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  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  - قسنطينة–جامعة منتوري 

  .كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
  .قسم علم االجتماع والدميغرافيا

  .علم االجتماع احلضري: ختصص

  ملخص املذكرة
  

 االحنراف االجتماعيوعالقته بافعه ديد مؤشراته ودو تشخيص الفقر وحتةاولحم مشكلة الدراسة يف دتحدت    
  .اخل...بكل مظاهره من تسول، جرمية، دعارة، خمدرات

 تطرح مجلة من التساؤالت حول عالقة الفقر باالحنراف كمشكلة اجتماعية، وهي جاءت هذه الدراسة وقد 
  .أسئلة مابني تساؤل رئيسي وجمموعة من التساؤالت الفرعية الدالة عليه

  :لتساؤل الرئيسي هو على النحو األيتفا
   .هل هناك عالقة طردية بني الفقر واالحنراف االجتماعي ؟ -   

    : الفرعية فتتمثل فيما يليالتساؤالتأما  
ما مدى ارتباط اخنفاض مستوى الدخل كمؤشر عن الفقر باالحنراف االجتماعي املمثل يف التسول  -

   .والدعارة ؟
   . املعيشة إىل زيادة االحنراف االجتماعي، املمثل يف التسول والدعارة ؟هل يؤدي تدين مستوى -
  .كيف تؤثر األماكن الفقرية يف زيادة معدالت االحنراف االجتماعي، املمثل يف التسول والدعارة ؟ -

   .كيف ينظر اتمع لظاهريتْ التسول والدعارة ؟ -
من خالل النتائج واآلثار السلبية  "  االجتماعيالفقر واالحنراف" تكمن أمهية موضوع : بحثأمهية ال 

البارزة يف اتمع اجلزائري، واليت غريت من صورة اتمع اجلزائري وهزت مؤسساته االقتصادية 
  .اخل...واالجتماعية والسياسية والثقافية

  :وهتدف الدراسة الراهنة إىل ما يلي: لبحثأهداف ا 
 بني مشكلة الفقر واالحنراف االجتماعي وإىل أي مدى يساهم الفقر يف حماولة الكشف عن العالقة االرتباطية -

  .انتشار االحنراف االجتماعي
  .حماولة تشخيص ظاهرة الفقر باملدينة اجلزائرية -
  .التعرف على أهم ابرز مظاهر االحنراف باملدينة اجلزائرية -
  . ختلفها على جماالت التنمية باملدينة اجلزائريةأنالكشف عن اآلثار اليت ميكن لظاهرة الفقر واالحنراف االجتماعي  -

وفروض هذه الدراسة جاءت على شكل فرضية رئيسية مباشرة مع جمموعة من املؤشرات : فروض البحث 
  :املستمدة من تساؤالت الدراسة وهي كما يلي

  :الفرضيـة الرئيسيـة 



 - 3 -

  .نه كلما زاد الفقر زاد االحنراف االجتماعيهناك عالقة طردية بني ظاهرة الفقر واالحنراف االجتماعي، أي ا -
   .آليات اتمع ملواجهة ظاهرة التسول والدعارة نابعة من القيم االجتماعية واألخالقية والقانونية -
   :الفرضيات الفرعية 
  .هناك عالقة إرتباطية بني اخنفاض مستوى الدخل وزيادة ظاهرة التسول والدعارة -
  .ني تدين املستوى املعيشي وزيادة ظاهرة التسول والدعارةهناك عالقة إرتباطية ب -
  .هناك عالقة إرتباطية بني األماكن الفقرية وزيادة ظاهرة التسول والدعارة -
  .رفض اتمع لظاهرة التسول والدعارة أخالقيا، اجتماعيا وقانونيا -

 : أهم نتائج البحث 
  .ينة التسول، واألخرى خاصة بعينة الدعارةجاءت نتائج البحث مقسمة اىل قسمني، نتائج خاصة بع

تؤكد النتائج اخلاصة بكل من عينة البحث اخلاصة بالتسول واخلاصة بالدعارة على أن العالقة بني متغري  -
الدخل كمؤشر من مؤشرات ظاهرة الفقر وظاهرة التسول والدعارة، هي عالقة طردية، أي انه كلما زاد 

  . زادت ظاهرة التسول والدعارة والعكس صحيحالفقر من خالل اخنفاض معدل الدخل
العالقة بني متغري املستوى املعيشي وظاهرة التسول والدعارة، هي عالقة طردية، أي انه كلما زاد الفقر من  -

 .هرة التسول والدعارة والعكس صحيحخالل تدين املستوى املعيشي زادت ظا
والدعارة، مما يدل على أن انتشار ظاهرة التسول كلما زادت األماكن الفقرية زاد انتشار ظاهرة التسول  -

والدعارة وغريها من مظاهر االحنراف االجتماعي مرتبطة باإلضافة إىل العوامل السابقة الذكر من ضعف 
 .الدخل وتدين املستوى املعيشي يف زيادة مظاهر االحنراف

 باعتبارها تذل الفرد وتنقص من ن اتمع يرفض ظاهرة التسول والدعارة اجتماعيا وأخالقيا، اجتماعياإ -
قيمته االجتماعية وجتعله يف مرتبة دون اآلخرين، أما أخالقيا فباعتبارها منافية للقيم الدينية واالجتماعية 
للمجتمع مما تسببه من أدى معنوي للمجتمع، أما من الناحية القانونية فال يوجد قانون صريح وواضح 

ما مل تكن نشاطاهتم ختل باآلداب العامة للمجتمع، أي متس قيم اتمع يعاقب املتسولني وممارسني الدعارة 
  .وأخالقياته
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RESUME 

 
La  Pauvreté  Et  La  Déviance  Sociale 

 
Mémoire de magister présenté par Adel CHIHEB 

Encadrement Ahmed BAKHOUCHE Maître de conférences 
 
    Dans notre recherche, nous avons tenté de cerner  la pauvreté (à travers la mise en 
évidence de ses caractéristiques, de ses causes, de ses indicateurs) et d’établir  la relation 
qu’elle peut avoir avec la déviance sociale dans tous les aspects que celle-ci peut revêtir 
(mendicité, criminalité, prostitution, drogue, etc.).       
   On est parti dans notre étude d’un ensemble d’interrogations tournant autour de la 
relation pouvant exister entre la pauvreté et la déviance en tant que toutes deux constituent 
des problèmes sociaux. Ces interrogations sont constituées d’une interrogation principale et 
d’interrogations secondaires. L’interrogation principale est celle-ci :  

- Existe-t-il une relation continue  entre la pauvreté et la déviance sociale ?  
Quant aux interrogations secondaires elles sont les suivantes :  
    - Dans quelle mesure la déviance sociale, à travers la mendicité et la prostitution, est 
elle liée avec la baisse du niveau du revenu en tant qu’indicateur ?   

 - Est-ce que la baisse du niveau de vie engendre t-elle une augmentation du niveau 
de la déviance sociale consistant dans la mendicité et la prostitution ?  
- Dans quelle mesure, les quartiers pauvres favorisent-ils une augmentation du taux de 
déviance consistant dans la mendicité et la prostitution ?  
- Comment la société voit elle ces deux phénomènes ? 

Les importances : 
   L’importance de notre objet de recherche « La pauvreté et la déviance sociale » découle 
des résultats et des conséquences négatives et manifestes de ces deux phénomènes dans la 
société algérienne,  lesquelles conséquences ont terni son image et ont fait vaciller ses 
institutions économiques, sociales,  politiques et culturelles.   
Quant aux buts de notre recherche ils sont les suivants :  

- Mettre en évidence la relation de concomitance qui existe entre la pauvreté et la 
déviance et mettre en évidence aussi,  dans quelle limite la première  favorise t-
elle l’expansion de la seconde. 

- Caractériser le phénomène de la pauvreté tel qu’il se présente dans la ville 
algérienne. 

- Connaître les plus importants et les plus remarquables aspects de la déviance 
dans la ville en Algérie.  

- Mettre en évidence les conséquences pouvant être engendrées par la pauvreté et 
la déviance sur les domaines de développement de la ville algérienne. 

 
Les hypothèses : 
    Il y a une hypothèse principale avec un ensemble d’indicateurs découlant des 
interrogations posées dans la problématique et des hypothèses secondaires.  
L’hypothèse principale est la suivante :   

- Il existe une relation continue entre le phénomène de la pauvreté et celui de la 
déviance sociale, c'est-à-dire qu’à mesure que la pauvreté augmente la déviance 
sociale s’élève. 

- Les mécanismes mis en place par la société pour faire face a la mendicité et la 
prostitution découlent des valeurs sociales, morales et juridiques 

Les hypothèses secondaires sont les suivantes :  
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- Il y a une relation entre la diminution du niveau du revenu et l’amplification du 
phénomène de la mendicité et celui de la prostitution.  

- Il y a une relation entre l’abaissement du niveau de vie et l’augmentation  de 
l’ampleur du phénomène de la mendicité et celui de la prostitution.  

- Il y a une relation entre les zones de pauvreté et l’augmentation de l’ampleur du 
phénomène de la mendicité et celui de la prostitution.  

- La société refuse d’accepter socialement, moralement et juridiquement le 
phénomène de la pauvreté et celui de la prostitution.  

-                         
Les résultats : 
  Notre recherche a abouti à deux  ensembles  des résultats : le premier est relatif a 
l’échantillon mendicité et le second est relatif a l’échantillon prostitution.  

- Les résultats relatifs respectivement a l’échantillon mendicité et l’échantillon 
prostitution montrent que la relation entre la variable revenu, en tant qu’un des 
indicateurs du phénomène de la mendicité, et celui de la prostitution est une relation 
continue, autrement dit qu’a mesure que la pauvreté augmente a travers la 
diminution du niveau du revenu,  augmente en parallèle les phénomènes de la 
mendicité et de la prostitution. Et l’inverse est vrai.  

- La relation entre la variable le niveau de vie et les phénomènes de la mendicité et 
de la prostitution est une relation continue,  c'est-à-dire qu’a mesure que la pauvreté,  
a travers la diminution du niveau de vie, les phénomènes de la pauvreté, de la 
mendicité et de la prostitution augmentent en parallèle. Et l’inverse est vrai. 

- A mesure qu’augmentent les zones de pauvreté, les phénomènes de prostitution et de 
mendicité augmentent également. Ceci dénote que l’extension des phénomènes de 
prostitution et de mendicité et autres aspects de la déviance sociale sont liés, en plus 
des facteurs précédemment cités, à la faiblesse du revenu et à la baisse du niveau 
de vie.  

- La société désapprouve socialement et moralement  les phénomènes de la 
prostitution et de la mendicité. Socialement, parce qu’ils avilissent l’individu, diminuent  
sa dignité dans la société,  le rendent inférieur par rapport aux autres. Moralement, 
et étant donné qu’elles sont en contradiction avec les valeurs de la religion et de la 
société,  ils choquent moralement la société. Sur le plan juridique, il n’existe pas de 
règles juridiques explicites et claires  qui sanctionnent les mendiants et ceux qui font 
œuvre de prostitution,  et cela tant que leurs activités ne troublent pas  la morale 
publique, c'est-à-dire ne touchent pas la morale et les valeurs de la société.                  
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Summary 
 

POVERTY AND SOCIAL DEVIANCE 
 

Memory magister presented by Adel CHIHEB 
Supervision: Ahmed BAKHOUCHE. Lecturer 

 
    In our research, we tried to identify poverty (through the identification of its 
characteristics, its causes, its indicators) and establish the relationship it may have with 
social deviance in all aspects it may take (begging, crime, prostitution, drugs, .. etc.)  
We left in our study of a set of questions revolving around the relationship may exist 
between poverty and deviance as both are social problems. 
    These questions are a main interrogation and secondary questions. The main 
question is this:  

- Is there a continuing relationship between poverty and social deviance ?  
As the secondary questions are as follows:  

- To what extent the social deviance, through begging and prostitution, it is 
linked with the decline in the level of income as an indicator?  
- Does the declining standard of living she creates an increase in the level of 
social deviance consisting of begging and prostitution?  
-To what extent, the poor districts they favour an increase in the rate of 
deviance consisting of begging and prostitution?  
-How the company sees it these two phenomena?  

 
The importance 
  The importance of our research object "Poverty and social deviance" derives from 
the results and negative consequences and obvious of these two phenomena in 
Algerian society, consequences which have tarnished its image and upset its economic 
institutions, social, political and cultural.  
As the goals of our research are as follows:  

- Emphasize the relationship concomitance between poverty and deviance and 
highlight too, to the extent to which the first she promotes the expansion of the 
second.  
- To characterize the phenomenon of poverty as it stands in the Algerian town.  
- Know the largest and most remarkable aspects of deviance in the city in 
Algeria. 
- Highlight consequences may be caused by poverty and deviance on the 
areas of development of the Algerian town.  

 
The assumptions. 
  There is a main hypothesis with a set of indicators arising from questions posed in 
the issue and secondary assumptions.  
The main hypothesis is as follows:  

- There is a continuing relationship between poverty and the social deviance, ie 
that as poverty increases social deviance rises.  
- The mechanisms established by the company to face a begging and 
prostitution resulting social values, moral and legal  
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The secondary assumptions are as follows:  
- There is a relationship between the declining level of income and 
amplification of the phenomenon of begging and that of prostitution.  
- There is a relationship between declining living standards and increasing the 
extent of begging and that of prostitution.  
- There is a relationship between the areas of poverty and increased the 
extent of begging and that of prostitution.  
- The company refuses to accept socially, morally and legally the phenomenon 
of poverty and of prostitution.  
 

The results 
    Our research has led to two sets of results: the first is on sample begging and the 
second is on sample prostitution.  

- The results for sample respectively begging and prostitution sample show that 
the relationship between the variable income as an indicator of the 
phenomenon of begging, and that of prostitution is a continuing relationship, in 
other words that a measure that poverty is increasing across the reduced level 
of income, increases in parallel phenomena of begging and prostitution. And 
the reverse is true.  
-  The relationship between the variable standard of living and the phenomena 
of begging and prostitution is an ongoing relationship, ie as far as poverty, 
through the declining standard of living, phenomena of poverty, begging and 
prostitution are increasing in parallel. And the reverse is true.  
- A measure qu'augmentent areas of poverty, the phenomenon of prostitution 
and begging are also increasing. This indicates that the extension of the 
phenomena of prostitution and begging and other aspects of social deviance 
are linked, in addition to the above-mentioned factors, low income and a 
declining standard of living. 
- The company disagrees socially and morally phenomena of prostitution and 
begging. Socially, because they degrade the individual, diminish their dignity 
in society, making it lower than the others. Morally, and since they are 
inconsistent with the values of religion and society, they offend moral society. In 
legal terms, there are no legal rules explicit and clear that punish beggars and 
those who work prostitution, and that as long as their activities do not disturb 
public morality, ie not affect not the moral and societal values. 
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@ ÞáÉÜa@ a‰è@ ãb¸g@¶g@ðäíÉÐ†@æî‰Üa@ð÷þàŒ@ ò‰mb ÿa@ô äc@ ý@ báØ@ @ I@Šíä

b“è@L‘ŠbÐ@Lß†bÈ@L iìŒLÞïÈb g@LðznÐ@L èŒ@L‘bïÜa@LðÑ Ü@@æî‡ÜaãNNNaNH@ @

@ nÝjÔì@ nå›nya@ Üa@óïäbrÜa@ðm‹ c@¶g@ jÙÜa@ñ‹Ù“i@ã‡Õmc@çc@ô äc@ý@báØ@@

@LóïåÌ@Ló“÷bÈ@Lò —ä@¶g@bćîíåÉàì@bćî†bà@çíÉÜa@‡î@ðÜ@oà‡Ôì@úìb àì@ b«@ÞÙi

ò‡ïjÈì@ò‡î‹ÐN@ @

@‡é§a@ a‰è@ ŠbéÄg@À@ âèb @æà@ Êïá§@ ã‡Õmc@ ‹î‡ÕnÜaì@ ‹Ù“Üa@ ‹‚e@ ïÜì@ a ‚cì@@

aín¾a@âè‹Ø‰Ü@ßb a@Ê nî@ @aˆg@aŠ‰È@âézá n aì@öbÔ‡–cì@öþàŒì@ò‰mb c@æà@Êš

çbÐ‹ÉÜaì@‹Ù“Üa@Þî u@ à@âéÝÐ@LbÉï»N@ @

@ÖïÐínÜa@ðÜì@ aìNNNN@ @

@ @

sybjÜa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N 
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pbîín a ózÑ—Üa@ @

óà‡ÕàN@ @c@Mx@@ @

ßìÿa@lbjÜa@Zñ‹ÅåÜaì@ðàíéÑ¾a@Šb fia  4@ @

I- 5  موضوع الدراسة: ألولالفصل ا@ @

I  -1 . 6  ).األسباب( مبررات اختيار الموضوع@ @

I  -2 .8 .أهمية الموضوع@ @

I-3.9  .المشكلة البحثية@ @

I-4 .13  .أهداف الدراسة@ @

I-5.14  .اإلطار المفاهيمي للدراسة@ @

I-5 -1 .14  .الفقر@ @

I-5 -2 .22  .االنحراف االجتماعي@ @

@29  .االنحراف االجتماعي الفقر وةالمداخل النظرية لدراس: الفصل الثاني @

@30  .تمهيــد @

@31  :رـالمداخل النظرية لدراسة الفق: أوال @

II-1.31  :المدخل الكالسيكي@ @

II-1.1- 31  . النمو السريعنظرية@ @

II-2.1- 33  . النمو الحضرينظرية تخطيط@ @

II-3.1- 34  .نظرية التوزيع مع النمو@ @

II-4.1- 35  ).ثقافة الفقر( نظرية الثقافة الفرعية للفقر@ @

II-5.1-38  . نظرية الهامشيـة@ @

II-2.  39  ):الثنائية المحدثة ( المدخل اإلصالحي@ @

II-1.2-40  . نظرية الثنائية التقليدية@ @

II-2.2-42  . نظرية الثنائية المحدثة@ @

II-3.  45  :الراديكاليالمدخل@ @

II-1.3-45  . نظرية المتصل الحضري@ @

II-2.3-46  . نظرية التبعية@ @

@49  .المداخل النظرية لدراسة االنحراف: ثانيا @
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II- 2-1.  49  .نظرية االنتقال اإلنحرافي@ @

II- 2-2.52  .  نظرية القهر االجتماعي@ @

II- 2-3.54  .  نظرية الضبط االجتماعي@ @

II- 2-4.58  .  نظرية اإللصاق االجتماعي@ @

@62  خالصــة @

@63  ).االنحرافقي للفقر والتطبيالبعد (الدراسات السابقة : الفصل الثالث @

@64  .تمهيــد @

III-1- 65  .دراسات في الوطن العربي@ @

III-1- 1. 65  .حول الفقر@ @

III-1- 2. 69  .حول االنحراف@ @

III-2- 80  .دراسات في الجزائر@ @

III-2- 1. 81  .حول الفقر@ @

III-2- 2. 87  .حول االنحراف@ @

III-90  : التعليق على الدراسات السابقة@ @

@92  .خالصــة @

@93  .المدينة الجزائريةب  واالنحرافمشكلة الفقر: الفصل الرابع @

@94     .تمهيــد @

@95  :رـمشكلة الفق :أوال @

IV-1-95     . الفقر في الجزائر@ @

IV- 2-100  . أسباب الفقر@ @

@100  .أسباب الفقر في العالم  - أ @

@102  . في العلم العربي والدول النامية أسباب الفقر-ب @

@103  .قر بالجزائر أسباب الف-جـ   @

IV- 3- 108  .في المدينة الجزائرية خصائص الفقراء والفقر@ @

IV- 4-111  . بالجزائر االقتصادي واالجتماعيوالنظاملفقر  ا@ @

IV- 5- 112 .سياسة القضاء على الفقر@ @

@113 ).الدولي ( على المستوى العالمي   - أ @

@114 .على المستوى العربي -ب @
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@115 .)لجزائرا(على المستوى المحلي  - جـ @

IV-6- 123 .العولمة والفقر في الجزائر@ @

IV- 7- 128 .تأنيث الفقر@ @

IV- 8-129 . الفقر في الوطن العربي@ @

IV- 1.8  131  .فقراء العرب وآليات اإلفقار@ @

@134 ةــخالص @

@135 :رافـمشكلة االنح: ثانيا @

@135  تمهيــد @

IV- 2- 1 .136 .طبيعة االنحراف االجتماعي@ @

IV- 2- 2 .136 :نماذج االنحراف االجتماعي في المدينة الجزائري@ @

IV- 2- 2-1 .137 .التسول@ @

II- 1- 138 تعريف التسـول@ @

II- 2- 140 أنواع التسـول وأشكالـه@ @

II- 3- 143 أسباب ظاهرة التسول@ @

II- 4- 144 اإلسـالم والتسـول@ @

IV- 2-2-2 .147 .االنحراف الجنسي@ @

II – 2-1- 148  حراف الجنسيتعريف االن@ @

II- 2-2- 150  الدعـارة في الجزائر@ @

II- 2-3- 152  الدعارة والقانون الجزائري@ @

II- 2-4- 155  الدعـارة في الوطن العربي@ @

II- 2-5- 158  أنواع ظاهرة الدعارة في الوطن العربي@ @

II- 2-6- 158  أسباب الدعارة في العالم العربي والجزائر@ @

II- 2-7- 159 فقرالدعـارة وال@ @

@161  خالصــة @

ðäbrÜa@lbjÜa@ZszjÝÜ@ðäa‡ï¾aì@ðvéå¾a@Šb fiaN 162@ @

@163 .اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل الخامس @

@164  تمهيــد @

V-1 .165 .متغيرات فروض الدراسة@ @



 - 13 -

V-2 .166 .المنهج@ @

V-3 .167 .مجال الدراسة@ @

V-4 .176 .تقنيات البحث الميداني@ @

V-4-1 .176 .المالحظة@ @

V-4-2 .177 .المقابلـة@ @

V-4-3 .178 .اإلخباريون@ @

V-4-4 .178 .االستمارة@ @

V-5 .180 .العينة و كيفية اختيارها@ @

V-6- 183 ).الكمي والكيفي( أسلوب تحليل البيانات@ @

@184   .عينة التسولمناقشة وتحليل نتائج : الفصل السادس @

@185  ـديـتمه @

VI-1 .186 .ولعرض بيانات استمارة التسـ@ @

@220   .عينة الدعارةمناقشة وتحليل نتائج : بعالفصل السا @

@221  تمهيــد @

VII-2. 222 .عرض بيانات استمارة الدعـارة@ @

@255   .نتـائج الدراسة: الفصل الثامن @

@256  ـديـتمه @

VIII-3 .257 .تحليل النتائج في ضوء الفروض@ @

VIII-4 .271 .سابقةتحليل النتائج في ضوء نتائج الدراسات ال@ @

VIII-5 .273 .موقع الدراسة الراهنة في النظرية الحضرية@ @

ó ¸b©aN 274@ @

Ê ua‹¾aN@ @275@ @

Ö yþ¾aN@ @284@ @
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ßì‡§a@âÔŠ ßì‡§a@çaíåÈ ózÑ—Üa@

@)01(جدول رقم  @يبين جنس عينة المتسولين@ @170@ @

@171  يبين الفئات العمرية لعينة المتسولين  )02(جدول رقم  @

@172  لعينة الدعارةيبين الفئات العمرية   )03(م جدول رق @

@173  التسول والدعارةيبين المستوى التعليمي ألفراد عينة   )04(جدول رقم  @

@175  التسول والدعارةيبين نوع الحي الذي يقطنه أفراد عينة   )06(جدول رقم  @

ßí nÜa@òŠb án a@ßìa‡u@ ‹È@ @
@186  لعينةيبين الحالة العائلية ألفراد ا  )07(جدول رقم  @

@187  يبين عدد أفراد األسرة للعينة  )08(جدول رقم  @

@188  يبين عدد المتمدرسين من أفراد األسرة للعينة  )09(جدول رقم  @

@189  يبين الوضعية المهنية ألفراد العينة  )10(جدول رقم  @

@190  يبين أجر أفراد العينة الذين يعملون أو كانوا يعملون  )11(جدول رقم  @

@191  يبين إذا كان األجر يلبي حاجات الذين يعملون أو كانوا يعملون  )12(جدول رقم  @

@192  يبين أسباب تسول أفراد العينة  )13(جدول رقم  @

@193  يبين إذا كان ما يجنيه أفراد العينة يبرر تسولهم أو ال  )14(جدول رقم  @

@194  الب العينة للتسول في حالة اإلجابة يبين أسباب استمرار أفراد   )15(جدول رقم  @

@195  يبين توقف أفراد العينة عن التسول في حالة الحصول على عمل  )16(جدول رقم  @

@196  يبين نوع مسكن أفراد العينة  )17(جدول رقم  @

@197  يبين عدد غرف مسكن أفراد العينة  )18(جدول رقم  @

@198  يبين إذا كانت هناك غرفة خاصة ألفراد العينة  )19(جدول رقم  @

@199  يبين إذا كان أفراد العينة يقضون وقتا طويالً بالبيت  )20(جدول رقم  @

@200  يبين إذا كان البيت يوفر الراحة ألفراد العينة  )21( جدول رقم  @

@201  يبين إذا كان احد أفراد أسرة العينة مريض وما نوع المرض  )22(جدول رقم  @

@202  يبين أسباب مرض أفراد اسر العينة  )23(جدول رقم  @

@203  يبين رغبة أفراد العينة في تحقيق مورد مالي خاص بهم  )24(جدول رقم  @

@204  يبين سبب خروج أفراد العينة للتسول  )25(جدول رقم  @
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@205  يبين إذا كان سبب خروج أفراد العينة للتسول هو سبب ظرفي  )26(جدول رقم  @

@206  يبين أنواع االنحرافات االجتماعية بحي أفراد العينة  )27(جدول رقم  @

@208  تسول أم هناك أسباب أخرىالب بيبين إذا كان طبيعة الحي س  )28(ول رقم جد @

@209  يبين أماكن تسول أفراد العينة  )29(جدول رقم  @

@210  يبين دخول أفراد العينة مهنة التسول لوحدهم أم هناك من دلهم عليها  )30(جدول رقم  @

@211  يوفي حاجاتهميبين إذا كان ما يتحصل عليه أفراد العينة   )31(جدول رقم  @

@212  يبين سبب اقتناع أفراد العينة بالتسول  )32(جدول رقم  @

@213  يبين إذا كانت هناك نية ألفراد العينة بالتوقف عن التسول  )33(جدول رقم  @

@214  يبين إذا كان أفراد األسرة والحي يعلمون بتسول العينة وما موقفهم  )34(جدول رقم  @

@215  الناس ألفراد العينةيبين معاملة   )35(جدول رقم  @

@216   أفراد العينة والناس وطبيعة هذه المواجهةتواجهيبين إذا   )36(جدول رقم  @

@217  يبين إذا تحدث رئيس الحي أو المسجد مع أفراد العينة وما طبيعته  )37(جدول رقم  @

@218  الجهاز األمني وما نوعهاتعرض أفراد العينة لمضايقة يبين   )38(جدول رقم  @

@219  يبين مطالب المتسولين  )39(ل رقم جدو @

òŠb È‡Üa@òŠb án a@ßìa‡u@ ‹È@ @
@222  يبين الحالة العائلية ألفراد العينة  )40(جدول رقم  @

@223  يبين عدد أفراد األسرة للعينة  )41(جدول رقم  @

@224  يبين عدد المتمدرسين من أفراد األسرة للعينة  )42(جدول رقم  @

@225   المهنية ألفراد العينةيبين الوضعية  )43(جدول رقم  @

@226  يبين أجر أفراد العينة الذين يعملون أو كانوا يعملون  )44(جدول رقم  @

@227   يلبي حاجاتهمنالالّتي يعملن أو كانوا يعمليبين إذا كان أجر   )45(جدول رقم  @

@228  يبين أسباب الدعارة ألفراد العينة  )46(جدول رقم  @

@229   للدعارةيجنيه أفراد العينة يبرر ممارستهن ما يبين إذا كان  )47(جدول رقم  @

@230  ال ب يبين أسباب استمرار أفراد العينة للدعارة في حالة اإلجابة  )48(جدول رقم  @

@231  يبين احتمال توقف أفراد العينة عن الدعارة في حالة الحصول على عمل  )49(جدول رقم  @

@232 يبين نوع مسكن أفراد العينة )50(جدول رقم  @

@233 يبين عدد غرف مسكن أفراد العينة )51(جدول رقم  @

@234 يبين إذا كانت هناك غرفة خاصة ألفراد العينة )52(جدول رقم  @

@235 يبين إذا كان أفراد العينة يقضون وقتا طويالً بالبيت )53(جدول رقم  @
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@236 يبين إذا كان البيت يوفر الراحة ألفراد العينة )54(جدول رقم  @

@237 يبين إذا كان احد أفراد أسرة العينة مريض وما نوع المرض )55(م جدول رق @

@238 يبين أسباب مرض أفراد اسر العينة )56(جدول رقم  @

@239 يبين رغبة أفراد العينة في تحقيق مورد مالي خاص بهم )57(جدول رقم  @

@240 ارةـيبين سبب خروج أفراد العينة للدع )58(جدول رقم  @

@241 بين إذا كان سبب خروج أفراد العينة للدعارة هو سبب ظرفيي )59(جدول رقم  @

@242  يبين أنواع االنحرافات االجتماعية بحي أفراد العينة  )60(جدول رقم  @

@243 ارة أم هناك أسباب أخرىـب الدعبيبين إذا كان طبيعة الحي س )61(جدول رقم  @

@244 يبين أماكن الدعارة ألفراد العينة )62(جدول رقم  @

@245 امتهان أفراد العينة الدعارة لوحدهن أم هناك من دلهن عليهايبين  )63(دول رقم ج @

@246 يبين إذا كان ما يتحصل عليه أفراد العينة يوفي حاجاتهم )64(جدول رقم  @

@247 ارةـالدعمهنة يبين سبب اقتناع أفراد العينة ب )65(جدول رقم  @

@248 اد العينة بالتوقف عن ممارسة الدعارةإذا كانت هناك نية ألفريبين  )66(جدول رقم  @

@249  أفراد العينة والناس وطبيعة هذه المواجهةتواجهتيبين إذا  )67(جدول رقم  @

@250 ته وما طبيعأفراد العينةيبين إذا تحدث رئيس الحي أو المسجد مع  )68(جدول رقم  @

@251 وما طبيعته ينةأفراد العيبين إذا تحدث رئيس الحي أو المسجد مع  )69(جدول رقم  @

@252  الجهاز األمني وما نوعهاإذا تعرضت أفراد العينة لمضايقة يبين   )70(جدول رقم  @

@253  يبين مطالب أفراد العينة  )71(جدول رقم  @
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @
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@ @
 
 
 
 
 
@ @
ßìÿa@lbjÜaZ@ @
@ @

ñ‹ ÅåÜa@ì@ðàí éÑ¾a@Šb fia@ @

@ @
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@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
ßìÿa@Þ—ÑÜaZ@ @

@ @

ó aŠ‡Üa@Ëí šíà@ @
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      تندرج ظاهرة الفقر ضمن اطر تصورية ونظرية متباينة، األمر الذي أدى إلى تعدد 

تفسيرات هذه الظاهرة و ارتباطها باألبنية االجتماعية المختلفة وما تفرزه من ظواهر متعددة، 

ة كاالنحراف االجتماعي، الذي يشكل المفهوم االرتكازي الثاني بعد الفقر في دراستنا الراهن

) االنحراف(ومتغيرها التابع ) الفقر(التي تحاول تقص طبيعة العالقة بين المتغير المستقل 

  .االجتماعي

    وعلى هذا األساس سوف نتعرض إلى أهم المبررات التي دفعتنا إلى اختيار الظاهرة 

  .البحثية للتنقل إلى محاولة تحديد األهداف التي نسعى إلى تحقيقها

  :ار الموضــوعمبررات اختي: أوال 

يتشكل أي موضوع في ذهن الباحث من خالل جملة من األسباب تقوده إلى اختيار         

موضوع للدراسة، فعملية تحديد أو اختيار موضوع الدراسة عملية غير خاضعة لعامل الصدفة 

أو العفوية، بل هي عملية قائمة على جملة من األسباب والعوامل تقسم إلى عوامل ذاتية  و 

   .-  علمية-أخرى موضوعية 

وهي العوامل التي تتعلق بالباحث وميوالته الشخصية والعلمية     :  عوامل ذاتيـة .1

 :ومن أهمها ما يلي

نظرا ألهمية وحساسية الموضوع باعتباره من مواضيع الساعة سواء على المستوى  -

 . العالميأو على المستوى) العربي( أو على المستوى اإلقليمي ) الجزائر( المحلي 

رغبة الباحث في دراسة هذا الموضوع نظرا لما يشاهده يوميا من أثار سلبية في  -

األماكن الفقيرة، المعرفة الشخصية لبعض العائالت الفقيرة واالحتكاك ببعض أفرادها 

 .  المختلفة التي تصدر عنهمتومالحظة السلوكا

ت التي تناول العالقة بين حداثة الموضوع من حيث زاوية التناول له، أي قلة الدراسا -

هذه المتغيرات االجتماعية، ومن بينها العالقة بين الفقر واالنحراف االجتماعي بكل 

  .أشكاله

 :وهي العوامل التي تتعلق بالمحيط االجتماعي وهي كاألتي ): علمية(  عوامل موضوعية 

فة التي تدل انتشار واتساع رقعة ظاهرة الفقر في المجتمع الجزائري واألرقام المخي -

 التي انجرت عنها عواقب سلبية كثير فترة عدم االستقرار السياسيعليه، وخاصة بعد 

  .كالهجرة الريفية مثال

تصاعد معدالت البطالة والتهميش، نظرا لتسريح العمال تبعا لبرنامج التصحيح  -

 .الهيكلي المفروض لتخفيف من عبء المديونية الخارجية
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 .زائرية، مقارنة باليد العاملة بالعائلةارتفاع معدالت اإلعالة الج -

، مع تعقد المشكالت بعض األسر الفقيرة في المدن الجزائريةالمعاناة و الضياع التي  -

 .االجتماعية واالغتراب الذي يعيشه الشباب الجزائري

 الجريمةاتساع دائرة االنحراف االجتماعي في الوسط الحضري، كالسرقة و -

 تعاطي ،، جنوح األحداثاالنحراف الجنسيتسول، االعتداءات باختالفها، الو

 . الخ...المخدرات

      تعتبر هذه األسباب والعوامل األبرز في رأي الباحث والتي قادته إلى اختيار هذا 

تحوالت وهذا نظرا لتعددها و تنوعها في المجتمع الجزائري خاصة لما يمر به من ، الموضوع

القتصادية واالجتماعية والثقافية               ااألصعدة والميادينسريع على جميع 

   .الخ...والسياسية

  

  :أهمية الدراسة: ثانيا

، ومحاولة التوصل إلى أغوارها تدفع الباحث لسبر التيإن لكل دراسة أكاديمية أهميتها      

 ومناهجه مع العلمي ذلك األدوات المختلفة للبحث فينتائج تجيب على تساؤالته، ويكون طريقه 

 علم االجتماع يسعى إلى تحقيق هدفين في العلمياستخدامها بطريقة علمية موضوعية، والبحث 

يتم من خالله التعرف على طبيعة :أولها نظري، والثاني عملي، والهدف النظري :رئيسيين 

 فيفيمكن االستفادة منه  :العملي الهدف  أماالحقائق والعالقات االجتماعية، والنظم االجتماعية،

  1. للمجتمعالطبيعي سليم وفق ما يرتضيه التطور أساس على لإلصالح خطة وضع

من خالل النتائج واآلثار السلبية  " الفقر واالنحراف االجتماعي"        و تكمن أهمية موضوع 

