة حيصل عن طريقها على ثقافة عامة



  

التغري، خاضعا للتفكري ضئيل احلظ من املعارف العامة، ثابت االعتقاد بالقيم التقليدية عزوفا عن 
  .)1(اخلرايف، مهمال املستقبل، قانعا بقدره ونصيبه من اتمع

 من أبنائها 90%وقد اهتمت اجلزائر مبشكلة األمية حىت يف الوقت احلاضر الذي كان فيه 
  .حمرومني من التعليم يف مدارس االستعمار الفرنسي يف اجلزائر

مشكلة األمية دخلت طورا جديدا حيث  فإن 1962أما بعد استقالل اجلزائر عام 
عاجلتها الثورة اجلزائرية يف نطاق إستراتيجيتها العامة للتنمية الشاملة اليت تندرج يف نطاق الثورات 

  :الثالث وهي
  . الثورة الثقافية-1
  . الثورة الصناعية-2
  . الثورة الزراعية-3

تها وتطورها وخروجها من وهي الثورات اليت جعلتها اجلزائر شعارا هلا يف حتقيق تنمي
  .)2(دائرة التخلف دف اللحاق بركاب الدول املتطورة ثقافيا وصناعيا وتكنولوجيا

  : املشكالت االجتماعية-3
حيث ال نقصد العادات والتقاليد على اإلطالق فلكل جمتمع :  العادات والتقاليد السالبة-أ

 ولكن هناك من التقاليد والعادات ما حيد من عاداته وتقاليده، واليت تعترب جزءا من تراثه الثقايف
  :التطور ويعترب معوقا للتنمية وعلى سبيل املثال

اإلسراف واملبالغة يف املناسبات كاألفراح واملآمت، التمسك ببعض األمثال الشعبية اليت 
  ".إصرف ما يف اجليب يأتيك ما يف الغيب: "تشجع على السلبية والتواكل وعلى سبيل املثال

  ".أسأل جمرب وال تسأل طبيب"حيطم مبدأ االدخار مما 
مما يفترض يف الطبيب عدم اخلربة إىل جانب العلم ويشجع عدم اإلقبال على العالج 

  .الطيب
  . سيطرة األسرة وشدة املراقبة االجتماعية وانعدام التأثري املتبادل بني األفراد-ب
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م األسرة وعدم اإلقبال على  سوء فهم بعض تعاليم الدين خصوصا فيما يتعلق بتنظي-ج
  .وسائله أو مقاومتها، وما يتصل بأمور الزواج بأكثر من واحدة، أو الزواج املبكر، والطالق

 التمسك بالقدمي وعدم اإلقبال على اجلديد واحلديث والتغري يف جماالت احلياة -د
  .املختلفة

ن الريف إىل املدينة،  فقدان الريف لعناصر جتديده كنتيجة حتمية للهجرة املستمرة م-هـ
  .وخاصة هجرة املتعلمني واملثقفني

  .)1( نقص وسائل الترفيه، ومن مث عدم االستفادة اإلجيابية من وقت الفراغ-و
  :الريفي يف اجلزائر" الرتوح" اهلجرة الداخلية أو -4

يف تتميز اهلجرة الداخلية يف البلدان النامية، بشكل عام، بأا هجرة بإجتاه واحد، من الر
إىل املدينة، وهلذا فهي تتسبب يف مشاكل عمرانية يف ضواحي املدن مثل منو املدن واألحياء 
القصديرية، والضواحي التلقائية غري املخططة، وما يترتب عليها من مشكالت عديدة، ألن اهلجرة 

 عدد إىل املدن، كما هو معروف، تؤثر يف احلياة االجتماعية واالقتصادية للدولة، فهي تقلل من
األيدي العاملة يف الزراعة، مما يؤدي بالتايل إىل ارتفاع أجور العمال الزراعيني، كما تؤدي إىل 
ازدحام املراكز احلضرية املستقبلة، األمر الذي يعوق البناء االجتماعي عن أدائه لوظائفه األساسية، 

  .يدةفضال عن كوا متثل العامل الرئيسي يف تشكيل الطبقات االجتماعية اجلد
تشمل اهلجرة الداخلية يف اجلزائر، اهلجرة املومسية، وهجرة الريفيني إىل املدن، فاهلجرة 
املومسية، يفارق فيها املواطن مرتله يف فصل من فصول السنة إىل منطقة داخل وطنه للعمل، مث يعود 

لكروم أو إىل مرتله األصلي عند اية الفصل، مثل هجرة سكان املناطق اجلبلية يف فصل جين ا
حصاد احلبوب إىل السهول ااورة هلم، وتنتهي اهلجرة الفصلية بانتهاء فصل الغلة، إذ جيمع خالهلا 

  .)2(املهاجر مقدارا من املال واحلبوب
ال ريب أن اهلجرة تترك أثارها على احلياة االجتماعية بكل ما تتضمنه من نظم وأنساق 

تمع واال ومعايري وكل ما يتعلق بسري ا)Space(أن التحوالت لشروط اإلنتاج الغري ، كما 
فالحية تتحول هي األخرى بسرعة بسبب اهلجرة الداخلية أو اخلارجية، منها مثال رخص اليد 
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العاملة، وهو ما يؤدي عادة إىل النمو السريع يف التحضر مع مرور الزمن وكذلك يصاحبه التوسع 
ز احلضرية، وهذا من خالل ما ختلقه الدولة من استثمارات يف استغالل اال احمليط باملدن واملراك

  .جديدة جبميع أنواعها
إذن فالرتوح الريفي احلضري إمنا يعرب عن حقيقة اجتماعية اقتصادية وهي احلركة حنو 
املناطق احلضرية، وهو يشكل بالتايل عامال مهما يف زيادة منو التحضر أو احلضرية يف اتمع، واليت 

ميكن تكميم التدفق حنو املدن، باإلضافة إىل ذلك فإن سكان الريف وجدوا أنفسهم من خالهلا 
أمام معضلة الضرائب واملضاربني، نظرا للظروف االقتصادية واالجتماعية اليت يعيشوا، فما كان 
منهم إال اخلضوع هلذه الظروف احفة وبيع أو إجيار ملكيام رغم صغرها وعلى هذا وجد 

ائري نفسه يف وضعية قلقة جدا وبالتايل عليه أن يبحث عن بدائل وهو ما دفع به إىل الفالح اجلز
الرتوح حنو املدن ببيع قوة عمله أو اهلجرة إىل اخلارج، أو اهلجرة املومسية للعمل يف مزارع 

  .باليوم) الكولون(وضيعات املستعمرين 
ي وخاصة الريفي منه وهذه احلركة للظروف اجلديدة واملستجدة على اتمع اجلزائر

  .)1(أدخلت عليه وضعا شاذا مل يعهده من قبل
  : حالة الفقر الريفي يف اجلزائر-5

كما هو احلال يف معظم بلدان املغرب العريب ودول العامل الثالث، يعاين اجلزائريون يف 
 املستوى املناطق الريفية من قلة اخلدمات الضرورية كالصحة والتعليم واملياه الصاحلة للشرب وتدين

املعيشي للفرد وانعدام التدفئة والكهرباء، والسكن يف بيوت تقليدية جدا، وعدم توفر الطرقات 
الصاحلة للتنقل من وإىل املدينة مما يؤدي ذه القرى إىل العزلة خاصة أثناء فصل الشتاء والظروف 

  .اطق املعزولة األشد فقرااملناخية األخرى، حيث تتعطل املواصالت بني املدن نفسها، وبني هذه املن
ومراكز التسويق يف املدن ) القرى واملداشر(إن انعدام الطرق اجليدة بني مراكز اإلنتاج 

أو مع املدن ااورة، جيعل توريد السلع يف غاية الصعوبة، إضافة إىل ) البلديات والدوائر(الرئيسية 
ظ، إضافة إىل كون بعض السلع تعرض السلع املنقولة للتلف بسبب رداءة الطرق ووسائل احلف

الزراعية ال حتتمل النقل ملسافات طويلة تشري اإلحصائيات إىل أن أكثر من ربع سكان اجلزائر حتت 
متوسط خط الفقر مع أن فائض ميزانية الدولة يف تزايد مستمر خالل السنوات األخرية، حيث بلغ 
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. 2006ر دوالر مع اية عامة مليا 75 وبلغ 2004 مليار دوالر يف سنة 32احتياطي الصرف 
  .)1(2007 مليار دوالر يف سنة 105ومن املتوقع أن يتجاوز 

ومع ذلك فإن هذه الواردات اهلائلة ال تعود بالربح على كل اجلزائريني فهناك أعداد ال 
حتصى من املتسولني من رجال وأطفال ونساء يف املدن الكبرية هربوا من املناطق الريفية الفقرية 

  .)2( الوضع األمينبسبب
  :أو بسبب احلرمان، هذا وميكن إعطاء بعض األرقام عن حالة الفقر يف اجلزائر

  . من األطفال حمرومون من الدراسة%10 -
 ثالثة آالف طفل يعملون يف مثان واليات يبيعون السجائر واملخذرات يف املدن -

  .ويرعون األغنام يف القرى
  . الوالدة يف تراجع مليون طفل يف اجلزائر ونسبة9.6 -
  . ألف مولود جديد ميوتون سنويا30 -
  . من سكان اجلزائر يعيشون حتت خط الفقر%40 -
V /اخلدمات األساسية يف الريف اجلزائري:  
  :اخلدمات التعليمية/ 1

يرجع االهتمام بالتعليم يف سائر اتمعات املختلفة ألمهيته كغذاء فكري يدفع اإلنسان إىل 
اع، وبالتايل أصبح اإلنسان يقطع املسافات الطويلة من أجل التعلم واالكتساب، التحرر واإلبد

  .باإلضافة إىل ذلك يرجع انتشار الوعي مبدى أمهيته يف توجيه وحتديد مستقبل الفرد ككل
واجلزائري كسائر أفراد اتمعات األخرى، أصبح يعي ويدرك ما للتعليم من فائدة كبرية 

ريفي أو احلضري، وأي نقص ملحوظ يف هذه املرافق الضرورية يؤثر بطبيعة سواء بالنسبة للفرد ال
احلال على استقرار الفرد بدون شك، وعليه أي نقص يالحظ هلذه املرافق التعليمية يف الريف 
اجلزائري يؤدي حتما إىل تشجيع األفراد إىل اهلجرة للمناطق احلضرية وهذا لتمكني أبنائهم من 

صا إذا سلمنا بأنه أصبح كأحد املطالب األشد إحلاحا بالنسبة للعائالت مواصلة التعليم، خصو
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الفقرية بعد االستقالل مباشرة، نظرا ملا عانوه تارخييا من اضطهاد اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، 
حيث جيدون اليوم يف املدرسة الوسيلة واهلدف الوحيدان اللذان حيصلون من خالهلما أبنائهم 

باإلضافة إىل هذا، ميكن تفسري سبب اإلندفاع القوي والرغبة يف تعليم األبناء . ويعوضون ما فام
  :لوجود اخلصائص الثالثة التالية

  . التعليم اإلجباري-1
  . جمانية التعليم-2
  . دميقراطية التعليم-3

وباملقارنة ملا واجهته اجلماهري املختلفة وباخلصوص الريفية منها من حرمان وعدم 
دارس من أجل التعليم، وهذا أثناء الفترة اإلستعمارية باخلصوص، حيث مل تتجاوز التحاقهم بامل

  .1954، وهذا يف سنة 14,6%نسبة التمدرس عند اجلزائريني آنذاك 
وعليه دفع بالسلطات احلاكمة للجزائر بعد االستقالل مباشرة إىل اإلسراع يف وضع 

 اجلزائري من احلصول على العلم واملعرفة، جمموعة من النصوص التشريعية واألساسية متكن الفرد
-1976(وهذا عن طريق جتسيد هذه املبادئ ضمن خمتلف الدساتري اليت عرفتها اجلزائر كدساتري 

، باإلضافة إىل خمتلف املواثيق اليت كلها تؤكد على ضرورة إلزامية التعليم لفئات )1989-1996
  .سيد مفهوم اانية والدميقراطية يف هذا اال، زيادة عن جت) سنة16 سنوات و6(األعمار ما بني 

وحىت إجناح املشاريع التنموية يف خمتلف ااالت اليت باشرا اجلزائر بعد االستقالل، تبقى 
وعليه سرعان ما تضافرت . مرهونة بتوفر اإلطارات واملستخدمني املؤهلني يف مجيع املستويات

لتفتح والترقية لكافة أبناء الوطن، مع احلرص أيضا على اهودات لتعميم التعليم وإقامة فرص ا
 دقيقة تؤكد )1(، وهناك معطيات كثرية وأحيانا)النوع(حمور الفوارق اجلهوية وكذا اجلنسية 

التوصل أكثر فأكثر إىل حتقيق املبدأ املسطر واملنشود، أال وهو دميقراطية التعليم والقضاء على 
  .الفوارق بني الريف واحلضر
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اتضح ذلك عرب النتائج احملققة يف معدالت نسبة النجاح، خاصة عند اإلناث يف حيث 
، 1995 يف دورة يونيو 53,1% مقابل ،61,6% للبكالوريا إذ بلغت النسبة 1999دورة يونيو 

  .1995سنة  96,9% مقابل 1999سنة  42,4%أما عند الذكور بلغت النسبة 
  : نقطتني أساسيتني مهاوالسؤال الذي يبقى مطروحا بإحلاح يتمثل يف

  . ما نسبة مسامهة املدرسة الريفية يف هذه النجاحات الباهرة؟-
  . وكذا كيف هي العالقة بني املدارس الريفية واملدارس احلضرية؟-

إذ تؤكد خمتلف الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع أن التفوق والتوزيع العام املفصل 
لصاحل املناطق احلضرية، حبيث أن املعدل العام ملقر ملختلف نسب التمدرس يبقى بدون منازع 

 67%، مقابل 1998 حسب تعداد يونيو 83%الواليات واليت تشمل أغلبية املدن الكربى يبلغ 
للتوزيع بدون التمييز للفوارق بني املدن واألرياف، وهكذا الفرق واضح وهو يتراوح على التوايل 

األرياف على رغم اختالف األقاليم ومن حيث بني املدن وخمتلف ) 2/3و 4/5(بأكثر من 
  .)1(خصائصها الطبيعية والبشرية

وعليه يبقى االجتاه منصب أساسا حول الكيفية اليت مت من خالهلا توزيع هذه املرافق وكذا 
نوعية املدارس، وطريقة التدريس من حيث أوجه املقارنة بني مدرسة الريف، ومدرسة املدينة، أي 

درسة نفسها يبقى دائما هو احلافز والدافع إىل اهلجرة عند الفالح، ألن املسألة االنتساب إىل امل
ليست قضية توزيع األقسام واملدارس فقط، بقدر ما هي قضية املستوى اجلديد، والكفاءة العالية، 
اليت دائما تتمركز يف املدارس احلضرية حسب اعتقاد الفالح نفسه، مما ولد الشعور بانعدام املساواة 

  .لذلك يهاجر الريفي حبثنا عن حتصيل جيد ومفيد ألبنائه. جتاه املدرسة نفسها
ومهما حاولنا اإلملام باملوضوع من مجيع اجلوانب، يبقى سوء التسيري والتوزيع وختطيط 
املرافق التعليمية بني الريف واملدينة يتصدر الفروق الواضحة، سواء من حيث عدد املدارس 

 االعتمادات املالية، أو حىت نوعية املؤطرين واملشرفني على العملية التربوية واألقسام الدراسية، أو
  .ككل

  
  :ضعف التعليم باملناطق الريفية احملرومة باجلزائر §
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بالنظر إىل خريطة املنظومة التربوية يف جمال التمدرس يتضح أن معظم األرياف اجلزائرية 
طق احملدودة ولكن األكثر نفوذا إىل املدن باستثناء الساحل اجلزائري وما جاوره، وكذا املنا

 املعنيني لألطفال) 25,5%(الكربى، إال أن األرياف تبقى أقل متدرسا ال متثل إال الربع أي 
بالتمدرس، وبالتايل ضعف التمدرس يبقى قليال كميا، وهو ميثل يف أغلبيته األقاليم الفقرية اليت 

  .تعاين مشاكل معقدة وأمهها
، وكذا الوالية ااورة 31%وباألخص اجللفة اليت تشمل أخفض نسبة : ةالواليات التالي

سعيدة، املسيلة، ونسبها : ، وتتبعها واليات السهوب مثل43%هلا جنوبا، وهي األغواط بنسبة 
  .تقترب من النصف

وأما باقي األرياف فنسبها تقترب من الثلثني وتوجد باملناطق اجلبلية الشمالية داخل 
  .األطلس التلي

ومن الواضح أيضا أن مجيع هذه املقاطعات الضعيفة التمدرس إال وتبقى فيها الفوارق 
 للبنني، وبينما يف والية 73% للبنات إىل 60%اجلنسية متباينة، إذ على املستوى العام تتراوح من 

  .، وهكذا تتجلى صور التخلف للماضي البعيد بكل حدته35% و26%اجللفة فهي على التوايل 
 من هذا التباطؤ والتأخر، بعض الواليات اليت يعود فيها التحسن والتقرب من ويستثين

النسب العالية إىل التقاليد الثقافية ونفوذ مدا العتيقة كما هو الشأن لكل من واليات جباية، تيزي 
 للذكور، 85% للبنات و73% مع 79%وأما تندوف اليت تسجل نسبة . وزو، جيجل، غرداية

  .ل يتمثل أساسا يف وظيفة مقر الواليةفالعامل الفعا
هكذا مجيع مقرات الواليات من املدن الكربى عامة وحىت املدن الثانوية أحيانا تسجل 

 4/5أي ما يقرب ويزيد عن ) الطارف (92%إىل ) معسكر (%84أعلى نسب فتتراوح من 
  .)1(األطفال يف طور التمدرس

: ية وما جاورها حتتل املرتبة األوىل، مثلويف مثل هذه الظروف يتأكد أن املناطق الساحل
عنابة، والطارف، والعاصمة، ويضاف إىل الساحل أيضا قسنطينة وعدد كبري من مقرات الواليات 

  .مشاال
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وبالنظر من حيث التناقض الواضح املتمثل يف صغر املساحة اجلغرافية للمنطقة الساحلية، 
 وهي النسبة األكثر حظا من حيث ،36%فيها وزيادة معتربة يف الكثافة السكانية إذ يتمركز 