وهزت مؤسساته من صورة المجتمع الجزائري البارزة في المجتمع الجزائري، والتي غيرت 

  .الخ...السياسية والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و

  

  

  
  :المشكلــة البحثيــة: ثالثا

       إن التراث النظري السوسيولوجي حافل بالكتابات الكثيرة عن الفقر واالنحراف 

االجتماعي، ولكن الكتابات عن العالقة بين الفقر واالنحراف االجتماعية مازالت قليلة ذلك الن 

                                                 
  99 -98 ص ص،1997، مصر،  سنة ةالقاهر مكتبة نهضة الشرق ،،،  علم االجتماعأصول : الجوهري الهاديعبد :  1
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القة بين الفقر واالنحراف االجتماعي، كما ساد التوجه الغموض مازال يكتنف بعض جوانب الع

  .إلى دراسة كل متغير بمعزل عن األخر بدل معالجتها بشكل مترابط

 واالقتصاديين منذ خمسينيات القرن ن   فاستأثر موضوع الفقر باهتمام الباحثين والسياسيي

ة للتفاوتات االجتماعية التاسع عشر وذلك عندما بدا المسئولون والمخططون يولون عناية كبير

  .المتزايدة يوما بعد يوم في البلدان النامية خاصة

  واالهتمام بالفقر ليس وليد االعتبارات األكاديمية فحسب بل هو أيضا وليد اعتبارات متعددة 

ترتبط بتوجهات المجتمعات نحو أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية مستقرة، وهذا نظرا 

مجتمع وخاصة على الصعيد التكنولوجي، واالقتصادي، فازدادت معه للتغير السريع في ال

ظاهرة الفقر بشكل مخيف، على كل المستويات الدولية، اإلقليمية والمحلية بالنسبة للمجتمعات، 

وهذا نتيجة تحول أنظمة اإلنتاج وأسواق العمل وسرعة التغير التقني والثورة في وسائل 

  .الخ...تراجع قيم التكافل والتراحماإلعالم والنزعة االستهالكية، و

 االجتماعية المعقدة المتعلقة األسئلة على اإلجابة بمحاوالتلقد أرتبط تعريف الفقر   و   

بالملكية والعالقات الطبقية ودور السلطة السياسية وتصورات الفقير عن ذاته ومجتمعه لذا كان 

 بين الحلولتعددت ، ويملك  التاريخ البشرية مطبوعا بجدلية الصراع بين من يملك ومن

  .القانعين و الثائرين

 والسياسة وتنظيرات االقتصاد وننتقل من عامل اااليدولوجي ندخل في مأزق وفي هذا السياق

مشكلة هل الفقر مشكلة اقتصادية؟ أم انه مشكلة اجتماعية؟ أم انه  إلىإلى عامل حتى نصل 

  . واالجتماعيةمشكلة بيئية؟ تنمو فيها كل المشكالت السلوكية

     وهذا ما يقودنا إلى مشكلة تعدد المداخل واالتجاهات النظرية لدراسة الفقر، فلقد طرح 

الفكر االجتماعي الغربي، الفقر بوصفه بطالة ونقص في الدخل، بينما عدت الماركسية الفقر 

في تفسير الخ، وذهبت بعض االتجاهات النظرية ..والجرائم) الدعارة(دافعا للسرقة والبغاء 

وبظهور نظرية التبعية ظهرت ...الفقر متأثرة في الغالب بالماركسية، منها النظرية الهامشية

  .  مفاهيم جديد للفقر، وصوال إلى النظريات الحديثة وتفسيرها لظاهرة الفقر

 تشخيص الفقر وتحديد مؤشراته ودوافعه يحاول وهو اإلنسانيلعل أهم تحد يواجه الفكر      و

 دائرة العالمية فقد كان الفقر دائما إلىتعريفه هو صعوبة االنتقال من دائرة المحلية ومن ثم 

، فتعددت معاني الفقر رغم أن مفهومه واحد، فهل نعني به الفقر مطبوعا بالثقافة مشخصا بها

الذي يتحدث عنه البيروقراطيون في المنظمات الدولية، وتقسيماتهم المعتمدة على خط الفقر، 

ن دخلهم منخفض، وفقر مطلق وفقر نسبي، أم نعني به الفقر عند الفالسفة من علماء إلى سكا
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األخالق وهم يصنفون الناس إلى الفقير إلى اهللا، والمعدوم، والمحروم والكادح، ومستحق 

العون، والفقير باختياره، والفئات الخطيرة، والطبقات الشعبية، وهو المصطلح المفضل لدى 

د أن كان يستخدم مصطلح الجماهير لداللة على من يطلق عليهم علم اليسار السياسي بع

، أو من أطلق عليهم الجيل القديم من الماركسيين اسم التكتل "الطبقة الدنيا"االجتماع المعاصر

العمالي أو البروليتاريا، أم نعني بالفقر كما يفهمه األكاديميون من الفقر الهيكلي والعزل 

  .الستغاللواإلبعاد و التهميش و ا

     أما موضوع االنحراف االجتماعي فقد أثار خالفات عديدة بين علماء االجتماع وعلماء 

النفس في الوقت الحاضر، كما اختلفوا في تحديد طبيعة االنحراف االجتماعي ومصدره 

  .وخصائصه

   وفي هذا السياق تكشف لنا معظم الدراسات التي أجريت في مجتمعنا عن ميل واضح نحو 

لهذا الموضوع سواء من حيث مجالها أو أسلوبها أو الهدف منها، " القانونية" المعالجة الجنائية 

فكانت تنصب على انحرافات سلوكية معينة، كالجريمة، وجنوح األحداث، تعاطي الحشيش 

  .الخ...والمخدرات، الخمر، الدعارة، وبعض المشكالت االجتماعية كالطالق، التفكك األسري 

مجتمعات اليوم يؤكد على أن مختلف االنحرافات االجتماعية مردها إلى متغيرات فواقع ال

اجتماعية متعددة، ولعل أبرزها وأهمها هو ظاهرة الفقر، الذي أصبح من سمات العصر 

  .الحديث، وهو يطبع كل المجتمعات الحديثة منها والمتخلفة

         "ميل دوركايمإ" إلي " كونتتأوجس" إلي "بن خلدونا"لقد حاول علماء االجتماع من      و

 للظواهر بمختلف جوانبها وصوالً إلي طائفة من القوانين التي لها  التنظير يومنا هذا،ىوحت

 والتفريق ،) االجتماعية، واالقتصادية والنفسية ( بمختلف جوانبها نحرافارتباط عضوي باال

  .غير السوية ما بين الظاهرة االجتماعية السوية و

لعل اخطر األمراض االجتماعية التي يواجهها العالم، والمجتمعات النامية خاصة اليوم     و

هي ظاهرة االنحراف االجتماعي بالوسط الحضري الذي تقطن به أالف من السكان الذين 

يعيشون في ظل مشكلة الفقر، ومن بين مؤشرات االنحراف في هذه المجتمعات، من تعاطي 

  .الخ...اف الجنسي، الدعارة، التسرب المدرسيللمخدرات، التسول، االنحر

يؤدي انتشار الجريمة في المجتمعات اإلنسانية إلى فرض تحديات على صانعي القرار        

 في العقدين الجزائري وكنتيجة للتحوالت االجتماعية العامة والتي شهدها المجتمع ،ومنفذيه

 ومن االهتمام ف االجتماعي بكل مظاهره،االنحرااألخيرين فقد زاد اهتمام العامة بالخوف من 

 هلمعالجت كمشكلة اجتماعية تهدد األمن العام للمجتمع وتتطلب رصد المصادر المناسبة هب



 - 23 -

وعلى الرغم من التراكم الكبير في البحوث الميدانية . وتحديد الفئات االجتماعية المتضررة منها

مشكلة الزال متجدداً علماً بأن غالبية هذه هذه البالتي أجريت في هذا المجال، إال أن االهتمام 

  . تتناول االنحراف االجتماعي من البعد القانوني دون التطرق إليه من البعد االجتماعيالبحوث 

     من خالل هذا الطرح نجد أن العديد من الدراسات التي عالجت موضوع الفقر وموضوع 

لتي تحدث على المستوى المحلي أو االنحراف االجتماعي لم تهمل التحوالت االجتماعية ا

العالمي، على اعتبار أن هذه العمليات تشكل المحددات األساسية لكال الظاهرتين في البلدان 

المتقدة و النامية، و الجزائر تعتبر ضمن قائمة هذه البلدان التي تتفشى فيها كل من ظاهرة 

ن ظاهرة الفقر واالنحراف الفقر واالنحراف االجتماعي، فاعتمدت سياسات تنموية للحد م

  .االجتماعي

    وعلى هذا األساس تطرح جملة من التساؤالت حول عالقة الفقر باالنحراف كمشكلة 

  .اجتماعية، وهي أسئلة مابين تساؤل رئيسي ومجموعة من التساؤالت الفرعية الدالة عليه

  

  :فالتساؤل الرئيسي هو على النحو األتي

  . ن الفقر واالنحراف االجتماعي ؟هل هناك عالقة طردية بي -   

  :  ي الفرعية فتتمثل فيما يل التساؤالت أما 

 باالنحراف االجتماعي  كمؤشر عن الفقرما مدى ارتباط انخفاض مستوى الدخل -

  . الممثل في التسول والدعارة ؟

تدني مستوى المعيشة إلى زيادة االنحراف االجتماعي، الممثل في التسول  يؤدي هل -

  . ؟والدعارة 

ؤثر األماكن الفقيرة في زيادة معدالت االنحراف االجتماعي، الممثل في التسول تكيف  -

 .والدعارة ؟

  .كيف ينظر المجتمع لظاهرتي التسول والدعارة ؟ -
 
 
  : داف الدراسـةـأه: رابعا

م عادةً إن لكل دراسة هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علمية، والهدف من الدراسة يفه    

 يسعى الذي هو العلمي هذه الدراسة والبحث بإعداد من أجله قام الباحث الذيعلى أنه السبب 

  2.إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة وداللة علمية

                                                 
  .55   ص،1998 ، مصر، سنة الحديث ، اإلسكندريةالجامعي المكتب ،  البحوث االجتماعية إلعداد الخطوات المنهجية – العلميالبحث : محمد شفيق :  2
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  :إلى ما يلي "  واالنحراف االجتماعيبالفقر " ة الموسومة  وتهدف الدراسة الراهن

وإلى   بين مشكلة الفقر واالنحراف االجتماعية االرتباطيمحاولة الكشف عن العالقة -

 .االنحراف االجتماعيأي مدى يساهم الفقر في انتشار 

 .محاولة تشخيص ظاهرة الفقر بالمدينة الجزائرية -

 .التعرف على أهم ابرز مظاهر االنحراف بالمدينة الجزائرية -

لفها على الكشف عن اآلثار التي يمكن لظاهرة الفقر واالنحراف االجتماعي ان تخ -

 .مجاالت التنمية بالمدينة الجزائرية

    

  :تحديد المفاهيم :خامسا

I: الفقــر.  
      إن كل ما كتب عن الفقر وما يكتب عن الفقر يظهر حقيقة جلية هي أننا مازلنا من دون 

بعضها تعريف جامع مانع، وإن كل ما بين أيدينا هو مؤشرات إجرائية، بعضها قابل للقياس و

األخر، كيفي أو نوعي يصعب التعبير عنه كميا، فضال عن تلك المؤشرات قد تطرح المفهوم 

  .على نحو ضيق أحيانا أو على نحو واسع يصعب اإلحاطة بعناصره الفرعية

    ويبدو أن تعاريف الفقر تنطلق من مرجعيات مختلفة نسبيا وأنها تعكس منظروات 

ظروات يوتبية من حيث الحلول وهي بين هذه وتلك، تظهر أيديولوجية من حيث التفسير، ومن

الطابع اإليديولوجي للعلوم السلوكية، كما تظهر عدم قدرتها على اإلحاطة بالمفهوم من خالل 

  .دراسات ميدانية معمقة

       ومع ذلك فان تعريف الفقر قد شهد تحوالت واضحة سواء من حيث الموقف االجتماعي 

  .س الفقر أو تشخيص مسبباتهمن الفقير أو من قيا

I-1: تعريف الفقر:  

     الفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وتاريخية، ويختلف 

هذا المفهوم باختالف المجتمعات والثقافات، وحتى األزمنة لذا يصعب إعطاء تعريف موحد له 

إن مسالة الفقر ككل المسائل االجتماعية " وكذو في" حتى ذهب إلى حد القول العالم االجتماعي

  .يصعب تبسيطها
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والتي تعني الحاجة، هذه الحالة سواء كانت في " افتقر"   والفقر كلمة اشتقت من الفعل 

الماديات أو المعنويات، قد تكون في المال أو في الثقافة أو المعرفة، واحتاج اإلنسان إلى أي 

   3. والقلة فهو فقير في هذا الشيء أو مفتقر إليهشيء يكمل به النقص يشعر بالحرمان

أما الفقر فهو عدم القدرة على الحصول على الحد األدنى من مستوى المعيشة، وللفقـر               

عدم كفاية الدخول، وسوء التغذية، وانعـدام الوصـول إلـى الـضمان             : 4عدة أوجه تتمثل في   

 مستوى الفقر هو مستوى الدخل      وهكذا فإن . االجتماعي، وانعدام الوضع االجتماعي والسياسي    

الذي يكون كافيا لضمان مستوى غذائي مناسب لألسرة، باإلضافة لتغطية متطلباتها الدنيا مـن              

   .المواد غير الغذائية

 الفقر، على م  انه من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف دقيق لمفهو∗"عبد الرازق الفارس"يرى 

 الثورات االجتماعية والتغيرات الكبرى الرغم من أن الفقر كان السبب في العديد من

واالضطرابات السياسية، وهذه الصعوبة تنعكس على التعريف الذي اعتمده المؤلف نفسه 

عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية يمثل الحد األدنى :"بالقول أن الفقر هو

      5".محددةالمعقول و المقبول في مجتمع من المجتمعات في فترة زمنية 

انعدام "   والفقر من منظور التنمية البشرية التي تتعلق بتوسيع نطاق الخيارات، فان الفقر يعني

  6".الفرص والخيارات ذات األهمية األساسية للتنمية البشرية

حالة بنائية مالزمة ألسلوب إنتاجي من "الفقر على انه " عبد الباسط عبد المعطي"    ويعرف 

نماط العمل يدوي و عقلي، و تجديد األمور بناء على ذلك، يفسر الفقر بما يتتبع طابعه وجود أ

ذلك من تناقض في العالقات اإلنتاجية و التوزيعية المرتبطة، باستغالل طبقة لبقية الطبقات 

التي ال تملك والتي تكون مجبرة على بيع عملها الذي تتحكم فيه الطبقات التي تحوز وسائل 

  7".جتمعاإلنتاج في الم

 -  الممتلكات- فيرى أن تعريف الفقر يجب أن يكون وفق معيار الدخل∗"محمد يونس"أما     

ولو أن محمد يونس ال يذهب بعيدا عما قدمه اآلخرون حول تعريف الفقر بيد أن مفهومه للفقر 

الل يتخطى األطر التقليدية المتعارف عليها، ويعتبر أن الفقير إنما هو في الحقيقة مفقر من خ

منظومة من الرؤى المغلوطة حول الفقر والفقراء ومن الممارسات واألنشطة التي تقدم من 

                                                 
.433، ص1975معجم العلوم االجتماعي، الهيئة العامة للكتاب، سنة : إبراهيم مذكور :  3   

4 Walton, M., "Combating Poverty: Experience and Prospects", Finance & Development, 27/3, pp 2-5. 
  نائب المدير التنفيذي للبنك الدولي  ∗

.21، ص 2001الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، سنة: عبد الرزاق الفارس :  5   

.144، ص 2004، سنة1السكان و التنمية البشرية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط: طويعبد اهللا ع :  6  

.20، ص 1979توزيع الفقر في القرية المصرية، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، مصر، سنة : عبد الباسط عبد المعطي :  7  

. مناصفة مع مؤسسة بنك غرامين"نغالديشبال" من 2006الحائز على جائزة نوبل للسالم عام البروفيسور :   ∗  
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خالل المؤسسات االقتصادية واالجتماعية التقليدية في المجتمع الحديث، والتي تؤدي إلى بقاء 

، دائرتي الفقر والغنى في المجتمع دائرتين مغلقتين تسير أوالهما إلى أسفل إلى مزيد من الفقر

بينما تسير الثانية إلى أعلى إلى مزيد من الغنى، وهو ما يباعد بين الدائرتين ويقلل من 

  8.احتماالت الحراك االجتماعي ألفراد المجتمع فيما بينهما

الفقر هو الحرمان من القدرات والحقوق والحريات األساسية : " معرفا الفقرأوديكونيقول و

رات الضرورية وتمكنهم من استغالل الفرص التي يحتاجون التي تسمح لألفراد بالقيام باالختيا

  9.إليها لكي يحيوا الحياة التي يرغبون فيها

الفقر حالة نسبية تعبر عن التفاوتات " فيقران أن " Gerryجاري" و"Bromley بروملي"    أما 

 10".االجتماعية واالقتصادية الصارخة

للصور واألشكال التي يتخذها " 1999 ارساألمم المتحدة في م"تعرض المنشور الصادر عن   

الفقر يتخذ أشكاال متنوعة تتضمن انعدام الدخل والموارد المنتجة الكافية " الفقر، إذ جاء فيه أن 

لضمان مستوى معيشي الئق ومن مظاهره الجوع وسوء التغذية وسوء الصحة والوصول 

، وانتشار األمراض والوفيات، الحدود أو المعدوم إلى التعليم وغيره من الخدمات األساسية

وانعدام المؤن والسكن غير المناسب والعيش في بيئة غير آمنة، باإلضافة إلى انعدام المشاركة 

  11".في صنع القرارات في الحياة االجتماعية

األفراد و العائالت و المجموعات من السكان :"   الفقر بما يلي" Towsend توسند"    عرف 

عليها أنها فقيرة عندما تعاني من نقص الموارد للحصول على أنواع من التي يمكن أن يطلق 

التغذية و المشاركة في األنشطة و الحصول على الظروف المالئمة في الحياة و االحتياجات 

   12". ترتبط بها معيشتهمياألساسية والالزمة لالستهالك لألفراد والمجتمعات الالت

حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في "    إن المتفق على مفهوم الفقر انه  

انخفاض استهالك الغداء، كما ونوعا وتدني الحالة الصحية و المستوى التعليمي، والوضع 

                                                 
 مطلوب وزارة للفقر في الجزائر :الباقي صالي عبد: 8

abdulbakisalae=sid&columnist=id&1_20070703_article,July,2007=xf?aspx.DisplayArticle/com.alsharq.www://http    
  .11.20على الساعة . 13/12/2007يوم التحميل 

محمد أوديكون ، تحرير الكاتب   بالواليات المتحدةSage Publications للنشر " ساج" عن دار2006موسوعة الفقر في العالم، الصادرة سنة :  9
Mehmed Odekon . html.19_post-blog/09/2007/com.blogspot.mustafahaddad://http على الساعة . 17/12/2007  يوم التحميل

11.45.  
، 2004 والمدينة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، سنة التصورات االجتماعية و معانات الفئات الدنيا،مخبر اإلنسان: إسماعيل قيرة و آخرون:  10

   192ص 

    .net.islamtoday.www. 11.36، على الساعة 05/07/2006الفقر في الوطن العربي، يوم : جبريل محمد : 11 
   123، ص 2004نطينة، الجزائر، سنةمخبر اإلنسان و المدينة، جامعة منتوري ، قسالعولمة واالقتصاد غير الرسمي، : إسماعيل قيرة و آخرون :  12
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السكني، و الحرمان من تملك السلع المعمرة واألصول المادية األخرى وفقدان االحتياطي      

   13".واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزماتو الضمان لمواجهة الحاالت الصعبة، كالمرض 

الفقر مجموعة من الظروف واألوضاع الحياتية التي تعيشها فئات اجتماعية، وليس "    و

سمات تخص الفقراء دون غيرهم، وهي أوضاع تتسم بالحرمان على الصعيد المادي 

 مناطق جغرافية واالجتماعي والبيئي، وقد تشمل أشكال الحرمان أفرادا أو عائالت فضال عن

  14". أو فئات اجتماعية

 مفهوم الفقر على أنه عدم القدرة على تحقيق الحـد األدنـى مـن               15وحدد البنك الدولي  

. والفقر ليس من مشاكله عدم المساواة، والبد من التأكيد على التفرقة بينهمـا            . مستوى المعيشة 

 من السكان وهم الفقراء،     ففي حين أن مفهوم الفقر ينصرف إلى المستوى المطلق لمعيشة جزء          

علما بأن  . فإن مفهوم عدم المساواة ينصرف إلى المستوى النسبي للمعيشة خالل المجتمع بأسره           

في دولة ما وفي لحظة ما يتحدد بمعدل نمو دخل السكان في المتوسط، وبالتغير              16تخفيض الفقر 

ديا إلى زيادة مستوى    في توزيع الدخل، فالنمو الضعيف وضعف آليات التوزيع العادل للدخل يؤ          

  .الفقر

 1975    أما على الصعيد الدولي فقد اقر مجلس وزراء المجموعة األوروبية ومنذ عام 

  :التعريف األتي للفقر

يوصف بالفقر األفراد واألسر ذات الموارد التي تقّل إلى درجة تبعدهم عن الحد األدنى  " 

 حدد المجلس األوروبي 1994ها، وفي سنة المقبول للحياة في الدول األعضاء التي يعيشون في

       17".المحرومين بأنهم فئة من البشر تخرج من مجاالت التمتع بحقوق اإلنسان جزئيا أو كليا
         

ومصطلح الفقر في اإلسالم يراد به عدم توفر حد الكفاية وهو الحد الالئق للمعيشة الكريمة   

 وقد اختلف في التفريق بين الفقراء والمساكين ،مسكينويدخل في هذا المفهوم كل من الفقير وال

 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب "في قوله تعالى 

 على عدة أقوال ∗"والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم

                                                 
  .113، ص 2002الفقر و الغنى في الوطن العربي، بغداد، العراق، سنة : كريم محمد حمزة وآخرون :  13
  .307، ص 1978، سنة 241معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، لبنان، العدد : احمد زكي بدوي :  14
 .42 – 41: ص ص. 1990البنك الدولي، : واشنطن. الفقر: تقرير عن التنمية في العالمالبنك الدولي،  15

16 Bourguignon, F: The Poverty-Growth-Inequality Triangle: With Some Reflections on Egypt. Cairo: 2005 ECES. P: 
2. 

  .47، ص 1999، سنة 241و الصراع، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد الفقر بين التنظير و السياسة : إسماعيل قيرة:   17
  . 60اآلية :  سورة التوبة ∗
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شيئاً أو يملك أقل من نصف الكفاية بينما المسكين هو من والراجح منها أن الفقير من ال يملك 

   .18يملك نصف الكفاية أو أكثرها

 I-2: قياس الفقر  

هو انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير  لمبسطالعام ابمفهومه , الفقر   

النحو يمكن توضيحها على , ولقد اعتمد في قياسه على أساليب متعددة, اقتصادية واجتماعية

  19:التالي

I-2-1:مؤشرات قياس مستوى المعيشة التي يمكن قياسها من خالل :  

    دخل األسرة-أ

 األسرة على الحصول على السلع والخدمات االستهالكية ة         يعبر هذا المؤشر عن قدر

ومن الصعوبات التي تعترض هذا المؤشر . التي تعد المحور األساسي لمستوى المعيشة

وتباين , ل الذي يمثل الحد الفاصل بين األسر الفقيرة واألسر غير الفقيرةتحديد الدخ

وتغير مستوى معيشة األسرة , األسر من حيث حجمها وتركيبتها وفقا للعمر والجنس

وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن , التي قد ال يتطابق مع تغير مستوى دخلها

 .الدخل لعوامل اقتصادية واجتماعية

  فاق االستهالكي اإلجمالي لألسرةاإلن  -ب

       استحدث هذا المؤشر لتالفي المشاكل الناجمة عن مؤشر دخل األسرة ولكونه أكثر   

ارتباطا بمستوى معيشة األسرة وإمكانية تقدير اإلنفاق على نحو أدق من مسوحات 

  .األسرة التي تجمع فيها بيانات اإلنفاق واالستهالك الفعلي لعينات األسر

  متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية -ت

وقد .          يعتبر هذا المؤشر استكماال لمؤشر اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي لألسرة

ويتم احتسابه من خالل . استحدث لمعالجة مشكلة تباين األسر في أحجامها وتركيبتها

ات قسمة اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي لألسرة على ما يقابل حجمها من الوحد

االستهالكية، ويؤخذ على هذا المؤشر تفاوت إنفاق الوحدة االستهالكية من أسرة ألخرى 

تبعا للموقع وما يتطلبه من زيادة أو خفض في إنفاق الوحدة، واختالف الكيفية التي يتم 

 .حساب عدد الوحدات االستهالكية
 
 
 

                                                 
  ،  المشكالت االجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع السعودي: الجازي بنت محمد الشبيكي:  18
  2002تشخيص الفقر في األردن، سنة : سلوى ضامن المصري:  19
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  نسبة اإلنفاق على المواد الغذائية -ث

أنه كلما ارتفعت نسبة اإلنفاق على , ؤشر وفقا لوجهة النظر التي ترى         يستخدم هذا الم

. المواد الغذائية انخفضت النسبة التي توجهها األسرة من إنفاقها على السلع غير الضرورية

  . انخفاض مستوى المعيشة لألسرةىفانه مؤشر أو داللة عل, وبالتالي

 األسر حتى وان تباينت أحجامها أو وحدات  يمتاز هذا المؤشر بأنه يتيح المقارنة بين مختلف

  .العملة التي تتعامل معها

  حصة الفرد من السعرات أو البروتين  -ج

الذي يمكن استخدامه للتمييز بين الفقراء وغير ,         يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التغذوية 

 وباعتبار ان نقص التغذية ,الفقراء وفقا لحاجة الفرد من السعرات الحرارية أو حاجته للبروتين

  .هو أحد األوجه األساسية لمعاناة الفقراء

خالصة القول فيما يخص أسلوب مؤشرات قياس مستوى المعيشة أنها ركزت على النقاط   

  :التالية

تعبر فقط عن البعد االستهالكي للفقر من خالل ما تحصل عليه ) أنها أي هذه المؤشرات •

  .شراألسرة من دخل أو استهالك مبا

أنها تهمل الدخل أو االستهالك الذي تحصل عليه بشكل غير مباشر ويساهم في مستوى  •

والدعم الذي تتلقاه األسرة كالدعم النقدي أو دعم , معيشتها كالخدمات الصحية والتعليمية

 .المواد التموينية وغير ذلك

جريمة أنها لم تأخذ في الحسبان درجة األمان والضمان االجتماعي والضمان ضد ال •

 20.والبطالة والكوارث ومدى حرية التعبير واالختيار

I-2-2: أسلـوب خط الفقـر  

وهو يصلح ألغراض  المقارنات ,    يعتبر هذا األسلوب األوسع استخداما لقياس وتحليل الفقر

الدولية واألسلوب المعتمد من البنك الدولي، تعتمد منهجيته على تقسيم المجتمع إلى فئتين فقراء 

خط الفقر الذي يعرف بأنه إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد  فقراء وذلك بتحديد وغير

  .االحتياجات االستهالكية األساسية

                                                 
  .فس المرجع السابقن: سلوى ضامن المصري : 20
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ويعتبر األسلوب األنسب . بيانات مسوحات إنفاق ودخل األسرة,     يتطلب تطبيق هذا األسلوب

واألجور واألسعار ألغراض وضع السياسات االقتصادية المتعلقة بالدخول كسياسات العمالة 

  .والضرائب واإلعانات االجتماعية

  ويتضمن أسلوب خط الفقر هذا منظومة مؤشرات الفقر والتي تشتمل على خطي الفقر 

  .وشدة الفقر, فجوة الفقر, نسبة الفقر, المطلق والمدقع

  21:رـومة مؤشرات الفقـمنظ •
  

عبر التصرف بدخله , نسان يعرف بأنه الحالة التي ال يستطيع فيها اإل: الفقـر المطلق-1

الوصول إلى إشباع الحاجات األساسية المتمثلة بالغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة 

  . والنقل

يعرف بأنه إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد هذه االحتياجات سواء : الفقـر المطلق  خط-2

 . وبحدوده الدنياللفرد أو لألسرة، وفق نمط الحياة القائمة في المجتمع المعني

 يعرف بأنه الحالة التي ال يستطيع فيها اإلنسان عبر التصرف بدخله، : الفقـر المدقع-3

الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من 

جات الغذائية يمثل كلفة تغطية الحاف "خط الفقر المدقع"مواصلة حياته عند حدود معينة، أما 

  .سواء للفرد أو األسرة، وفق النمط الغذائي السائد في المجتمع المعني وبحدود معينة

 تعرف بأنها نسبة السكان تحت خط الفقر إلى إجمالي السكان، وهذه النسبة : نسبة الفقـر-4

 . على مستوى األفراد أم على مستوى األسر ذلكتقيس األهمية النسبية للفقراء سواء كان

 يقيس هذا المؤشر حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين دخول الفقراء وخط : فجوة الفقـر-5

  .الفقر أو مقدار الدخل الالزم للخروج من حالة الفقر إلى مستوى خط الفقر المحدد

يقيس هذا المؤشر التفاوت الموجود بين الفقراء، ويمكن حسابه باعتباره :  شدة الفقـر-6

 .بي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية للفقراء كافةيساوي الوسط الحسا

I-2-3:أسلـوب الحاجات غير المشبعـة   

    يعتمد هذا األسلوب على المالحظة المباشرة لواقع إشباع الحاجات األساسية وذلك كبديل 

  .عن االعتماد على القدرة الدخلية التي تؤهل األسرة إلشباع تلك الحاجات كما في أسلوب الفقر

وأن البيانات المطلوبة لتطبيقه أكثر ,     يمتاز هذا األسلوب بأنه ال يعتمد على دخل األسرة

  .توفرا ودقة مقارنة بأسلوب خط الفقر

                                                 
  .مرجع سابق: سلوى ضامن المصري:  21
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    يتم تطبيق هذا األسلوب باستخدام بيانات التعداد العام للسكان أو مسوحات األسرة عموما 

ية المتعلقة بتوفير خدمات الصحة وهو األسلوب األنسب ألغراض وضع السياسات االجتماع

  .والتعليم واإلسكان وتوفير البنية التحتية المتصلة بالمياه والصرف الصحي

  

  

I-2-4:التعريـف اإلجـرائي :  

ومن         من خالل التفسيرات المختلفة للفقر ذات المداخل النظرية واإليديولوجية المختلفة

  :التعريف األتي للفقرلدينا ن خالل المالحظة األولية لمجال الدراسة يكو

تتجلى مظاهرها في انخفاض الدخل  يعيشها األفراد والتي حالة الحرمان المادي التي هو   

الحالة الصحية والمستوى التعليمي، والوضع  ونوعا وتدني وتدني المستوى الغذائي كما

عاقة والبطالة السكني، وفقدان االحتياطي والضمان لمواجهة الحاالت الصعبة كالمرض واإل

   .       والكوارث واألزمات
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  .االنحراف االجتمـاعي: ثانيا

        إن االنحراف مفهوم متغير يصعب تحديده بالضبط فهو يتغير مع الوقت و المكان               

  .و األشخاص، تتحكم به ظروف عابرة يستحيل غالبا التنبؤ بها الخد الحيطة منها

االنحرافات السلوكية تتعدد وتختلف من مجتمع آلخر ومن حضارة ألخرى نتيجة  فمظاهر    

قد  المعايير والقوانين والثقافات وكذلك نتيجة التطور الطبيعي في أساليب المعيشة، فما اختالف

  .   ُيعتبر انحرافا في أحد المجتمعات قد ال يعتبر كذلك في مجتمع آخر

II-1: تعريف االنحراف.   

  22.انحرف، تحرف، وأحرورف: وإذا مال اإلنسان عن شيء قيل" الميل"واالنحراف لغة هو   

إال أننا عندما ".. المستقيم كل ابتعاد عن الخط"      ويعرف االنحراف كذلك لغة على أنه 

التعريف بحذافيره نظرا لصعوبة تحديد  نتحدث عن السلوك االجتماعي ال يمكننا أن نطبق هذا

  . أن نصطلح عليه بالخط المستقيمما يمكن 

مجموعة من السلوكيات التي ال يختلف مجتمع عن اآلخر وال تشريع عن غيره   إال أن هناك   

من هذه السلوكيات . انحرافا عن المناهج والنظريات التربوية واالجتماعية المتبعة في اعتبارها

 ذوذ الجنسي وما شابه ذلك منسبيل المثال ال الحصر السرقة والجريمة واإلدمان والش على

  .مظاهر

        ورغم تصنيف هذه المظاهر على أنها سلوكيات منحرفة في كافة المجتمعات إسالمية

إحاطتها  كانت أو غير إسالمية إال أنه لدوافع سياسية بحتة عمدت بعض المجتمعات الحديثة إلى

الشذوذ  اآلخر كممارسةبمساحة من الغموض وعدم الوضوح وخلط بعض المفاهيم مع بعضها 

  .الشخصية الجنسي العلني والتعري في الشوارع واألماكن العامة مثال تحت مسمى الحرية

             ولعل أبرز مظاهر االنحرافات السلوكية في مجتمع اليوم هي الجريمة بكافة

  .درةالمخ أنواعها واالنحرافات الجنسية وجرائم االغتصاب، اإلدمان على الكحول والمواد

األبرز  وال يعني ذلك عدم وجود مظاهر أخرى وإنما فقط كما أشرنا، هذه هي المظاهر    

 23.واألكثر شيوعا

  

                                                 
  .117، ص  1956لسان العرب المحيط، دار صادر للطباعة، بيروت، لبنان، سنة : جمال الدين أبو الفضل ابن منظور:  22

  يوم. artid? aspx.leprintartic/articles/net.Tarbya.www:/http=777  : االنحرافات السلوكية وكيفية احتواء المنحرفين في المجتمع: 23 

  .12.30 على الساعة .15/05/2007 التحميل
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       والسلوك اإلنحرافي هو ذلك السلوك الذي ال يمتثل للتوقعات االجتماعية و عندما يصف 

 يرى انه سيئ أو علم االجتماع نوعا من السلوك على انه انحرافي فهو ال يدين هذا السلوك أو

  24.مؤذ وهو في ذلك يخالف التصور الشائع

  و يمثل السلوك اإلنحرافي وجها أخر من المشكلة االجتماعية حيث يعتبر هذا النموذج من 

الفعل الذي يخرج تماما عن مجموعة المعايير التي وضعت لألشخاص في مراكزهم 

فيا أو مثاليا طبقا للنماذج الفعل السائدة االجتماعية فنفس السلوك ال يمكن أن يقيم بوصفه انحرا

  25.في هذه المراكز االجتماعية

ذلك السلوك غير المتوافق مع السلوك "      ويعرف االنحراف من الناحية االجتماعية بأنه 

  26".االجتماعي

  في حين يعرف من الناحية النفسية بأنه سلوك خاطئ للفرد أثناء محاولته شق طريقه في 

  27. في تحقيق مركز اجتماعي أو اندماج في جماعة معينةالحياة طمعا

بأنه أي فعل أو نوع من السلوك "  Paul W Tappan"بول تابان"  ومن الناحية القانونية يعرف 

أو موقف يمكن أن يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي، والحدث المنحرف هو 

   28.ع معينشخص قد صدر ضده حكم من إحدى المحاكم بالتطبيق لتشري

  كما يقصد باالنحراف هو السلوك اإلنساني غير السوي، كما يعني أيضا الخروج البين     

عن الطريق السوي المعتاد والمألوف و هو ما يجعل هذا السلوك غير مقبول اجتماعيا وألنه ال 

  29.يتماشى مع القيم و العادات والتقاليد التي يعتمدها المجتمع في تحديد سلوك أفراده

    ويمكن أن يكون االنحراف من وجهة نظر معينة أكثر نماذج السلوك دفاعية من الناحية 

األخالقية، فقد يكون انحراف شخص معين بمثابة انتهاك للتوقعات االجتماعية تعتبر في الواقع 

غير عادلة أو غير مالئمة، و في هذا الصدد يشير بعض علماء االجتماع إلى أن مهمة عالم 

ع ال تكمن في استحسان السلوك اإلنساني أو إدانته و إنما في فهم األساس الذي من االجتما

ونتائجه،         خالله يستهجن الناس سلوك بعضهم البعض وأسباب هذا النوع من السلوك 

وهذا يعني أن االنحراف ال يمكن تحديده إال إذا أخدنا بعين االعتبار معايير المجتمع التي 

بحت حدا فاصال بين ما هو خطأ وما هو صواب من السلوك، بيد أن هذا ال تعارف عليها وأص

                                                 
24 : MUCCHIELLI ( R ) , comment ils deviennent délinquants ,7em édition E.S.F paris 1982.p.54.   
25 : AICHORN ( A ) , jeunesse a l’abandent, Edouard Brivat, éditeur Toutous, 1973. p 203. 