  .االستفادة يف جمال التنمية الوطنية والتعليم باخلصوص
. وإذا إما أضفنا إليها ما جياوز الشاطئ، فإن النسبة ترتفع وبالتايل تعزز تعميم التعليم فيها

من يبقى ) 4/5(كما أن ضعف التمدرس فيها يقل عن اخلمس مقارنة بعدد السكان، والباقي 
  .)1(نصيب األرياف األكثر حرمانا وعزلة

  : اخلدمات الصحية-2
تعترب الصحة من احلقوق اإلنسانية األساسية، كما أن اخلدمات الصحية ونوعيتها هي اليت 
تقرر الوضع الصحي للسكان، وبالتايل إذا حدثت أي تغريات يف أمناط الصحة، وكذا أنواع 

  . وتتأثر يف التركية السكانية ككلاألمراض وعدد املرضى من شأا أن تؤثر
  :وتنقسم اخلدمات الصحية إىل نوعني

  . اخلدمات الصحية الوقائية-1
  . اخلدمات الصحية العالجية-2

واعتبارا من أن الصحة هلا عالقة مباشرة حبياة األفراد وال ميكن أن يستغين عليها أو 
 وهذا ما يدفعه دائما إىل توسيع يهملها، مما جيعلها كمطلب أساسي يف حياة الريفي باخلصوص،

رقعة االستفادة منها، وال يعين هذا جمرد توفري للخدمات الصحية باألرياف، وإمنا يعين أيضا أن 
وتعد هجرة . املعاجلة نفسها البد أن تتوفر على الشروط واألساليب اليت ترضي الريفي عموما

ى احللول الرئيسية لالقتراب من العمال الزراعيني للمناطق احلضرية واملدن الكربى، كإحد
اخلدمات الصحية واالستفادة منها، حيث أن الريف اجلزائري مازال يفتقر للمرافق واخلدمات 

  .الصحية
باإلضافة إىل النقص يف التجهيزات واإلطارات املختلفة، وهذا ما جعل األرياف اجلزائرية 

كيفية توزيع هذه املرافق واخلدمات وحىت املدن تعاين مشاكل صحية بكثرة، ميكن أن نلخصها يف 
  . تالزم احلياة اليومية للفرد الريفي)2(الصحية باعتبارها حاجة ضرورية وإستراتيجية
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ومما الشك فيه أن عدم التوازن يف توزيع هذه اخلدمات بني الريف واملدينة ساعد على 
 الظاهرة بدقة عرب خمتلف وبالتمعن يف هذه. تغذية هجرة اليد العاملة حنو خمتلف املناطق احلضرية

العربية واإلفريقية، (املراحل التارخيية للجزائر، وباملقارنة إىل السياسات الصحية عرب خمتلف األقطار 
يتضح أن هذه الفوارق ليست وليدة املرحلة احلالية، بل ترجع إىل ما قبل االستقالل، ) واألوروبية

مما جعل عملية توزيع اخلدمات الصحية تتجه . ةنتيجة متركز األوروبيني داخل املدن اإلستراتيجي
  .مباشرة حنو املناطق اآلهلة بالسكان األوروبيني، وإمهال الريف اجلزائري بصفة عامة

أما مرحلة ما بعد االستقالل فقد سامهت من خالهلا اخلطط التنموية بقسط كبري يف 
ق الصحية ا، مع عدم إغفال إغفال وإمهال الريف والتوجه حنو املدن بتركيز اخلدمات واملراف

بعض احملاوالت املتمثلة يف بعض الربامج اخلاصة املخصصة للمناطق الريفية، كإنشاء بعض العيادات 
املتعددة اخلدمات، منها الوقائية، أو العالجية، وتدعيمها ببعض األطباء واملمرضني، غري أن هذا مل 

ضافة إىل عدم قيامها بدورها كما ينبغي، ألا يغطي العجز املتمثل يف قلة املرافق الصحية، باإل
تفتقر للتجهيزات واإلمكانات املادية والبشرية، مما جعلها عدمية الفعالية لدى األوساط الريفية، ويف 
كثري من األحيان ال تعتمد على خدماا بقدر ما يعتمد على خدمات املرافق الصحية املوجودة 

  .)1(باملدن
  : اخلدمات الزراعية -3

  :تتمثل اخلدمات الزراعية فيما يلي
I- إعادة هيكلة البنية العقارية للقطاع الفالحي:  

نتيجة لفشل اإلصالحيات السابقني الذين عرفهما القطاع الفالحي، دفع الدولة إىل إعادة 
النظر يف تلك السياسات السابقة، من خالل إعادة هيكلة البنية العقارية الواسعة لبعض املزارع، 

  .ضمان استغالل أمثل لكل األراضي الزراعيةألجل 
  : اإلطار النظري إلعادة اهليكلة الفالحية-1

إن إعادة هيكلة القطاع الفالحي مستوحى من املبادئ العامة إلعادة هيكلة االقتصاد 
، خاصة بعد أزمة النفط وإخنفاض إيرادات البترول، وقد استهدفت عملية إعادة )2(الوطين ككل
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شرع فيها منذ بداية الثمانينات تطبيقا لتوجيهات اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير اهليكلة اليت 
تطهري ومنح استقاللية أكثر يف التسيري للوحدات ، حول ضرورة )1980ماي (يف دورا الثالثة 

حي اإلنتاجية الفالحية التابعة لقطاع الدولة، وحتقيق إنسجام يف األمناط التنظيمية يف القطاع الفال
  .بصفة تضمن للمزارع تسيريا عقالنيا وفعاال

إن عملية إعادة اهليكلة دف إلقامة مزارع عمومية تتكون من أراضي متجانسة، وإعادة 
توزيع الفالحني بشكل يضمن إنتاج أكثر ومردودية ميكن التحكم فيها، وحماولة القضاء على كل 

تقليل من تبذير وإمهال األراضي نتيجة ما من شأنه تعطيل السري احلسن للقطاع الفالحي، وال
  .إلتساع مساحتها وجتزئتها لوحدات متباعدة

  :أسباب إعادة اهليكلة الزراعية -2
لقد كان للطابع املتسرع يف تكوين املزارع املسرية ذاتيا وتعاونيات الثورة الزراعية، 

لوحدات اإلنتاجية، الثر يف والذي مل يراعي الشروط االقتصادية سواءا يف عملية التكوين أو إدارة ا
  .خلق جهاز إداري بريوقراطي غري كفء، مما عرضه لعدت مشاكل وأزمات

إن هذا الوضع أدى إىل تدخل السلطات العمومية دف إعادة النظر يف السياسات 
السابقة، من خالل إلصدار إصالحات انطلقت يف الثمانينات دف إىل إنشاء القطاع الفالحي 

  .االشتراكي
  :)1(د مس هذا اإلصالح األراضي التاليةلق

Ø األراضي التابعة للصندوق الوطين للثورة الزراعية؛ 

Ø كل االستغالالت الزراعية املستغلة ذاتيا أو بعضها؛ 

Ø االستغالالت املسندة إىل التعاونيات الزراعية للمجاهدين؛ 

Ø زراعية األراضي التابعة للمعاهد املوضوعة حتت وصاية وزارة الفالحة والثورة ال
  .آنذاك
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لعملية إعادة  1981 مارس 17 الصادرة بتاريخ 14وقد أعطت التعليمة الرئاسية رقم 
، مبنشور وزاري 1981 أكتوبر 15اهليكلة الزراعية صبغتها الرمسية، لتدخل حيز التطبيق الفعلي يف 

 إعادة وبالرجوع إىل هاتني الوثيقتني ميكن إمجال أسباب، 1981 أكتوبر 15 مؤرخ يف 707رقم 
  .اهليكلة يف جمموعتني

  : أسباب تتعلق بالعقار الفالحي-3
  :من الوجهة العقارية ترجع أسباب إعادة اهليكلة إىل

مليون هكتار  2.3 إتساع مساحة األراضي املسرية ذاتيا، إذ مت جتميع مساحة تفوق -أ
 يتطلب هكتار للمزرعة الواحدة، وهذا 1231 مزرعة، حيث يبلغ متوسط املساحة 2000يف 

كفاءة يف التسيري والرقابة، مما مل يكن متوفرا سابقا، إذ مل يسمح بتطبيق املعايري العلمية واالقتصادية 
  .يف التسيري، واالستغالل اجليد لوسائل اإلنتاج

 جتزؤ أراضي املزارع والتعاونيات اإلنتاجية وتشتتها عل مسافات بعيدة، وما ينتج -ب
ل وسائل اإلنتاج، كما صعب من إدخال بعض عوامل تكثيف عن ذلك من كلفة زائدة يف تنق
  ).مثل إدخال وسائل الري(الزراعة، أو جعل كلفتها باهضة 

 تداخل أراضي املزارع والتعاونيات الفالحية وصعوبة تعيني حدودها بدقة، وهذا -ج
ا أدى التداخل ألراضي من نفس القطاع أو قطاعات أخرى، أدى إىل ظهور الرتاعات العقارية، مم

  .إىل عدم استغالل األراضي املتنازع عنها
 تداخل أراضي املزارع والتعاونيات الفالحية وصعوبة تعيني حدودها بدقة، وهذا -

تداخل ألراضي من نفس القطاع أو قطاعات أخرى، أدى إىل ظهور الرتاعات العقارية، مما أدى 
  .إىل عدم استغالل األراضي املتنازع عنها