  .3الرعاية االجتماعية ألحداث المنحرفين، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،دون طبعة، ص:مد طلعت عيسى وآخرونمح - 26
  .25، ص 1985، مكتب الخدمات للطباعة،1سيكولوجيا االنحراف ،ط:  سليم نعامة- 27
  .9، ص 1984 بيروت، لبنان، األحداث المنحرفون،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع،:   علي محمد جعفر- 28
  .73، ص، 1981، 1بيروت ، لبنان، طمعجم علم االجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن، دار الطيعة، : دينكن ميتشل:  29
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يمنع من اإلقرار بوجود أنواع معينة من السلوك تعتبر انحرافا مهما كان نوع المجتمع مثل 

الخ و تكاد كل المجتمعات واألعراف تتفق على أن هذه ...السرقة و االغتصاب، القمار

   30.مؤشرات االنحراف

اف بالصراع القائم بين الرغبات والغرائز ر اتجاهات عديدة تحاول ربط االنح       وهناك

  .الفردية و الضغوط التي يرفضها أعضاء الجماعة االجتماعية

 " Thomas Hobber توماس هوبر"و "Sigmund Freudسيجموند فرويد " وهنا يعتقد      

النحراف باعتباره نتيجة لفشل أن االنحراف يكمن في عملية الصراع هذه، ومن ثم ينظر إلى ا

  .عوامل الضبط االجتماعي في تهذيب الغرائز و السيطرة عليها

 "االجتماعية للمشكالت"ن ا   وعلى خالف ذلك فان الطروحات السوسيولوجية للعلماء األمريك

، إن المعايير التي كانت تشكل اإلطار المرجعي "االنحراف عن المعايير"أشارت إلى مسالة 

لم يعلنوا عنها صراحة و لكنها ال تدعوا الن تكون معاييرهم الخاصة بوصفهم ينتمون  لهؤالء

إلى الطبقة المتوسطة في المجتمع، حيث كانوا يدافعون عنها ضمنا ولم يتمكنوا من مواجهة 

 أن التحوالت االجتماعية المستمرة التي تطرأ على المجتمع البد من أن إلىالحقيقة التي تشير 

  31.غيير في هذه المعايير أو انتهاكهاتؤدي إلى ت

 سلوك يفشل في أيإن السلوك اإلنحرافي هو  " Georg Lundbergجورج لندبرج "   ويرى 

االمتثال لمستويات محددة، ونظرا ألهمية عدم االمتثال وخطورته فانه يفسر في ضوء 

 32).درجة انتشاره ودرجة خطورته( اصطالحات الدرجة 

التفكك االجتماعي        "في الفصل الذي كتبه عن دراسة " Cohenكوهين "   وقد أورد   

سلوكا "تعريف لسلوك اإلنحرافي باعتباره " علم االجتماع اليوم"من كتاب " والسلوك اإلنحرافي

يخالف التوقعات النظامية، أي التوقعات المشتركة و المعترف بها باعتبارها شرعية في نسق 

  33".اجتماعي معين

سلوك يخرج أساسا عن "فيقر أن السلوك اإلنحرافي يشير إلى " Mertonيرتون م"     أما 

المعايير التي وضعت لألشخاص في مراكزهم وال يمكن وصفه بصورة مجردة وإنما ينبغي 

                                                 
  .382-381، ص ص 1994القانون و الضوابط االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، : محمد عاطف غيث وسامية محمد جابر:  30
  .40، ص 1988االنحراف و المجتمع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، : سامية محمد جابر:  31
  .20، ص 1987السلوك اإلنحرافي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  غيث المشاكل االجتماعية ومحمد عاطف:  32
، ص 2000دار المعرفة الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  ماع و الواقع االجتماعي،االنحراف االجتماعي بين نظرية علم االجت: سامية محمد جابر:  33

287.  
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ربطه بالمعايير التي حددها المجتمع واقرها بوصفها مالئمة، ومفروضة أخالقيا على أشخاص 

  34".يشغلون عدة مراكز اجتماعية

االنحراف موقف اجتماعي يخضع فيه صغير السن لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوة    و 

  35.السببية مما يؤدي إلى السلوك غير المتوافق مع السلوك االجتماعي السوي

تلك المواقف التي يكون السلوك فيها "إلى " Clinardكلينارد "  ويشير هذا المصطلح عند 

هة نظر المعايير، ويتميز بأنه قد وصل إلى درجة كبيرة من موجها توجيها مستهجنا من وج

   36".تجاوز حدود التسامح في المجتمع

كسلوك ينظر إليه "انه يمكن تعريف االنحراف" Eriksonايريكسون "      وأخيرا يقرر 

 يتخذ إجراء ما   عموما، على انه يجذب انتباه هيئات الضبط االجتماعي، أو سلوك ينبغي أن

   37".بصدده

السلوك الذي ال يتماشى مع القيم والمقاييس والعادات " على انه " ميتشل دنكن"   ويعرفه 

  38".والتقاليد االجتماعية التي يعتمد عليها المجتمع في تحديد سلوكية أفراده

كل خروج على ما هو مألوف " إلى تعريف االنحراف على انه" مصطفى العوجي"    ويذهب 

ن أن يبلغ حد اإلخالل باألمن االجتماعي بصورة ملحوظة أو خطيرة من السلوك االجتماعي دو

    39".تهدد االستقرار الداخلي للمجتمع

كل سلوك مخالف للعادات "يرتبط هذا المفهوم بمفاهيم الجريمة والجنوح ويقصد به     و

صرفات  غير البالغين، ويمثل حالة من التاألفراد جماعة معينة ويصدر عن فيوالتقاليد المتبعة 

  40." تهدد حياة الجماعة والمجتمع، وتدفع الفرد إلى مأوى الجريمةالتيالسيئة 

 كما أن الدراسات األمبريقية لالنحراف قد توجهت بصورة عامة لتحليل المشاكل     

االجتماعية وذلك مثل الجريمة والجنوح واالنتحار والبغاء وغيرها من الظواهر االنحرافية 

  .اعية األخرىوبعض المشاكل االجتم

وبذلك نجد أن مفهوم االنحراف االجتماعي قد مر بمراحل متعددة بالنسبة لتعريفه، فبدأ     

 و       ذهب إليه غالبية علماء االجتماع، ثم بدأ بالضيق بالتعريف الواسع و العام على نحو ما

                                                 
  .288 - 287، ص ص المرجع السابق: سامية محمد جابر:  34
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  .288ماعي، نفس المرجع السابق، ص االنحراف االجتماعي بين نظرية علم االجتماع و الواقع االجت: سامية محمد جابر:  36
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ية أو البناء التخصص وربطه بقضية معينة من القضايا االجتماعية المرتبطة بالثقافة النوع

  .الطبقي أو التصور الذاتي

 ومما تقدم يتبين أن االتجاه الجديد في علم االجتماع الحديث يتركز اآلن حول دراسة      

االنحراف عن القواعد و المعايير التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح، كما أن االهتمام 

تكررة أو التي تصادف مجر بالسلوك المنحرف ال ينصب على أنواعه البسيطة أو غير الم

النفور واالشمئزاز، وإنما تدور حول تلك األنواع التي تعتبر مهددة لكيان الجماعة من ناحية 

   41.ولقواعد السلوك من ناحية أخرى

II-2: مستويات االنحـراف:   

  :   من هذه التعريفات يمكن تحديد مستويات االنحراف ومجاالته على النحو األتي

II-2-1:وهو االنحراف السلوكي، أو ما أطلقت عليه :اف على مستوى السلوك االنحر 

  :، ومجاالته هي"السلوك اإلنحرافي"دراسات االنحراف في علم االجتماع 

تقل فيها  واهم مظاهر االنحراف في هذا المجال وجود مواقف:   مجال األسرة  - أ

األسرة مظاهر اإلشباع العاطفي و الوجداني، بين الزوجين بوجه خاص وأفراد 

بوجه عام، أو انخفاض درجة االعتماد المتبادل بينهم، أو عدم الحاجة إلى 

  .االشتراك في أداء اإلشباع المتبادل، أو في اتخاذ القرارات المتصلة باألسرة

 .في أداء الشعائر والطقوس والعبادات: مجال التكاليف الدينية  - ب

ا المجال الخروج عن وقد اشتملت االنحرافات المتصلة بهذ:    مجال العمل-ج

معايير العمل، وقواعده، وإجراءات تنفيذ عمليته، وأسس التعامل مع الرؤساء 

 .والزمالء واحترام كرامة المهنة

 السلوكية الشخصية كافة توالمقصود باالنحرافا:    مجال السلوك الشخصي - د

صور السلوك اإلنحرافي التقليدية، كالسرقة واالختالس والتزوير، وأي أفعال 

يترتب عليها االستدعاء من طرف هيئات رسمية، كاإلكثار من الخمور وإدمان 

  . الخ...المخدرات ولعب القمار و الدعارة

   II-2-2:وهو انحراف النظم االجتماعية إلى :  االنحراف على مستوى النظم االجتماعية

لتي قامت من  ااألهدافوجود ثغرات عديدة فيها، تعوق أدائها لوظائفها فتحول دون تحقيق 

اجلها، ومن بين هذه النظم، النظام اإلداري، نظام التعليم و التدريب، نظام التنشئة االجتماعية 

  .الخ...نظام توزيع القوى العاملة وتشغيلها

                                                 
   .22 - 21السلوك اإلنحرافي، مرجع سابق، ص ص االجتماعية والمشاكل : محمد عاطف غيث:  41
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II-2-3:وهو االنحراف التنظيمي على ثالث مجاالت وهي :  االنحراف على مستوى التنظيم

نظيم اإلداري، وانحراف األساليب اإلدارية انحراف الصفوة اإلدارية، وانحراف الت

  42.المستخدمة

  

II-3 :التعريـف اإلجـرائي:  

أي خروج عن المعايير االجتماعية أو "     يشير مفهوم االنحراف في هذه الدراسة إلى 

األهداف العليا للمجتمع وذلك من جانب االنحراف على مستوى السلوك الشخصي، كالسرقة 

ان شرب الخمور وجريمة القتل واالنحرافات الجنسية من اغتصاب وتعاطي المخدرات وإدم

  .الخ...واعتداءات جنسية ودعارة

        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @

@ @

@ @
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  :تمهيـــد

  

 حافـل بالكتابـات الكثيـرة و        كما ورد في المشكلة البحثية أن الثرات السوسيولوجي               

المتعددة عن الفقر واالنحراف االجتماعي، مما أدى إلى تعـدد المـداخل         والمقاربـات             

النظرية التي عالجت ظاهرة الفقر وظاهرة االنحراف االجتماعي على الحد السواء وهذا حسب             

الجتماعية التي تعاني   الترتيب الكرونولوجي لظهورها، في محاولة منها لفهم وتحليل الظواهر ا         

  .منها المجتمعات

   وسوف نتعرض في هذا الفصل إلى كل النظريات االجتماعية واالقتصادية  التـي عالجـت        

  .   نفسية ودراستها لالنحراف االجتماعي-بالدراسة الفقر، والنظريات السوسيو
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II – 1. المداخـل النظريـة لدراسـة الفقـر:  
هرة الفقر صورا و أشكاال متعددة مما اوجد معها نظريات متعددة فـسرت                      شهدت ظا 

هذه الظاهرة و لعل ابرز المداخل النظرية المتميزة التي تناولت الفقـر بالدراسـة، المـدخل                

  .الكالسيكي  والمدخل اإلصالحي والمدخل الراديكالي

II – 1.1 .المدخـل الكالسيـكي.  

جموعة من المواقف النظرية ذات االتجاهات المختلفة فـي         يقوم هذا المدخل النظري على م        

تفسيرها للفقر، رغم أنها كلها تصب في إطار واحد وهو التفسير الوظيفي لظاهرة الفقر وهـذا                

  .يتجلى من خالل عرض المواقف المختلفة لهذا المدخل

II – 1.1.1-نظرية النمو السريع :  
ا مذهال ساعد على تزايد البلدان النامية، ومن           شهدت العشريات الثالث األخيرة نموا حضري     

الطبيعي أن هذا التزايد قد ارتبط بالزيادة السكانية و الهجرة الريفية الحضرية، األمر الذي يدل               

على أن معدل التحضر يتجاوز بكثير معدل التصنيع فـي ظـل الظـروف الـسائدة للتنميـة                  

  .االقتصادية الرأسمالية

يوم غير قادرة على اليوم على استيعاب األعداد الكبيـرة مـن العمـال                 أن البلدان النامية ال   

الريفيين الذين يفتقرون إلى المهارات الالزمة التي تمكنهم من االندماج فـي الحيـاة المهنيـة                

المنتظمة، ولهذا فقد تحول اهتمام نظريات التنمية إلى دراسة هذا النوع من المـشاكل، فجـات                

ج سيطر على عملية التخطيط خالل سنوات ما بعد الحرب العالمية           نظرية النمو السريع كنموذ   

  .الثانية التي عرفت تحوال كبيرا على مستوى التنمية

    ونموذج النمو السريع هو في األساس نموذج اقتصادي يقوم على فرضية الحركيـة عبـر               

المعنى التنمية  الزمن من قطاع إلى أخر، كما يستند إلى مسلمة أن النمو االقتصادي يرادف في               

  43.االقتصادية و االجتماعية

  يرى هذا النموذج أن الصناعات الكبيرة قادرة على زيادة دخل األفراد وبالتالي التخفيف مـن     

الفقر وانتشار الرفاهية االجتماعية، وفضال عن هذا يذهب أصـحاب هـذا النمـوذج إلـى أن                 

ل مشكلة األحياء المتخلفة ، واألنشطة      الظواهر االجتماعية المصاحبة لعملية التحضر السريع مث      

الخ   من الظواهر التي صـاحبت عمليـة التـصنيع            ..الهامشية واتساع رقعة الفقر والبطالة      

الكبرى في الدول المتقدمة ما هي إال مجرد ضغوط مؤقتة تتالشى بالتدريج بانـدماج الفئـات                

                                                 
 .120، ص 2004 للفقراء في البلدان العربية، مخبر اإلنسان و المدينة، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، سنة أي مستقبل: إسماعيل قيرة 43
 

 



 - 41 -

المؤسسات وزيادة تمثل المعايير    الريفية في حياة المدينة وتزايد المشاركة في مختلف األنشطة و         

  44.الحضرية

بإطاره التصوري الذي قدمه مرجعا لكثير من الدراسات التـي          " Bairochبيروش  "   ويعتبر

  45.اتخذت من تشخيصه لمظاهر التحضر مسلكا للولوج في حياة المدينة

ـ          " البيروشي"  ويقوم التصور    لبية على قضية أساسية هي أن الهجرة الريفية تحث تأثيرات س

على مجتمع المدينة ومن ثم قدم نموذجه الثنائي التحديثي حلوال لمشكلة الفقر في ضوء االختيار               

بين تضخم العمالة الحضرية والعمالة الريفية الناقصة، وفي هذا السياق يعتقد أن المدينة غيـر               

ـ              ساع رقعـة   قادرة على استيعاب سكانها في العمالة المالئمة، مما يساهم في زيادة البطالة وات

الفقر، إذ أن اختالل التوازن بين عرض العمال والطلب عليه يجبر المعنيين على تقليل التـدفق        

الريفي عن طريق زيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية أو إقامة أقطاب نمو حضرية بديلة، 

 صراحة أن قطاع الخدمات هو قطاع ضار ومعوق لعملية التنميـة، وهـذا            " بيروش"وهنا يقر   

يتناقض تماما مع االتجاه الذي يعطي القطاع الغير الرسمي الدور القيادي في عمليـة التنميـة                

  .الحضرية

II – 2.1.1-نظرية تخطيط النمو الحضري .  

تقوم هذه النظرية على االعتقاد القائل بان المعدل السريع للنمو السكاني والهجرة قد يكونـا                   

ة، وفي نفس الوقت كعامل لتحسين ظروف وفرص الحيـاة         حافزا قويا للتنمية الحضرية السريع    

لفقراء الحضر، وقد عرف هذا المدخل بالتنمية البديلة لمدخل الرخاء المحافظ الذي يرى فـي               

  . النمو الحضري السريع، معوقا لعملية التنمية الحضرية

ت حججـا     وتستخدم نظرية تخطيط النمو الحضري مفاهيم االستيعاب و القادمين الجدد، وقدم          

متماسكة تربط هذه المتغيرات، فعرفت االستيعاب على انه عملية يتم وفقها الحـصول علـى               

بعض العناصر في الحياة الحضرية، كانتظام مصدر الدخل، الـسكن، إمكانيـة الوصـول و               

الحصول على الخدمات الحضرية، فرص المساهمة في الحياة االجتماعية والمشاركة السياسية،           

  .ل من نطاق الفقر ومساحته داخل المدينةوهو مفهوم يقل

   أما مفهوم القادمين الجدد فقد استخدمته لتحديد األعداد الكبيرة من األسر الجديدة التي تلتحق              

بالنظام الحضري سنويا، مما يوسع من دائرة البطالة، وبالتالي تفشي الفقر في أوساط األسـر               

  . اجل استيعابهم من جميع النواحيعديمة أو ضعيفة الدخل، مما يستدعي تخطيطه من

                                                 
 .121المرجع سابق، ص : إسماعيل قيرة  -44

45-Bairoch p : le tiers monde dans l’impasse, Le Démarrage Economique Du Xviiie Au Xxe Siècle paris, Gallimard, 
1971, pp : 178-181.   
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 وبناء على ما سبق يقدم أصحاب هذه النظرية افتراضين يقوم األول على إمكانية زيادة معدل               

االستيعاب وجعل العملية أكثر فعالية عن طريق تنسيق المخططات والسياسات المنتهجة و التي             

تلف قطاعات النظام الحضري    تستجيب للنمو الحضري، وثانيهما يرتبط بالدور الذي تقدمه مخ        

    46.كاالقتصاد الهامشي و الترابطات المتبادلة بين مختلف األنظمة الحضرية

 يتركزون في المناطق الحضرية بدؤوان السكان أوتدل اإلحصاءات العالمية المتعددة على     

قول انه من  نطاقها يضيق حتى انه يمكن الأ نطاقها يتسع والثانية بدأفاألولى بد، دون الريفية

األمر ، وتصبح الحياة كلها في المستقبل حياة حضرية، ن يندثر الريف بحياته الريفيةأالجائز 

، وانتشار  مشاكل البد من دراستها حتى يمكن عالجها، مثل مشكلة اإلسكانه قد ينشأ عنالذي

ة واالنحراف الصحة والوقاية من الجريم، العمالة، المواصالت والخدمات العامةالفقر، البطالة، 

 .47 وغيرها

II – 3.1.1-نظرية التوزيع مع النمو .  

مراحل "المعروفة باسم " والتر روستو"كان لذيوع نظرية المؤرخ االقتصادي األميركي      

في الخمسينيات والستينيات دور في اعتبار النموذج الغربي هو الواجب " النمو االقتصادي

ذه النظرية لدول العالم الثالث الحصول على فوائض وبررت ه  وأنه يمكن اللحاق بهاإلتباع

األموال الغربية على هيئة معونات لالنتقال لمرحلة أعلى من مراحل النمو االقتصادي، وساد 

االعتقاد في هذه الفترة بأن تدخل الدولة أمر مرغوب فيه وأن التخطيط الشامل ال يثير 

، وتعيد "تكاليف النمو االقتصادي"تحدث عن ثم ظهرت أفكار جديدة في السبعينيات ت االشمئزاز

االعتبار إلعادة توزيع الدخل وإشباع الحاجات األساسية بعد ربع قرن من النمو السريع الذي 

 48.لم يكن له تأثير في تحسين أحوال نسبة عالية من الفقراء

 الرغم من أن    ترى هذه النظرية أن عملية النمو السريع لم تحقق إال قليال من الفائدة، وعلى                 

متوسط دخل الفرد اإلجمالي قد زاد مقارنة مع دخل الفرد في مرحلة ما قبل الحرب العالميـة                 

الثانية، إال أن هذا النمو لم يوزع بطريقة متكافئة وعادلة سواء بين الدول أو المناطق المختلفة                

  .أو الجماعات، مما يساعد على تخفيف درجة التفاوت في مستوى المعيشة

                                                 
46 .123 – 122أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية، مرجع سابق، ص :  إسماعيل قيرة-   
47   .98 – 95السنة غير موجودة ، ص ص  مصر، ،علم االجتماع الحضري، دار النهضة العربية:محمد عاطف غيث:  

  ،  عن الموقعجالل أميناتب  ، للكاالقتصاديةآشف األقنعة عن نظريات التنمية انظر آتاب :   48
 html.07_post-blog/11/2007/com.blogspot.7latsale://http .  14.34 على الساعة15/12/2007يوم التحميل. 
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ا يرى أصحاب هذه النظرية أن الضعف الحالي للوسائل التحليلية المتبعـة فـي دراسـة                   كم

الواقع المعاش في البلدان النامية يعود إلى التركيز على رفع اإلنتاج الكلي والقطاعات الحديثة،              

  . وإهمال الدخل و القطاعات الهامشية

راسات الحضرية هـي توزيـع         ويرى أصحاب هذا االتجاه أن المشكلة األساسية هي في الد         

اقتصادية األكثر فقـرا، ثـم االهتمـام        -الدخل، حيث يجب االهتمام أوال بالجماعات السوسيو      

بصياغة السياسات المالئمة لتحسين أوضاعها االجتماعية واالقتصادية، مع مراعـاة العوامـل            

، ومن أمثلتهـا    اقتصادية-التي لها تأثير على عملية توزيع الدخل على هذه الجماعات السوسيو          

، توفير األرض والموارد البشرية، إمكانية      )الهجرة  ( عامل نمو السكان الطبيعي وغير الطبيعي     

  .الخ...استيعاب العمل واإلنتاجية في مختلف القطاعات

وبهذا يقر أصحاب هذا االتجاه أن التوزيع العـادل و المتكـافئ للـدخل يحقـق الرفاهيـة                     

ع من مستوى المعيشة ويقلص من انتشار الظـواهر االجتماعيـة           االقتصادية االجتماعية ويرف  

  .الخ...المختلفة كالفقر

   كما أن هذه النظرية تفترض ضمنيا أن أي توزيع للدخل ناتج عن تفاعالت السوق، قد يكون                

مقبوال اجتماعيا ويتفق مع قواعد القانون الطبيعي وبالتالي تحقيق التوازن االقتـصادي يكـون              

   49.التوازن االجتماعي والعدالةمتطابقا مع 

   والمالحظ على أصحاب اتجاه النمو السريع، تخطيط النمو الحضري والتوزيع مـع النمـو،      

تركيزهم على العوامل االقتصادية وإغفالهم للعوامل االجتماعية مما أدى إلى فشلهم فـي فهـم               

  50.الواقع االجتماعي لألفراد بالمدينة

 II – 4.1.1-ثقافة الفقر( الفرعية للفقر  نظرية الثقافة.(  

    هي كما يقول علماء االجتماع، ثقافة تتكون داخل المجتمع الواحد حيث تكون بعض الفئات              

لنفسها ثقافة خاصة تختلف عن الثقافة العامة للمجتمع الذي تعيش فيه، وهذه الثقافـة الفرعيـة                

نها ليست منفصلة عنه تماما بـل       على الرغم من تميزها على الخط الثقافي العام للمجتمع إال أ          

    51.هي تستمد أصولها منه، كما قد تعمل منفصلة عنه

   ويذهب آخرون إلى أن المجتمعات الكبيرة تضم جماعات وأصنافا من البشر يشتركون فـي              

الثقافة العامة، ولكنهم في الوقت نفسه لديهم طريقة خاصة في التفكير والتصرف والشعور مما              

                                                 
49 .107 -106، ص ص 1999، اليونسكو، سنة 148، العدد )الفقر(ية للعلوم االجتماعية المجلة الدول: ألديفو فيجونيزا:    
50   .124 – 123مرجع سابق، ص :  إسماعيل قيرة-
51 . 412، ص 1987معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،، مكتبة لبنان، بيروت ، لبنان، : احمد زآي بدوي:    
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الجماعات عن المجتمع الكبير، وهذا يعني أن هذه الجماعـات أو الثقافـات             يميز أعضاء تلك    

   52.الفرعية توجد في المجتمعات المعقدة، ولعل المجتمع األمريكي أفضل نموذج لها

لمصطلح ثقافـة الفقـر،     " أوسكار لويس "  ولعل أكثر االستعماالت تميزا للجدل هو استعمال        

هو طريقة حياة، تكيف الفقراء معها، وأنهم ينقلون قيمها         الفقر  "ويتلخص ذلك االستعمال في أن      

وأساليب تعاملها مع الواقع، ورؤيتها للحاضر والمستقبل من جيل إلى جيل، وعلى نحو يجعـل               

  .     لهم) طبيعية ( الفقر حالة 

تكمن في أن الفقير يتكيف مع فقره، فالطفـل  " الوسكار لويس"    إن جوهر نظرية ثقافة الفقر   

 على واقع معين يقبله، بل ويدافع عنه أحيانا، والواقع أن التكيف للفقر ال يعني القول بـه،                  ينشأ

  .بل إن التكيف هو آلية للحفاظ على الحد األدنى من الحياة

يضفي على ما يسميه ثقافة الفقر كل صفة سلبية، فهـي           " اوسكار لويس "  من جانب أخر فان     

إنها بعبارة أخرى ثقافـة انعزاليـة،       .  في حياة المجتمع   نفسها التي تعيق األفراد عن المشاركة     

وهي ال تشجع على التعليم واكتساب المهارة واالستفادة من الخدمات االجتماعية المتاحة، وعدم             

 53.احترام القيم األسرية كما أنها تتميز بغياب الوعي الطبقي

ية نسبيا ومتوسـط عمـر      وقد أوضح لويس أن ثقافة الفقر تضم أفرادا ذوي معدالت وفاة عال             

قصير، ومستويات منخفضة من التعليم، ومشاركة ضعيفة في المنظمات الموجودة في المجتمع            

كالنقابات العمالية أو األحزاب السياسية، وبعدم المشاركة في برنامج الرعاية الطبيـة أو فـي               

لمرافق التي تقدمها   غيرها من برامج الخدمات االجتماعية المتاحة، وقلة االنتفاع بالتسهيالت وا         

المدينة، وانخفاض مستوى المهارة المهنية، وعدم وجود مدخرات أو كثرة االقتراض، وعـدم             

   54.وجود مخزون من المواد الغذائية في البيت، كذلك الشعور باالستسالم والقدرية

  إن هذه الخصائص والقيم التي تتميز بها هذه الفئة ليـست مجـرد تكيـف لمجموعـة مـن                   

حتى تميل إلى إدامة نفسها واالنتقال مـن        ) ثقافة الفقر (  فما إن ظهرت إلى الوجود       الظروف،

جيل إلى جيل بسبب تأثيرها على األطفال، ومع مرور الوقت يصبح أطفال األكواخ البـالغين               

من العمر السادسة أو السابعة مستوعبين القيم والمواقف األساسية لثقـافتهم الفرعيـة، وغيـر               

   55.الستفادة الكلية من الظروف المتغيرة أو الفرص المتاحة في حياتهممهيئين نفسيا ل

  "Thomas Gladwinتوماس جالدوين "   وقد قدم باحث انتروبولوجي أخر، وهو 

                                                 
52  : Hebding d .e and Gliek l: Introduction to sociology, New Yourk, Addison Wesley, 1980 p 68. 
53 ، بيت 2000 تشرين األول 23 – 22الفقر والغنى في الوطن العربي، وقائع الندوة العلمية لقسم الدراسات االجتماعية، : آريم محمد حمزة وآخرون: 

  .282 – 280الحكمة، بغداد، العراق، ص ص 
54 ، سلسلة علم االجتماع المعاصر، دار الكتب الجامعية، مصر، من  دراسات في علم االجتماع الريفي والحضري) : ترجمة(محمد الجوهري وآخرون  :  

.  136غير سنة نشر، ص   
55 .84 -83، ص ص 2001سوسيولوجيا التنمية ، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، سنة : إسماعيل قيرة وعلي غربي:    
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رأيا مؤداه أن الفقر في الواليات المتحـدة ال         " الفقر في الواليات المتحدة األمريكية     " في كتابه 

ني كذلك تعرض اإلنسان إلى االحتقار، وإحساسه بالعجز        يعني مجرد انخفاض الدخل، وإنما يع     

أي االفتقار إلى المهارات، وإحساسه بالضعف، وهو يرى أن هذه السمات ليست نتاج ثقافة، أو               

ثقافة فرعية تخلد نفسها، نفسها بنفسها وإنما هي انعكاسات لبعض جوانب الثقافـة الـسائدة أو                

  56.المسيطرة

 تراث علم االجتماع الغربي الذي يرى أن المجتمعات اإلنسانية          هي جزء من  " لويس"إن أفكار   

بطبيعتها تقوم على الرضا المتبادل، وان مكونات هذه المجتمعات هي نظم مشتركة من العقائد              

واألحاسيس والقيم والمعايير المقننة ثقافيا للتقييم الفني والجمالي واألخالقي وغيرها، أي أن هذا             

إنما يتم داخل إطار هذا الرضا المتبادل، بمعنى أن الجماعـات قـد             التراث يرى أن الصراع     

  57.تتصارع ولكن بحسب قواعد وقوانين مخطط لها

سوى مجتمعـات محليـة     " لويس"     هناك بالطبع انتقادات كثيرة لهذه النظرية، إذ لم يدرس          

 فـضال عـن     ، بحيث يصعب تعميم النتائج على المجتمعات األخرى،       ةمعينة في أمريكا الالتيني   

كونه حاول تقديم وصف تحليلي مؤدلج يدخل ضمن الحرب الباردة العلمية مـابين الليبراليـة               

ماكس "فالفقر على رأي    " تالكوت بارسونز "وكما فعل   " ماكس فيبر "والماركسية تماما كما فعل     

ى هو إفراز حتمي للرأسمالية، وهو أيضا احد مصادر انهيارها من خالل الثورة، أما عل      " فيبـر 

فالفقر حالة طبيعية، وهو بمواصفاته الثقافية موجود في كـل مكـان وال             " لويس اوسكار"رأي  

   .58عالقة له بوسائل اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، من جهة وبالملكية من جهة أخرى

مادة أو صورة يمكن    " بورتوريكو "الذي جعل من الفقر في أكواخ     " لويس اوسكار"  كذلك فان   

م أهمل حقيقة أن الثقافة بمعناها الشامل والفرعي أيضا، ليست عالمية، فكيف            تعميمها على العال  

  .يمكن أن تكون ثقافة الفقر عالمية؟

  

  

II – 5.1.1-نظرية الهامشية .  