ة أراضي القطاع االشتراكي الكبرية احلجم، مع أراضي القطاع اخلاص  نتيجة اور-
  .أدى إىل إستيالء القطاع اخلاص على بعض أراضي القطاع االشتراكي

  : األسباب االقتصادية والتنظيمية األخرى-4
 العراقيل اليت واجهت الفالحني يف تعاملهم مع األجهزة البريوقراطية اليت أعاقت العمل -
  نتيجة موعة القيود اإلدارية املطبقة من خالل عمليات التموين والتمويل؛الزراعي، 



  

 ارتفاع معدالت اهلجرة الفالحية، وهذا ما أدى إىل كرب سن اليد العاملة، بسبب تدين -
  ؛)1(األجور يف القطاع الزراعي، وتوجه الشباب حنو القطاعات األخرى ذات احلوافز املادية معتربة

جايل واالرجتايل يف تطبيق السياسات الزراعية اليت ال تراعي الطبيعة  الطابع االستع-
  االجتماعية لتكوين الفالح اجلزائري؛

دفع عملية التمويل الذايت من خالل إعادة اإلنتاج للتراكمات الرأمسالية احملققة،  §
  .إضافة إىل ميش القطاع خالل املخططات التنموية السابقة

II-هليكلة مفهوم وأهداف إعادة ا:  
إن إعادة اهليكلة بصفة عامة هي عملية اقتصادية واجتماعية وسياسية متس مجيع قطاعات 
سواءا أكانت خدمية أو إنتاجية، وترمي إىل تغيري بعض التناقضات اهليكلية موجودة ا عن طريق 

 الفالحية ، عموما فإن إعادة اهليكلة)2(إعادة ترتيب وتنظيم املمارسات االقتصادية هلذه املؤسسات
  :تعرضت لنقاش حاد كان يدور حول اجتاهني

  :االجتاه األول
تدعمه وزارة الفالحة اليت تطالب بدمج مزارع القطاع املسري ذاتيا التعاونيات التابعة 

 2000 مزرعة فالحية اشتراكية، انطالقا من 5000لقدماء ااهدين وتعاونيات الثورة الزراعية يف 
وطاملا أن هذا القطاع يعاين نقص يف اإلطارات القادرة على تسيريه . مزرعة موجودة عرب الوطن

 وحدة فالحية مهيكلة مع 1600من إداريني ومهندسني وحماسبني تقرر تقليص عدد وحدات إىل 
  .منح استقاللية كبرية يف التسيري

  :االجتاه الثاين
اه األول ألنه ويضم جمموعة األفراد املختصني يف خدمة األرض، والذين ينتقدون االجت

  .ميكن من إعادة النظام السابق مبا خيدم مصاحل الفالحني
 مستثمرة 5000لقد كان اإلحتاد الوطين للفالحني اجلزائريني، يدعم الرأي الذي يقترح 

فالحية اشتراكية مستقلة عن بعضها البعض ذات نظام موحد، يهدف إىل تكوين وحدات إنتاجية 
                                                

، معهد العلوم االقتصادية، جامعة )غري منشورة( ماجستري، ، رسالة"مسامهة الزراعة يف التنمية االقتصادية وحتقيق األمن الغذائي."  مجيلة لرقام-)1(
 .116. ، ص1996اجلزائر، 

 .1981 أكتوبر 18، واملتبوعة مبنشور وزاري لتطبيقها بتاريخ 1981 مارس 17 الصادرة بتاريخ 14 التعليمة الرئاسية رقم -)2(



  

الل توحيد أشكال حيازة األرض وتوحيد أشكال استغالهلا من يسهل التحكم فيها، وذلك من خ
  .أجل إجياد مزارع متجانسة عقاريا حتتوي على مزارع متخصصة من حيث اإلنتاج

  :وعموما فإن إعادة اهليكلة الزراعية دف إىل
 تطهري وإنعاش القطاع الفالحي، من خالل اختاذ جمموعة من اإلجراءات العاجلة ألجل -

  :)1(ح القطاع الفالحي منهاتطهري وإصال
 إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الفالحي، من خالل إعادة هيكلة املستثمرات -

  .الفالحية
 إعادة النظر يف هياكل الدعم حىت تصبح قادرة على تلبية احتياجات الفالحني، وتكون -

) capcs(دمات البلدية أكثر فعالية مما كانت عليه من قبل وعليه مت إلغاء التعاونيات متعددة اخل
  .استبدلت بتعاونيات متخصصة

  . حتسني االستغالالت الزراعية وتوحيد القطع األرضية ازأة-
  . إجازة التنظيم العقاري لألراضي الزراعية التابعة للقطاع العام-
  . استثمار املوارد الزراعية الوطنية ويئة احمليط الريفي يف القطاع االشتراكي-
  .شجيع مبادرات الفالحني حترير وت-
  . تصحيح التعاونيات اإلنتاجية للثورة الزراعية-

III-تطبيق إعادة اهليكلة الفالحية :  
جمموعة من اإلجراءات والتقنيات اليت "إن إعادة هيكلة القطاع الفالحي تعرف بأا 

: خاللدف لوضع حد ألزمة القطاع الفالحي، وهي دف لتطوير إنعاش القطاع الفالحي من 
  .)2(إعادة هيكلة الوحدات اإلنتاجية، وإعادة تنظيم حميط الوحدات اإلنتاجية

  : إعادة هيكلة الوحدات اإلنتاجية-1
  : مضمون وأهداف إعادة اهليكلة-2

                                                
 .1981 مارس 17 املؤرخة يف 14 التعليمة الرئاسية رقم -)1(

(2)- Abblmadjid Djenane, la restructuration de secteur agricole d’état-discours et pratique-
, thèse de magister, institut des sciences économique, universitaire d’alger, 1985, p 93.  



  

إن عملية إعادة هيكلة الوحدات اإلنتاجية متت على أراضي التسيري الذايت وتعاونيات 
راعية وذلك بإقتراح لوزارة الفالحة، وتزكية من االحتاد قدماء ااهدين وتعاونيات الثورة الز

 نتيجة للوضعية السيئة اليت كانت توجد عليها 1982الوطين للفالحني اجلزائريني يف مؤمتر جانفي 
والقاضي بإنشاء نظام إنتاج موحد ) اخل... التسيري البريوقراطي، ضعف اإلنتاج (تلك املزارع 

كية، هذه الوحدات ميكن التحم فيها بشريا وقابلة للحياة  مزرعة فالحية إشترا5000يشمل 
  :ويتحقق هذا اهلدف من خالل. اقتصاديا مع إمكانية استغالهلا بطريقة فعالة

 توحيد أشكال احليازة واالستغالل يف القطاع االشتراكي؛ •

 تشكيل مزارع متجانسة عقارية على املزارع والتعاونيات؛ •

  املنتوج؛ختصيص املزارع اجلديدة حسب نوع •

  .جتديد اليد العاملة الفالحية املنتجة •
  
  
  

  



  

  :الفصل السادس
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

I.ة ـال  الدراسـجم: 
 01 يتمثل اال العام  للدراسة يف بلدية وادي الشعبة اليت أنشئت يف  :اال املكاين/  1

   . 1985جانفي 
ة باتنة ، حيدها من الشمال بلدية وادي املاء  تقع بلدية وادي الشعبة يف الشمال الشرقي لبلدي

ومن اجلنوب الشرقي بلدييت تازولت وبين فضالة ، ومن اجلنوب الغريب بلدية عني  التوتة ، ومن 
 6973 ، يقطن ا حوايل 2 كلم 245.67الغرب بلدية حيدوسة ، تتربع على مساحة قدرها 

نية ، وهي منطقة فالحيه ، إذ تبلغ  موزعني على عدة مناطق عمرا2006نسمة حسب تقديرات 
   هكتار صاحلة للزراعة 6041 هكتار منها 8549املساحة اإلمجالية لألرضي الفالحية 

 رأس ،األبقار 3000 رأس ،املاعز6000:أما فيا خيص تربية املواشي قد بلغ عدد األغنام  -
  . رأس350

 م 06افة إىل أا تتوفر على مدارس ابتدائية وإكمالية ، باإلض) 7(تتوفر البلدية على سبعة 
  . حماجر

   2006بلدية وادي الشعبة حسب تقديرات بلغ عدد سكان  :اال البشري/ 2

 نسمة 4506 مسكن حضري تقيم ا 1004: منها 1410 نسمة، أما عدد السكنات 6973  
  . نسمة2466 سكن ريفي تقيم ا 406و
   :اال الزمين/ 3

 كامال مت خالله مجع البيانات عن موضوع البحث ، 2009 الدراسة شهر أفريل استغرقت
بداية بالدراسة االستطالعية للميدان ، والتقرب من األهايل للوقوف على مدى تطابق 

وبعد هذه املرحلة جاءت مرحلة الرتول إىل امليدان ملأل .خصائص الريف مع هذه املنطقة 
 بعض املعلومات املقدمة من قبل االستمارة مع الرجوع إىل بعض الوثائق للتأكد من صحة

  .املبحوثني 
II. ا الباحث : "إىل يشري املنهج  :املنهـج الدراسة  املنظمة واملنطقية للقواعد اليت يسترشد