      بعد نظرية ثقافة الفقر جاءت هذه النظرية تقلل من شعبية الدراسات المتمحـورة حـول               

 التي تبحث عن األسباب الحقيقية لظاهرة الفقر والفقر         ثقافة الفقر، فاتحة المجال أمام الدراسات     

  .الحضري وما يرتبط به من مشكالت اجتماعية أخرى

                                                 
56 .138 -137دراسات في علم االجتماع الريفي والحضري، مرجع سابق، ص ص  : )ترجمة(محمد الجوهري وآخرون  :    
57 .281نفس المرجع السابق، ص : آريم محمد حمزة وآخرون:    
58 .138، ص 1979مقدمة في نظريات الثورة، ترجمة فاروق عبد القادر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، : آوهان. س . أ:    
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   وعليه فان الفهم المنظم للواقع االجتماعي يتطلب األخذ بعين االعتبار الجانـب التـاريخي              

   59.واالقتصادي واالجتماعي والسياسي، فضال عن تأثير المتغيرات الطارئة

صعوبة تحقيق هذا الدراسة، نجد ميال من الباحثين نحو اتخاذ مسارات متقاربة لدراسة              ونظرا ل 

الهامشية، مما يجعلها تمتاز بالجزئية في معالجتها للهامشية، وهذا ما تعكسه النظريـات التـي               

تناول الهامشية بالدراسة والتي تمحورت اغلبها حول البؤس والحرمان اللذين تعيشهما الطبقات            

  . في المجتمعاتالدنيا

   ومن هنا نجد بعض الدارسين والباحثين يـصنفون ويـصفون سـكان األحيـاء المتخلفـة                

ـ           )المهمشون( بالهامشية  ة، فهم من الناحية الجغرافية يعيشون على أطراف المدينة، ومن الناحي

ية الوظيفية فهم محرومون من الخدمات الحضرية، ومن الناحية االجتماعية واالقتصادية والنفس          

   60.فهم بعيدون عن الحياة الحضرية بوجه عام

 أن الفرد الهامشي يشكل هجينا ثقافيـا، ألنـه          تعني" Parkبارك  "   فالهامشية من وجهة نظر     

يعيش على هوامش ثقافتين ومجتمعين، لكنه ليس عضوا كامال في إحداهما، ويؤكد كـل مـن                

لهامشية في ثقافة فرعيـة مخالفـة   فاألول يرى أن الثقافة ا" Mertonمرتون " و" Winkوينك "

للثقافة المحيطة، بينما يرى الثاني أن الجماعات الهامشية هي جماعـات قبلـت قـيم الثقافـة                 

  61.المهيمنة، لكنها تفتقر إلى وسائل تحقيقها أو تمنع من القيام بذلك

طلقـا  نجدهما يقفان من الهامشية موقف اتجاه ما أ       " Engelsانجلز  "و  " Marxماركس  "   بينما  

 Maoماوتسي تونـغ  "عليه البروليتاريا الطفيلية والحثالة االجتماعية، في حين ينظر كل من 

Tse Tong " فانون " وFanon "   إلى عناصر الطبقة التحتية كقاعدة اجتماعية يمكـن أن تقـوم

وعلى الرغم من تحليالت ماركس لتناقـضات       . بدورها التاريخي في سياق التنمية االجتماعية     

الية وما أفرزته من تفاوتات اجتماعية وفقر مدقع لشرائح اجتماعية واسعة، وتشخيـصه             الرأسم

فقراء الحضر كجزء من الجيش االحتياطي الذي يقف خارج أبواب العمل، فان معطيات واقـع       

العالم النامي ال تؤيد التصور الذي يندد بالفئات الهامشية سياسيا، ويفصلها اقتصاديا عن الطبق              

   62.العاملة

نظر إلى المهمشين بوصفهم فئاٍت     ت الدراسات والبحوث واألمر الملحوظ أن كثيراً من هذه            

 وهؤالء يستحقون وصف التهميش بغيـر شـك، وأتخيـل أن    ،منحرفةً كالمتسولين واللصوص 

                                                 
59 ، بغداد، العراق، سنة 2العوالم الثالثة، الثقافة والتنمية العالمية، ترجمة صالح الدين محمد سعد اهللا، دار الشؤون الثقافية العامة، الجزء : ورسليبيتر :  

.40، ص 1987  
60 .176، ص 1981المعارف، القاهرة، ، دار 37المدينة، دراسة في علم االجتماع الحضري، سلسلة علم االجتماع المعاصر، الكتاب رقم : السيد الحسيني:    
61 ، دار المعارف، القاهرة، 7دراسة عن أحياء جامعي القمامة بمدينة القاهرة، الكتاب السنوي لعلم االجتماع، العدد : الهامشية الحضرية: ثروت اسحق:  

. 46 -45، ص 1984  
62 .41مرجع سابق، ص : بيتر ورسلي:    
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 ،المسجونين مهمشون قطعاً، أبعدهم القانون خارج المجتمع تقويماً لسلوكهم وحمايةً للناس منهم           

تختص بالمنحرفين، وقد يكـون المهمـشُ إنـساناً          صوُر أيضاً أن ظاهرة التهميش ال     ولكني أت 

 هذه الحقيقة فأشار إلـى أن المهمـشين مـنهم منحرفـون             "علي فهمي "د الحظ   ق ول ،  صالحاً

  63.مجرمينو

II – 2.1.المحدثةةالثنائي(  المدخـل اإلصالحـي .(  

دارسة الجانب غبر الرسمي من حياة المدينة،       هو من بين المداخل النظرية التي تعنى ب               

وعلى الرغم من أن هذا المدخل يمثل رد الفعل الذي وجه للثنائيات التقليدية من انتقادات إال أن                 

رواده حافظوا على المبادئ األساسية التي يقوم عليها التفكير الثنائي، مما يستدعي التطرق إلى              

  .االختالف في تناول الواقع االجتماعي للفقراء التقليدية لمعرفة مدى ةمضمون الثنائي

  

II – 1.2.1.الثنائية التقليديـة :   

     إن الظروف السياسية التي مرت بها غالبية الدول النامية في النصف الثاني مـن القـرن                

العشرين، لعبت دورا كبيرا في توجه اهتمام الباحثين إلى دراسة التحوالت التي عرفتها هـذه               

وغيرهـا،  ولعـل   ..لى جميع المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   البلدان، ع 

أبرز هذه التحوالت الهجرة الريفية التي أدت إلى زيادة سكانية وديمغرافية كبيـرة، صـاحبتها               

مشكالت اجتماعية واقتصادية وفيزيقية عديدة، لعل أبرزها تفاقم ظاهرة الفقر الحضري واتساع            

  .لة هذا ما دع الباحثين إلى محاولة التأطير العلمي  لهذه المشاكلنطاق البطا

وفي سياق تحول المجتمعات اإلنسانية وتطور الفكر البشري ظهرت أفكار جديدة حول الثنائية             

الذي تناول هذه الثنائية مـن      " G.Botro جيوفاني بوترو "الريفية الحضرية، ومنها ما جاء به       

      64.المرتبط أساسا بالمجتمعات العربية في عصره" لدونابن خ"منطلق مختلف عن منطق 

 ثنائي انطلق فيه من فكرة أساسية هي أن الثنائية          جنموذصياغة  " Boekeبوك  "        فحاول  

االجتماعية ظاهرة تاريخية نجمت عن تعارض نظامين اجتماعين إحداهما رأسمالي، واألخـر            

ن النظامين نظريته االقتصادية التي على أساسـها        محلي يتميز بطابعه الالراسمالي، وان لكل م      

        65.يحلل الواقع االجتماعي

 علماء االجتماع   جملة من  تأتي    الثنائي لدراسة الواقع االجتماعي    وباإلضافة إلي هذا المنطلق      

  :التي تحاول أن تصف المجتمع الحضري من مدخل ثنائي من أمثلتهم

                                                 
63 . 15، ص 1993ة، الكتابة األخرى، المهمشون في مصر المحروس: علي فهمي:    
64 .58، ص 1995علم االجتماع الحضري، مدخل نظري، دار المعرفة الجامعية، مصر، : محمد الجوهري   وعلياء شكري:   
65 .129 -128أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية، مرجع سابق ص ص  : إسماعيل قيرة:    
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ـ       "Tonnies فردناند تونيز " تصنيف   – 1  المجتمـع   ه الكالسيكي الشهير والذي يمثل احد قطبي

، ويسوده التضامن والتكافل االجتماعي مما يجعل        الذي تسوده العالقات األولية والقرابية     ياألول

 بينما يمثل القطب األخر المجتمع الـذي        من ظاهرة الفقر ظاهرة سطحية في هذه المجتمعات،       

ـ     ،  تشيع فيه العالقات الثانوية والتعاقدية      والتكافـل، والتـضامن     ةوغيـاب العالقـات القرابي

  .االجتماعي

الشهيرة التي تقابل بين نوعين من المجتمعات وفقا لـشكل           " Durkheim دوركايم" ثنائية   – 2

التضامن االجتماعي، أولهما يقوم على التضامن اآللي بينما يقـوم الثـاني علـى التـضامن                

  .العضوي

ت االجتماعية في المجتمعين فقال أن المجتمـع الريفـي أو            نظرته إلي العالقا   دوركايمقدم     

الجماعة المشابهة له تتسم بعالقة تماسك ميكانيكيه حيـث يتعامـل أفـراد المجتمـع تلقائيـا                 

ويستجيبون لبعضهم ميكانيكيا ، كما أن هناك على الطرف األخر عالقات ذات طابع عـضوي               

  .اتعتمد على تبادل المنفعة في استجاباتها وتماسكه

  . بين النماذج التقليدية والنماذج العقلية"Weber ماكس فيبر"يفرق   بينما  – 3

  بين النموذج المقدس والنموذج العلماني حيث قدم مصطلحيه          "Biker هوارد بيكر "يميز  و - 4

ويقـصد  ،  )الريفيـة (هذين ليقصد باألول تلك المجتمعات ذات الثقافات بطيئة التغير المنعزلة           

  ).الحضرية( المجتمعات ذات الثقافات سريعة التغير المتصلة بغيرها من الثقافات بالثاني تلك

 الجماعة األولية التي تتصف بسيادة عالقة الوجه        إلى  "Colly تشارلز كولي "عرض  كما   – 5

لي تماسـكهم   إمقابل الجماعة الثانوية التي تتميز بالعالقات بين أفراد الجماعة وتدعو            بالوجه،

، مما تـساعد علـى الحـد مـن          راعاتهم لثقافتهم وهي ما تتسم به الحياة الريفية       وتعاونهم وم 

  .المشكالت االجتماعية وتفاقمها

يضع نموذجه المشهور الذي يقابل بين العائلية والتعاقدية كمـا          ف " Sorokin سوركين" أما   – 6

  66.يضيف إلي ذلك نمطا من أنماط العالقات بين الجماعات وهو التفاعل اإلجباري

بين نموذجين من ) المدينة والحياة العقلية( في مقال له بعنوان جورج زيملوميز  - 7

المجتمعات على أساس العالقات السيكولوجية في كل منها ففي المجتمع األول ينخرط الفرد في 

جماعته الصغيرة انخراطا تاما، وفي المجتمع الثاني يحتفظ الفرد بذاتيته وفرديته في وجه 

 . ماعية الهائلةالقوى االجت

                                                 
66 .101-100، ص ص 1988 اإلسكندرية، علم االجتماع الريفي والحضري ، دار المعرفة الجامعية ،: يدغريب محمد السيد والسيد عبد العاطي الس:    
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كني الحضر في حاجة ماسة إلي مزيد من الدقة والتوقيت ا على يقين بان سزيملوكان    

ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم وسط هذه الشبكة المعقدة للوظائف الحضرية، وان من أهم نتائج 

ار المشكالت  وانتشهذا التعقيد تطوير اقتصاد السوق وسيطرة العقالنية والعالقات الالشخصية،

 . الحضريالواقع  وهذا ينعكس بدوره على االجتماعية،

هذه  فاإلنسان في المدينة يشعر انه يعيش في حالة ضياع نظرا لتعدد جوانب الحياة فيها،    

الحالة النفسية هي التي تجعل الناس يبتعدون عن االستجابة العاطفية نتيجة لتعقد الحياة 

 العالقات بين اإلنسان وأقرانه وبينه وبين البيئة عموما الحضرية األمر الذي تصبح معه

 67.، مما يزيد من فجوة التهميش والفقر بين األفراد عالقات جزئية

   مهما كانت وحدة التحليل التي اعتمدها كل الباحثين، فان الثنائية التقليدية تقوم على حقيقـة               

ينين مـن الحيـاة االجتماعيـة       أساسية هي، أن المجتمع الواحد يخضع لسيطرة نمطين متبـا         

واالقتصادية، وهما مستقلين ذاتيا سواء من حيث الخصائص كـالقيم والعـادات والتقاليـد، أو               

  .الوسائل المادية المستخدمة في الحياة

   رغم هذا التالحق النظري إال أن هذه النظريات تميزت بالقـصور فـي معالجـة الواقـع                 

نتاجية، التي تؤدي إلى ظهور سمات وخصائص معينـة         الحضري، وفشلها في فهم العمليات اإل     

  .تميز المجتمع، فضال عن اإلهمال المقصود لقضايا التغير والعزل االجتماعي

II – 2.2.1.الثنائية المحدثـة :  

جديد يدخل ألول مرة مجال الدراسـات        لقد أدت هذه الحالة من التنظير إلى ظهور تصنيف          

ذا التصنيف يميز بـين قطـاعين مختلفـين، األول يعـرف            الحضرية مع بداية السبعينات، وه    

  .بالقطاع الحضري الرسمي، والثاني يطلق عليه القطاع الحضري غير الرسمي

   كان لعلماء االجتماع واالقتصاد والجغرافيا إسهاما كبيرا في التنظير لهذا التصنيف الجديـد،             

ق في نقطة أساسية، هي انطالقها من على الرغم من تنوع واختالف مساهماتهم إال أنها كلها تتف      

التي تنطلق من الدور القيادي لألنشطة الحضرية غير الرسمية في التنميـة            " الثنائية الهارتية "

   68.الحضرية

   إن مفهوم القطاع الحضري غير الرسمي مرتبطا أساسا بالفئات الحضرية الفقيـرة، فهـي              

مي، كالباعة المتجولين، البـائعين علـى       الفئات التي تزاول نشاطها االقتصادي بشكل غير رس       

  .األرصفة والطرقات وغيرها من األنشطة الغير رسمية داخل المدينة

                                                 
67 .83 – 82 ،ص ص 1980 ، 1 الكويت ،ط، أزمة المدينة العربية ، وكالة المطبوعات: عبد االله ابوعياش:    
68 .132 -131أي مستقبل للفراء في البلدان العربية،مرجع سابق، ص ص : إسماعيل قيرة :    
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  أما مفهوم القطاع الحضري الرسمي، فهو قطاع متعلقة باألنشطة ذات الطابع الرسمية والتي             

تكون خاضعة للمتابعة من طرف الدولة، وتكون تخضع للضرائب وغير من الرسـوم التـي               

  .فرضها الدولةت

 بين ثالثة تعاريف لمفهوم القطـاع الحـضري غيـر           ∗" Raczynskiرازينسكي  "  وقد ميزت   

الرسمي يرتبط كل منها بمجموعة من االفتراضات المختلفة، ففي تعريفها األول تقر أن القطاع              

اقتصادية االكثر حرمانا خصوصا فـي المنـاطق        -غير الرسمي يتكون من الشريحة السوسيو     

ية، ويبدو أن فهم الحرمان فهما سوسيولوجيا حقيقيا ينبغي أن ال يتم في ضوء مجـرد                الحضر

كانخفاض الدخل، تردي مستويات االستهالك وظروف العمل، صـعوبة         (جملة من المؤشرات    

، بل ينبغي أيـضا تناولـه مـن الناحيـة           )الوصول أو الحصول على ما يخوله النظام ألفراده       

  . التي أفرزتهتماالتاريخية لتحديد الميكانيز

  وقد دفعها هذا الموقف إلى رفض المفهوم بمضمونه المشار إليه، على اعتبار انه مجرد شكل               

، كما انه ال يقدم اية نظـرة متعمقـة          "السكان التقليديون والهامشيون  " جديد لتصنيفات السابقة    

  .ألوضاع الفقراء

ريف ذو بعد اقتصادي انطالقا من        أما التعريف الثاني للقطاع الحضري غير الرسمي فهو تع        

اعتباره كعنصر من سوق العمل المجزأ، وقد تمحور هذا التعريف على ذلك الجزء من السكان               

  .  القادرين اقتصاديا والموجود خارج سوق العمل

أن هناك تناقض بين التعاريف اإلجرائية والنظرية لمفهوم القطـاع          رازينسكي     وأخيرا ترى   

 ومن ثم يبدو انه من الضروري إعادة تصنيف الفقر بـالتركيز علـى              الحضري غير الرسمي  

        69.العمالة بدال من الدخل

فرص الدخل " تحت عنوان " غانا" التي أجراها في 70من خالل دراسته  " Hartهارت  " كما ميز   

، بين قطاعين رسمي وغير رسمي، مستندا في ذلـك          "غير الرسمي والعمالة الحضرية في غانا     

ختالف بين فرص الدخل والمتمثلة في الحصول على األجر واألعمـال الحـرة، مـع               إلى اال 

التركيز على متغير أساسي هو درجة الترشيد وعقلنة العمل، وهل االحتياطي مـن العـاطلين               

والمشتغلين تشغيال ناقصا في البلدان النامية ومدنها، اغلبها الفئات الـسلبية والمـستغلة أو أن               

ة التي تقوم بها هذه الفئات تتمتع بدرجة معينة من االسـتقاللية، وتحقـق              األنشطة غير الرسمي  

  .دخال متزايدا لفقراء المدن

                                                 
.شيلية باحثة اجتماعية ∗  

69  -213، ص ص 2004التصورات االجتماعية ومعاناة الفئات الدنيا، مخبر اإلنسان والمدينة، جامعة منتوري قسنطينة، سنة : إسماعيل قيرة وآخرون:  
216 .  

70 .134مرجع سابق، ص : اسماعيل قيرة:    
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انطلق من نقطة أساسية تتعلق بتحديد الظروف البنيوية التي يكون فـي            " Weeksويكس  "  أما  

 ضوئها التغير الدينامي ذا طبيعة انكماشية أو تطورية، وفي هذا السياق حـدد القطـاع غيـر                

الرسمي في عالقته بالتغير التكنولوجي للدولة، مبيننا أهميته فـي تـوفير الـسلع والخـدمات                

  71. المنخفضلاقتصادية ذات الدخ-للجماعات السوسيو

    إن الثنائية المحدثة تميل إلى عزل ووصف خصائص القطـاعين، دون دراسـة التمـايز               

لمجتمع، الذي يفهم من خالل عجز      الموجود على مستوى عملية الصراع والتغير التي تعتري ا        

هذا المدخل عن تقديم تفسير لكل التغيرات الحضري، كما تتغاضى في نفس الوقت عما تعانيه               

الفئات الدنيا من قهر واستغالل وتجهيل إيديولوجي، هذا ما جعل كثير من الدارسـين لمـشكلة                

  .الفقر إلى التوجه نحو دراسة البعد السياسي للفقر الحضري

  II – 3.1.المدخـل الراديكالـي .  

يمثل هذا المدخل مجموعة من العلماء والباحثين االقتصاديين واالجتمـاعيين ممـن اهتمـوا                

بدارسة واقع األنشطة الحضرية غير الرسمية، في مدن البلدان النامية ويـأتي فـي مقـدمتهم                

 . Bienefeld  ، بينفلد Bromley ، بروملGreenغرين ، "Garry جاري"

ن كل من هؤالء الباحثين انطلقوا من خلفية نظرية ماركسية وذلك بإيمانهم بضرورة التغير               إ  

الجدري لحل مشاكل البلدان النامية ومنها مشكلة الفقر وانتشاره وذلك باالستناد إلى متغيـرات              

عديدة كالتبعية، االستقاللية، أسلوب اإلنتاج والمتصل الحضري، وقد جزء هذا المـدخل إلـى              

  :ين في تفسير الظواهر االجتماعية همانظريت

  

  

II – 1.3.1نظرية المتصل الحضـري :  

  :تستند فكرة المتصل الحضري من الناحية النظرية على افتراضين أساسين   

األول هو أن المجتمعات المحلية تتدرج بشكل مستمر ومنتظم من الريفية إلى الحضرية وفقـا               

  .مجتمع بشريا وعمرانيالعدد من الخصائص أهمها ازدياد حجم ال

أما الثاني يرى أن هذا التدرج يصاحبه بالضرورة اختالفات أو فـروق متـسقة فـي أنمـاط                  

  72.السلوك

ثنائية تقابل بين مجتمع شعبي وأخر حضر، من منظور التطور          " Redfieldردفيلد  "  وقد طور   

جتمعـين وفهـم    الثقافي وااليكولوجي، ولقد سعى منذ البداية إلى تحديد خـصائص هـذين الم            

                                                 
71 .137 -136ص ص : المرجع نفسه:    
72   .169مرجع سابق، ص : وعلياء شكريمحمد الجوهري   :  
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التغيرات التي قد تحدث عندما يتحول المجتمع من حالة الفولك إلى حالة الحضر، وقـد أشـار                 

إلى أن المجتمعات تتحول عبر متصل يمثل احد طرفيه مجتمع الفولك ويمثل الطـرف              ردفيلد  

األخر للمتصل المجتمع الحضري في حين تمثل بقية المجتمعات التي درسها نقطة متميزة على              

   73.ول هذا المتصلط

و " جـاري "   وتجد هذه النظرية تدعيما لها في كثير من المحاوالت التنظيرية التي قام بهـا               

فهذا األخير قدم إسهاما متميزا في نظرية القطاع الحضري غير الرسمي وعرضه في             ،  "بينفلد"

 مجموعة من   حيث يتضمن هذا المقال   " القطاع غير الرسمي والرأسمالية الهامشية    "مقال بعنوان 

القضايا التي ترسم في مجموعها وجهة نظر محددة، فهو يبدأ بقضية أساسية هي ضرورة فهم               

األنشطة غير الرسمية في سياق االهتمام بالتنمية عمومـا بـين مختلـف مـستويات البنـاء                 

  .االجتماعي

 فقد أوضح أن األغلبية الساحقة من أنواع اإلنتـاج الـصغير هـي نتـاج لتغلـل                جاري    أما  

 ديموغرافية، خاصة عملية التحضر وتحول ظـروف الحيـاة          -الرأسمالية ومظاهرها السوسيو  

الريفية، فالتغلغل الرأسمالي خلق الظروف التي سمحت لمختلف فروع اإلنتـاج الـصغير أن              

تظهر وتتطور تبعا ألهداف المنتجين وأوضاعهم الشخـصية و المراكـز االجتماعيـة التـي               

    74.جتماعيةيشغلونها في التشكيلة اال

   وفي األخير ينبغي اإلشارة إلى أن التفرقة بين المجتمع الريفي والحضري في الدول العربية              

وفي الدول النامية عامة، هي أمر له مبرراته وهي من اثأر التأخر بصفة عامة فكلما ارتقـت                 

ا بين المدينة   المجتمعات وارتفع مستواها االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي، قلت الفروق فيه        

والريف، ففي دول ارويا الغربية وفي الواليات المتحدة األمريكية توجد ركيزة صناعية ترجـع     

ألكثر من قرنين قللت الفروق بين المدينة والريف في حين نجد المجتمعـات التـي مازالـت                 

المدينـة  استهالكية للصناعة واإلنتاج الزراعي بالدرجة األولى، مازالت الهوة فيها واسعة بين            

  75.والريف

II – 2.3.1نظرية التبعيـة :  

 ، يفسر التخلف وعدم النمو في البلدان الناميةأساسيتستند هذه النظرية على مفهوم     

 الشروط غير المتكافئة للعالقة بين هذه البلدان وبين الغرب الرأسمالي، وتعمل إلىبإرجاعها 

                                                 
73  -64، ص ص 1999اإلشكاالت النظرية والواقع، مجتمع المدينة نموذجا، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، : بلقاسم سالطنية وآخرون:  
65.  

74 . 147 -144أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية، مرجع سابق ص ص  : إسماعيل قيرة:   
75 .55، ص 2005المدخل إلى االتصال والتكيف االجتماعي، مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، سنة : خريفحسين :    
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دان النامية وعدم السماح بتراكمه في هذه هذه الشروط على استمرار استنزاف الفائض من البل

 . البلدان

 أن ،تكشف  للتبعية فهي حالة ما"سانتوس دوس"ويبدو ذلك بشكل خاص من خالل تعريف   

اقتصاد بعض الدول يرتبط بنمو اقتصاد دولة أو دول أخرى وتوسعها إذ تأخذ عالقة التشابك 

الدولية شكل تبعية عندما تستطيع بعض  أكثر، وبينهما وبين التجارة أوبين اقتصاد دولتين 

  التابعة الاألخرى تتسع وتنمو ذاتياً، في حين أن الدول أن ، المسيطرةأوالدول المهيمنة 

 . تفعل ذلك إال انعكاساً لتوسع االقتصاد المهيمن ونموهأنتستطيع 

ه في البلدان  تنمية التخلف واستمرارإلى أن هذه التبعية تؤدي "أندريه جوندر فرانك"ويؤكد    

 76.النامية

 إلىوتعد مقوالت نظرية التبعية رفضاً لنظرية التحديث، وذلك أن نظرية التحديث تسعى   

 التجربة الرأسمالية الغربية في بلدان العالم الثالث دون اهتمام بالخصوصية البنائية إنتاجإعادة 

 التي قدمها مفكرو نظرية وجيةاإليديول وقد شكلت الطروحات والتوجهات ،والثقافية لهذه البلدان

 77: ومن أهمها النظرية التي تقوم عليها هذهاألساسيةالتبعية المقوالت 

 شديدة التخلف اليوم هي تلك التي كانت على عالقة وثيقة مع مراكز النظام العالمي األقاليم - 1

 .إبان تشكل هذا النظام في بداية القرن السادس عشر الميالدي

ول الصناعية على الحصول على المواد الخام بأسعار رخيصة من الدول  يؤدي تركيز الد- 2

أي وجود شريحة اقتصادية محدودة تتميز " االقتصاد الثنائي"يعرف باسم   نشوء ماإلى ،النامية

 بينما تبقى البنية االقتصادية الكلية على درجة كبيرة من التقليدية في ،بالكفاية التكنولوجية

 وبينما توجه الشريحة الحديثة قدراتها المتميزة لألسواق الخارجية ،هأساليب العمل وأدوات

وتزدهر باستمرار نتيجة لذلك، فإن بقية أجزاء البنية االقتصادية تبقى عاجزة عن سد الحاجات 

 .المحلية المتزايدة

 يتواطأ رأسماليو الدول النامية مع رأسماليي المراكز العالمية لتحقيق مصالحهم المشتركة - 3

على حساب تطور البلدان النامية وتقدمها، فهم يعملون على استمرار ربط السوق العالمي، كما 

يعملون على عقلنة واقع التبعية لضمان الحصول على الدعم والتأييد الشعبي والسياسي لهذا 

 .الواقع

ن هذه  نمو هذه البلدان ألإلىيؤدي وجود الشركات متعددة الجنسيات في البلدان النامية   ال- 4

 مراكزها الرئيسية في البلدان المتقدمة، إلىالشركات العمالقة تتحول بتحويل أغلب أرباحها 
                                                 

76 اجتماعية، جامعة دمشق، سوريا،  اقتصاديةدراسات ، التنمية بين التحديث والتبعية : طالل عبد المعطي مصطفى. د:  
 http://www.albaath.news.sy/user   . 15.36، على الساعة 12/12/2007  يوم التحميل 
77 .  نفس المرجع السابق:طالل عبد المعطي مصطفى. د:    
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 التي تجني من هذه البلدان األرباحتستثمر في البلدان النامية إال نسبة ضئيلة من  وهي ال

 .النامية

 البلدان وإن يمكن تجاوزه، وبالتالي فإن هذه  هناك سقف للتنمية في البلدان النامية ال- 5

 مستوى البلدان إلى تصل أنيمكن  استطاعت تحقيق درجة من النمو االقتصادي واالجتماعي ال

الصناعية المتقدمة التي تعمل باستمرار على إبقاء البلدان النامية في وضع التابع حتى وإن 

  .تطلب ذلك استعمال القوة العسكرية

ت أوالً بناء على معطيات أمريكية  التينية، عدإن نظرية التبعية، على الرغم من أنها ُأ   

يمكنها أن تعمم على حالة مختلف البلدان النامية، كانت تتلون بتالوين تشاؤمية وإرادية 

يدعو ) تنمية التخلف( كان الشعار الشهير عن ، أصبحت أكثر بروزاً خالل سنوات الستينات

كون موضوعاً لتصحيح متدرج، ولكن ال يمكن أن ي) واقع بنيوي(إلى اعتبار التبعية بمثابة 

من المثقفين في أمريكا العديد من النوع الثوري، إن ) بقفزة في الحرية) (تجاوزه(يقتضي 

) األطراف(الالتينية يفسر عبر القناعة بأن التبعية هي حالة تعرف بصورة كاملة وشاملة عالقة 

  78).بالمركز(

التبعية أن العالقات بين القطاع الرسمي    واتساقا مع هذا التصور، يعتقد أنصار مدخل 

والقطاع غير الرسمي، ال بد أن تحلل كجزء من نظام خاضع للعالقات المتبادلة على المستوى 

العالمي، وفائض القيمة الذي يتكون في نطاقه ُيحول إلى بقية االقتصاد كخطوة وسيطة لنقل 

 نقل هذا الفائض م الحال فان ميكانيزفائض القيمة من الهامش إلى البلدان المركزية، وبطبيعة

  .من القطاع غير الرسمي، يختلف تبعا الستقالله أو اندراجه في بقية االقتصاد الحضري

  ومن هذا المنطلق تم تقسيم نظرية التبعية في الدراسات الحضرية الى قسمين احدهما يركز 

  .على متغير التكامل، والثاني على متغير الستقاللية

صار المتغير األول على تبعية واندماج القطاع الحضري غير الرسمي في بقية    فيرى أن

االقتصاد الوطني، ولقد انطلق هؤالء من فكرة وجود قطاعين حضريين رسمي وغير رسمي، 

  .في عالقة غير متكافئة، احدهما مسيطر والثاني تابع وخاضع لسيطرة األول

لرسمي يتمتع ببعض االستقاللية عن بقية قطاعات   أما أنصار المتغير الثاني أن القطاع غير ا

   79. االقتصاد الوطني

II – 2 :المداخـل النظريـة لدراسـة االنحراف االجتماعي:  

                                                 
78 ،  التبعية: مصطلحات اجتماعية:   http://www.annabaa.org/nbanews/65/252.htm . 17.25، على الساعة 10/12/2007   يوم التحميل    
79 . 156 -154مرجع سابق، ص ص : إسماعيل قيرة:    
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  على غرار ظاهرة الفقر نجد أن االنحراف االجتماعي هو األخر شهد صورا وأشكاال متعددة 

ى حسب وقوعها من مجتمع االنحراف االجتماعي، علمما اوجد معها نظريات متعددة فسرت 

 ةإلى أخر، وحسب عادات وتقاليد هذه المجتمعات، ولعل ابرز هذه االتجاهات التنظيري

  :لالنحراف االجتماعي، النظريات اآلتية

II- 2- 1: اإلنحرافي نظريـة االنتقال:       

نحراف  حيث يتعلم الفرد اال، أن االنحراف سلوك مكتسباإلنحرافيتعتقد نظرية االنتقال     

  .كما يتعلم فرد أخر، السلوك الذي يرتضيه النظام االجتماعي

    ويستند اعتقاد هذه النظرية على الفكرة القائلة بان مستوى الجرائم الحاصلة في مدينة معينة 

 ظهر في بيئة اجتماعية إذا االنحراف أنتبقى لسنوات عديدة مستقرة ضمن نسبها المئوية، أي 

ستمرار في تلك البيئة، حيث يتعمق ذلك االنحراف في التركيبة الثقافية معينة فالبد له من اال

 ثم من جيل إلى آخر ، من فرد إلى آخراإلنحرافيواالجتماعية للمحلة أو المدينة وينتقل الطابع 

  . يتغير الدافع الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة لدى هؤالء األفرادأندون 

مبريقية التي اعتمدت عليها هذه النظرية على أن   ومن ناحية اخرى كشفت الدراسات األ

االنحراف يكون في المناطق الحضرية غير المحدودة، والتي يقاوم فيها مثل هذا السلوك 

 بشدة، في الوقت الذي يواجه باالستحسان من جانب اآلباء، حيث تعتبر ةالتغيرات الديموغرافي

ة عند األطفال والمراهقين، وتعتبر محل السرقة بين الجيران في هذه المناطق، ممارسة شائع

   80.مباهاة ومفاخرة بينهم

     وبموجب هذه النظرية فان هذا الطابع اإلجرامي لمجموعة األفراد المنحرفين يساهم في 

اتساع دائرة االنحراف واإلجرام عن طريق استقطاب أفراد جدد، حيث يشبه رواد هذه النظرية 

 التي تجذب إليها نشارة الحديد فحسب، وتترك نشارة الخشب ظاهرة االنحراف بآلة المغناطيس

وذرات التراب، فعندما يدخل الفرد المؤهل لالنحراف ضمن هذه الدائرة، توزن نظرته 

الشخصية للقيم االجتماعية التي يؤمن بها، من قبل أفراد هذه المجموعة المنحرفة وتقيم، ثم 

، ماعي مرهونا بالقبول من قبل المنحرفينتوضع تحت االختبار وبعدها يصبح سلوكه االجت

وعندما يتم ذلك تنقلب الموازنات االجتماعية في تصوراته الجديدة فيصبح عندئذ االنحراف 

  .اعتداال واالعتدال انحرافا

ولما كان اإلنسان يولد نقيا من بذرة االنحراف، فان العوامل التي تساعده على تكوين      

ان تكون متسلسلة الحدوث خالل مسيرته التطورية من الطفولة شخصيته اإلجرامية، ال بد و

                                                 
80 .121، ص 2004سوسيولوجيا االنحراف، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر سنة : سامية محمد جابر: :     
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 بمعنى أن هذه العوامل مرتبطة قطعاً بالبيئة التي يعشها الفرد خالل ادوار نموه ،وحتى البلوغ

  :هذه العوامل هيان  "سودرالند"، ويرى المختلفة

  . قرب ارتباطه بالمنحرفين عن طريق الصداقة والمودة : أوال -

 تقبال أكثرعامل العمر، فإذا شب الفرد في محيط منحرف، فان شخصيته اليافعة تكون : ثانياً -

  .السنلالنحراف من شيخ طاعن في 

 ،النسبة بين انفتاحه على األفراد الذين يعتبرهم المجتمع سائرين على خط االعتدال: ثالثاً -

 فإذا كانت ،المتفق عليهوبين انفتاحه على األفراد الذين يعتبرهم المجتمع منحرفين عن الخط 

  81 .أعظمنسبة االتصال واالنفتاح على المنحرفين اكبر كانت فرص انحراف ذلك الفرد 

 إلى بعض جوانب االنحراف وأسبابه فتعطي تحليال مسهبا اإلنحرافي   وتنظر نظرية االنتقال 

ي لهؤالء يعد  التوجه االجتماعأنلعمل المنحرفين المناوئين لتوجهات المجتمع الكبير، وتزعم 

انحرافا عن توجه التيار العام، فمثالً تعتبر عمل المجموعات السياسية المسلحة بكافة أشكالها 

  82 .انحرافا عن الخط العام للنظام االجتماعي

     وتعتبر عمل منظمات التهريب انحرافا عن الخط االجتماعي العام، الن المهربين يخالفون 

بير احترامه ومراقبته وتطبيقه على كافة األفراد بكل دقة ودون القانون الذي اقر المجتمع الك

استثناء، فتجمع المهربين الصغير منحرف عن المجرى االجتماعي العام في نظر أفراد 

 أنالمجتمع عموما، على عكس نظرة أفراد المجموعة المهربة لبعضها البعض حيث تعتقد 

  .م عملها هذا ليس انحرافا عن الخط االجتماعي العا

 االنحراف الحقيقي ينبع من النظام االجتماعي نفسه الذي يساهم في تجريمهم إن      بل 

وإبعادهم عن الساحة االجتماعية بما فيها من خيرات وفرص، ولذلك فهم يستخدمون التهريب 

  .في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية لهم ولذويهم 

ينظرون إلى عملهم نظرة إجرامية وال  هؤالء األفراد ال أن     ولهذا السبب نالحظ 

 اغلب أن توجههم الفكري بعيد عن المنحى األخالقي السليم، والدليل على ذلك أنيتصورون 

هؤالء المجرمين يرجعون إلى سابق عهدهم في اإلجرام عندما يطلق سراحهم من السجون بعد 

  . قضائهم مدد عقوباتهم فيها

 في المجتمع، إال أن االنحرافة بعض جوانب المشكلة  هذا التحليل يسلط ضوءا علىأنومع   

  .هذه النظرية ال تخلو من نواقص وهفوات

                                                 
81 .126سابق، ص سوسيولوجيا االنحراف، مرجع : سامية محمد جابر   
82 ، ص 1996االنحراف االجتماعية وأساليب  العالج في اإلسالم، بحوث نقدية مقارنة في النظرية االجتماعية، الطبعة الثانية، سنة : زهير االعرجي: :   

. 111 -110ص   
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 من اإلنحرافي     حيث تعجز عن تفسير ظاهرة اجتماعية بارزة تعكس تناقض فكرة االنتقال 

 فالكثير من الصبيان الذين ينشئون في مجتمع إجرامي ال يتعلمون اإلجرام من أهلهم ،الصميم

 والبيئة التي يعيشون فيها، وال تتبلور في نفوسهم الشخصية اإلجرامية المناوئة ائهموأصدق

للمجرى االجتماعي العام، بل أن الذي يدفعهم لألجرام واالنحراف حاجاتهم األساسية التي لم 

  .يشبعها النظام االجتماعي

 هناك أفراداً أنلك       فكيف تطبق نظرية االنتقال آراءها على هؤالء األفراد؟  أضف إلى ذ

يعيشون في بيئة شديدة االنحراف ويلتقون بأفراد المجموعة المنحرفة بشكل مستمر ولكنهم ال 

 هناك أفراداً من الطبقة الرأسمالية الغنية إنينشئون في حياتهم االجتماعية نشأة إجرامية، بل 

تطورية نشأة إجرامية، ممن ال يرتبطون بأية فئة منحرفة اجتماعياً، ثم ينشئون في حياتهم ال

فكيف تفسر وتحلل نظرية االنتقال ذلك السلوك اإلجرامي؟ علماً بان االنحراف عموما ال يحتاج 

 ،والقاتل يعرف بالغريزة كيف يقتل إلى معلم، فالسارق الجائع يعرف بالغريزة كيف يفعل فعلته

ائم يكون الدافع وفي كل هذه الجر، والغاصب في مجتمع منحل يعرف كيف يتعامل مع ضحيته

  .    من الفعل نفسهأهم

     ولكن نظرية االنتقال تفشل في تحليل دوافع االنحراف وكشف أسباب نشوء الجريمة بل 

 صب جهدها في تفسير وسائل الجريمة كتعلم الطرق الفنية لالنحراف وتقليد تحاولأنها 

دل على قصور هذه  وهذا العجز عن تفسير نشوء الجريمة ي،المنحرفين واالختالط بهم

  . وعدم تمييزها بين االنحراف االقتصادي عن االنحراف األخالقي والسياسي،النظرية

II- 2- 2: نظرية القهر االجتماعي:  

       يؤمن مصممو هذه النظرية بان االنحراف ظاهرة اجتماعية ناتجة عن القهر والتسلط 

، فالفقر مرتع خصب للجريمة االجتماعي الذي يمارسه بعض األفراد تجاه البعض األخر

والفقراء يولدون ضغطاً ضد التركيبة االجتماعية للنظام مما يؤدي إلى انحراف األفراد بمعنى 

 الفقر، باعتباره انعكاساً صارخا النعدام العدالة االجتماعية بين الطبقات، يولد رفضا للقيم أن

  .        اد النظام االجتماعيواألخالق االجتماعية التي يؤمن بها الرعيل األكبر من أفر

من رواد هذه النظرية ) دوركايمإميل (ا يعتقد م    ولو اختل توازن القيم االجتماعية، ك

 التطور أن ومثال ذلك، ،األوائل، فان حالة الفوضى واالضطراب ستسود األفراد والمجتمع

أدى إلى اختالل في الصناعي الذي حدث في البلدان الرأسمالية في القرون الثالثة الماضية 

 فكانت األزمات الصناعية أو المالية ن تؤدي إلى ارتفاع توازن القيم األخالقية واالجتماعية،
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حاالت االنحراف، فان ذلك ال يرجع إلى أنها تسبب الفقر، طالما أن األزمات هي أزمات 

  83.جمعيالرخاء تكون لها نفس النتيجة وإنما يرجع ذالك إلى مجرد اضطراب في النظام ال

 ونتيجة ،الذي أدى بدوره إلى شعور الناس بانعدام وضوح منارات الهداية ومعالم األخالق  

لذلك فقد ضعف وازع السيطرة على سلوك اإلنسان الرأسمالي خصوصاً على نطاق الشهوة 

والرغبة الشخصية، فأصبح الفرد منحالً متهتكا ال يرى ضرورة لفرض التهذيب االجتماعي 

  . وعلى األفراد المحيطين بهالقسري عليه

     وترى هذه النظرية أيضا بان االنحراف يعزى إلى عدم التوازن بين الهدف الذي يبتغيه   

 فإذا كان ،الفرد في حياته والوسيلة التي يستخدما لتحقيق ذلك الهدف في النظام االجتماعي

ألفراد كبيرا أصبح الفارق بين األهداف الطموحة والوسائل المشروعة التي يستخدمها ا

االختالل األخالقي لسلوك الفرد أمرا واضحاً فحسب ادعاء النظام الرأسمالي يستطيع الفرد 

 يمسي فاشال في تحصيل رزقه أن يصبح أغنى إنسان في المجتمع بجهده وعرقه، أو أننظريا، 

  . اليومي

 أنيع كل األفراد  فال يستط،ولكن نظرة سريعة إلى الواقع الخارجي تفصح شيئاً مختلفا   

يكونوا أغنياء في وقت واحد الن المال محدود بحدود النظام االجتماعي واالقتصادي، فإذا 

  . حرمانا ونقصانا عند الطبقة الفقيرةسيسببتراكم المال عند الطبقة الغنية فانه 

     فالفرد الذي ال يصل إلى تحقيق أهدافه عن طريق الوسائل المقررة اجتماعيا، فيسلك 

مسلكا منحرفا يؤدي به إلى هدفه كالسرقة والرشوة وبيع المواد التي يحرمها القانون، وهنا 

  84.يلعب القهر االجتماعي دورا في توليد ضغط لدى بعض األفراد كي ينحرفوا اجتماعياً

     وبطبيعة الحال، فان ركون النظام إلى القهر االجتماعي ناتج أساسا من عجزه في سد 

الفرد إشباعا يتناسب مع كرامة اإلنسان وحقه في العيش الكريم الرغيد، وال وإشباع حاجات 

ريب أن األغنياء المتسلطين على رأس المال، والحكام المتسلقين على أكتاف الناس ال يريدون 

   85 .وأرقىللفقراء نفض غبار الفقر عن أسمالهم البالية، والنهوض إلى طبقة اجتماعية ارفع 

اب الرأسمال في مواقعهم االجتماعية واالقتصادية، فإنهم يسلطون على     فلكي يبقى أصح

الفقراء من يظلمهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولذلك يشكل االنحراف ظاهرة رفض خطيرة 

  . ضد النظام االجتماعي القائم على أساس الظلم انعدام العدالة االجتماعية

                                                 
83  -22، ص ص 2000ة الجامعية، اإلسكندرية، سنة االنحراف االجتماعي بين نظرية علم االجتماع والواقع االجتماعي، دار المعرف: سامية محمد جابر:  
23 .  

84 . 112 -111مرجع سابق، ص  ص : زهير االعرجي:    
85 . 113 -112ص ص : نفس المرجع:    
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 تتجاهل أنها إالحليالً وجيها لمنشأ االنحراف  نظرية القهر االجتماعي تقدم تأن     ومع 

االنحراف الناتج عن االضطرابات العقلية واإلمراض النفسية، وتفشل هذه النظرية أيضا في 

لماذا يميل بعض أفراد الطبقة الرأسمالية الغنية إلى اإلجرام، : اإلجابة على تساؤالت كثيرة منها

 يملكون كل وسائل الثروة والمنزلة االجتماعية؟ كالقتل واالعتداء واالغتصاب، في حين أنهم

ولماذا يستخدم بعض األغنياء طرق الرشوة واالحتيال لجمع أقصى ما يمكن جمعه من األموال 

مع انتفاء ظاهرة القهر االجتماعي عنهم؟ ولماذا يقبل بعض الفقراء القهر االجتماعي وينحرف 

ي؟ بل من الذي يحدد االنحراف ومن الذي آخرون عن القوانين التي اقرها النظام االجتماع

يحدد االستقامة في النظام االجتماعي؟ ومع أن هذه النظرية ال تجيب على هذه التساؤالت إال 

 .أنها أعمق تحليال من بقية النظريات الخاصة بمعالجة أسباب االنحراف االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 60 -

  

 II- 2- 3: نظرية الضبط االجتماعي  

ط االجتماعي أن االنحراف ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة االجتماعية      تعتقد نظرية الضب

  . على األفراد

ولقد ذهب بعض العلماء التركيز على دراساتهم لالنحراف على متغيرات يمكن قياسها إجرائيا، 

ومن هؤالء العلماء فريق من االجتماعيين اتخذوا من متغير الضبط االجتماعي سبيال لتفسير 

" التحرر النسبي"فأصحاب هذه النظرية ينظرون لالنحراف على انه نتاج حالة هذه الظاهرة، 

من االرتباط بالقيم والمعتقدات األخالقية والتي تحكم السلوك والعالقات أثناء التفاعل 

االجتماعي، بالمجتمع ليعيشوا حياة واحدة في ظل التزام كل أفراد المجتمع بهذه القواعد 

  86.واألعراف

وقد انتهى األخير إلى تأكيد " هيرزخ تراقبز" و " هرتن و وزلي"ذه المدرسة مثل   إن أنصار ه

الفرضية التي تقوم عليها النظرية ومفادها، إن ضعف رابطة الفرد بالمجتمع أو تصدع عالقة 

فقد خلص من تحليله " وزلي"الفرد بالمجتمع تنتج األفعال المنحرفة والجانحة                أما 

 الدراسات بان اغلب المنحرفين أو الجانحين، يعانون من انفصال واع عن معاييرهم للعديد من

    87.األخالقية واالجتماعية

 وأمام أعينهم كل األفراد كيف ال ينحرف :قائلة     فتبدأ بطرح رأيها عبر تساؤل غير معهود 

لمنحرف مهما النحراف إذن، حسب زعمها، مكافأة اجتماعية يحصل عليها ااهذه المغريات ؟ ف

كان نوع انحرافه، واألصل أن سلوك األفراد المعتدل في النظام االجتماعي إنما ينشأ من 

سيطرة المجتمع، عن طريق القانون، على تعاملهم مع اآلخرين، ولكن لو ألغي القانون الهادف 

مجتمع أفراد ال نحرفيإلى تنظيم حياة الناس، لما حصل هذا االعتدال االجتماعي في السلوك، و

  .بسبب الرغبات والشهوات الشخصية

أيضا، الذي أكد على أن االنحراف يتناسب " إميل دوركايم"وتعتمد هذه النظرية على تجارب 

عكسياً مع العالقة االجتماعية بين األفراد، فالمجتمع المتماسك رحمياً يتضاءل فيه االنحراف 

  .على عكس المجتمع المنحل

األفراد في المجتمع اإلنساني لالحظنا أنها أكثر انتشارا في      فلو درسنا نسب انتحار 

المجتمعات التي ال تقيم لصلة الرحم وزناً والمجتمعات التي ال تهتم بعالقات القربى والعشيرة  

وعلى هذا األساس بنى رواد هذه النظرية رأيهم القائل بأن أفراد المجتمع المتماسك من ناحية 
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نية أكثر طاعة للقانون وأكثر إتباعا للقيم التي يؤمن بها، من أفراد العالقات الرحمية واإلنسا

  .المجتمع المتحلل في عالقات أفراده االجتماعية

، ولكنه لم يقف عند هذا المستوى الذي وقف عنده "دوركايم"بتطوير أفكار " ميرتون"  كما قام 

وعة أهداف ثقافية مشروعة دوركايم، بل افترض منذ البداية أن ثقافة أي مجتمع تتألف من مجم

وذات إجبار اجتماعي أو ضغط ثقافي، ومجموعة من السبل منها ما هو مشروع تبيحه الثقافة 

وتسمح لألفراد بإتباعها في تحقيق الطموحات واألهداف، والمجموعة الثانية من السبل غير 

ن مجموعة من مشروعة وهي التي ال تبيحها ثقافة المجتمع وال قوانينه، فالمجتمع يتألف م

األفراد المتباينين في خصائصهم االجتماعية واالقتصادية وإمكانياتهم، األمر الذي يجعلهم 

    88.متباينين في بلوغ السبل المشروعة لتحقيق أهدافهم المشروعة

     ويرى رواد هذه النظرية، انه من اجل منع االنحراف االجتماعي بين األفراد البد من   

  :صر هياجتماع أربعة عنا

حيث أن شعور األفراد بصالتهم االجتماعية المتينة يقلل من فرص : الرحم والقرابة ـ 1

 فالفرد يشعر بالمسؤولية األخالقية واإللزام العاطفي في اغلب األحيان، تجاه عائلته ،انحرافهم

ية، وأصدقائه وعشيرته، وهذه المسؤولية حكمها حكم القانون االجتماعي في المجتمعات اإلنسان

فأي خرق لهذه القوانين االجتماعية يؤدي إلى عزل الفرد المنتهك لحرمتها، اجتماعياً، وهذا 

  .العزل يعتبر عقوبة شخصية رادعة الن المقاطعة االجتماعية عقوبة قاهرة ضد المنحرف

    أما األفراد الذين ال تربطهم صلة رحم أو قرابة باآلخرين، فهم اقل اكتراثاً للمخاطر التي 

يترتب عليها ارتكاب الجرم أو الجناية، الن السرقة مثال ال تعرض التزاماتهم االجتماعية 

  . للخطر، فإنهم ابتداء ال يلزمون أنفسهم بااللتزامات الشخصية المعهودة بين األفراد

وهو انغماس الفرد في نشاطات اجتماعية سليمة تستهلك طاقته : االنشغال االجتماعي ـ 2

ية، كالخطابة، والكتابة والهوايات الرياضية والرحالت وإدارة الجمعيات الفكرية والجسد

الخيرية، وهذا االنشغال يقلل من فرص االنحراف أما األفراد الذين ال يملكون عمالً أو هواية 

 .تستوعب أوقاتهم، فغالباً ما تنفتح لهم أبواب االنحراف
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أموالهم عن طريق شراء وامتالك العقارات وهو استثمار األفراد : االلتزام والمتعلقات ـ 3

والمنافع والمصالح التجارية، وال شك أن مصلحة هؤالء األفراد المالية والتجارية تقتضي منهم 

 أما أولئك الذين ال يملكون عقارا أو ال يستثمرون في المجتمع ،دعم القانون والنظام االجتماعي

  .غيرهم أكثر من أموالهم وال أوالدهم، فإنهم معرضون لالنحراف

وهو أن األديان عموماً تدعو معتنقيها إلى االلتزام بالقيم والمبادئ الخلقية : االعتقاد ـ 4

 يحرمون على أنفسهم سرقة أموال الغير، الن هذه األديان تأمرهم السماويةفالمؤمنون باألديان 

 بتهذيب السلوك بالتكسب الشرعي الحالل وبذلك تضمن لهم معيشة كريمة، ويقوم الدين أيضا

  .الشخصي لألفراد في كل مجاالت الحياة االجتماعية

     وبالجملة، فان األفراد الذين تربطهم األواصر االجتماعية المتينة، وينغمسون في أعمالهم 

ونشاطاتهم ويستثمرون في المجتمع أموالهم وأوالدهم ويطبقون بكل إيمان أحكام دينهم  فهؤالء 

نحراف االجتماعي، وتزداد من خالل سلوكهم فرص االستقرار تتضاءل عندهم فرص اال

  89.والثبات على الخط االجتماعي السليم 

      وال شك أن هذه النظرية تعد من اقرب النظريات الرأسمالية للواقع االجتماعي وأفضلها 

اع على اإلطالق من حيث تحليل الرابط االجتماعي ودوره في تقليل الجريمة، فالمشردون والجي

في المجتمعات اإلنسانية يفتقدون األرحام واألقارب افتقاداً مادياً ومعنوياً، فقد ينحرف االبن إذا 

  .افتقد المعيل، وقد تنحرف البنت إذا كان ولي أمرها منغمساً بشهواته ولذاته

   هؤالء الجياع والمشردون يشكلون بذور الجريمة في المجتمع اإلنساني، وما األزقة الظالمة 

ي المدن الكبيرة إال أراضي خصبة إلنبات االنحراف، الن هؤالء المشردين يفتقدون العناصر ف

األربعة التي آمنت نظرية الضبط االجتماعي بضرورة تواجدها، لبناء المجتمع السليم الخالي 

  .من أمراض االنحراف

 تخلو من هفوات      ومع كل هذه النواحي االيجابية في نظرية الضبط االجتماعي، إال أنها ال

ونواقص أيضا، فهي ال تتعرض إلى االنحراف بين أفراد الطبقة الرأسمالية الغنية الذين تتوفر 

فيهم جميع عناصر منع االنحراف االجتماعي فالرأسماليون األغنياء، يتمتعون بأفضل الصالت 

تراكمة في العائلية، ويمارسون أفضل الهوايات البدنية والفكرية ويستثمرون أموالهم الم

العقارات والمزارع والمصانع، ويعتقدون بديانتهم النصرانية واليهودية، ولكن الكثير منهم مع 

كل ذلك يرتكب جرائم االغتصاب الجنسي، والسرقات العظيمة، واستخدام المخدرات وهؤالء 

يحمي األفراد األغنياء متكاملون مع النظام االجتماعي مدافعون عنه بكل حماس ألنه يحميهم و
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ممتلكاتهم، ولكنهم مع ذلك ينحرفون عن المجرى األخالقي العام، فكيف تفسر نظرية الضبط 

االجتماعي هذا السلوك؟ وكيف تفسر هذه النظرية انحراف األفراد الذين يملكون استثمارات 

ال يعد خرق إ؟ واسعة، ال لشيء إال لزيادة الثروة والسيطرة على مقدرات النظام االجتماعي

نين االقتصادية المقررة من قبل النظام االجتماعي انحرافاً عن خط المجرى العام للمجتمع؟ القوا

نحرافاً عن الخط أو ليس خرق القوانين والتعليمات السياسية المقررة من قبل النظام السياسي ا

  90.؟االجتماعي العام

  

 II- 2- 4: نظرية اإللصاق االجتماعي   

 ، النظريات االجتماعية السابقةإليها على فكرة مهمة لم تتطرق       وتبني هذه النظرية رأيها

 إلى أفراد آخرين باإلشارة االنحراف االجتماعي ناتج من نجاح مجموعة من األفراد إنفتقول 

 "التخلف" مثالً فكرة أوروبا الطبقة الرأسمالية المسيطرة في ألصقت فإذا ،  منحرفونبأنهم

 جميعاً متخلفين في المرآة األفارقة أصبح، اإلعالمية ، وكرروها في وسائلهمباألفارقة

 أصبح، األمريكيعلى الشعب " التحضر " نفس الطبقة فكرةألصقت وإذااالجتماعية األوروبية، 

   . متحضرين في نفس المرآة االجتماعية األوروبية حتى لو كان الواقع عكس ذلكاألمريكان

على فرضية الصراع االجتماعي بين   النظرية، فكرة االنحراف التي تؤمن بها هذهوتسند    

للسلوك االجتماعي وتقسم هذه   عن المجرى العامبالحياد اتهام بعضهم البعض ومحاولةاألفراد 

  91:النظرية االنحراف إلى قسمين 

 االنحراف المستور، وهو االنحراف الذي يرتكبه اغلب األفراد في فترة ما من فترات :األول

، ولكنه يتحول بعد أبيه فقد يسرق الطفل ماالً من ، يكتشفه احدأنوراً دون حياتهم، ويبقى مست

            . البلوغ إلى فرد معتدل في حياته االجتماعية الالحقة

وقد يتحايل فرد ثري مرة واحدة على دفع الضريبة الحكومية، ولكن سلوكه العام سلوك    

ه بانحراف فكري ولكنه سرعان ما يعود إلى  وقد يحدث فرد نفس،مقبول من الناحية االجتماعية

  .رشده ويبقى سلوكه االجتماعي مستقيماً

االنحراف الظاهر، فعندما يتهم نفس هؤالء األفراد باالنحراف علنيا يتبدل الوضع  :والثاني

 تهمة السرقة بشخص مثالً، وتهمته ألصقت فإذا ،النفسي واالجتماعي للمتهمين تبدال جذرياً

آخر، وتهمة الزندقة بشخص ثالث، شعر هؤالء األفراد باالهانة والذل، الن التحايل بشخص 

 العقوبات التي اقرها النظام االجتماعي بهم، إنزال أوالً ، المترتبة على انحرافهم تعنياآلثار
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 وثالثاً انعكاس ذلك االفتضاح على معاملة بقية األفراد لهم، ، الناسأمام أمرهموثانياً افتضاح 

 الصفات القاسية التي يستخدمها النظام ضدهم كصفات السرقة واالحتيال والزندقة ولذلك فان

 اإللصاقوهذا ،  وضعها في الواقع، النظام االجتماعي والسياسي والصقها بهؤالء األفرادإنما

 األساسهو الذي يعرف المجتمع الكبير بانحراف األفراد عن النظام المقرر وعلى هذا 

  . التعريف االجتماعي ورضوخه للعقوبة الصادرة بحقهيتصرف المنحرف بقبوله

 حيث يعرف االنحراف بأنه ليس خاصية متأصلة في "Kai Erikson اريكسون كاي"   ويؤكد 

السلوك، ولكنه خاصية تلصق على السلوك بواسطة بعض الناس للبعض األخر، فدراسة 

   92.نفسه بالجاني وليس على الجاني نالسلوك المنحرف تنصب على المحيطي

 المنحرف منحرفا، ولما قبل المنحرف أصبح لما اإللصاقولو كان المجتمع ال يعترف بهذا     

 مثالً انحراف عن الخط اإلسالمي في المجتمع فالزنا إجحافا،بالعقوبة الصادرة بحقه والعتبرها 

 الزناان  في المجتمع الرأسمالي فأماالعام للمجرى االجتماعي ويستحق مرتكبه عقوبة جسدية، 

قضية شخصية، وليست انحرافاً عن الخط العام للمجرى االجتماعي، بل انه انحراف عن الخط 

 الزواج هو السلوك عن الخط العام المقبول أن ما افترضنا إذاالعام للمجرى الشخصي، 

اجتماعياً وطالما الصق المجتمع تهمة االنحراف باألفراد الشاذين عن الطريقة المتبعة، فان 

 بالمرآة أنفسهمرة االنحراف ستتسع مع مرور الزمن الن هؤالء المنحرفين ينظرون إلى دائ

االجتماعية التي تدينهم وتحدد من عالقاتهم االجتماعية، فيتقارب المنحرفون بسبب الضغط 

 الصغير داخل المجتمع اإلنحرافياالجتماعي المسلط على سلوكهم، فيصبح لهم مجتمعهم 

  . الكبيراإلنساني

 االجتماعيون، وهم الذين يندمجون معا في مجتمع محلي نويطلق على هذه الفئة بالمنحرفو  

، وإذا كان البد من وجود ميدان للبحث "المجتمع المحلي اإلنحرافي"فرعي يمكن أن يطلق عليه 

، ويمكن تصنيفهم إلى "المنحرفون االجتماعيون"فان الذي يشكل لبه هو " االنحراف"يسمى 

البغايا، مدمنوا المخدرات الجانحون، المجرمون، الفجر، عمال المالهي، : ليةالفئات التا

المتشردون، السكيرون، العبوا القمار، والمثليون جنسيا، وغيرهم من الشعب الصغير الذي 

ينظر إليه باعتباره منشغال بنوع من أنواع الرفض الجمعي للنظام االجتماعي، وانه فشل في 

ة من اجل السير في ركب المجتمع، كما يكشف هؤالء احتقار شديد استخدام أية فرصة متاح

لمن هم أفضل منهم، وهم يفتقدون المودة، ويعكسون أوجه عديدة للفشل في مخططات المجتمع 

     93.الدافعية
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 الفرد أن قضية مهمة وخطيرة وهي تتناول اإللصاق نظرية أن شك من أدنى     وليس هناك 

 فإذا في النظام االجتماعي باالنحراف  األقوياءندما يتهمه األفراد يصبح منحرفاً في سلوكه ع

 يلهبوا أن إال أو مهاجمة فكرة الطالق، فما عليهم اإلجهاض إدانة رجال الكنيسة مثالً أراد

 أو الطالق باالنحراف عن تعاليم اإلجهاضي العام بذلك ويتهموا من يقوم بعمل أشعور الر

  . الكنيسة

 نجح مسعى رجال الكنيسة فإذا المتنافسة، األخالقيةصراع بين النظريات وهنا يحتدم ال   

، اعتبر سلوك رجال الكنيسة الشكل الطبيعي للسلوك بمناوئيهم فكرة االنحراف بإلصاق

 على أيضا وتعتمد طريقة تجريم األفراد ، سلوك المتهمين فسيوصم باالنحرافأمااالجتماعي، 

  . لتي تملك وسائل القوة والثروة والمنزلة االجتماعية تفكير المجموعة المتهمة اأسلوب

 تبذير الثروة أما ،فمد اليد استعطاء في الطرقات من قبل المعدمين يعد انحرافاً، في نظرها    

 هم الذين يلصقون التهم األقوياءمن قبل االغنياء فانه ال يعد انحرافاً في النظام االجتماعي، الن 

 النظام االجتماعي الرأسمالي ال يعد جريمة وال انحرافاً مع انه  وشرب الخمر في،بالفقراء

يسبب ضرراً معتداً به عند العقالء ولكن استخدام المخدرات كالحشيش ونحوه يعتبر انحرافاً 

 الشركات التي تنتج أن تهمة هذا االنحراف بإلصاقويرجع السبب في التمييز ، ومنافاة للقانون

ا أقوى وأمضى في النظام الرأسمالي من تلك التي تنتج مواد الخمر والتدخين ونحوه

  .المخدرات

 ال تخلو أنها إالاالجتماعي   لهذه النظرية آراء وجيهة في تفسير ظاهرة االنحرافأن ومع     

ولكن السارق في البيع   فالنظرية تبرر ظاهرة االنحراف المستورأيضا، من بعض الهفوات 

 والمحتال في دفع ، بهإلصاقها التهمة به أو عدم إلصاقعن والشراء يعد سارقاً بغض النظر 

 ال  والقاتل الذي لم تكشف جريمته يعتبر قاتالً في أم التهمة به ألصقت إنالضريبة يعد محتاالً 

  .  لم تلصقأم ألصقت التهمة به األحوالكل 

يجد عذراً  تعطي مبرراً الستمرار االنحراف، فالمنحرف أنها هذه النظرية مساوئومن      

،  سبب انحرافه على النظام االجتماعي وال يقيم لدافعه الذاتي نحو ارتكاب الجريمة وزناًبإلقاء

 العامة للتجريم الذي يأخذ الدافع الذاتي والنية المسبقة بنظر األصولوهذا يتنافى مع 

   94.االعتبار

  

                                                 
94 . 118 -117مرجع سابق، ص  ص  : زهير االعرجي: :    
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االنحراف والتجريم  المذكور تفشل في تفسير ظاهرة األربع النظريات االجتماعية إن     

فهذه النظريات منفصلة ال ، بالصورة الدقيقة الشاملة المستوعبة لكل مفردات الواقع االجتماعي

 والتحايل في دفع حقوق المخدرات،، وتعاطي حداثاألتستطيع تفسير جرائم القمار، وانحراف 

  .الفقراء

ود وال تنهض بمستوى  وكل نظرية من هذه النظريات تنظر للجريمة بشكل تجزيئي محد     

 الفردي اإلجرام بحيث تستوعب كل مفردات وتشكيالت االنحرافةالنظرة الكلية للمشكلة 

  .اإلنسانيوالجماعي في المجتمع 

  

  

  

  :ةــخالص

      
  بناءا على ما تقدم من نظريات حول الفقر واالنحراف االجتماعي، يمكن القول أن المواقف  

عاني نقصا أو قصورا نظري ومنهجي وعملي، حال دون رؤية النظرية المشار إليها كلها ت

  .واضحة وشاملة عن واقع الفقر وواقع االنحراف االجتماعي

   وهذا هو الطابع الذي يغلب على مجال التنظير بالعلوم االجتماعية، بحكم عامل التغير 

ي يجعل معه والحراك االجتماعي الذي تعرفه المجتمعات، من إطارها الزماني والمكاني الذ

فهم وتفسير الظواهر االجتماعية يعتبر تفسيرا مرحليا، يخص حقبة تاريخية دون غيرها، أو 

  .مجتمع دون األخر

  .  ولكن تبقى النظرية المرجع الوحيد لفهم مختلف الظواهر االجتماعية
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  :تمهيــد

  

 اطالع الباحث على الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث واعتبار لضرورة  نظرا 

هذه المرحلة من أهم المراحل في البحث لما تهيئه هذه الدراسات من الوقوف على النتائج 

يد منها الباحث في بحثه، وكذلك تساعد على الوقوف على المناهج التي والتوصيات ، قد يف

  .اتبعت في هذه الدراسات، إضافة إلى وسائل جمع البيانات وطرق معالجتها

  

    وهذه مجموعة من الدراسات السابقة أو المشابهة لموضوع الدراسة، سواء من متغيرها 

، وقد قسمت هذه الدراسات حسب ) االجتماعياالنحراف(، أو متغيرها التابع )الفقر(المستقل 

  :التقسيم األتي

  .حول الفقر، وحول االنحراف االجتماعي: دراسات في الوطن العربي -

  .حول الفقر، وحول االنحراف االجتماعي: دراسات في الجزائر -
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III- 1-كاألتيويمكن تقسيم هذه الدراسات :   دراسات في الوطن العربي:  

III- 1- 1 .دراسات حول الفقر:  

 دراسة المصري،سياسات اإلصالح االقتصادي وفقراء الحضر  ،بعنوان: الدراسة األولى

البديع  على الدين عبد.د:  إعداد، آليات المواجهة وميكانيزمات التكيففيسوسيولوجية 

  .، مصرالواديقسم االجتماع، كلية اآلداب بقنا، جامعة جنوب القصبي، 

  : أهمية الدراسة .1

 في االقتصادي تحتلها قضية اإلصالح التي من المكانة ،وتكتسب الدراسة الراهنة أهميتها  

 ، لعلم االجتماع المعاصرالبحثي داخل النطاق األكاديمي سواء على  المستوى ،الوقت الراهن

 التطبيقي، المجتمعيوفى فكر باحثيه من حيث نواحيها النظرية والمنهجية أو على المستوى 

في المجتمع  القرار ومتخذي الشغل لدى الساسة فهي ،نظراً اللتصاقها بطبيعة فقراء الحضر

  .المصري

إن إثراء دراسات علم االجتماع بقضايا أساسية وبحوث غير مغتربة تعبر عن الواقع      

 إجراء وهنا تكمن أهمية،  يعد مطلباً ضرورياً وضرورة ملحةمصر فيالمعاش وهموم اإلنسان 

 االقتصادي نظراً ألن سياسات اإلصالح المعرفي، التحدي كونها تثير نوعاً من فيهذه الدراسة 

 انطوى على جملة من الذي الجديد الليبرالييرتكز قوامها على حزمة محددة من مقوالت الفكر 

  . علم االجتماعفي البحثياإلشكاليات النظرية غير المحسومة داخل النطاق 

إن اآلراء واالجتهادات المتوفرة حولها الزالت تتلمس طريقها نحو الفهم الصحيح ومن ثم ف   

ولهذا ،  المحلى المعاشالمصري الواقع في التنموية والجدوى من تطبيقها اإلستراتيجيةلهذه 

 إثراء أطر علم االجتماع في والمنهجي، النظريسهم إجراء هذه الدراسة على المستوى ت

عمق الخبرة النظرية والمنهجية بهما، وقد تطرح حلوالً واقعية إلحدى  وتوالحضري االقتصادي

 تقييم التداعيات االجتماعية في التطبيقيقضايانا المصرية المحلية، كما إنها تفيد على المستوى 

 بما يساعد صاحب القرار المصري،للسياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة على فقراء الحضر 

سياسات التنموية فائدة وأقلها عبئاً على كاهل المتضررين من فقراء مصر،  اختيار أكثر الفي

 مواجهة مثل هذه في يمكن أن يضطلع به علم االجتماع الذي المستقبليوهنا يظهر الدور 

  . المرحلة المقبلةفيالتحديات، وتلك التداعيات 
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  : أهداف الدراسة .2

   :التاليتحقيقها فيمكن تحديدها على النحو  الدراسة إلى  هذه تسعىالتيأما عن األهداف     

 وما ينجم عن االقتصادي، دقيق ومنظم لفهم سياسات اإلصالح سوسيولوجيتأسيس مدخل  - 1

تطبيقاتها من تداعيات اجتماعية سلبية على واقع شرائح فقراء مصر بصفة عامة، وفقراء 

   . بصفة خاصةالمصريالحضر 

 في االقتصاديية الناجمة عن تطبيق سياسات اإلصالح رصد التداعيات االجتماعية السلب - 2

 واختبار صدق المصري منذ أوائل  التسعينيات وحتى اآلن على واقع فقراء الحضر ،مصر

  .السوسيولوجي والفروض النظرية المؤسسة من المدخل ،القضايا

تداعيات التعرف على آليات المواجهة الرسمية وغير الرسمية المقدمة لتخفيف من وطأة ال - 3

 الواقعة على كاهل فقراء مصر، واستجالء االقتصادياالجتماعية السلبية  لسياسات اإلصالح 

  . من هذه اآللياتالمصريمدى استفادة فقراء الحضر 

 مع التداعيات االجتماعية السلبية المصري،الكشف عن ميكانيزمات تكيف فقراء الحضر  - 4

  .تهم الرشيدة حيالها وأوجه إبداعااالقتصاديلسياسات اإلصالح 

  : تساؤالت وفروض الدراسة .3

  :  وتمثل تساؤالت الدراسة فيما يلي

 دقيق ومنظم لفهم سياسات اإلصالح سوسيولوجيتساؤالت خاصة بإمكانية تأسيس مدخل  :ًأوال

 وما ينجم عن تطبيقاتها من تداعيات اجتماعية سلبية على واقع شرائح فقراء مصر االقتصادي

  . بصفة خاصةالمصريراء الحضر بصفة عامة، وفق

 يمكن طرحه لفهم سياسات سوسيولوجيهل ثمة تصور  :وتتضمن تساؤالً رئيسياً مؤداه

 وما ينجم عن تطبيقاتها من تداعيات اجتماعية سلبية على واقع شرائح االقتصادياإلصالح 

  . بصفة خاصة؟المصريفقراء مصر بصفة عامة، وفقراء الحضـر 

وض الخاصة برصد التداعيات االجتماعية السلبية الناجمة عن تطبيق مجموعة الفر :ثانياً

 منذ أوائل التسعينيات وحتى اآلن على واقع فقراء ، مصرفي االقتصاديسياسات اإلصالح 

، واختبار صدق القضايا والفروض النظرية المؤسسة من المدخل المصريالحضر 

   .السوسيولوجي

 االقتصادي عالقة سلبية بين تطبيق سياسات اإلصالح ثمة :وتتضمن فرضاً رئيسياً مؤداه   

سياسة تحرير أسعار، سياسة إلغاء الدعم على الغذاء، سياسات خفض اإلنفاق :( مصرفي
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 منذ أوائل التسعينات وظهور ،) الصحة والتعليممجالي في والحد من دور الدولة الحكومي،

  . الحضرفيتداعيات اجتماعية سلبية واضحة على الشرائح الفقيرة 

  :التالي على النحو هي عدد من الفروض الفرعية الرئيسيويتفرع من هذا الفرض   

تسهم سياسة تحرير األسعار، وال سيما أسعار الخدمات كالكهرباء، والمياه،  -

 الحضر في ارتفاع تكاليف المعيشة الخاصة بالطبقة الفقيرة فيوالمواصالت 

 .المصري

يتأثرون بشدة من سياسة إلغاء الدعم على الغذاء من المتوقع أن فقراء الحضر سوف  -

  .الصحي المستوى في وتدهور الغذائيبما يترتب على ذلك انخفاض الوضع 

الصحة مجالي،  في والحد من دور الدولة الحكوميتعد سياسات خفض اإلنفاق  -

 من حيث تداعياتها االجتماعية السلبية االقتصاديوالتعليم من أهم سياسات اإلصالح 

  .المصري فقراء الحضر على

 الخاص بآليات المواجهة الرسمية وغير الرسمية المقدمة للتخفيف من الرئيسيالفرض  :ثالثاً

 الواقعة على كاهل فقراء االقتصاديوطأة التداعيات االجتماعية السلبية لسياسات اإلصالح 

  .  من هذه اآلليات المقدمةالمصريمصر، واستجالء مدى استفادة فقراء الحضر 

بالرغم من تعدد آليات المواجهة الرسمية وغير الرسمية  :وتتضمن فرضاً رئيسياً مؤداه

المقدمة للتخفيف من وطأة التداعيات االجتماعية السلبية لسياسات ، )االجتماعيشبكات اآلمان (

إال أن استفادة ) ومن بينهم فقراء الحضر( الواقعة على كاهل فقراء مصر، االقتصادياإلصالح 

  .ء الفقراء من منافع تلك الشبكات كانت ضئيلة للغايةهؤال

 مع التداعيات المصري الخاص بميكانيزمات تكيف فقراء الحضر الرئيسيالفرض  :رابعاً

  . وإبداعاتهم الرشيدة حيالهااالقتصادياالجتماعية السلبية لسياسات اإلصالح 

تداعيات اجتماعية سلبية واقعة هناك عالقة طردية بين ظهور : وتتضمن فرضاً رئيسياً مفاده  

 مصر، وتطوير في االقتصاديعلى كاهل فقراء الحضر ناجمة عن تطبيق سياسات اإلصالح 

الفقراء أنفسهم ألنماط ونماذج من الميكانيزمات التكيفية للتوائم والتعايش بمرونة إيجابية مع 

  .تلك التداعيات السلبية من أجل استمرار الحياة
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  :نتائج الدراسة .4

  المطروح،اإلجرائي على صحة الفرض ، مجملهافيأظهرت نتائج واستخالصات الدراسة     

  :وهي كاألتي

 التكيف والتعايش مع الظروف االقتصادية المتداعية نتيجة لتطبيق آليات في نجاح الفقراء -

 الميداني استقت من الواقع التيالسوق الحر، وذلك استناداً إلى خالصة الرؤية التحليلية 