فيتضمن بذلك دراسة وتقسيم طرق ووسائل وأدوات و 1" يف القيام بالبحث العلمي
                                                

  . 07 ، ص 1998، املكتب اجلامعي ، مناهج إجراءات البحث االجتماعي. عديل علي أبو طاحون  -   1



  

من كذلك دراسة األسس إجراءات البحث العلمي ، وما قد يؤثر على القيام به ، كما يض
العامة إلثبات الفروض والنظريات بغض النظر عن ماهية الفروض والنظريات ، واملنهج 

 .1"هو الطريقة اليت يسلكها الباحث للوصول إىل نتيجة معينة:" كيفا كان نوعه 
العمود الفقري يف تصميم البحوث االجتماعية ، ألنه يسمح بتحديد :"   فاملنهج  إذا هو 

 ومبا أن لكل دراسة ميدانية 2".هيم وشرح املعاين اإلجرائية وحتديد جمتمع البحث املفا
طريقة يعتمد :" منهج تعتمد عليه ، قد مت اختيار املنهج الوصفي يف هذه الدراسة وهو

 دقيقة تصور الواقع االجتماعي وتساهم يف 3عليها الباحث يف احلصول على معلومات 
يف دراستنا  هذا املنهج لتماشيه مع طبيعة حبثنا الذي يدور حتليل ظواهره ولقد استخدمنا 

  : حول معرفة التغريات اليت حتدث يف الريف
املنهج الذي يقوم فيه الباحث بالوصف املنظم الدقيق للظواهر :"   ويعرف أيضا بأنه

االجتماعية والطبيعية كما هي مستخدما التحليل واملقارنة والتصنيف من أجل الوصول 
ميمات يزيدها الوسط املعريف  حول الظاهرة موضوع الدراسة بغية التنبؤ والتخطيط إىل تع

  ".4للمستقبل 
III.  أدوات مجع البيانات: 

أدوات البحث املتنوعة يف مجع البيانات الالزمة لتسري الظواهر والوصول إىل صياغة   تساهم 
ة ألغراض البحث ولطبيعة القوانني اليت حتكمها ،هلذا  فقد استخدمنا جمموعة من األدوات خدم

اتمع األصلي الذي جتري فيه الدراسة امليدانية ومراعاة للخصائص الثقافية واالجتماعية لألسرة 
  5:الريفية اختذنا األدوات التالية

منوذج يضم جمموعة أسئلة توجه إىل األفراد من أجال احلصول على هي  " :االستمارة-أ      
 أو موقف ، ويتم تنفيذها إما عن طريق املقابلة الشخصية معلومات حول موضوع أو مشكلة

وتسمى يف هذه احلالة باستمارة املقابلة ، وهنا جيب التفرقة بينها وبني دليل املقابلة حيث أن هذا 
األخري يضم جمموعة من النقاط اليت جيب على القائم ا أن  يغطيها مع املبحوث خالل احلوار 

                                                
  .23،ص 1985ؤسسة الوطنية للكتاب  ، املدليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية.   عمار بوحوش -  1
   ،ص1986، املطبعة املصرية ، 1 ،طاخلطوات املنهجية إلعداد البحوث  االجتماعية. حممد شفيق  -   2

.19 عديل علي أبو طاحون ، مرجع سابق ، ص -  3    
  ،20 املرجع نفسه ، ص -  4

 



  

مارة املقابلة تستخدم عادة أسئلة حمددة البناء وجتمع بني املفتوحة الذي يعقده معه بينما است
 .1"واملغلوقة ،ويستخدم دليل املقابلة أسئلة غري حمددة البناء

وقد جرت العادة يف تصميم استمارة البحث أن حتصر العناصر األساسية اليت يتشكل منها 
ا كانت عملية التصميم عملية حمتوى موضوع الدراسة ، أو ذات عالقة مباشرة بالبحث ، ومل
استطالعية امليدان الذي ننوي :حتتاج إىل عناية خاصة وإملام بأوضاع جمتمع البحث قمنا بزيادة

  . البحثلتطبيقها عليه، حيث ميكننا  من تكوين خلفية  عامة حو
 :املالحظة  - ب
د إليها مرة أخرى لكي هي إحدى أركان العملية العلمية ، فالعلم يبدأ باملالحظة مث يعو           " 

  ".2يتحقق من صحة النتائج اليت توصل إليها
ورغم تعدد اآلراء اليت تناولت املالحظة العلمية بالتعريف واختالفاا ، إال أنه أمكن 

أداة من أدوات البحث العلمي عن طريقها يتم مجع " استخالص تعريف املالحظة العلمية بأا 
ما يتصل منها بسلوك األفراد الصادر أم تصرفام ، عند البيانات عن حال الظاهرة سواء 

  .3التعرض لبعض املواقف الطبيعة أو املصطنعة اليت ميكن مشاهدما
 ك كما تعترب من املصادر الرئيسية للمعلومات املتعلقة بالسلوك اليومي للمجتمع املدروس، لذل

دة الظواهر و تسجيل احلوادث يكثر استعماهلا يف البحوث االجتماعية، حيث تعتمد على مشاه
  :وقت وقوعها، وهي أنواع منها

 ويستعملها كل من العامل األنثروبولوجي  والعامل االجتماعي يف :املالحظة باملشاركة   -
احلصول على املعلومات الذاتية والباطنية اليت تتعلق باحلياة السيكولوجية والعقلية لألفراد 

طقة تستخدم يف الدراسات الوصفية والدراسات اليت تنجز حنو املبحوثني ، وهناك املالحظة ، املن
اختيار الفروض السببية ملا تتميز به من دقة وعمق وتركيز ، وجتري يف حالة مواقف طبيعية ، 

  .وأخريا املالحظة البسيطة 
ويستخدم املالحظة البسيطة يف مجع وتصنيف وحتليل احلقائق واملعلومات عن النشاطات 

  .نسانية والعالقات اإل

                                                
  1 .304عديل علي أبو طاحون ، املرجع السابق ، ص / د  -
   . 63 ، ص 1997،دار الفكر العريب ، القاهرة ، 1،طدليل البحث العلمي.  خري الدين علي عويس /  د-  2
   .306عديل علي أبو طاحون ، املرجع السابق ، ص/   د-  3



  

ويف دراستنا هذه قد مت استخدام املالحظة البسيطة للحصول على معلومات خام تتعلق 
باملوضوع املدروس وأهدافه، واليت يصعب الكشف عنها من خالل استمارة املقابلة، حيث 

  متكننا من معرفة بعض التغريات اليت بدأت تظهر على أهل الريف 
 :الوثائق والسجالت -ج

الوثائق والسجالت يف البحوث االجتماعية للكشف عن بعض القضايا اليت يصعب ا ألمهية           نظر
مالحظتها والكشف عنها عن طريق االستمارة، لذلك استعنا ببعض الوثائق والسجالت 

  .وخاصة املتعلقة بتاريخ البلدية وعدد األسر ا
 من الفئة %5دنا على أخذ ورأي التالميذ اعتم) الفالحون(ملعرفة رأي البالغني  :ةـالعين

  .من الفئة الثانية ، من هنا أصبحت العينة عينة قصدية طبقية نسبية%5األوىل و
  :عينة الفالحني  -1

   فالح56 = 55.5=     % 5 ×  1110
        100    

  :عينة التالميذ  -2
   تلميذ 68 = 67.8     = % 5 × 1356

      100     
 املقدمة يف املدارس ةميذ من مدرسة واحدة ألن اخلدمات التعليمي وقد مت مأل استمارة التال- 

الريفية تقريبا كلها متشاة ، باإلضافة إىل أا تتشابه من حيث املستوى االقتصادي 
  .واالجتماعي والثقايف للتالميذ ، باإلضافة إىل التكلفة يف اجلهد والوقت 

  
  
  
  
  
  

 



  

  
  :الفصل السابع
 نات امليدانيةعرض وحتليل وتفسري البيا

  :عرض وحتليل البيانات                 
 للقيام بتفريغ أوبتبويب وحتليل البيانات املتحصل عليها عن طريق اجلداول خصص هذا الفصل

  . النتائج اليت نتأكد من خالهلا على صحته الفروض أو خطئها والتعليق عليها وصوال غاىل
I.  تفريغ البيانات والتعليق عليها:  
 :بيانات استمارة التالميذ -    أ

   السن واجلنس اتيوضح توزيع جمموع أفراد العينة حسب فئ) 01(اجلدول رقم 

  
: أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث واملقدرة بـ) 01(اتضح من خالل اجلدول رقم 

من جمموع العينة وهذا ما يؤكد األفكار  47.05:  بينما نسبة اإلناث قدرت بـ% 52.93
  .القائلة بأن سكان الريف حمافظون وال يسمحون لألنثى بالتمدرس 

  
  
  

  اموع  ذكور  اناث  اجلنس

  %  ت  %  ت  %  ت  السن

12-14  22  32.35%  20  29.41%  42  61.76%  

15-17  05  7.35 %  10  14.70%  15  22.05%  

18-20  05  7.35%  06  8.82%  11  16.17%  

  %100  68  %52.93  36  %47.05  32  اموع



  

  
I. ملتعلقة باخلدمات االجتماعية املدرسية املقدمة لتالميذ الريفالبيانات ا:  

  .يوضح االستفادة من املساعدات املدرسية) 02(              اجلدول رقم 
  النسبة  التكرار  االحتماالت