  .لميكانيزمات التكيف والتعايش 

 وأكدت معايشيشاركونها في مصاريف ال) أقارب(وجود نسبة كبيرة من األسر لديها أفراد  -  

  . اإلنفاق على المعايشعلى تخفيضالمعطيات الميدانية أن تلك المشاركة تساعد 

 هذا فيت  ميكانيزم كسب القوت وخلق الموارد المادية وتوليد الدخل، حيث أوضح وجود- 

  . األنشطة االقتصادية ألرباب األسر الفقيرةفيالسياق أن ثمة تعدداً وتنوعاً 

 يقومون بتغيير ،رب أسرة 64 أوضحت المعطيات الميدانية أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة -

  .أنشطتهم االقتصادية الهامشية بأنشطة أخرى
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III- 1- 1 . االنحرافدراسات حول:  

دراسة ، اإلنحرافيأساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالسلوك بعنوان،  :االولىاسة الدر

، عزت مرزوق فهيم عبد الحفيظ، من إعداد ميدانية في إحدى المناطق العشوائية بمدينة أسيوط

  . 2001رسالة ماجستير، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة أسيوط، مصر، سنة 

  : أهمية الدراسة. 1

  .        تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين هما، األهمية النظرية واألهمية العملية

 أن هناك دراسات عديدة أجريت حول التنشئة فيوتكمن األهمية النظرية للدراسة     

 أن الباحث سعى إلى دراسة أساليب التنشئة إالاالجتماعية وعالقتها بمتغيرات متعددة، 

 المناطق العشوائية ومدى انعكاسها على بناء شخصية فيبعها األسرة  تتالتياالجتماعية 

  .األبناء، وأنماط سلوكهم المختلفة

 أن الدولة تولى عناية خاصة بالمناطق العشوائية من خالل برامج في  وتأتى األهمية العملية 

 أساليب  التعرف على أهمالضروري تعتريها، لذا كان من التيالتطوير للقضاء على المشكالت 

 تلك المناطق من أجل محاولة إعداد في ، تنشئة األبناءفي تتبعها األسرة التيالتنشئة االجتماعية 

  .البرامج العالجية والوقائية والتوعية بأساليب التنشئة السوية لسكان هذه المناطق 

   : أهداف الدراسة. 2

  : مؤداه  رئيسي حول هدف  هذه الدراسةتتمحور     

 المناطق العشوائية في تتبعها األسرة التين أهم أساليب التنشئة االجتماعية الكشف ع    

   . لألبناء ياإلنحرافوعالقتها بالسلوك 

   :  الفرعية وهىاألهدافويتفرع من هذا الهدف مجموعة من    

  .  المناطق العشوائيةفيالوقوف على أهم أساليب التنشئة المتبعة  -

  .  تتبعها األسرةالتيالعقاب الوقوف على أشكال الثواب و -

  .  المعاملة بين األبناءفيالوقوف على أهم مظاهر التفرقة  -

  .  تشجيع األبناء على العدوان من عدمهفيالتعرف على دور األسرة  -

 يأتيها بعض التيبعض أنماط االنحراف بين أساليب التنشئة االجتماعية ومعرفة العالقة  -

  .األبناء

  .  المناطق العشوائيةفيأشكال االنحراف الصادرة من بعض األبناء التعرف على أهم  -

  .التعرف على أهم االحتياجات األساسية لألبناء داخل األسرة وخارجها ومدى توفيرها -

   : تساؤالت الدراسة. 3
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هل هناك عالقة بين أساليب التنشئة :  مؤداهرئيسيتقوم الدراسة الراهنة على تساؤل     

   المناطق العشوائية ؟في االجتماعيبعض مظاهر االنحراف االجتماعية و

  :وينبثق عنه التساؤالت اآلتية   

    المناطق العشوائية ؟في تتبعها األسرة التي أساليب التنشئة االجتماعية أهم ما - 1س

  :هيويتفرع عنه عدة تساؤالت فرعية 

   ية ؟ المناطق العشوائفي  ما أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة -أ

    المناطق العشوائية ؟في تتبعها األسرة التي ما أشكال الثواب والعقاب -ب

   تنشئة أبنائه ؟في يستخدمها التي هل هناك عالقة بين تنشئة رب األسرة والطريقة -ج

   تصدر عن والديهم ؟التي هل يقلد األبناء السلوكيات -د

   العتماد على النفس ؟ هل تقوم األسرة بتدريب األبناء على االستقالل وا- 2س

     هل هناك مظاهر للتفرقة بين األبناء وعالقة ذلك باالنحراف ؟- 3س

   ؟لألبناء االجتماعي هل هناك عالقة بين أساليب التنشئة وبعض مظاهر االنحراف - 4س

  : هيوينبثق عنه عدة تساؤالت فرعية     

   هل تؤثر أساليب التنشئة على انحراف األبناء ؟-أ

   األسرة أبنائها على االعتداء على الغير؟ هل تشجع-ب

  هل يؤدى عدم اتفاق الوالدين على أسلوب معين للتنشئة إلى انحراف األبناء ؟ -ج

   هل تؤثر طموحات اآلباء الزائدة على مستقبل أبنائهم ؟ -د

   المناطق العشوائية؟في ما أهم أشكال االنحراف الصادرة من األبناء المقيمين -ـه

  فر احتياجات األبناء األساسية داخل األسرة وخارجها؟ هل تتوا- 5س

  : ويتفرع منه التساؤالن التاليان

   من غذاء وكساء وعالج ؟األساسية االحتياجات لألبناءهل توفر األسرة  -أ

 هل تتوافر احتياجات األبناء داخل المنطقة العشوائية من مدارس ومؤسسات ترويحية -ب

  ومؤسسات ثقافية؟
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  :واألدوات المنهج .4

  المنهج. 1

 استخدم المنهجي التكامل إطار وفى ، الباحث بمنهج دراسة الحالةاستعانفى هذه الدراسة     

  . الوصفي والمنهج التاريخيالباحث المنهج 

   :دراسة الحالة -أ

 تستخدمها األسرة التياستخدام الباحث منهج دراسة الحالة، من خالل تناول أساليب التنشئة    

ئة األبناء، وتأثير هذه األساليب على سلوكيات وشخصية األبناء المنتمين لهذه األسر،  تنشفي

   . هذه الدراسةفيويعد رب األسرة بمثابة الوحدة المدروسة 

   :التاريخي المنهج -ب

 ونمو منطقة ، تتبع نمو المناطق العشوائية عامةفي التاريخياستخدام الباحث المنهج    

 هذه المنطقة ومدى انعكاساته على فيللوقوف على أهم مظاهر الحياة ، الدراسة بصفة خاصة

  .فيهاالحياة االجتماعية بالنسبة لألفراد المقيمين 

  :الوصفي المنهج -ج

 وذلك لوصف وتشخيص ظاهرة البحث بهدف لفت النظر إلى الوصفياستخدام الباحث المنهج 

صف أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة أبعاد هذه المشكلة والعواقب المترتبة عليها، بمعنى و

   .داخل المناطق العشوائية بهدف التحقق من العواقب المترتبة عليها

  :أدوات الدراسة. 2

   :هي أدواتعلى عدة  دراسته فياستعان الباحث   

   : دون المشاركةب المالحظة -أ

بناء الصغار الصادرة حيث قام الباحث بعدة زيارات لمجتمع البحث الحظ فيها سلوكيات األ   

والمتسولين داخل المقابر من زوارها، وأيضاً مالحظة سلوكيات   الشارع،فيمنهم أثناء اللعب 

  .المالحظةاآلباء الصادرة تجاه أبنائهم دون شعورهم بأنهم تحت 

  :الموجهةالمقابلة  -ب

يب التنشئة استخدم الباحث المقابلة مقترنة بدليل دراسة الحالة للتعرف على أهم أسال   

 وكذلك التعرف على ، تنشئة أبنائهافي المناطق العشوائية في تتبعها األسرة التياالجتماعية 

  .السلب أو باإليجاباآلثار المترتبة على تلك األساليب سواء 
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  :الرسميةالوثائق والسجالت  -ج

ام بها لمؤسسة  قالتياستعان الباحث ببعض الوثائق والسجالت الرسمية من خالل الزيارات    

 حيث اطلع على المودعين بالمؤسسة من المنحرفين وخاصة ،" سابقااألحداث"تربية البنين 

 اإلعدادية المناطق العشوائية، كذلك اطلع على السجالت الموجودة بالمدرسة فيالمقيمين 

     .الراسبينالتالميذ المتسربين من التعليم و أعداد توضح والتي ،الموجودة بمنطقة الدراسة

   :اإلخباريون -د

 -  محل الدراسة –أجرى الباحث العديد من المقابالت مع بعض من سكان المنطقة    

 وخاصة من كبار السن والسكان ،للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المنطقة

   .بعيد المنطقة منذ زمن في ممن عايشوا أو عاشوا األصليين

  : الدراسة مايليمن أهم نتائج هذه : الدراسةجنتائ. 5

 والمتمثلة في ، سكان المناطق العشوائية تميل إلي األساليب التقليدية في تنشئة األبناءغالبية -

  .قسوة والحرمان واإلهمال والتدليلال

ة األبناء من خالل الرضا  التي تقيم في المناطق العشوائية تميل إلي إثابغالبية األسر -

  .المعنوي

يم في المناطق العشوائية تميل إلي استخدام العديد من أشكال العقاب  األسر التي تقغالبية -

  .ومنها الزجر والتهديد

  .ة األب وطريقته في تنشئة األبناء عالقة بين األسلوب الذي نشأ عليهناك -

 األسر التي تقييم في المناطق العشوائية ال يبالي اآلباء فيها بما يصدر عنهم من أقوال  أغلبية-

  .ناء تنشئة األبناءوأفعال أث

األنماط السلوكية التي تصدر  غالبية اآلباء ال يظهرون أي اهتمام تجاه تقليد أبنائهم لبعض -

  .، ويرجع ذلك لتدني المستوي الثقافي واالجتماعيعنهم

يرجع ذلك و   تترك أبنائها يخرجون إلي الشارعمعظم األسر التي تقيم في المناطق العشوائية -

  .ثرة عدد أفراد األسرةلضيق المسكن وك

 تفتقر إلى الخصوصية ،في المناطق العشوائية  كشفت الدراسة أن معظم األسر التي تعيش-

  .يءفي كل ش

ناء الصغار إلى سوق رغبة اآلباء في تحسين الحالة االقتصادية لألسرة جعلتهم يدفعون باألب  -

  .العمل مبكراً

  : كما يليهي يمين في المناطق العشوائية أشكال االنحراف التي تصدر عن األبناء المق -
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   . المشاجرات وجاءت في المرتبة األولى-

   .ىت في المرتبة األول السرقة وجاء-

   . التسول وجاءت في المرتبة الثانية-

   . الشتائم البذيئة جاءت في المرتبة الثالثة–

   .أيضا المعاكسات جاءت في المرتبة الثالثة -

   .أيضاجاءت في المرتبة الثالثة  الهروب من المدرسة و-

   . التدخين والمخدرات والجنسية المثلية وجاءت في المرتبة الرابعة-

  . الهروب من المنزل وجاءت في المرتبة الخامسة-
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 دراسة مسحية بمدينة ، األبعاد األمنية لظاهرة التسول في السعوديةبعنوان، :الثانيةالدراسة 

 عبد العزيز بن إبراهيم بن ناصر الفايز، رسالة ماجستير، قسم العلوم الشرطية، داد إعالرياض،

  .2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، سنة 

  :مشكلة البحث. 1

  تكمن في تفاقم ظاهرة التسول في المجتمع السعودي وانتشارها، األمر الذي قد يهدد أمنه 

اول هذه الدراسة معرفة مدى خطورة تلك الظاهرة على الناحية األمنية واستقراره، حيث تح

  :فيه، والتي يمكن صياغتها بالتساؤل التالي

  . ما األبعاد األمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي؟-  

  :أهمية البحث. 2

وانب    على الرغم من أن هناك عددا من الدراسات تناولت ظاهرة التسول في العديد من الج

إال أن الجوانب األمنية لهذه الظاهرة، ما زالت بحاجة لمزيد من الدراسات كي تتضح العالقة 

بين انتشار ظاهرة التسول في المجتمع والناحية األمنية فيه، وبناءا على ذلك تكمن أهمية هذه 

كافي، الدراسة في محاولة استقصاء هذا الجانب األمني لظاهرة التسول الذي لم يحظ بالبحث ال

كما حظيت به الجوانب األخرى للظاهرة وما تسفر عنه من نتائج وتوصيات ومقترحات في 

  .هذا الشأن

  :أهداف البحث. 3

  :   وتكمن في مايلي

معرفة المشكالت األمنية المترتبة على ظاهرة التسول في المجتمع السعودي  -

 واإلجراءات ومكافحتها، من خالل التعرف على األنظمة التي تحكم هذه الظاهرة

  .الحالية المتبعة لضبطها ومكافحتها

معرفة المشكالت األمنية المترتبة على ظاهرة التسول في المجتمع السعودي من  -

 .خالل التعرف على أنواع هذه المشكلة وتحديد حجم انتشارها

معرفة األبعاد المرتبطة بأبعاد الوقاية من ظاهرة التسول، والحد منها من خالل  -

 معوقات مكافحة هذه الظاهرة، واإلجراءات الوقائية والعالجية التعرف على

 .المقترحة للحد منها
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  :تساؤالت البحث. 4

  : تكمن تساؤالت الدراسة في ما يلي

  .ما ابرز المشكالت األمنية المترتبة على ظاهرة التسول في المجتمع السعودي؟ -

 .ودي ومكافحتها؟ما األبعاد المرتبطة بضبط ظاهرة التسول في المجتمع السع -

 .ما األبعاد المرتبطة بالوقاية من ظاهرة التسول في المجتمع السعودي والحد منها؟ -

  :منهج البحث. 5

   استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي، لالستطالع ومعرفة أراء المجتمع 

  .عن األبعاد األمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي

  :ائجأهم النت. 6

  :  تتمثل أهم نتائج الدراسة فيما يلي

أن هناك عددا من المشكالت األمنية المرتبطة بظاهرة التسول، ياتي في مقدمتها  -

  .جرائم السرقات

قدم األنظمة الموضوعة لمكافحة التسول، باإلضافة إلى التساهل في تطبيقها من قبل  -

 .البعض

لشرطة في مدينة الرياض وإلقاء تضارب المهام بين مكتب مكافحة التسول، ومركز ا -

 .اللوم من قبل كل جهة على األخرى

من أهم معوقات مكافحة التسول هي الشفقة والرحمة من قبل بعض المواطنين  -

المسؤولين تجاه المتسولين، وقلة الموارد المالية والكوادر البشرية، وعدم وجود جهة 

وسائل اإلعالم في التعامل معينة واحدة تقوم بجميع أعمال المكافحة، وقصور دور 

 .مع الظاهرة

من أهم اإلجراءات الوقائية والعالجية المقترحة للحد من ظاهرة التسول هي تفعيل  -

دور الجمعيات الخيرية، والقضاء على المقيمين بطريقة غير مشروعة وافتتاح مكتب 

لمكافحة التسول في كل حي من أحياء الرياض، وتفعيل فريضة الزكاة وحث 

 . مع على التكافل االجتماعيالمجت

  

بعنوان، دراسة انتروبولوجية تطبيقية لألنساق والعالقات السائدة بمجتمع  : الثالثةالدراسة

المتسولين باإلسكندرية، من إعداد محمود إبراهيم حسين، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، 

  .1983سنة 
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  :   قامت هذه الدراسة على التساؤل العلمي األتي

هل المتسول هو الشخص الذي يبدو دائما للجمهور على انه في حالة عوز؟، أو أن المتسول   

ينتمي إلى ثقافة فرعية خاصة بالمتسولين لها نظام اسري خاص، يضع قواعد معينة لقبول 

المتسول الجديد، تتيح له مكاسب مادية معينة؟، وهل لعملية التسول بناء اجتماعيي خاص يقوم 

  .ن األعراف االجتماعية التي تنظم العالقات السائدة فيما بين المتسولين؟على مجموعة م

  وقد قام الباحث بإجراء دراسته األنتروبولوجية في مدينة اإلسكندرية، وتوصل لعدة نتائج 

  :أبرزها

 لكون الفقر ظاهرة عالمية توجد في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة، فان التسول -

  .اهرة عالمية، وذلك ألنه يعد من احد النتائج المباشرة للفقرأيضا يعد ظ

  . إن الثقافة تلعب دورا مهما في اختالف أساليب التسول وتنوعها من عصر إلى أخر-

 تعتمد بعض األساليب على العاهات المصطنعة ولعل السبب في ذلك، يرجع إلى التقدم -

  .التكنولوجي والتقدم في مجال المستحضرات الطبية

 إن أساليب التسول الحضري أكثر تعقيدا وأكثر تنوعا من أساليب المتسول القروي والبدوي، -

والسبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الحياة الحضرية، وما تتسم به من تقدم في جوانب الثقافة 

  .المالية وكذلك تختلف من حيث السن والجنس

ا النظام يضع قواعد معينة لقبول  أن هناك نظاما سريا داخل مجتمع المتسولين، وان هذ-

  .المتسول الجديد، كما أن له لغة سرية تستخدم للتعامل مع المتسولين اآلخرين

 أثبتت الدراسة أن هناك بناءا اجتماعيا خاصا بمجتمع المتسولين باإلسكندرية، وان هذا النظام -

ا المجتمع، والتي يحتوي على مجموعة من النظم واألنساق االجتماعية، التي تسود داخل هذ

  . تكون فيما بينها عالقة اعتماد متبادل وتساند وظيفي

  

    XIX  تونس في القرن أنثروبولوجيا البغاء في العالم العربي بعنوان، : الرابعةالدراسة

  .محمد أسليــم: ترجمـة ، عبد الحميد األركش:تأليف

التونسي ما قبل االستعماري، يشكل نرى أن البغاء األنثوي في المجتمع  :مشكلة البحث -1

 وهو نسيان تنظمه بمهارٍة وتضطلع به مجموع ،تاريخ المكبوت في النسيان الجمعيقسما من ال

  .العناصر النشيطة التي تؤثر في تكوين الذاكرة الجماعية

شأنه شأن " ال يعود فقط إلى الموضوع نفسه الذي ُينظر إليه باعتباره محرما النسيانوهذا 

، بل "وع األعم المتعلق بالحياة الجنسية والممارسات الجنسية في المجتمع اإلسالميالموض
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يرجع كذلك إلى أن االقتناع الزال هشا بخصوص األهمية التي يمكن أن تكتسيها دراسة ظاهرة 

ي ال يمكن استيعاب ما هو بنيوو ،هامشية من أجل فهم أفضل للفضاء االجتماعي المركزي

  . المجتمع"مفاتيح"عات تسمى ومركزي إال عبر قطا

 رؤية آلية للمركزية - في مجال البحث -صنيف اعتباطي وذاتي يعيد إنتاج وبذلك ُيجرى ت

  . التاريخي-، ولعالقتهما في الحقل االجتماعيوالهامشية

والفرضيات التي تمس مختلف الجوانب  سلسلة من األسئلةجاءت الدراسة تطرح  وعليه 

 إشكالية العالقة بين الظواهر : سؤال جوهري يتمثل فيرها ضمن وتندرج في جوهالظاهرة

  .؟االجتماعية الهامشية والفضاءات المركزية للمدينة

  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:  أهمية الدراسة-2

  . الواقع التاريخي في كل تنوعه وثرائه إعادة بناء-

 ال تاريخ لهم، والذين في  الهامشية حقال خصبا للمساهمة في كتابة تاريخ من اعتبار-

  .هامشيتهم كانوا في مركز القضايا اإلنسانية األكثر شائكة

ثمة جانب آخر ال يقل أهمية، ويرتبط بالظواهر الهامشية باعتبارها حقال ُمفضال لمتابعة  -

  .سيرورة تشكل البنيات الذهنية والسلوكات االجتماعية لمختلف الجماعات

  : هداف الدراسة فيما يليتجسدت أ:  أهداف الدراسة-3

تقنيناته التي و دراسة البغاء عن قطاع من المجتمع، بإيقاعاته النوعية، وعاداته،  تكشف-

  .تربطها صلة قربى بالمهن والقطاعات األقل هامشية في الحياة االجتماعية

  .إزاحة الستار عن الروابط المتعدِّدة التي تنسجها الدعارة مع مجموع الجسد االجتماعي -

  .السلطة السياسيةبالدعارة الكشف عن عالقة  -

  

 :المنهج وأدوات جمع البيانات - 4

 استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، وذلك راجع إلى طبيعة الدراسة التاريخية : المنهج-أ

  .وهي دراسة البغاء في تونس قبل االستعمار

 المصادر غير المباشرة  اعتمد الباحث في جمعه للبيانات على:أدوات جمع البيانات -ب

  :والمتمثلة فيما يلي

 فتاوي الونشريسي، وهي؛ثالثة مصادر مهمة منها ذكر ، الفتاوىاألدب الفقهي، ومصنفات  - 1

  .فتاوي قاسم عزومفتاوي البرزولي، 

  .أدب الرحالة األوروبيين في تونس والمغرب العربي - 2
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  .م18 و17المصنفات التاريخية للقرنين  - 3

، لكنها أكثر موضوعية وقابلة إلفادتنا حول المباشرةصادر غير مفئة أخرى من ال استخدم - 4

وهي تتألف أساسا من . مVII يتعلق األمر بالوثائق المالية التي تعود إلى نهاية القرن. الدعارة

  .)الجزية والغرامات(سجالت وإيرادات ومصاريف الدولة وسجالت الدواية والخطايا 

5 - مجلس الشرطة الحضرية المكلف، في إطار التحكم  رتها عناصرتقارير يومية حر

  .م1860 المؤسس سنة االجتماعي، بضمان أمن المواطنين وقمع الجنح والمخالفات

   : العينة وكيفية اختيارها-5

 أسماء استخرج  من خالل المعلومات المستخرجة من المصادر التي تحصل عليها الباحث، 

. 1865- 1864، و1861 كن معروفات عند الشرطة خالل سنوات النساء العموميات اللواتي

 الشاكية وموضوع  السكن عاهرة، غالبا بمكان200 عينة أولى تتألف من حوالي كونوبذلك 

لمبالغ ج ا استخركما وفي الحاالت التي تُقدم فيها المعلومة، وهو أمر نادر، ،واسم المشتكي

  .ائناة من قبل بعض الزبذالمؤ

 فهي من جهة ، تمثيلية بما فيه الكفاية لترخص ببعض االستنتاجات في رأي الباحثةوالعين - 

 إنها مأخوذة من اهرات المدينة؛ ومن جهة أخرىمن مجموع ع% 25 إلى 20تشكل حوالي 

  .حقبة زمنية واحدة ومن فضاء واحد

 كن في  اللواتيالزنجيات العاهرات تمثله فئة يمن العدد اإلجمال% 8نسبة تبلغ حوالي  -

  . األصل إماء

تمثلها النساء و، عينة الدراسةالفئة األخيرة من العاهرات في تمثل  ،%5نسبة حوالي  -

  .اليهوديات

   : أهم النتائج-6

  :  تمثلت نتائج الدراسة في مايلي

الفقر، واليتم، وانحالل األطر العائلية للجماعات الشعبية داخل المدينة، كلها عوامل كان  - 1

 .الِقوادةو  البغاءتشجع على

 عن عدة جوانب من حياة الفئات السفلى بالمدينة، وعاداتها، والنتائج ت الدراسةفكش - 2

االجتماعية للهجرة، واالستئصال، وتفكك التضامنات القديمة تحت تأثير اإلفقار الذي صعدته 

  .أزمة منتصف القرن الماضي
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، كانت تأوي أكبر عد من البدو واألجانبالمتألفة من و ، الفقيرة وسيئة االندماج المناطق- 3

 ال يدخل في باب الصدفة أن أشهر المومسات المعروفات لدى الشرطة  وفوق ذلك،العاهرات

 .كن نساء تنحدرن من أصل مغاربي وتقطن في الشوارع الصغيرة بالضاحية

ات من خالل األرشيفات يتضح أن الدروب واألزقة التي تأوي المومسات لم تكن فضاء - 4

الصالحات، مقصورة عليهن وحدهن، بل على العكس غالبا ما كانت تتعايش نساء اللذة والنساء 

، وكانت العائالت تقدم شكاية ضد  بينهم كانت تنشب خصومات، كماكما تشهد الوثائق بذلك

  .هذه المومس أو تلك إلرغامها على الرحيل

ا أن السلطات كانت تواجه بعض يستخلص من مختلف الوثائق والمراسالت المذكورة سابق - 5

  .الصعوبات في التحكم في حياة الترحل التي كان يعرفها البغاء داخل المدينة

كان البغاء يتمدد في الفضاء الحضري ويتقلص بحسب تقلبات الظروف واألوضاع  - 6

  .ومبادرات السلطة

اهرات خارج فهو بنبذه الع: كان الجسد االجتماعي مسؤوال على نزعتين متعارضتين - 7

سياسة العزل أو  -تدريجيا -بر السلطات على أن تتصور وتشغلاألحياء السكنية، كان يج

 بسبب حاجيات كن هذا الجسد االجتماعي نفسه كان، ل"األحياء المخصصة" ةصر خالقالح

 .المجتمع الذكوري
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III- 2-  ويمكن تقسيم هذه الدراسات كاألتي : الجزائردراسات في :  

III- 2- 1 .دراسات حول الفقر:  

دور الجماعات المحلية في مكافحة الفقر، دراسة ميدانية بوالية بعنوان،  :الدراسة االولى

 كلية قسم علم االجتماع والديمغرافيا رسالة ماجستير،  وهيبة ايت اعمر مزيان،، إعدادقسنطينة

  .2006 سنة  جامعة منتوري قسنطينة،العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،

  :مشكلة الدراسة. 1

   إن األهمية التي تحضاها الجماعات المحلية والمهام التي تقع على عاتقها البد وان تعمل 

بشكل يستطيع ان ينهض بالمجتمع المحلي، خاصة إذا تعلق األمر بالفئات الفقيرة، انطالقا من 

ح الدراسة سؤالين مواردها المحلية المتاحة، وظروف المجتمع المحلي، في ضوء ذلك تطر

  :رئيسيين هما

  ما هي السياسات التي تطبقها الجماعات المحلية لمكافحة الفقر؟ -

 هل هذه السياسات تساعد على تحسين أوضاع الفقراء؟ -

  : أهمية الدراسة. 2

كمن أهمية هذه الدراسة في كون أن مسالة القضاء على الفقر تدخل ضمن مخططات ت    

صادية الشاملة، حيث انه ال يمكن الحديث عن التنمية إال في التفكير التنمية االجتماعية واالقت

في إستراتجية التخفيف واستئصال الفقر، لما يحمل من أثار على التنمية ذاتها وتحقيق النمو، 

وكذلك على انتشار الجرائم وتفشي األمراض وتدهور البيئة، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في 

ب وخيمة على الكينونات االجتماعية واالهتمام بهذه الفئة يعتبر من الكشف ما للفقر من عواق

ضروريات تقدم المجتمع، كما أن فهم واقع وحياة وسلوكات ومتابعة أحوال هؤالء الفقراء من 

  .الخطوات األساسية لمكافحة الفقر

  :أهداف الدراسة. 3

  :   لهذه الدراسة هدفين رئيسيين هما

مدة من طرف الجماعات المحلية بخصوص مكافحة وصف وتشخيص السياسات المعت .1

 :الفقر، وتندرج تحته أهداف فرعية هي

وصف وتشخيص السياسات الصحية والتعليمية والسكنية، التي يتجه بها عمل  -

  .الجماعات المحلية وكذلك معرفة مستوى توفير الحاجات األساسية لألسر الفقيرة

تظم، كذلك تدريب وتأهيل هذه وصف نوعية المساعدات المقدمة وتوفير دخل من -

 .الفئة
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الوقوف على أهم المعوقات التي تواجهها الجماعات المحلية، سواء على مستوى  -

الموارد المحلية وتمويل المشروعات التي تخص الفقراء، أو على مستوى السياسات 

 .نفسها

ة وكشف تحديد األوضاع واألحوال الراهنة للفقراء ومدى تأثرهم بالسياسات المستعمل. 2

نوعية العالقة التي تربطهم بالسلطات المحلية، ومعرفة مدى وعيهم بهذه السياسات 

  .وموقفهم نحوها

  ومجمل األهداف هو عبارة عن وصف للواقع الفعلي لوضعية الفقراء من خالل السياسات 

  . التي تعتمد عليها الجماعات المحلية في مكافحة الفقر

  : فروض الدراسة.4

  : رئيسية هيضمت فرضية   

  .  ال تؤدي السياسات التي تطبقها الجماعات المحلية إلى تحسين ظروف معيشة الفقراء

  :     وتتمفصل هذه الفرضية إلى المؤشرات التالية

  . عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الفقر-

  . عدم وجود قواعد البيانات اإلحصائية عن الفقراء-

  .ى إلى تعميق الفقر االعتماد على المساعدات النقدية أد-

  . نقص االهتمام برنامج الخدمات االجتماعية-

  . انعدام مشاريع األسرة المنتجة-

  . عدم مشاركة الفقراء في اتخاذ القرارات لتحسين أوضاعهم-

 وجود مجموعة من المعوقات الموضوعية أدت إلى بلوغ السياسات إلى أهدافها -

 . المرسومة
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  : بيانات المنهج وأدوات جمع ال.5

  : المنهج-أ

، وذلك من خالل تشخيص الواقع الفعلي   اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي

لطبيعة الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية لمكافحة الفقر والوقوف على األساليب والسياسات 

ة، والتي المستعملة، وكذلك تشخيص واقع حياة الفقراء وأوضاعهم المعيشية وحتى النفسي

  .تستجوب الفقراء حولها وحول نوعية السياسات والمساعدات المقدمة والرضى عنها

  ولكن الدراسة لما تعذر عليها االتصال بمجتمع البحث، تبنت منهج المسح بالعينة لنقص 

  .اإلمكانيات والوقت المحدد لدراسة هذا المنهج غالبا

  : أدوات جمع البيانات-ب

  : أدوات لجمع البيانات هياستخدمت الدراسة ثالث

ستخدام المقابلة النصف موجهن وطبقت على عينة الجماعات المحلية، وذلك با :المقابلة .1

واستخدام المقابل الغير مقننة كان ضرورة منهجية فرضتها الدراسة، والتي تهدف إلى 

 .تشخيص الواقع الفعلي للفقراء، وذلك من خالل محاولة وصفه وفهمه

اعتمدتها الدراسة على عينة األسر الفقيرة، وكانت أسئلة االستمارة  حيث :االستمارة -

 ما بين مفتوحة ومغلقة 

 وهي المالحظة البسيطة التي استخدمت في الدراسة، وذلك من :المالحظة المباشرة .2

خالل مالحظة الوضعية والحالة السكنية لألسر الفقيرة داخل مقراتهم السكنية، 

  . كانت تعبر في غالب األحيان عن أسى وتذمر كبيرينوسلوكاتهم وتصرفاتهم، والتي

  : تمثلت نتائج هذه الدراسة فيما يلي :أهم النتائج. 6

 أغلبية المسؤولين في الجماعات المحلية يحددون مفهوم الفقر، على انه مفهوم عيش الكفاف -

  .وانعدام الدخل

فراد ذوي االحتياجات الخاصة  أغلبية المسؤولين يحددون الفئات المستهدفة بالمساعدة في األ-

  ).الخ..المسنين، المعوقين، النساء، األمراض المزمنة( 

 أغلبية المسؤولين يهتمون بمعرفة القدرة الداخلية لألسرة، دون النظر إلى األوضاع األخرى -

  .للفقراء

  . أغلبية المسؤولين ليس لديهم قواعد أو معلومات إحصائية عن الفقراء-

  .لين يعتمدون على اإلعانات النقدية المتكررة أغلبية المسؤو-

  . بعض األسر الفقيرة فقط هي التي تستفيد من مساعدات تدعيمية-
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  . أغلبية األسر الفقيرة يرون أن المساعدات المقدمة ال تكفيهم لقضاء حاجياتهم-

  . هناك نقص في االهتمام بالخدمات االجتماعية-

صة بالفقراء، وما هو متوفر يستفيد منه عامة السكان  ال توجد برامج للخدمات الصحية الخا-

  .وخاصة االغنياء منهم

  . أغلبية األسر الفقيرة أطفالهم يزاولون الدراسة-

 أغلبية األسر الفقيرة ال يملكون شروط السكن الالئق سواء تعلق األمر بطبيعة السكن أو -

  .حجم الغرف كذلك المرافق األساسية لسكن

  .عينة من الجماعات المحلية يرون أن قطاع السكن يتميز بمركزية صارمة أغلبية أفراد ال-

  . أغلبية أفراد األسر الفقيرة ال ينخرطون في جمعيات أو منظمات خاصة بالفقراء-

  . اغلب أفراد األسر الفقيرة يلجؤون إلى القطاعات غير الرسمية من اجل كسب قوتهم-

 عدم بلوغ الجماعات المحلية أهدف  هناك معوقات موضوعة ساهمت بشكل كبير في-

  .سياساتها

  

صباح  بمدينة بسكرة، إعداد، دراسة ميدانية بعنوان، الفقر وانحراف األحداث :ثانيةالدراسة ال

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية،،قسم علم االجتماع ، رسالة ماجستير،سليماني

  .2004سنة  ،محمد خيضر بسكرةجامعة 

  :دراسةمشكلة ال .1

 ت  مدينة بسكرة هي واحدة من المدن الجزائرية التي لم تكن بمنأى عن مختلف انعكاسا

األوضاع المتأزمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا،حيث مستها التغيرات الهيكلية على مستوى 

الكثير من مؤسساتها االقتصادية، وتم حل وخصخصة الكثير منها، وقد صاحب ذلك تسريح 

لينضموا إلى قائمة البطالين، وبالتالي إلى قائمة الفقراء ومن بحاجة إلى المساعدة، أالف العمال 

إضافة إلى ظاهرة انحراف األحداث التي أخدت في االنتشار بشكل ملفت لالنتباه سواء على 

مستوى الكم أو الكيف، خاصة في بعض األحياء الفقيرة التي أصبح اسمها مرتبطا باالنحراف 

  ".لشماليةكحي العالية ا"

  :  ومن هذا جاءت الدراسة تحت التساؤل األتي

  كيف يؤثر الفقر على األحداث ويؤدي إلى انحرافهم؟ وبتحديد اكبر، كيف يساهم الفقر في 

  .انحراف األحداث؟

  :أهمية الدراسة .2
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  تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع ذاته، كونه يعنى بدراسة ظاهرة على قدر 

األهمية، وهي ظاهرة الفقر وتحديدا عالقتها الوظيفية بانحراف األحداث وفي وقت كبير من 

أصبح فيه الفقر سمة من أهم سمات العصر نظرا لالنتشار الواسع له وفي كل أنحاء العالم دون 

  .ءاستثنا

 كما تكمن أهمية هذه الدراسة أيضا في طبيعة الفئة محل الدراسة، والتي تتمثل في األحداث 

  .حرفين، وهي فئة أخذة في االتساع حسب الجهات المختصةالمن

  