  %29.41  20  ال
  /  /  تقدمي كتب مدرسية

  /  /  تقدمي كراريس
  %70.58  48  تقدمي مبالغ مالية

  نعم

  % 100  68  اموع
يسمح التكافل االجتماعي داخل املؤسسة التعليمية باملوازنة بني مجيع املستويات ودعم 

ع م تقوم بتكافل ةيوضح ما إذا كانت املؤسسة التعليمي) 02(الطبقات الفقرية ، واجلدول رقم 
ال وقد يرجع السبب يف :أجابوا بـ % 29.41تالميذها ، وقد تبني من خالل اجلدول أن نسبة 

  م استفادة هذه الفئة من التالميذ من هذه املساعدات إىل أا حمتاجة لذلك مل تطلب هذه عد
نعم وهذه املساعدة يف شكل تقدمي مبالغ : أجابو بـ % 70.58املساعدة ، بينما جند أن نسبة 

  .مالية ، وهذا يدل على أن التكافل االجتماعي موجود دخل املؤسسات التعليمية الريفية
  .يوضح مدى مالئمة  حجرة الدراسة ) 03(م اجلدول رق

  
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  %70.58  48  نعم
  %14.70  10  طبق احلجم
  %7.35  05   كافيةإضاءة غري

  %7.35  05  تدفئة ناقصة
  ال

  /  /  وية منعدمة
  %100  68    اموع

  
  
  
  



  

 %70.58لدراسة مالئمة بنسبة  أجابوا بأن حجرة اتبني من خالل اجلدول أن أغلبية املبحوثني
بينما بقية املبحوثني أجابوا بعدم مالئمتها وذلك بسبب نقص تدفئتها ، واإلضاءة غري كافية ، 

  . وضيق احلجم 
  يوضح املشاركة يف األنشطة املدرسية ) 04(اجلدول رقم 

  يها ويعتربإن وجود األنشطة  املدرسية باملؤسسات التعليمية يتيح الفرصة للتالميذ املشاركة ف
  

  
 من أفراد العينة ال يهتم %32.35عامال مسامها ألجل البقاء يف املؤسسة ، حيث جند 

 يف شكل مسابقات % 29.41ثيل و  يهتم ا  يف شكل مت29.41باملشاركة فيها بينما جند 
 يف شكل رسم ،فاوجود األنشطة املدرسية يساهم يف زيادة التحصيل % 8.82علمية ، و 

  .الدراسي 
  يوضح فيما إذا كان االشتراك يف النشاطات املدرسية يشجع على الدراسة ) 05(اجلدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
  % 85.29  58  نعم
  % 14.70  10  ال

  % 100  68  اموع
  

يؤكدون على أن " نعم:"مبقارنة  نسب اجلدول نالحظ أن أفراد العينة الذين أجابو بـ 
 أجابو % 14.70 مقابل % 85.29االشتراك يف النشاطات املدرسية يشجع على الدراسة بنسبة 

رات العقلية ومن هنا نستنتج أن االشتراك يف النشاطات املدرسية يساعد على منو القد" ال: "بـ 
  .وقدرات الذكاء وبالتايل يساعد على زيادة التحصيل الدراسي 

  النسبة  التكرار  االحتماالت
  %32.35  22  ال

  %29.41  20  املسابقات
  نعم  %29.41  20  متثيل
  %8.82  06  رسم

  % 100  68  اموع



  

يوضح فيما إذا كان هناك اهتمام بامليول واحلاجات النفسية للتالميذ من ) 06(جلدول رقم 
  .قبل املدرسني واألولياء

  %  ت  االحتماالت
  املعلم  %14.70  10  نعم
  %13.23  09  ال

  األولياء  % 58.82  40  نعم
  %13.23  09  ال

  %100  68    اموع
  

من املعروف أن مرحلة املراهقة هي املرحلة اليت تبدأ تتميز فيها  شخصية الفرد من حيث 
االجتاهات وامليول ، كما جند الفرد يف هذه املرحلة حباجة ماسة إىل من حيفزه ويهتم بفهم ميوله 

  .وحاجاته 
كان هناك اهتمام من طرف املدرسني وأولياء يبني ما إذا ) 06(ونتيجة هلذا جاء اجلدول رقم 

 أجابوا بأن أوليائهم التالميذ مبيول وحاجات التالميذ النفسية ، حيث اتضح أن معظم املبحوثني
   بينما نسبة% 58.82: هم األكثر اهتماما مبيوهلم و حاجام النفسية بنسبة تقدر بـ 

م وحاجام النفسية، وهذا يؤكد  أجابوا بأن املعلمني هم أيضا يهتمون مبيوهل% 14.70 
  . انعدام وجود اخصائني باملؤسسات التعليمية 

  يوضح فيما إذا كان التلميذ يستفيد من الوجبة الغذائية داخل املؤسسة ) 07(اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  %100  68  نعم
  /  /  ال

  % 100  68  احملموع
اد العينة يؤكدون على حصوهلم على وجبة غذائية داخل جند كل أفر) 07(   من اجلدول رقم 

مؤسسام التعليمية ، وهذا ما يسهل تنقل التلميذ بني املؤسسة واملرتل خاصة يف حالة بعد 
  .املؤسسة عن البيت باملناطق الريفية



  

  .يوضح فيما إذا كانت املؤسسة تقوم بتنظيم رحالت خارج املؤسسة) 08(  اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  %14.70  10  ال
  %32.35  22  علمية

  نعم  %44.11  30  ترفيهية
  % 8.82  06  رياضية

  %100  68    اموع
إن وجود األنشطة الترفيهية باملؤسسة التعليمية يعترب عامال أساسيا ألجل البقاء يف املؤسسة ، 

 من أفراد العينة أكدوا % 14.70ويساعد التلميذ على اكتشاف تراثه الثقايف ، حيث جند نسبة 
 يقومون برحالت علمية ، % 32.35عدم قيام املؤسسة بتنظيم رحالت خارج املؤسسة ونسبة 

  . رحالت رياضية % 8.82رحالت ترفيهية و  44.11
من هنا نستنتج أن التنظيم املؤسسة التعليمية للرحالت الترفيهية والعلمية يساعد على زيادة 

  .  تالميذ خاصة باملدارس الريفيةالتحصيل الدراسي لل
  :بيانات استمارة الفالحني -ب

  .يوضح توزيع جمموع أفراد العينة حسب فئات السن واجلنس) 09(اجلدول رقم 

  
 فالحا، ومن خالل قراءة 56يتضح أن عينة الفالحني تتكون من ) 09(من خالل اجلدول رقم 

 ،% 64.27: بيانات اجلدول اتضح أن أغلبية املبحوثني كانوا ذكورا حيث قدرت نسبتهم بـ
كانوا إناث من جمموع العينة وهذا راجع إىل أن أغلبية املبحوثني الذين  % 35.68مقابل نسبة 

  .قصدناهم كانوا ذكورا 

  اجلنس  اموع  28-31  24-27  20-23  16-19
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  

  16.071017.851119.643664.27  10.719  6  ذكور
  2035.68  8.92  5  8.92  5  8.92  5  8.92  5  إناث

%1119.631429.991526.771628.5656100اموع



  

  يوضح فيما إذا كان الريفيني ميارسون أعماال أم بطالني ) 10(اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  % 46.4  26  نعم
  %53.57  30  ال

  %100  56  اموع
 ، حيث % 53.57أن معظم أفراد العينة ال ميارسون أي عمل بنسبة ) 10(يشري اجلدول رقم 

 نسمة ، بينما بقية 623جند يف  اإلحصائيات املقدمة من طرف البلدية عدد البطالني قد بلغ 
  .اخل.....املبحوثني أجابوا بأم ميارسون أعماال فالحية كالزراعة وتربية املواشي 

II. يهيةالبيانات املتعلقة باخلدمات الترف:  
  .يوضح اخلدمات الترفيهية املتوفرة بالريف) 11(اجلدول رقم 

  
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  %37.5  21  ال
  %  17.85  10  نادي ريفي
  /  /  قاعة رياضية

  %26.78  15  قاعـة األلعاب
  نعم

  %17.85  10  مجاعة األصدقاء
  %100  56  اموع

  
من الريفيني أجابوا بأن الريف ال تتوفر فيه  % 37.5أن نسبة ) 11(يوضح اجلدول رقم 

 ، رمبا حكمهم هذا راجع إىل عزلتهم التامة عن املرافق الترفيهية ، فيما جند ةخدمات تروجيي
باقي املبحوثني أكدوا على نادي ريفي وقاعة لأللعاب والتسلية وهذا يفسر توفر خدمات 

  .ترفيهية يف القطاع الريفي 
  
  
  
  
  



  

 :قة باخلدمات الصحيةالبيانات املتعل
  .يوضح إمكانية زيارة للمراكز أو الوحدات الصحية)  12(اجلدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  /  /  ال

  % 33.92  19  لقرا من املسكن
  %10.71  6  حسن االستقبال

  /  /  حسن املعاملة
  /  /  ارتفاع مستوى خربة  املعاجلني

  %44.64  25  عدم وجود بديل آخر
لتوفريها عن خمتلف التجهيزات 

  %10.71  06  الصحية

  نعم

لتوفريها على خمتلف التخصصات 
  الطبية

/  /  

  %100  56    اموع

جند أن كل أفراد العينة يقمون بزيارة املراكز أو الوحدات الصحية يف ) 12(من اجلدول رقم 
ت الصحية لقرا من يترددون على هذه املراكز والوحدا %  33.92حالة مرضهم ، حيث جند 