  :أهداف الدراسة .3

  :  جاءت أهداف الدراسة كاألتي

محاولة الوصول إلى فهم حقيقي لظاهرة انحراف األحداث وكيف يساهم الفقر في  -

  .حدوثها، من مختلف أبعادها

 . الفقراءالتعرف على أهم الظروف المصاحبة للفقر، والتي يعيش في ظلها األحداث -

 .معرفة كيف تساهم الظروف المصاحبة للفقر في تكوين االستعداد لالنحراف لديهم -

  :فروض الدراسة .4

  :   جاءت فروض الدراسة على النحو األتي

  .يؤدي الفقر إلى تهيئة األوضاع المساعدة على انحراف األحداث: فرضية رئيسية وهي

  : وتنطوي على مجموعة من الفرضيات الجزئية وهي

  .ؤدي ضعف إشباع الحاجات الضرورية للحدث إلى اتجاهه نحو االنحرافي -

 .تؤدي الظروف السكنية السيئة إلى تكوين االستعداد نحو االنحراف لدى الحدث -

 .يؤدي التفكك داخل اسر األحداث إلى المساعدة في اتجاههم نحو االنحراف -

  : المنهج وأدوات جمع البيانات .5

ه الدراسة المنهج الوصفي، بما يتضمنه من وصف استخدم الباحث في هذ :المنهج  - أ

  .وتحليل وتفسير بحكم انه أكثر المناهج مالئمة لهذه الدراسة

تمت االستعانة بمختلف أدوات البحث التي يتيحها المنهج الوصفي  :أدوات جمع البيانات  - ب

 .من مالحظة ومقابلة واستمارة

ن ذلك على مرحلتين، االولى أثناء وذلك باعتماد المالحظة بدون المشاركة وكا: المالحظة .1

القيام بالدراسة االستطالعية للتعرف على ميدان الدراسة وجمع البيانات األولية، أما 
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الثانية فكانت بمثابة تكميل لالستمارة، إذ تم فيها التحقق من المعلومات المصرح بها في 

 .االستمارة حول مختلف المحاور
 
عض المسؤولين المختصين حول الموضوع في مكتب  وقد تمت المقابلة مع ب:المقابلة .2

اإلدماج االجتماعي بمديرية النشاط االجتماعي، وكذا بمحكمة بسكرة وبالمجلس القضائي 

وبالدائرة، وذلك من اجل التعرف على مختلف جوانب الظاهرة واهم مظاهرها وأكثر 

 .المناطق التي تعرف معدالت مرتفعة لها بمدينة بسكرة

 سؤاال وزعت على 41قد االعتماد على استمارة االستبيان والتي تضمنت و: االستمارة .3

، وبيانات حول ضعف إشباع نأربع محاور، تضمن بيانات حول األحداث المنحرفي

الحاجات الضرورية لألحداث وعالقته بانحرافهم، وبيانات حول ظروف السكن السيئة 

ل التفكك داخل اسر األحداث لألحداث وعالقتها بانحرافهم، وأخيرا جاءت بيانات حو

 .وعالقته بانحرافهم

      :أهم النتائج .6

  :      وجاءت أهم نتائج الدراسة كاألتي

  .إن لضعف إشباع الحاجات الضرورية دورا في انحراف األحداث -

هناك عالقة بين الظروف السكنية المتواضعة وعالقتها باالنحراف، وبالتحديد دور  -

 . اتجاه األحداث نحو االنحرافالسكن في ظروف غير مالئمة في

 .إن التفكك داخل اسر األحداث يؤدي إلى انحرافهم -
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III- 2- 2- االنحراف دراسات حول:  

بعنوان، الضبط االجتماعي الرسمي والوقاية من الجريمة، دراسة استطالعية لجهاز : دراسة

ير، قسم علم االجتماع ايت عمر مزيان فوزي، رسالة ماجست: الشرطة بمدينة قسنطينة، إعداد

  .2003والديمغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 

  : أهميـة الدراسة-1

  :   تطرح هذه الدراسة هدفين رئيسيين هما

االستطالع عن آليات الضبط االجتماعي المتبعة من قبل جهاز الشرطة في الوقاية من  .1

 .الجريمة

  :   ويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من األهداف هي

االستطالع عن االتجاه الذي يسير عليه جهاز الشرطة في وظيفة الضبط االجتماعي  -

  .نحو الجريمة

االستطالع عن نشاطات وأساليب الشرطة في الوقاية من الجريمة ومجاالت العم ا  -

 .القانوني

وصف عالقة جهاز الشرطة بالمواطن ومحددات هذه العالقة، ومدى تأثر ممارسات  -

 . هذه العالقةالعمل الوقائي بنوع

االستطالع عن بعض المعوقات التي تقف حائال أمام تحقيق جهاز الشرطة لمهامه  -

 .ذات البعد الوقائي 

  .تحديد مالمح الضبط االجتماعي الوقائي الممارس من قبل الشرطة عن المواطن .2

  : وتندرج تحته مجموعة من األهداف هي

  .مثل جريمة السرقةالتعرف على بعض اإلجراءات الوقائية لدى المواطن  -

 .االستطالع على مدى تأثر المواطن بقواعد الضبط االجتماعي واالمتثال لها -

 .االستطالع على مدى استعداد المواطن للتعامل مع جهاز الشرطة و التعاون معه -

رصد مواقف المواطنين حول نشاط جهاز الشرطة ورسالته األمنية  وصورة هذا  -

 .األخير في ذهنهم

 كان هناك وعي امني للمواطن ضد الجريمة ومدى إدراكه ألهمية كشف فيما إذا -

 .اإلعالم األمني

تحديد االختالف الموجود في مالمح الضبط االجتماعي الشرطي عند المواطن  -

 .بحسب اختالف الفئة المهنية االجتماعية التي ينتمي إليها
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  : أهميـة الدراسة-2

اية من الجريمة وسبل مكافحتها والقضاء عليها،    تكمن أهمية الدراسة في كون أن مسالة الوق

تدخل ضمن مخططات التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة، من اجل هدف ما يكسبه 

  .المجتمع بالتنمية يجب أن ال تمتصه الجريمة

  كما تكمن أهمية الدراسة في التركيز على االهتمام حول كفاءة أجهزة العدالة الجنائية  بما 

از الشرطة، وذلك بغرض إحالل المنهج العلمي كأسلوب لعملها بدال من األساليب فيها جه

  .التقليدية التي تعتمدها

  : ة وفروضهاـ تساؤالت الدراس-3

  :   جاءت هذه الدراسة تنطوي على تساؤلين هما

 الضبط االجتماعي التي يمارسها جهاز الشرطة في الوقاية من الجريمة؟، ما هي آليات .1

 . جانب وقائي في عملية الضبط االجتماعي الذي يمارسه جهاز الشرطة؟أو هل هناك

ما هي مالمح الضبط االجتماعي الذي تمارسه الشرطة الوقائية من الجريمة عن  .2

المواطن؟ أو ما مدى تأثر المواطن بقواعد الضبط االجتماعي الوقائي الممارس من قبل 

 من الجريمة، وهل لديه وعي امني الشرطة، وهل يساهم المواطن في العملية الوقائية

 .في هذا المجال؟

  : أما فيما يخص فرضيا الدراسة فهي جاءت على قد التساؤالت وهي

إن آليات الضبط االجتماعي التي تمارسها الشرطة في التصدي للجريمة تتجه نحو  .1

 .القمع أكثر من الوقائية

الشرطة للوقاية من إن امتثال المواطن لقواعد الضبط االجتماعي التي تمارسها  .2

 .الجريمة هو امتثال نسبي

  : المنهـج وأدوات جمع البيانات-4

  بحكم أن الدراسة تنتمي إلى الدراسات االستطالعية، فان الباحث لم يتقيد بمنهج معين وإنما 

اعتمد على مجموعة من الطرق والتقنيات المنهجية التي تتناسب وهذه الدراسة وتحقق بذلك 

  . والوصول إلى الحقائق الواقعية والبيانات الموضوعية المطلوب جمعهاأهداف الدراسة،

   ومن األدوات والتقنيات المنهجية التي استخدمها الباحث، تقنية المقابلة المقننة في جمع 

البيانات الميدانية الخاصة بجهاز الشرطة، واعتمد في دلك على دليل المقابلة المقننة واختيار 

ة كان لالعتبارات منهجية، حيث أنها تسمح بجمع القدر الالزم من المعلومات الباحث هذه التقني

  .بشكل يمكن للباحث من استكشاف ما يريد معرفته من المبحوث
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   كما استخدم الباحث تقنية االستمارة في جمع البيانات الميدانية الخاصة بعينة المواطنين 

ن العينة ضمت أفراد من فئات اجتماعية ورأى الباحث أنها الوسيلة األنسب في ذلك، كون أ

  .ومستويات تعليمية وثقافية متباينة

  .  وكأداة ثانوية استخدم الباحث في جمع البيانات الميدانية تقنية المقابلة الحرة مع أفراد العينة

  واعتمدت الدراسة كذلك على تقنية المالحظة البسيطة بدون المشاركة، وظفت في تفسير 

ات، وقد واجه الباحث صعوبة في المالحظة تمثلت في صعوبة تحديد لوحدات وتحليل البيان

  .التي ستخضع للمالحظة، وصعوبة القيام بها في ظروف عادية ومستقرة

  :  أهم نتائج الدراسـة-5

  : تضمنت هده الدراسات مجموعة من النتائج ولعل أبرزها ما يلي

ئي هو الطريق األنجع للحد من اغلب أفراد الشرطة يرون أن انتهاج األسلوب الوقا .1

 .الجريمة والتقليل منها

 .بعض أفراد الشرطة ال يستوعبون مفهوم الوقاية .2

 .اغلب أفراد الشرطة يرون أن الوقاية إحدى عمليات الضبط االجتماعي .3

 .أن االهتمام الكبير للشرطة في مجال الوقاية هو في المجال اإلداري .4

 .الوقائي أساليب المراقبة واالستعالميستخدم جهاز الشرطة في ممارسة عمله  .5

 .جهاز الشرطة ينظم حمالت إعالمية أمنية بشكل غير منتظم حسب الظروف .6

 .يعتقد المواطنون أن القوة كفيلة بحل مشاكلهم .7

 .وجود نسبة من المواطنين ال تحترم القانون وتعارضه .8

 .ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية لجهاز الشرطة في مواجهة الجريمة .9

اعتماد أجهزة الشرطة على المنهج العلمي، والتزام الشرطة بصيغ البحث العلمي  .10

 . المتوفرة لديها
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  : التعليق على الدراسات السابقة

  يمكن أن نحدد استفادة الباحث من مختلف هذه الدراسات التي أجريت في الوطن العربي 

  :كاألتي

استطاع " المصريوفقراء الحضر سياسات اإلصالح االقتصادي " بعنوانففي الدراسة  - 1

  .الباحث معرفة بعض خصائص الفقراء في الحضر

فقد " اإلنحرافيأساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالسلوك " أما في الدراسة بعنوان  - 2

التعرف على أهم أشكال االنحراف الصادرة من استعان الباحث بهذه الدراسة من اجل 

 .ية المناطق العشوائفيبعض األبناء 

فقد  " األبعاد األمنية لظاهرة التسول في السعودية" أما الدراسة التي جاءت بعنوان - 3

استفاد الباحث من هذه الدراسة في محاولة استقصاء ظاهرة التسول الذي لم يحظ 

 .بالبحث الكافي وما تُسفر عنه من نتائج وتوصيات ومقترحات في هذا الشأن

لوجية تطبيقية لألنساق والعالقات السائدة بمجتمع دراسة انتروبو "أما الدراسة بعنوان  - 4

فاستفاد منها الباحث في تحديد أنماط وأشكال التسول " المتسولين باإلسكندرية 

 .بالمجتمع المصري، ومنه إمكانية التعرف على بعض أنماط التسول المستتر بالجزائر

فقد  "XIX   في القرنتونس أنثروبولوجيا البغاء في العالم العربي" في الدراسة بعنوان - 5

 تحديد أهمية الدراسة الراهنة من خالل مؤشر االنحراف االجتماعي أفادت الباحث في

 ).البغاء(المتمثل في الدعارة 

  
 

  : أما النواحي التي استفاد منها الباحث من خالل الدراسات التي أجريت بالجزائر فكانت كاألتي

فقد "  المحلية في مكافحة الفقردور الجماعات" فالدراسة التي جاءت بعنوان  - 1

استفاد منها الباحث في صياغته لتحديد بعض جوانب اإلشكالية، كما ساعدته 

  .على تحديد خصائص وسمات الفقراء بالمدينة الجزائرية

، دراسة ميدانية الفقر وانحراف األحداث "أما الدراسة التي جاءت بعنوان  - 2

 صياغة التساؤل الرئيسي للدراسة، فقد استفاد منها الباحث في" بمدينة بسكرة 

 .وفي تحديد أدوات جمع البيانات
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  :خالصــة

  

     وضحت الدراسات السابقة الصورة القاتمة التي كانت في ذهن الباحث وخاصة أن 

موضوع الدراسة يعتبر من ناحية المعالجة قليل التطرق إليه بالمتغيرات التي جاء بها 

غير التسول والدعارة وعالقتهما بالفقر، كما كشفت الدراسات الباحث والمتمثلة في مت

السابقة للباحث عن ندرة الدراسات في ما يخص عنصر الدعارة بالمجتمع الجزائري، 

 التي ال يتم  التطرق إليه توربما يرجع ذلك إلى اعتبار هذه الظاهرة من الطابوها

 المعلومات الخاصة بهذا بالمجتمع، مما خلق للباحث مجموعة من الصعوبات في جمع

  .المتغير
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  الفقـــر:   أوال
 
  :تمهيــد   

           الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسية 

األبعاد، وهي ظاهرة ال يخلو منها أي مجتمع، مع التفاوت الكبير في حجمها متعددة األشكال و

وطبيعتها والفئات المتضررة منها، وتشير التقديرات إلى أن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم 

  .بأنهم فقراء محرومون من الحدود الدنيا لفرص العيش الكريم اآلمن

جتمعات النامية، وبخاصة تلك التي يلهث نموها      وتتفاقم مشكلة الفقر في العادة في الم

االقتصادي وراء نموها السكاني، وباعتبار الجزائر من بين هذه الدول، فيبدو أن إشكالية الفقر 

ال زالت تفرض نفسها على أجندات المؤسسات التنموية بالجزائر، وتضع نفسها على قائمة 

  . دوما في ثقافتها وفكرهاأولوياتها، وتبقى الهاجس الذي يراودها، والحاضرة

     وقد اشتغلت على مدار السنين الكثير من الباحثين والمؤسسات على حد سواء بالبحث في 

ورغم  ،نت حلول نظرية أو عمليةدراسة هذه اإلشكالية وإيجاد الحلول الشافية لها، سواء كا

ا وطنيا يواجه كافة ذلك فان هذه اإلشكالية ال زالت تفرض نفسها بشكل متزايد كتحديا تنموي

مؤسسات الدولة وتفرض نفسها كالثابت الوحيد في الخطط التنموية الموضوعة وتأخذ مكان 

الصدارة في الخطاب الرسمي والشعبي انطالقا من القناعة الراسخة لدى الدولة في كافة 

نها مؤسساتها، بأن الفقر يمثل إشكالية وطنية يستوجب من الجميع العمل في بوتقة واحدة كو

  . تهدد االستقرار االجتماعي والسياسي في المجتمع
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IV-1-الفقر في الجزائر :    

تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أبرز القضايا والتحديات التي تتصدر قائمة المشكالت الملحة     

التي جعلت الحكومة الجزائرية تدعو إلى مكافحتها، إذ أعلنت وزارة التشغيل والتضامن 

ي أن ال وجود للفقر في الجزائر بدليل عدم تسجيل حالة وفاة بسبب الجوع وأن الجزائر الوطن

 من ميزانيتها للتحويالت االجتماعية بما  %8.7هي الدولة الوحيدة في العالم التي خصصت 

  . مليار دوالر25بـقدر خالل الخمس سنوات األخيرة 

ومية إلى عقد ورشات عمل وإجراء وضمن هذا المنظور التفاؤلي سارعت السلطات العم    

تحقيقات وإعداد مختلف البرامج لمكافحة الفقر واإلقصاء والعمل الحاسم للتقليل من انتشاره 

  .وفق أهداف التنمية العالمية

 في الساحة من خالل تصريحات مسؤولين في الحكومة المتداولةبيد أن تضارب نسبة الفقر   

واالجتماعي والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة وتقارير المجلس الوطني االقتصادي 

تؤكد عدم وجود معايير واضحة للقياس .. بالسكان والتنمية ومختلف األوساط السياسية والنقابية

.. االجتماعي وغياب دراسات جادة حول الفقر باإلضافة إلى االختالف في تحديد مفهوم للفقر

إما أن "ومقولة " السريع يأكل البطيء"كرس مقولة ويحدث كل هذا في عصر العولمة الذي ي

  ."تأكل أو تؤكل

وعمم هذه الصورة المتضاربة لنسبة الفقر في الجزائر تقارير برنامج األمم المتحدة للتنمية   

والبنك العالمي، بتصنيفها في خانة البلدان الفقيرة، مركزين على شواهد تشير إلى أنه بالرغم 

 مليار دوالر عام 80.1ية في البالد التي بلغ فيها احتياطي الصرف من تحسن الوضعية المال

، إال أن الجزائر تواجه مشكل التوزيع 2007مليار دوالر في  105.7 يتجاوز ويتوقع أن 2006

غير المتكافئ للدخل الوطني، ناهيك على تفشي ظاهرة البطالة، األمية، تدني مستوى المعيشة، 

وصنف .. ان في المناطق الريفية وضعف الخدمات الصحيةضعف القدرة الشرائية، الحرم

 173 من بين 103 الجزائر في المركز 2005مؤشر التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة لسنة 

  95.بلدا
 

  : في الجزائرآخر اإلحصائيات لظاهر الفقر •

 :96 والتنميةكشفت نتائج دراسة أعدها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان

بطلب من وزارة التشغيل والتضامن الوطني حول أحوال معيشة السكان وقياس الفقر في 
                                                 

، جزائرأي مستقبل للفقراء في ال: عبد المالك حداد:  95 www.chihab.net   18.10 ، على الساعة 30/10/2007 يوم التحميل.  
 
 
السابق  نفس المرجع : عبد المالك حداد:  96 www.chihab.net.    
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، وأشارت إلى أن الجزائر كانت مصنفة ضمن  %6الجزائر إلى تراجع نسبة الفقر إلى أقل من 

  .البلدان الفقيرة لكنها تنتمي اآلن إلى حظيرة البلدان ذات مستوى تنموي متوسط

 43 أسرة جزائرية موزعة على مستوى 5080سة التي مست عينة تتضمن وأظهرت الدرا

والية بالمناطق الجغرافية األربع للوطن شماال وجنوبا وشرقا وغربا، وبالمناطق الساحلية 

 أن 2006 – 2004 والسهبية والهضاب العليا، في الفترة الممتدة ما بين والصحراويةوالجبلية 

 التي بلغت لمسجلة خالل العشر سنوات الماضية مع نسبة الفقر امقارنة  %5.7نسبة الفقر بلغت 

  .2005سنة  %11.1 ثم إلى 1999سنة   %17، وانخفضت إلى  %22 بـ 1995ذروتها سنة 

 كوالية منكوبة بالنظر لالنخفاض الخطير في المستوى تيارت وصنفت الدراسة والية    

جتماعية والصحية والنقص الفادح في المعيشي للعائالت القاطنة بها وتدهور الوضعية اال

 فيما من األسر فقيرة  %36ضروريات الحياة، حيث جاءت في مقدمة الواليات بتسجيل نسبة 

أيضا، لكن بأقل تدهور   %36 وأدرار تسمسيلتسجلت ذات نسبة العائالت الفقيرة في واليتي 

، وهرانصل في كل من بينما ت  %32 نسبة غليزان وتمثل هذه الشريحة في ،بتيارتمقارنة 

 4 األغنى بعد أن سجلت بها أقل نسبة الطارفوتعد والية  ، %5، المدية وتلمسان إلى تيبازة

  .منها تتواجد بالهضاب العليا  %61 بلدية فقيرة عبر الوطن، 46 وأقرت الدراسة وجود ،%

 5.5رون بـوخلصت الدارسة إلى أن األشخاص الذين تم إدراجهم تحت عتبة الفقر العام يقد  

 أما فيما م1995سنة  %14.9 ووصل قبل ذلك إلى 2000 سنة %8بعدما كان في حدود  %

 في حدود 1998بعدما كانت سنة % 2.7يخص الفقر المدقع فإن النسبة استقرت عند حدود 

كما أكدت الدراسة أيضا تراجع معدل عتبة الفقر بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون بأقل ، 3.6%

 ألف من 400 ألف أو 300 أي ما يعادل %0.6لليوم، إذ أنهم ال يمثلون سوى  دوالر 1من 

  .مجموع الجزائريين فقط، فيما أصبحت المصاريف اليومية للمواطن تفوق دوالرين في اليوم

مكان : وقد اعتمد هذا المركز عدة معايير لوصف مالمح الشريحة السكانية الفقيرة وهي    

لمسؤول األسرة، المستوى التعليمي لرب األسرة، الفئة المهنية اإلقامة، الوضعية الزوجية 

 وأشار التقرير إلى أن األسر الفقيرة في الجزائر تتميز بخصائص ،االجتماعية لرب األسرة

الريفية، وطغيان العنصر النسوي، والحالة الزوجية الصعبة، والسن المنخفض، وانعدام 

الحصاد كمصدر للتدفئة، باإلضافة إلى عدم امتالك المستوى تعليمي، كما أنها تستعمل بقايا 

عداد كهربائي، والسكن في البيوت التقليدية، واستخدام الغاز أو الشمع من أجل اإلنارة، وعدم 

كما كشف التقرير عن تفشي األمراض المزمنة . التوفر على شبكات التطهير وصرف القمامات

  .وسط األسر الفقيرة وضعف الخدمات الصحية



 - 99 -

أرجعت الدراسة انخفاض نسبة الفقر في الجزائر إلى أسباب كثيرة، من بينها تنوع و   

 رة للتشغيل وانخفاض نسبة الخصوبةالنشاطات والمشاريع االقتصادية التي فتحت آفاقا كبي

 7 إلى 6 ما بين يتراوحمشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن متوسط حجم األسرة الجزائرية 

 فأكثر نووية وهذا قد يكون له تأثير جيد على نسب الفقر على المدى أشخاص، وأنها باتت أكثر

  .الطويل

  :تضارب في األرقام والفقر واحد •

تعتبر النسبة الجديدة، التي كشفت عنها دراسة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة     

 من خالل ولةمتدا في الساحة بعد ثالث نسب ظلت متداولة، رابع نسبة 97بالسكان والتنمية

التصريحات المتضاربة بين مسؤولين في الحكومة وتقارير المجلس الوطني االقتصادي 

واالجتماعي الذي كشف رئيسه السابق محمد الصالح منتوري، أن كل التقارير والمعاينات 

 قبل أن يعلن رئيس ،%23الميدانية لألوضاع االجتماعية للسكان تؤكد أن نسبة الفقر بلغت 

 إلى %23 أن نسبة الفقر انخفضت من 2006ة في خطابه أمام العمال في شهر فيفري الجمهوري

  .2009 مع حلول عام %10  على آمال أن تبلغ حدود الـ%13حدود 

 إلى القول إن نسبة ،2005 ماي في شهر "أحمد أويحيى"فيما ذهب رئيس الحكومة األسبق     

، ليصرح أن "جمال ولد عباس"الوطني  قبل أن يخرج وزير التضامن %17الفقر ال تتعدى 

 ،وهو الرقم الذي شككت فيه عديد األوساط السياسية والنقابية ، %8نسبة الفقر انخفضت إلى 

 اللذان شككا في أن تكون نسبة الفقر قد انخفضت إلى ∗"لويزة حنون"و  ∗"أبو جرة سلطاني"

 وانخفاض مستوى المعيشة  بالنظر إلى الظروف المعيشية التي تعرفها البالد،%13أقل من 

وفشل سياسات التنمية االجتماعية باإلضافة إلى سياسة الخوصصة التي أدت إلى غلق مئات 

  .المؤسسات العمومية وتسريح آالف العمال

 "المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية"وفي سياق نتائج دراسة   

ان القاعدية التابعة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف أفضت دراسات وتحريات قامت بها اللج

 عائلة تم 199292إلى تحديد قُرابة مليون عائلة فقيرة موزعة عبر مختلف واليات الوطن، منها 

 ألف عائلة مقابل 200 وتم إحصاء حوالي ،2006تسجيلها خالل الثالثي األول من سنة 

  .2005و 2004 ،2003جمع الزكاة لسنوات  عائلة محتاجة، تم تسجيلها خالل حمالت 606611

                                                 
. نفس المرجع السابق: عبد المالك حداد:  97 www.chihab.net  .  
.رئيس مجتمع حرآة السلم:  ∗  
.الناطقة باسم حزب العمال:  ∗  
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 ،2001 المتمركزة في الكويت سنة "مؤسسة التخطيط العربي"فيما أرجحت دراسة قامت بها    

 وأخذت في االعتبار التوجهات على المدى 1966والتي تعقبت مستويات الفقر في الجزائر منذ 

ر النفط المرتفعة التي سمحت البعيد، التراجع الكبير في نسب الفقر في الجزائر إلى أسعا

 باإلضافة إلى مستويات ،للحكومة بإنجاز عديد المشاريع الكبرى في مجاالت الخدمات والفالحة

التعليم العالي والتعليم وانخفاض نسب الخصوبة واستفادة أكبر من الماء النقي والصرف 

  .حضريةالصحي والكهرباء وانتقال السكان من المناطق القروية إلى المناطق ال

وعلى عكس ذلك، أشار تقرير الديوان الوطني لإلحصاء إلى أن ثلث العائالت الجزائرية    

 من الفالحين أرباب أسر %50 من األجراء يعيشون تحت الحد األدنى للفقر، و%45فقيرة، و

 منهم يقل %30منهم عاطلون عن العمل و %10 من أرباب العائالت أميون، و%60فقيرة، و

 هذا إلى جانب نزوح ، دوالرا80ي عن ستة آالف دينار جزائري أي ما يعادل دخلهم الشهر

.. مليون مواطن من األرياف إلى المدن بسبب األزمة االقتصادية وتردي األوضاع األمنية 1.6

 قد أشار إلى أن نسبة الفقر في 2006فيما كان تقرير للبنك العالمي صدر في شهر أبريل 

  .النظر إلى اإلمكانيات االقتصادية للبالدالجزائر ما تزال مرتفعة ب
 
 

  : الفقر البشري في الجزائردليل  وهذا رسم بياني يبين    

  
  .2006تقرير التنمية البشرية : المصدر
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IV- 2-أسباب الفقر :  

قد تعددت أسبابه بهذا التعدد بما أن الفقر متعدد المفاهيم واألشكال من مجتمع إلى أخر،  ف   

الكبير وهذه مختلف األسباب التي تؤذي إلى الفقر في العالم والدول النامية والدول العربية على 

  :وجه الخصوص نحصرها فيما يلي

 الدراسات إلى أن من أبرز أسباب الفقر اليوم في تلخص مختلف : أسباب الفقر في العالم-أ

  : هيالعالم

ذ بداية التسعينات، حيث أخذ نسق العولمة في التسارع، تقلص الناتج  من:ظاهرة العولمة •

الداخلي العالمي، واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتزايد عدد الفقراء في 

 وقد تزايد عددهم حتى في أغنى البلدان مثل الواليات ،العالم إذ فاق المليارين من البشر

 مليون 32.9 من 2001لتوزيع فقد ارتفع عدد الفقراء سنة المتحدة األمريكية نتيجة سوء ا

   . مليون فقير في سنة واحدة1.7بزيادة  أي 34.6فقير إلى 

وقد بينت التجارب أن تحقيق النمو ال ينجر عنه ضرورة تحقيق التنمية البشرية إذا لم   

 محترم لكن ذلك لم  فالبشرية قد حققت في الثمانينات نسبة نمو عام،يصحبه توزيع عادل نسبيا

   .يمنع زيادة عدد الفقراء المدقعين في نفس الفترة زيادة قدرت بمئة مليون فقير جديد

 عبرة في األشهر األخيرة، فقد خسرت االنتخابات الحكومةُ التي حققت نسبة "الهند"ولنا في  

شمل فئات شعبية نمو مرتفعة ألنها لم تعمل بما فيه الكفاية على ترجمة ذلك النمو إلى تنمية ت

   98.أوسع

لكنها زادت في فقر بلدان و، زادت في غنى الدول الغنيةيمكن القول إجماال إن العولمة     

  .الفقيرة

حيث ال تزال الدول : تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة االحتباس الحراري •

لسامة من األغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات ا

مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون 

أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب األرض ربما يصاب بشيخوخة 

  .مبكرة نتيجة لظاهرة االحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة األوزون

ن علماء المناخ حيث أنهم يؤكدون أن الكوارث الطبيعية التي وتأتي النتائج مروعة على لسا  

تلحق بالكوكب اليوم ما هي إال نتيجة من نتائج استهتار الدول الصناعية وعدم مباالتها، ومن 
                                                 

 htm.Taieb9A%3C%pauvret/barDHMen/arabic/tn.org.aihr.www://http  الفقر وحقوق اإلنسان:الطيب البكوش. د: 98 

  .13.20 على الساعة 17/12/2007يوم التحميل 
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الزالزل واألعاصير والفيضانات والجفاف والتصحر، وكلها ظواهر : ضمن هذه الكوارث

  .تؤدي إلى إفقار الشعوب وتشريدها

 منذ سقوط االتحاد السوفياتي وإمساك الواليات المتحدة األميركية :لقطب الواحدهيمنة ا •

 بقيادة العالم تفاقمت معضلة الفقر، فالسعي إلى -الرقم واحد على الئحة الدول الغنية-

تأكد السيطرة على العالم وبسط النفوذ قادا في كثير من األحيان إلى إفقار الدول أثناء 

  .ترويضها

ت االقتصادية، وغزو واحتالل الدول لمالحقة المارقين، وتأييد سياسة االحتالل سعيا فالعقوبا  

وراء السيطرة على المواقع اإلستراتيجية في العالم، كلها أمور أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر 

  .وحولت شعوبا كانت في األصل غنية إلى حالة من الفقر الشديد

ب المتضرر األول من هذه السياسات، وفي أفغانستان ففي فلسطين وليبيا والعراق كانت الشعو

ويشير . تردت األوضاع التي لم تكن بالجيدة أصال إلى درجة تصل إلى حد الكارثة اإلنسانية

المراقبون إلى أن الوضع مهدد بالتردي وقائمة الدول مرشحة للزيادة إذا لم ترتدع األطماع 

  .لواحد الساعي للسيطرة على العالمالسياسية أو يتحرك العالم لكبح جماح القطب ا

 حيث يشير المهتمون بظاهرة الفقر في العالم إلى أن :نتائج وتبعات عهود االستعمار •

 هو أن هذه الشعوب الهاويةالسبب الذي جعل كل ما سبق يصل بالشعوب إلى حافة 

  .كانت قد استنزفت خيراتها خالل عقود من االستعمار تعرضت فيها لنهب جل ممتلكاتها

ورغم مناداة الدول الغربية بالعدالة واحترام حقوق اإلنسان التي من أهمها احترام الممتلكات، 

فلم يسمع صوت واحد يطالب بدفع تعويضات لهذه الدول التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت 

  99.مضى لما هو لها، ويعيدون السبب إلى شدة ضعف الضعيف وقوة القوي

  :العربي والدول النامية أسباب الفقر في العلم -ب

الحروب المتعاقبة والنزاعات المسلحة الطائفية التي خلفت دمارا كبيرا والزالت تنهج  •

  .نفس الطريق

الحصار والعقوبات االقتصادية والغزو الذي أفرخ الضغوط من اجل إضعاف وإفقار  •

وتيمور الخصم خير مثال ما يصل في العراق ولبنان وأفغانستان ودول القرن اإلفريقي 

من  %32 التي أصبحت نسبة أذربجانالخ نأخذ على سبيل المثال دولة .... الشرقية 

  .1988 خالل سنة  %4سكانها يعيشون تحت خط الفقر مقارنة ب 

  .الجشع والتسلط والحكم االستبدادي المستعبدو والحرمان االجتماعي، المساواةعدم  •

                                                 
  .، نفس المرجع السابق العولمة واالحتباس الحراري من أسباب الفقر في العالم:مريم بنت زيدون : 99
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  .ات العامة في المجاالت الحيويةإهمال الموارد الطبيعية رغم وفرتها واالستثمار •

  . الكبير في الدخلالتفاوت •

  .ارتفاع نسبة النفقات العسكرية •

  .الثقافة المؤسسية العربية الجامدة، وسوء التنظيم وانعدام اإلدارة النزيهة •

النمو الديموغرافي العربي الذي يسبب االنفجار السكاني بحيث يحتل أعلى نسبة في  •

  .لدول الناميةالعالم حتى بالقياس مع ا

  100.الركود والتراجع اإلجمالي وضعف القوة اإلنتاجية •
 
  : أسباب الفقر بالجزائر-جـ

  بما أن أسباب الفقر متعددة بتعدد المجتمعات واختالفها فبدون شك إن أسباب الفقر  •

بالمجتمع الجزائري تختلف عنها بالدول األخرى، بالرغم من اشتراكها في مجموعة 

األسباب الخارجية كالعولمة على وجه الخصوص وغيرها ولعل من ابرز كبيرة من 

 :   أسباب الفقر بالمجتمع الجزائري األسباب اآلتية ذكرها

  :البطالة •

 الحديثة والمنظمة عن معدالت البطالة في الدول اإلحصاءاتعلى الرغم من نُدرة     

تعبر بشكل عام عن ضخامة ظاهرة إال أنها  العربية،وعدم تطابق أو اتفاق ما هو متاح منها،

 مابين يتراوحفمعدل البطالة الكلية الحالية للقوى العاملة العربية ، البطالة،خاصة بين الشباب

 أو ما يقرب من عشرة ماليين نسمة وفق تقديرات التقدير االقتصادي العربي %11.5حوالي

عن العمل وفق وقائع مليون عاطل 12.5 أو حوالي%14ونحو ،)1999األمانة العامة(الموحد

وتُعتبر هذه من أعلى معدالت البطالة  ،2000عاملمنظمة العمل العربية  مؤتمر العمل العربي،

فمثال يصل  ومن الطبيعي أن تتباين معدالت البطالة مابين الدول العربية منفردة،.في العالم

  .)1999 العامة األمانة( في كل من الجزائر واألردن واليمن ولبنان% 20حواليالمعدل إلى 

أي ما يعادل   مليون بطال عربي15وقد جاء في تقرير البنك الدولي أن هناك ما يزيد على    

 مليون في آفاق 25الى من قوة العمل العربية،ويتوقع أن يتضخم هذا الرقم %25 -15من 

أن إلى  2000في عام   وتُشير وقائع مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية،،2010سنة

غالبية العاطلين عن العمل من الشباب،حيث تزيد نسبتهم إلى إجمالي العاطلين عن الثلثين في 

أما معدالت البطالة بين الشباب الخريجين نسبة إلى القوى العاملة ...كل من مصر والجزائر

  .في كل من تونس والمغرب والجزائر %40،فقد تجأوزت)24-15منفئة العمر (الشابة
                                                 

   يوم التحميل 2007/10/20 على الساعة http://sabahchergui64.blogspot.com/   .11.35: ظاهرة الفقر في العالم .. معضلة تنذر بالخطر   100
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نات منظمة العمل العربية إلى أن ظاهرة بطالة حملة الشهادات التعليمية قد وتُشير بيا   

حيث بلغت معدالت بطالة هذه الفئة إلى معدالت بطالة  استفحلت في العديد من الدول العربية،

  .ثالثة أضعاف في الجزائر األميين،

شابة من المجتمع وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن معدالت البطالة في أوساط الشرائح ال   

  . المقاييس والمعدالت العالمية وتتجاوزمرتفعة،

 واالنعكاسات االجتماعية والشك أن تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع ُيفرز جملة من اآلثار   

أي من البطالة إلى اإلقصاء ومن  فهي قد تؤدي تدريجيا إلى سلسلة من الحاالت المختلفة،

كما أنها تزيد من حدة الفوارق االجتماعية  ميش إلى الجنوح،ومن الته اإلقصاء إلى التهميش،