 لتوفر % 10.71 لعدم وجود بديل آخر ،و % 44.64حلسن االستقبال و  % 10.71املسكن ،
  .هذه املراكز الصحية على خمتلف التجهيزات الصحية

يوضح ما إذا كانت هناك صعوبات تواجه املريض أثناء زيارته الوحدات ) 13(اجلدول رقم 
  .الصحية 

  % النسبة  التكرار  االحتماالت

  % 35.71  20  نعم

  %64.28  36  ال

  %100  56  اموع



  

 من أفراد العينة أجابوا بأم ال يواجهون أي % 64.28أن نسبة ) 13(يشري اجلدول رقم 
 نفث ذلك لوجود صعوبات أمهها 35.71صعوبات أثناء زيارة املركز الصحي ، يف حني جند 

  .بعد املساقة بني املسكن واملركز الصحي 
III. املتعلقة بالثقافة البيئية و اإلعالم الصحيالبيانات : 

  .يوضح اجلهات املسؤولة عن نظافة البلدية ) 14(اجلدول رقم 
  النسبة  التكرار  الحتماالت

  /  /  السكان
  %71.42  40  البلدية
  %28.57  16  االثنني

  %100  56  اموع
ية هي املسؤولة عن نظافة أن نسبة كبريو من الريفيني أجابوا بأن البلد) 14(يفسر اجلدول رقم 

البلدية ، ألن هناك جيوب ريفية داخل البلدية هي حباجة إىل هذه املساعدة حيث مت فتح مركز 
يوضح إمكانية االطالع على بعض ) 15(اجلدول رقم .الردم التقين بالبيار لرمي القمامة املرتلية 

  األمراض واألوبئة النامجة عن التلوث البيئي 
  %النسبة   رارالتك  االحتماالت

  % 80.35  45  نعم
  % 19.64  11  ال

  %100  56  اموع
 من أفراد العينة أجابوا  بأم ميكنهم االطالع على % 80.35أن حوايل )  15(يشري اجلدول 

أجابوا بأم ال  %19.64بعض األمراض واألوبئة النامجة عن التلوث البيئي ، بينما جند نسبة 
  . األمراضيستطيعون االطالع على هذه

  
  
  
  
  
  



  

  
  .يوضح الوسيلة املعتمدة يف االطالع على هذه األمراض باملنطقة ) 16(جدول رقم 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت

عن طريق اإلعانات اخلاصة 
  % 35.71  20  باملركز

  %37.5  21  عن طريق اإلذاعة احمللية
  % 26.78  15  عن طريق الصحف

  %100  56  اموع
  

دول أن أغلب أفراد العينة أجابوا بأن اإلذاعة احمللية هي الوسيلة األكثر يتضح من خالل اجل
 عن طريق % 35.71 و % 37.5استعماال يف االطالع على األمراض املنتشرة باملنطقة بنسبة 

  .عن طريق الصحف  % 26.78اإلعالنات اخلاصة باملراكز الصحية  و 
  .رة بالريفيوضح اخلدمات الربيدية املتوف) 17(اجلدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
  /  /  ال

  %35.71  20  قباضة بريدية
  /  /  قباضة التوزيع
  %64.28  36  خدمات اهلاتف

  نعم

  /  /  شبابيك ملحقة
  %100  56  اموع

  
 من الفالحني أكدوا على وجود قباضة بريدية % 35.71من خالل اجلدول تبني أن نسبة 

حيث مت تقدمي يد املساعدة ملختلف  % 64.28 خدمة اهلاتف بنسبة والباقي أكدوا على توفر
  :اهليئات املكلفة بالشبكة اهلاتفية حيث مت تثبيت هوائيات للمتعاملني التاليني

  ). الشعبة– محلة –ملبرييدي (، باإلضافة إىل املراكز اهلاتفية )  جيزي– جنمة –موبيليس  (
  
  



  

  .عية املتوفرة بالريفيوضح اخلدمات الزرا) 18(اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  /  /  إعداد برامج مقاومة اآلفات الزراعية
  % 26.78  15  توفري اآلالت الزراعية
  /  /  استصالح األراضي

  /  /  إنشاء تعاونيات زراعية
  %35.71  20  حفر اآلبار

  %26.78  15  إيصال الطاقة الكهربائية
  % 10.71  6  إقامة مجعيات زراعية

  %100  56  اموع
  

  .يوضح اخلدمات الزراعية املتوفرة بالريف) 18(اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االحتماالت

  /  /  إعداد برامج مقاومة اآلفات الزراعية
  % 26.78  15  توفري اآلالت الزراعية
  /  /  استصالح األراضي

  /  /  إنشاء تعاونيات زراعية
  %35.71  20  حفر اآلبار

  %26.78  15  الطاقة الكهربائيةإيصال 
  % 10.71  6  إقامة مجعيات زراعية

  %100  56  اموع
   

، فالقطاع الزراعي يعترب قطاع الريف  يف إىل أهم اخلدمات الزراعية ) 18(يشري اجلدول رقم 
  حيوي يف عملية التنمية االجتماعية ، وخاصة يف جمتمعات العامل اليت يلعب فيها الريف دورا 

س من حيث النسبة العددية للسكان بل من حيث املشاركة االقتصادية يف  الناتج الوطين يزا لي
اإلمجايل ودور الفرد الوطين فيما يتعلق باالكتفاء الذايت الغذائي الذي أصبح ميثل عبئا ثقيال يف 

  ة حياة اتمعات املتخلفة ، وبناءا على أمهية هذا القطاع قد أصبح النهوض به ضرورة اجتماعي
  
  



  

أن الريف حيظى ) 18(وذلك من خالل توفري اخلدمات الزراعية وهذا ما وضعه اجلدول رقم 
  .ببعض اخلدمات الزراعية

II.  مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات: 
  :النتائج التالية بينت الدراسة 

حيظى القطاع الريفي باخلدمات االجتماعية يف " بالنسبة للفرضية العامة فلقد طرحت بشكل 
ال التروحيي والزراعي اال االجتماعي و الصحي ، ااخل....ال التعليمي وا"  

حيث وجدنا أن هناك خدمات اجتماعية ذا القطاع يف مجيع امليادين ، إذ تساهم هذه 
اخلدمات جمتمعه يف تنمية الريف وختفيف الصعوبات اليت يعاين منها الريفيني ومساعدم على 

  .حل مشاكلهم 
باخلدمات التعليمية يف اال خيطى الريف " اليت مفادها :"النسبة للفرضية األوىلأما ب

  " االجتماعي، واال الثقايف واال التربوي 
  فقد صيغت على النحو التايل  أما بالنسبة للفرضية اجلزئية 

  " يف املدارس الريفية كما ينبغي ااهلياكل اخلدماتية تؤدي وظيفته"
 من أفراد العينة أكدوا على استفادم من % 70.58أن نسبة ) 02( رقم حيث بني اجلدول

 % 29.41املساعدات املدرسية يف شكل تقدمي مبالغ مالية ملساعدة الفقراء ، فيما جند نسبة 
أجابوا بعدم استفادم من تلك  املساعدات وقد يرجع السبب يف عدم استفادة هذه الفئة من 

  .ت إىل أا غري حمتاجة التالميذ من هذه املساعدا
يوضح أن كل  أفراد العينة يؤكدون على حصوهلم على ) 07(باإلضافة إىل أن اجلدول رقم 

  .وجبة غذائية داخل مؤسسام التعليمية ، وهذا يسهل تنقل التلميذ بني املؤسسة واملرتل 
تقوم برحالت أن املؤسسة ) 08(أما اخلدمات يف اال الثقايف فنجد من خالل اجلدول رقم 

ترفيهية وعلمية ، ومنه فقد توصلنا من خالل هذه النتائج إىل أن اخلدمات املدرسية بالريف 
  .متوفرة وذا يتضح صدق الفرضية األوىل 

  واليت مؤداها: الفرضية الثانية
  ".الريفي على خدمات ترفيهية وصحية حيصل اتمع " 

  :تايلالفرضية اجلزئية فقد صيغت على النحو ال أما 



  

 ،كما أا تتوفر على خمتلف  إن عدد املراكز الصحية ي الريف كايف لتلبية حاجيات الريفيني
  " .التجهيزات الصحية

أن أغلبية أفراد العينة أجابوا بأم حيصلون على خدمات ترفهيه ) 11(حيث بني اجلدول رقم 
  حصوهلم على خدمات حيث يوجد بالريف ثالث قاعات للتسلية ونادي ريفي ، باإلضافة إىل 

صحية حبيث أجاب كل املبحوثني بأم يستفيدون من خدمات صحية ، حيث تتوفر البلدية 
  :على 
  01:عدد املراكز الصحية  -
  03:عدد قاعات العالج  -
  03: املمرضون-05:التقنيون– 03:األطباء:  التأطري  -

الصحية متوفرة بالريف ومنه فقد توصلت من خالل هذه النتائج إىل أن اخلدمات الترفيهية و
  .وذا يتحقق صدق الفرضية الثانية 

  واليت مؤداا  :الفرضية الثالثة
  ". الريف على بعض اخلدمات الربيدية و الزراعيةيتوفر" 

  :اجلزائية فقد صيغت على النحو التايلأما الفرضية  
   اجلزائري إن اخلدمات الزراعية سامهت يف التخفيف من الصعوبات اليت يواجهها الفالح

إن مؤشرا خلدمة الربيدية يف الوقت الراهن يعد مقياسا هاما يف الكشف عن درجة االرتباط  -
أن أغلبية أفراد العينة أكدوا على ) 17(بني واملدة اجلهوية واإلقليمية ، حيث يبني اجلدول رقم 

 املؤشرات  وجود خدمات بريدية ، ومن بني هذه اخلدمات ، اخلدمة اهلاتفية اليت تعد من أهم
يف حتديد نوعية اخلدمات الربيدية ، إذ يسمح بتقليص حدة العزلة اجلغرافية وجيعل اال أكثر 

 . مكاتب للربيد ) 03(انفتاحا مع املراكز واملدن اجلوارية  حيث تتوفر البلدية على ثالث 
 

دمات أن هناك خ) 18(أما فيما خيص اخلدمات الزراعية فقد تبني من خالل اجلدول رقم  -
زراعية تقدم للفالحني ، حيث يوجد مجعيات زراعية تؤدي مهمام منها مساعدات مالية تقدم 

 .باإلضافة إىل وجود تعاونية زراعية )  إيصال الطاقة الكهربائية –حفر اآلبار  ( للفالحني
ومنه فقد توصلت من خالل هذه النتائج إىل أن اخلدمات الربيدية والزراعية متوفرة بالريف  -
  .ذا يوضح صدق الفرضية الثالثة وه

  



  

  :اخلامتـة
إن أكثر من نصف سكان العامل اليوم يعيشون يف حوايل مخسة ماليني جمتمع ريفي يف 
الدول النامية، بغض النظر عن النمط املورفولوجي الذي يتخذه كل جمتمع، معىن ذلك أن طابع 

فية التقليدية، وأن مشاكل الريف هي احلياة يف كثري من الدول النامية مازالت تسوده املسحة الري
  .مشاكل أغلبية السكان

ومبا أن اخلدمة االجتماعية هلا عالقة وثيقة بالتنمية االجتماعية وذلك خبلق الضرورات 
األساسية للحياة، وهكذا تتجه بربامج العمل حنو زيادة إنتاج املواد الغذائية، وحتسني اإلنتاج 

تنمية الوعي الصحي، وحمو األمية، ودعم الصناعات الريفية احليواين، والقضاء على األمراض و
وحتقيق االتصال بني اتمع الريفي واتمع القومي وغري ذلك من اخلدمات اليت حتقق املقومات 

  .األساسية للحياة
واجلزائر تعترب إحدى الدول النامية اليت قامت ببعض التجارب يف جمال النهوض 

  . هذه اتمعات حنو األخذ بأساليب احلياة العصريةباتمعات الريفية وتغري
وميكن يل القول يف ختام حبثنا هذا أن الريف اجلزائري يستفيد من جمموعة من اخلدمات 

  .اخل...اإلجتماعية، وخاصة يف اال الصحي واال التعليمي، وكذلك اال الزراعي 
يث التأطري واهلياكل إال أن هذه اخلدمات تعاين من ضعف بارز، وذلك من ح

  .والتجهيزات
وذلك بعدما مت وضع فرضيات مسبقة اعتمدت عليها يف اجلانب النظري من البحث واليت 

  .مت التحقق منها بعد قيامي باجلانب امليداين
وهلذا فإنه على الدولة أن تعمل جاهدة على توفري اخلدمات يف القطاع الريفي ملا له من 

الجتماعية، ولذلك البد من اقتراح بعض احللول املناسبة للتخفيف من أمهية يف حتقيق التنمية ا
  :مشكالت اتمع الريفي اجلزائري منها

 .توفري الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للتالميذ يف املناطق الريفية §

 .توفري النقل املدرسي يف الريف §



  

وره االجتماعي القيام حبمالت التوعية والتحسيس لآلباء ألمهية التعليم ود §
 .واألخالقي

 .العمل على توزيع املساعدات للتالميذ الفقراء باملناطق الريفية §

تزويد املدارس الريفية بالوسائل التعليمية والتجهيزات التربوية اليت تساعد  §
 .املدرسني على توصيل املعلومات ألذهان التالميذ بطريقة سهلة

 .الصحية بالريفالعمل على حتسني اخلدمات الصحية باملراكز  §

  .العمل على تطوير اخلدمات الربيدية والترفيهية بالريف §
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  *امللخـص بالعـربية *
ك من منطلق اإلميان حيظى موضوع اخلدمة االجتماعية باالهتمام من كافة االختصاصات ، وذل

بقيمة اإلنسان،وتعد برامج اخلدمة خلدمة اإلنسان واجلماعة واتمع ، وتم اخلدمة االجتماعية 
بالعالقات االجتماعية وما ميكن أن ينتج عنها من مشكالت التكيف بني الفرد وبيئته ومن خالل 

 ع اتمع واستثمارها فإشبا االجتماعني وخربم مع الناس ومعرفتهم مبواردأدوار األخصائيني
  .حاجات اتمع

 وتقوم اخلدمة االجتماعية على تلبية احتياجات اتمع من خالل برنامج علمي يقوم على 
استقصاء ودراسة املشكالت االجتماعية وختطيط احتياجات التنمية االجتماعية وعالجها بصور 

يئات اخلاصة واألجهزة احلكومية ملساعدة مالئمة من خالل تنظيم اخلدمات االجتماعية بإشراف اهل
احملتاجني وحتقيق أهداف التنمية االجتماعية على أسس مدروسة ودف إىل تأمني مستوى مناسب 
من احلياة لكافة أفراد ومجاعات اتمع وحتقيق التوازن واالستقرار االجتماعي ،ونظرا ألمهية 

القطاعات األخرى ملا ميثله من نوعية خاصة من القطاع الريفي الذي يتميز بأمهية خاصة عن كافة 
  .حيث حجمه ومشاكله اليت ترجع أساسا إىل أبعاد تارخيية واقتصادية واجتماعية وسياسية 

وبناءا على أمهية هذا القطاع فلقد أصبح النهوض به ضرورة اجتماعية يقرضها الشعور بأمهية هذا 
اعية إذا ما قورن بالقطاعات األخرى من اتمع ، اجلانب من جمتمعنا الذي ميثل هوة ثقافية واجتم

ومنه جاء التأكيد على أن التنمية اجلادة يف الدول النامية ال ميكن أن تتم دون عناية خاصة بالريف 
، فال وض وال تنمية بدون إصالح اجتماعي ريفي وتنمية ريفية شاملة ، إذ البد من توفري العدالة 

  .افة املواطنني بغض النظر عن مهنهم ومناطق  إقامتهم االقتصادية واالجتماعية لك
والريف اجلزائري بدوره يعاين من مشاكل وإمهال كغريه من أرياف الدول النامية ، وهذا الوضع 
شكل دوما عامل قلق لدى األفراد واجلماعة ، فهذا البناء االقتصادي الضعيف من حيث املردود 

لبنيات االجتماعية والثقافية وبقية النظم االجتماعية ، وهذا واألدوات  املستخدمة قد انعكس على ا
ما جعل اتمع الريفي يتطلع إىل حتسني أوضاعه وذلك من خالل خدمته يف شىت امليادين وأهم 

  .اخل.....هذه اخلدمات الصحية والتعليمية والزراعية والترفيهية 
  
  
 



  

                                              RESUME 
 

Le service social rural revêt une importance capitale dans tous les 

domaines. Et ce, compte tenu de la valeur qu’il accorde à l’homme. A ce 

titre, des programmes sont établis dans le but de servir, aussi bien 

l’individu qui vit dans la campagne que le milieu qui l’entoure dans lequel il 

vit, d’où le service rendu à la société toute entière. 

Ce service social s’occupe notamment des relations sociales avec tout 

ce qu’elles peuvent entraîner comme problèmes et difficultés d’adaptation 

de l’individu avec son milieu. Et ce, grâce au rôle que joue l’assistant social 

en ce sens, et son expérience en matière des services qu’il convient de mettre 

à la disposition des personnes qui vivent dans les divers milieux de la 

société, notamment dans la campagne. 

Cette action sociale consiste à satisfaire les besoins des personnes 

vivant dans le milieu rural, et dans les divers domaines, notamment celui de 

la santé, de l’enseignement et de l’agriculture.  De tels services sont rendus 

en se basant sur une étude sociale fiable et réelle, suivie d’un programme 

scientifique établi à partir de cette étude et des problèmes sociaux qui 

préoccupent et entravent l’évolution de l’homme dans le milieu rural. 

Le but de ces services sociaux dans le milieu rural, est de participer à 

la résolution des problèmes qui entravent l’évolution des habitants ruraux 

et d’apporter le remède qui permettra de satisfaire leurs besoins dans les 

divers domaines de la vie. 

Compte tenu de l’importance du milieu rural qui occupe une place 

primordiale dans notre société, et ce au vu de la superficie de notre pays et 

des richesses qu’il comporte, surtout en matière d’agriculture et d’élevage, 

les services sociaux en faveur des habitants ruraux au niveau de notre pays 

s’avèrent très utiles et très importants, afin de mettre fin au désenclavement 

et assurer la stabilité et le bien-être des citoyens vivant dans ces régions.  
 