وهكذا يصاحب البطالة نوع من الضعف وعدم ... بين أفراد المجتمعالمساواةوالشعور بعدم 

 العالقة بين  وإضعاففهي تعمل على تفكيك النسيج االجتماعي، استقرارية أشكال االندماج،

ع نفسها ملقاة على هامش المجتمع وال تتمتع بنفس األفراد والمجتمع،حيث تجد فئة من المجتم

االمتيازات التي تكتسبها فئات أخرى،فانقسام المجتمع إلى طبقتين،طبقة مستقرة في عمل ثابت 

وأخرى محرومة من هذا النوع من العمل يؤدي إلى تالشي التماسك االجتماعي والشعور 

ة الكتساب دور ومكانة في بالنقص،فالعمل ال يمثل مصدرا للدخل فحسب بل هو وسيل

  101.المجتمع

  : تدني المستوى التعليمي •

كمحو ( أصبح من المعترف به لدى الجميع اليوم ،أن المشكالت والقضايا التربوية والثقافية

لبلد ما من البلدان ) األمية وإنشاء وترقية األنظمة الوطنية للتعليم وبلوغ وضع جديد كيفيا للثقافة

وليس من قبيل الصدفة أن نالحظ ، لتحوالت االقتصادية واالجتماعيةتؤثر وتشارك في مجال ا

والبد هنا من أخذ مفهوم التربية أو ، العالقة الجدلية بين الجوع واألمية والتخلف االقتصادي

إن العمل على التنشئة الذهنية واألخالقية ...التعليم في عالقته بالتنمية االقتصادية أو االجتماعية

بل إن التربية وبخاصة التعليم هو من العوامل  ة لم يعد الهدف الوحيد للتربية،لألجيال الجديد

   102.األساسية للتقدم التقني واالقتصادي واالجتماعي

وتعلمنا دروس التاريخ أن االنتكاسات الحضارية والتاريخية التي ُمنيتْ وما زالت ترسف     

ا إلى حالة التخلف والجهل والتبعية التي تحتها األمة العربية، تعود في أغلبها إن لم تكن كله

  .تقف كشاهد عيان على فشل تلك المشاريع الفكرية العربية

                                                 
 ،2006 جانفي الجزائر، ،07 مركز البصيرة للبحوث والدراسات اإلنسانية،ع مجلة دراسات اقتصادية، البطالة واإلقصاء االجتماعي،: زكية ستي :  101

.126 ص  
.173 ، ص1990 سنة تونس، الدار العربية للكتاب، م الثالث ونمو التخلف،العال: محمود عبد المولى:  102  
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  :الفساد والبيروقراطية •

 في عصرنا، وهو يكشف عن وجهه القبيح يالفساد يمثل الشر األساس "بيتر آيغن"يقول      

ويحول دون حلها على في كل مكان، ويكمن في جذور جميع المشكالت ذات األهمية تقريباً، 

األقل ويحدث آثاره المدمرة في مناطق العالم الفقيرة، حيث يدع الكثير من ماليين البشر أسرى 

 103".البؤس والفقر والمرض والصراعات وأشكال االستغالل الوحشية المتجبرة

 وعدم االكتراث بمصالح المجتمع والمواطنين اإلجراءات، وتعقيد بسبب البطء في التصرف،  ف

اريع النهضة االقتصادية فالتعفن اإلداري المثقل بموروثات البيروقراطية ُيساهم في تعطيل مش

أربعه   الذي يصدر عن منظمة الشفافية العالمية،2005وقد رصد تقرير الفساد لعام ، المنشودة

ومن ثمة على تكلفة الخدمات  جوانب يؤثر فيها الفساد بدرجة كبيرة جدا على البنية التحتية،

  :تتمثل في أن بالنسبة للفقراء من خالل رفعه لتكلفة رأس المال،

وأن  الفساد يؤخر ويقلص اإلنفاق االستثماري على البنية التحتية على المستوى الكوني،  -1

  .خفضا متواضعا في الفساد سوف يعظم االستثمارات في االتصاالت

  .االستثمارات في البنية التحتيةالفساد يقلص النمو الذي يتم تخليقه عبر اإلنفاق على   - 2

  .الفساد يرفع تكلفة تشغيل المستوى المتوافر من خدمات البنية التحتية  - 3

الفساد يقلل نوعية ومستوى البنية التحتية،ويقلص القدرة على االستفادة منها خصوصا   - 4

  .بالنسبة للفقراء

 ،المساواةاالقتصادي،ويكرس عدم فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غير مباشر ألنه يعرقل النمو    

ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام،ومن خالل قنوات أخرى عديدة فإنه يقف عائقا أمام تخفيف 

وقد أظهرت الدراسات األمبريقية أن الفقراء يدفعون نصيبا من دخولهم على ، حدة الفقر

  104.األغنياء من أكثرويعتمدون على الخدمات العامة   أكثر من األغنياء،الرشاوى

 400 -300فيما تهدرمن  مل دوالر،75توفير وعلى سبيل المثال يتطلب حل مشكلة البطالة   

  .مل دوالر بسبب الفساد المستشري بكثرة في العالم العربي

 من منظور اقتصادي ذكرت ،الفساد اإلداري    ففي المؤتمر األخير الذي عقد بالكويت عن 

حجم الخسائر التي تلحق "لسان رئيسها في هذا المؤتمر أن على "*منظمة الشفافية الدولية"

 مليار 400يقدر بأكثر من . باالقتصاد العالمي نتيجة انتشار ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة

                                                 
 ص 2005  ، سوريا، سنةدمشق,  قدمس للنشر والتوزيع،محمد حديد: رجمةت) شبكات الفساد واإلفساد العالمي(أفكار تمهيدية، في آتابه ) بيتر آيغن(ـ  - 103
17.  

104 :  Corruption ,Poverty,& Inequality , http :www .world bank.org/publicsector/anticorrupt/corpov.htm  يوم التحميل .
. 15.35لساعة على ا. 20/10/2007  
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 وأوضح رئيس المنظمة أن ظاهرة الفساد أصبحت من المظاهر الرئيسية التي ،"دوالر سنوياً

االقتصاد العالمي، وتؤثر سلباً في مسيرة الدول تهدد جميع أشكال التطور التي يشهدها 

مشيراً  على جميع األصعدة والمستويات، االقتصادية وسعيها نحو تحقيق أعلى معدالت النمو

إلى أن الفساد في العديد من دول العالم ينطلق أحياناً من ضعف السلطة السياسية أو نتيجة 

  105.إلغفال تطبيق القوانين

ينشأ الفساد من  حيث د وعالقة الفساد بالفقر في مختلف الدول العربية،وتتشابه ظروف الفسا   

خالل بيروقراطيات تتنامى جميعها بالتوازي مع طبيعة أنظمة الحكم منها البيروقراطية الملكية 

ويؤدي االستئثار  وبيروقراطية العائلة والعشيرة، ،وبيروقراطية الحزب، وبيروقراطية الدولة،

اء من الدعم صوى من الفقر االجتماعي،يكون نتيجتها عدم استفادة الفقربالحكم إلى حالة ق

وهو النهج الذي أكده تقرير  وإجهاض سياسة استهداف الفقراء بالدعم، الحكومي ومن الخدمات

  .2004 لسنة التنمية

  :التوزيع غير العادل للثروات الوطنية •

هكذا وصف الرئيس الجنوب " لفقراءالعالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من ا   "

 معضلة الفقر التي تزداد يوما "بجوهانسبرغ"السنة الماضية في مؤتمر األرض " مبيكي"أفريقي 

بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى المجاالت، ورغم جني الكثير من خيرات 

ستة مليارات من البشر الذين الكوكب التي ُيجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية لل

إذ تبلغ ثروة ثالثة من أغنى أغنياء العالم .يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد األدنى من العدالة

 نسبتها تتجاوز من أغنى أغنياء العالم 200 دولة، كما أن ثروة 48ما يعادل الناتج المحلي ألفقر 

أن الفقر في حقيقة األمر هو الوجهة  من سكان العالم مجتمعين،وفي ذلك بيان على %41دخل 

 وانعدام العدالة التي هي السبب األساسي الذي والالمساواةاألخرى لصور التمايز االجتماعي 

ظل وما زال يهدد الحياة البشرية والحضارات اإلنسانية سواء على مستوى األفراد أو 

  .والالمساواةالجماعات والدول والمجتمعات والتمايز االجتماعي 

ال يخلو المجتمع الجزائري من تفشي مظاهر التمايز االجتماعي الفاحش أحيانا،الذي ينعكس و

بالالمساواة سلبا على التماسك االجتماعي فهذه االزدواجية في المجتمع الجزائري تنمي الشعور 

عند الفئة المحرومة من العمل الثابت،كما أنها تؤدي إلى استقرار شعور باالنتماء في النسيج 

عند هذه الفئات والتي تؤدي حتما إلى تفاقم واإلفقار الجتماعي والى زيادة ظاهرة اإلقصاء ا

  106.الهامشية أو أكثر إلى اإلدمان والجنوح
                                                 

.17 ص 2006، دمشق، سورية، منشورات اتحاد الكتاب العرب التنمية، - اإلصالح-االقتصاد السياسي، الفساد:  منير الحمش- - 105  
.128 ص المرجع السابق،: زآية ستي:  106  
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فعلى الرغم من أن الوضعية المالية للدولة الجزائرية مريحة في السنوات األخيرة ،حيث     

 الفقر ما فتئت تتنامى في المجتمعإال أن جيوب  شهدت أسعار البترول ارتفاعات متواترة،

ولم تلمس العديد من الفئات في المجتمع الجزائري مثل هذا  فالرخاء المالي لم يتجسد ميدانيا،

ما يعمق من حدة الفوارق االجتماعية على  وهو التحسن على مستوى الجبهة االجتماعية،

 بين  تراوحتدا خيل لها،الرغم من أن الجزائر سجلت خالل السنوات األربع الماضية أعلى م

وأن نسبة زيادة السكان ونسبة الخصوبة عرفت تراجعا كبيرا خالل   مليار دوالر،31و 18

  . منتصف التسعينات%3  مقابل%1.5  حاليا نسبةتتجاوزالخمس سنوات الماضية،إذ ال 

جات ومع ذلك تبقى الزيادات الطفيفة المسجلة في كتلة األجور بعيدة عن الوفاء باحتيا    

المواطن الجزائري البسيط الذي ما فتئ يستيقظ على وقع زيادات في أسعار المواد االستهالكية 

يحدث هذا في الوقت الذي تسجل فيه مدا خيل الدولة أرقام قياسية في االرتفاع  الضرورية،

غير أن ذلك لم ينعكس على واقع معيشة  السيما مع الطفرة التي شهدتها أسعار البترول،

  .تزال قدرته الشرائية ضعيفة طن الجزائري الذي الالموا

IV- 3-خصائص الفقراء والفقر في المدينة الجزائرية :  

الفقراء واحدة في العالم، وان وجد اختالف فهو اختالف طفيف جدا، بمعنى  خصائص إن    

يمكن أن نجد بعض الخصائص غائبة في دولة على غرار دولة اخرى، وهذا راجع لطبيعة 

  .تمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيةالمج

 اوسكار"   ويرجع الفضل في تحديد سمات وخصائص الفقراء إلى الباحث االنتربولوجي 

" يمكسيكو سيت"الذي توصل من خالل دراسة التي أجراها على األحياء المتخلفة في " لويس

 "بورتوريكو"ك، ثم في بين أبناء بعد ذل" بورتوريكو" تم في "Vecindades"والت تعرف باسم 

، إلى أن هناك عناصر مشتركة بين الفقراء أينما وجدوا وان "نيويورك"الذين يعيشون في مدينة 

هناك ثقافة تضم األفراد، ذوي معدالت الوفاة العالية نسبيا، ومتوسط عمر قصير ومستويات 

في المجتمع كالنقابات منخفضة من التعليم والمشاركة الضعيفة في المنظمات الموجودة 

واألحزاب السياسية، وبعدم المشاركة في الرعاية الطبية وغيرها من البرامج والخدمات 

االجتماعية وقلة االنتفاع بالتسهيالت، والمرافق التي تقدمها المدينة، وانخفاض مستوى المهارة، 

البيت، كما وعدم وجود مدخرات وكثرة االقتراض وعدم وجود مخزون من مواد الغداء في 

 إلى الخصوصية وكثرة اللجوء إلى العنف بما في ذلك ضرب األطفال، رتتميز حياتهم باالفتقا

والزواج يتم بالرضى المتبادل دون تدوين وكثر حاالت هجر الزوج للزوجة واألطفال، وتتركز 
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يضا األسرة حول األم، كما تبدو التسلطية داخل األسرة بشكل واضح، ومن السمات المشتركة أ

   107.الشعور باالستسالم والقدرية

  

  

  :   وعليه يمكن تحديد سمات وخصائص الفقراء بالمدينة الجزائرية على النحو األتي

فالغالب على الحالة الصحية للفقراء بالمدينة الجزائرية أنها تمتاز : الحالة الصحية .1

ة إصابة بالتدهور العام سواء على المستوى الجسدي أو العقلي، كذلك ارتفاع نسب

األسر الفقيرة باألمراض المزمنة، وهذا راجع إلى ارتفاع تكاليف تحمل العالج 

 .الالزمة

فنجد أن نوع وكمية الطعام الذي تتناول األسر الفقيرة ال يلبي : الحالة الغذائيـة .2

حاجاتها الجسمية، كما أنها ترتبط بأسعار السوق، فهي ال تختار أنواع الطعام بل 

عار السوق المعروضة، وهذا ما يزيد في تدهور حالتها الصحية، حسب ما تفرضه أس

 .وعدم قدرتها على مواجهة متغيرات الطبيعة

تفتقد سكنات الفقراء إلى المرافق األساسية، كغياب أنظمة الصرف : الحالة السكنيـة .3

الصحي، أو تداخلها مع شبكة توزيع المياه، االفتقاد إلى المساحات الخضراء 

كم النفايات وسط الشوارع وأمام األبنية، كما تمتاز األحياء بالفوضى والنزهة، ترا

 .وغياب التخطيط واالكتظاظ العمراني والعشوائي

 تمتاز األسر الفقيرة بضعف الدخل وقلة موارده، وارتفاع نسبة :ضعف الدخل .4

 .  اإلعالة

 عن غيرها تمتاز األسرة الفقيرة المتواجدة بالمدن الجزائرية: ةالحالة الديموغرافي .5

أفراد، مما يرتفع معه معدل  6باالرتفاع النسبي في عدد أفراد األسرة، بمتوسط 

 .اإلعالة باألسرة الجزائرية

ارتفاع نسبة األمية عند البالغين من األسر الفقيرة، وزيادة نسبة : الحالة التعليمية .6

طلبات التسرب المدرسي عند األطفال، الناجم عن عدم قدرة األسرة على تلبية مت

 .التعليم، خاصة إذا كان عدد المتمدرسين كبير

                                                 
. 56، ص 1999انتروبولوجيا الحضرية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية ، سنة : د الجوهريمحم:  107  
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والمعبر عنها بعدم المشاركة السياسية، وعدم المشاركة في :  حالة العزلة واالغتراب .7

صنع القرارات االقتصادية واالجتماعية، عدم االنخراط في الجمعيات 

 .وغيرها...والمنظمات

راء ال يستطعون إسماع أصواتهم فنجد أن الفق: انعدام الحيلة والقدرة على التعبير .8

للغير أو التأثير فيما يدور حول على الصعيد السياسي أو االقتصادي، وشعورهم 

 .بانعدام أهميتهم بالمجتمع، مما يجعل الفكاك من الفقر أمر صعب

 تمتاز األسر الفقير بالتوتر في عالقتها، وفي نمط :االضطراب والتفكك األسري .9

 108.د من حجم االنحراف بكل أشكالهاالتصال داخلها، مما يزي

تعتبر هذه هي ابرز خصائص وسمات الفقراء بالمدينة الجزائرية، ولكن هذا ال يعني عدم     

  .وجود سمات اخرى، بل تعتبر هذه هي السمات المشتركة بين كل فقراء الجزائر

ط فانه يمكن أن نلخص خصائص الفقر في النقا   ومن خالل التعرض لخصائص الفقراء 

  :التالية

 الفقر أعلى لدى األسر ذات الحجم الكبير وبخاصة األسر التي لديها عدد كبير من أن .1

  .األطفال

   الفقر أعلى لدى األسر التي يرأسها أفراد من ذوي المستوى التعليمي المتدنيأن .2

، وأن سبب الفقر األجور أخر هو فقر دخل أكثر منه فقر الجزائرأن الفقر في  .3

 .تقاضاها أرباب األسر الفقيرةالمنخفضة التي ي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
د سعد بشاينية، رسالة ماجستير، قسم .، تحت إشراف أدراسة ميدانية بوالية قسنطينةدور الجماعات المحلية في مكافحة الفقر، : وهيبة ايت اعمر مزيان:  108
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IV- 4-بالجزائر االقتصادي واالجتماعيوالنظاملفقر  ا :  

يمكن القول بأن الفقر هو أكثر اآلفات االجتماعية حدة من حيث آثاره الضارة وانعكاساته      

موجز لهذه وفيما يلي عرض  للدولة الجزائرية،  االقتصادي واالجتماعيالنظامالسلبية على 

  :اآلثار واالنعكاسات

  :تفشي األمراض االجتماعية -1

  : عدد من األمراض االجتماعية، ومنهاإلىويمكن اإلشارة في هذا المجال        

 فقد برزت مشكلة الجريمة بشكل ملفت للنظر في السنوات العشر الماضية في :الجريمة .أ

 ،1998و 1990جريمة تضاعف بين عامي  وتشير البيانات إلى أن حجم الالجزائري،المجتمع 

   .نتيجة ظروف سياسية وأمنية عرفها المجتمع الجزائري

 وهو نتيجة طبيعية للفقر واألوضاع األسرية الصعبة التي تدفع أفرادها :التسول والتشرد .ب

  . األنماط االجتماعية السليمةإطار الخروج عن إلى

 وكلها ظواهر اجتماعية يساهم الفقر وما :اوتداولهانحراف األحداث وتعاطي المخدرات  .ـج

ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المجال أن عدد ، يرافقه من ظروف أسرية صعبة في تغذيتها

  .بسرعة ووتيرة كبيرة في المجتمع الجزائريتضاعف تالجرائم المرتبطة بانحراف األحداث 

  :انخفاض المستوى التعليمي والثقافي -2

 إما كثير من الحاالت إلى تسرب األطفال من المدارس في سن مبكرة، يؤدي الفقر في    

ألغراض العمل للمساهمة في توفير دخل األسرة، أو بسبب الظروف واألوضاع األسرية غير 

  .المواتية، أو بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الدراسة

  :انخفاض المستوى الصحي -3

يرة من األسر الفقيرة، بما في ذلك ارتفاع نسبة انخفاض المستوى الصحي لدى نسبة كب     

، نتيجة عوامل مختلفة ومنها بشكل رئيس ضعف القدرة على تحمل نفقات الخدمات اإلعاقات

  . رغم توافر عدد من التسهيالت والخدمات في هذا المجالالالزمة،الصحية 

  :التهميش وضعف المشاركة في الحياة العامة  -4

مشاركة في الحياة العامة بشكل عام وفي الحياة السياسية بشكل خاص يمكن اعتبار ضعف ال   

  فالفقير الذي يلهث وراء الحد األدنى من حاجاته المعيشية ،من المظاهر المرافقة للفقر

   .ي دور في مؤسسات المجتمع المدن اهتمام أواألساسية قلما يكون له
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  :االنعكاسات السلبية على وضع المرأة واألطفال -5

 أعاله، وبخاصة ما يتعلق فيها بتفشي األمراض االجتماعية إليهاتنعكس اآلثار المشار     

وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي والصحي، بشكل سلبي على وضع المرأة واألطفال في 

  .األسر الفقيرة

ماعي      يمكن من خالل اآلثار واالنعكاسات السلبية للفقر على المستوى االقتصادي واالجت

 ها الضارة وانعكاساتأثارها تتفاقم ،موقوتةالجتماعية االقنبلة بالالفقر على حد سواء، أن نصف 

 الفساد نتشار كضعف العدالة االجتماعية وا،سلبيةالجتماعية االمظاهر ، التي تتجسد في الالسلبية

ي قد تنفجر في  كالقنبلة الموقوتة الت معها يصبح الفقر،وقصور الخدمات االجتماعية وغير ذلك

 االجتماعي والصدام مع السلطة أو بين شرائح االنهيارظروف معينة لتأخذ شكال من أشكال 

  .إنسانيةوفئات من المجتمع على خلفية أسس غير 

 IV- 5- سياسة القضاء على الفقر:  

         رصدت الجزائر من اجل القضاء على الفقر أو بالتعبير الصحيح التقليل والحد من 

ي واستفحال ظاهرة الفقر بالمجتمع الجزائري، سياسات عديدة منها ما يطبق على المستوى تفش

الدولي، أي الحد من الفقر من خالل الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الفقر بالدول النامية، 

  في إطار التعاونخرى على المستوى اإلقليمي العربيباعتبار الجزائر دولة من هذا العالم، وأ

، وأخيرا على ذي تعيشه المجتمعات العربية، لتحسين المستوى االجتماعي البين الدول العربية

المستوى المحلي، وذلك في إطار السياسات المتبعة من طرف الحكومة الجزائرية، لرفع الفقر 

  .على المجتمع الجزائري

  

 109):العالمي( الدولي ىعلى المستو  - أ

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في مكافحة الفقر، وقد تسعى الدول والمنظمات الدولية ك    

  : في مجال مكافحة الفقر2015حددت األمم المتحدة األهداف التالية للمجتمع الدولي حتى العام 

  .تخفيض أعداد الفقراء إلى النصف  - 1

  .ضمان التعليم االبتدائي الشامل - 2

  . بين الجنسينالتفاوتإزالة   - 3

  . معدالت الوفيات بين األطفال الرضع بنسبة الثلثينالعمل على تخفيض - 4

                                                 
،   العالم يتحدى الفقر...الفقر يتحدى العالم: إبراهيم غرايبة:  109  
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  .العمل على تخفيض معدالت وفيات األمهات - 5

  .ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية - 6

  .تنفيذ إستراتيجيات وطنية لتحقيق التنمية القابلة لالستمرار - 7

ستثمارات التجارية ومرافق البنية وكان اتجاه التنمية في الخمسينيات والستينيات إلى اال    

األساسية، وفي السبعينيات اتجهت التنمية إلى التعليم والرعاية الصحية، وفي الثمانينيات إلى 

 تشجيع 1990تحسين إدارة االقتصاد والسماح لقوى أن تلعب دورا أكبر، واقترح تقرير العام 

 ستثمار في مرافق البنية األساسية واالاالستخدام المكثف لأليدي العاملة، واالنفتاح االقتصادي

وتقديم الخدمات األساسية للفقراء في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ خالل التسعينيات 

  .مفهوم حسن نظام اإلدارة للمؤسسات

   :وفي أوائل القرن الجديد اقترح البنك الدولي إستراتيجية تعتمد على ثالثة مبادئ   

المدارس ، األسواق، الكهرباء،  والطرق،ص بتوفير الوظائف واالئتمانتعزيز إتاحة الفر - 1

  .الصرف الصحي والخدمات الصحية، المياه

ومكافحة الفساد والعدل   وتشجيع االستثمارالمساواةوتتضمن مشروعات تعزيز الفرص أيضا   

 وةالرش وتكوين بيئة أعمال واضحة والتصدي للبيئة القائمة على ،وسيادة قانون الشفافية

 وعقد الصفقات الخاصة وتشجيع وحماية ،واالحتكار وتقديم الدعم المالي لكبار المستثمرين

  .المؤسسات الصغيرة

التمكين بالتفاعل بين العمليات السياسية واالجتماعية والعمليات المؤسسية األخرى لتقوية  - 2

وى المحلي وإزالة الحواجز  واتخاذ القرارات على المست،مشاركة الفقراء في العمليات السياسية

  .الجتماعية القائمة على الجنس أو العرق

األمن االقتصادي واألمن من الكوارث والمرض والعنف وإدارة مخاطر الصدمات التي   - 3

  .يتعرض لها االقتصاد والفقراء

وتتلخص إجراءات تحقيق األمن في مساعدة الفقراء على مواجهة المخاطر الطبيعية 

  .النهيارات والزالزل واألعاصير والجفاف والبراكينكالفيضانات وا

  . مرض، وباء، وعجز، وشيخوخة، والموت:المخاطر الصحية -

  . جريمة، وعنف، وإرهاب، والعصابات، والحروب والنزاعات:المخاطر االجتماعية -

مو،  البطالة، وقصور المحاصيل، وارتفاع األسعار وتغيرها، وانهيار الن:المخاطر االقتصادية -

  .والتضخم، والتحوالت التكنولوجية، والتداعيات المرافقة للتحوالت االقتصادية

  . أعمال شغب، وتقصير سياسي، وانقالبات عسكرية:المخاطر السياسية -
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  .تلوث، وتصحر، وإزالة الغابات، وكوارث نووية: المخاطر البيئية -

  :آليات درء المخاطر •

 ، وتنويع المحاصيل، ومصادر الدخلى التحتية األساسيةتقلل المخاطر بالصحة الوقائية، والبن

  .والتأمين والجمعيات واإلرشاد والتضامن والضمان االجتماعي، واالتحادات

  110:على المستوى العربي  - ب

تبنت الدول العربية إستراتجية للحد من الفقر على المدى الطويل وذلك من خالل إعادة   

  : في عدة محاور رئيسية هيصياغة السياسات العامة للدول العربية

القناعة وااللتزام السياسي والحكومي بان التنمية البشرية هي وحدها القادرة على  •

أن تحدث النمو االقتصادي، تترجم في صورة إعادة توزيع االستثمارات لتحقيق 

 .التنمية البشرية

 تطبيق الالمركزية الكامل في السلطة واتخاذ القرار وإعطاء الدور الرئيسي •

للمشاركة في تحديد أهمية المشروعات ألفراد كل مجتمع محلي من خالل 

 .مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية والديمقراطية

قصر دور المفكرين والمتخصصين في التنمية في عرض مسارات التنمية  •

 .والمساهمة في تشخيص وتدقيق أنواع وأبعاد وحجم المشكلة

مية واإلنفاق العام، مع إعادة جدولة اإلنفاق تعديل أساليب إدارة الميزانيات الحكو •

، والمناطق المرتفعة )واغلبها ريفية(العام إلحداث توازن بين المناطق الفقيرة

، فقد بينت الدراسات أن المدن الرئيسية )اغلبها المدن الكبرى والعواصم(الدخل

عليم  بالمئة من انفاق الخدمات على الصحة والت80في الدول الفقيرة يخصص لها 

دوالر  550والمياه النقية، وقدر نصيب الفرد في المدن من اإلنفاق العام حوالي 

 . دوالرات فقط للفرد في الريف10مقابل 

تكافل الدول العربية في وضع نظام إقليمي للمعلومات يهدف إلجراء بحوث  •

ميزانية األسرة كل خمس سنوات في كل الدول العربية، وإتباع منظومة 

 للسكان لتحديد ةرقم القومي الدال على الفئة االقتصادية والديموغرافيمعلومات، ال

 .الفئات المستهدفة بالدعم باعتباره المحك لنجاح أي سياسة تهدف للحد من الفقر

  
 

  ):الجزائر(المحلي على المستوى  -جـ 
                                                 

.14.30 على الساعة25/05/2007يوم التحميل     http://www.dhada.com :page.php?id=9501  مشكلة أم ظاهرة أم ابعد من ذلك،..الفقر:  110  
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ألول ا:  العالم العربي عند مناقشة قضية الفقر على حصرها في سببين ال ثالث لهماعتادا   

وهو أن الحكومات ال تسعى جاهدة لعالج هذه المشكلة، والثاني أن الهيمنة التي يفرضها 

   .العالم األول على العالم الثالث هي السبب في خلق التخلف وسيطرة األغنياء

ونادرا ما نسمع عن خطوات إيجابية اتخذت للقضاء على الفقر أو قتله بالمعنى األصح    

، فظل ينمو حتى استشرى "لو كان الفقر رجال لقتلته: "مام علي الشهيرةقياسا على عبارة اإل

   .في عالمنا العربي

ولكن على ما يبدو، فإن الجزائر قد قررت أن تخرج من زمرة الدول السلبية التي     

استسلمت للظاهرة، فقررت محاولة قتل الفقر عبر مجموعة من األفكار الجديدة التي 

موال الوقف والزكاة، صحيح أن ذلك جاء متأخرا بعد أن توحش اعتمدت على استثمار أ

   . عميقنومالفقر، ولكن يكفيها أنها أفاقت في الوقت الذي ال يزال فيه الكثيرون يغطون في 

  111 :التشخيص أول الخطوات -1 -جـ 

، حيث أقيمت الندوة الوطنية م2000بدأت أولى الخطوات في هذا الصدد في أكتوبر      

 لمكافحة الفقر، والتي تم خاللها تشخيص المشكلة وإقرار إستراتيجيات معالجتها التي األولى

   :ينبغي أن تتم من خالل اآلتي

   .ـ إصالح النظام المالي، وتسهيل استفادة الفقراء من القروض

   .ـ تنمية القطاع الخاص بمشاركة الفقراء

   .ـ تنمية الزراعة من أجل التقليل من الفقر

   . الريفية بالمشاركة أو التساهميةـ التنمية

   .ـ تنمية سوق العمل

  .ـ تنمية وتنويع اإلسكان االجتماعي لصالح الفقراء

  .ـ ديمومة المبادرات وإجراءات التنمية

   112:اقتراح الحلول -2 -جـ 

  : تلي هذه الخطوة اقتراح الحلول التي أخذت شكل برامج قومية تبنتها الدولة، وهي

ني للتنمية الريفية والفالحية، ويهدف لتحقيق األمن وتحسين ظروف البرنامج الوط -1

   .الحياة لسكان الريف، باعتبار أن الريف يتواجد به نصف فقراء الجزائر

                                                 
: الزآاة لقتل الفقرالوقف و' سهام '..الجزائر : 111 http://www.insanonline.net/news_details.php?id=1603 على . 15/12/2007 يوم التحميل  

.14.20الساعة   
 
.نفس المرجع السابق: الوقف والزآاة لقتل الفقر' سهام '..الجزائر:  112  
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دعم الدخول من خالل الشبكة االجتماعية، ويهدف لتعويض األشخاص الذين ال  -2

  . منهيتوفرون على دخل أو دخولهم ضعيفة، واستفادة حوالي مليون شخص

برنامج خلق فرص العمل، سواء عن طريق توفير فرص بالحكومة أو إعطاء القروض  -3

 شخصا 864و ألفا 12المصغرة، أو المساعدة على إنشاء مقاوالت صغرى، وقد استفاد منها 

 تم إلحاقهم 654و ألفا 256و ألفا في مجال المقاوالت المنشأة، 40وفي مجال عدد القروض، 

   .بفرص عمل

شاطات التضامن الوطني؛ حيث أنشأت الدولة وزارة لهذا النوع من النشاط وسميت ن  -4

 7000بوزارة التضامن من أجل التخفيف من حدة الفقر، وقامت بعدة نشاطات منها إنشاء 

آالف مطعم لألطفال الفقراء، وتوفير األدوات الدراسية لمليوني تلميذ مجانا، وتقديم المنح 

يين تلميذ، ومساعدات موجهة للفئات المحرومة من خالل العالج  مال3الدراسية لحوالي 

   . بطاقة للحصول على األدوية مجانا32195والمأوى؛ حيث تم توزيع حوالي 

  :نظرة مستقبلية -3 -جـ 

 2.5 مليونا إلى حوالي 12نجحت هذه الحلول في خفض أعداد الفقراء بالجزائر من    

 فإن الحكومة فكرت في ضرورة االتجاه إلى مليون شخص، ورغم هذا النجاح المذهل

   :مصادر أخرى غير تقليدية تضمن تحقيق هدفين، وهما

   . استمرار هذه البرامج وعدم تأثرها بأي أزمات مالية قد تطول الدولة مستقبال:أوال

 توفير قدر من األموال المنفقة على هذه البرامج لصالح مشروعات قومية تتبناها :ثانيا

   .الدولة

فاتجه التفكير أوال إلى ضرورة استثمار أموال األوقاف، فبدأت وزارة الشئون الدينية    

واألوقاف أصعب مهمة، وهي حصر واسترجاع األمالك الوقفية الكثيرة خاصة بعد ما فعل 

، ونجحت الوزارة في الخ... المستعمر الفرنسي بهذه األمالك ما فعل من مصادرة وبيع

ي هذا الصدد؛ حيث حصرت أمالكا بغير إيجار أو بإيجار بلغت تحقيق نتائج إيجابية ف

 ألف 15و، الخ...  تنوعت بين مساكن ومحالت تجارية وأراض فالحية وغير فالحية4594

 من الكتاتيب، هذا باإلضافة إلى عدد 344و مدرسة قرآنية، وألفين 574و وألفين مسجد وقف

   .هائل من الزوايا

مالك الوقفية لم يتم استرجاعها بعد لعدة أسباب قانونية أو كما يوجد عدد هائل من األ   

تاريخية، وتسعى الوزارة جاهدة السترجاعها واللجوء إلى القضاء من أجل هذا، وتقوم 

 باإلعداد لمشروعات استثمارية تهدف إلى استثمار هذه األوقاف لتكون -حاليا-الوزارة 



 - 116 -

عرف بمشروع حي الكرم بالجزائر ومن هذه المشروعات ما ي. مصدرا لجلب األموال

 170و غرفة 64 مسكنا ومستشفى متعدد التخصصات، وفندقا 150العاصمة، ويشمل بناء 

 ومشروع ت، ومشروع المركز التجاري بوهرانمحال تجاريا وساحة عامة ومواقف للسيارا

 .ي، وهو مشروع إلقامة مركز تجاري وثقافبقسنطينة "معهد الشيخ عبد الحميد ابن باديس"
113  
بوعبد اهللا غالم .د"وتزامن مع هذه الخطوة تأسيس ما يعرف بصندوق الزكاة الذي أسسه    

جمعا وتوزيعا، وقامت فلسفة " الزكاة"، ويهدف إلى تنظيم الركن الثالث في اإلسالم ∗"اهللا

األول يخصص لألسر الفقيرة ونجح : أينجزإنشائه على تقسيم األموال التي يجمعها إلى 

لدعم )  دينار جزائري71.9=الدوالر ( مليون دينار 487ي هذا اإلطار في توجيه الصندوق ف

 ألف دينار من حصيلة 60 ألف عائلة محتاجة، والثاني يوجه لالستثمار حيث تم تقديم 220

   . شاب كقرض حسن300هذا البند إلى حوالي 

 بالتجربة الستفادةبهذه األفكار، ويطالب بتطويرها من خالل ا ∗"مصطفى كسبة. د"ويشيد    

 حيث لم يقتصر دور الحكومة على استثمار ممتلكات األوقاف ،الكويتية في هذا الصدد

" الوقفية الصناديق"القديمة وأموال الزكاة، بل شجعت األفراد على إنشاء ما يعرف بـ

والتي توضع بها أوقاف النقود التي تصدرها البنوك، ويقوم عليها مجلس أمناء االستثمار، 

ذا المجلس يمارس دوره من خالل عالقاته بمنظمات المجتمع المدني التي تساعده على وه

 - مثال-توجيه أموال كل صندوق وفقا للهدف المقام من أجله، فإذا كان الصندوق مخصصا 

لصالح األيتام يتم توجيه نقوده من خالل عالقة المجلس بالجمعيات األهلية العاملة في هذا 

   .المجال

 على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات األهلية في هذا الصدد، معتبرا "كسبة.د"ويشدد    

ويتزامن مع ذلك ضرورة توعية الناس بالدور  ،إياه ضروريا لنجاح عمل هذه الصناديق

الذي تلعبه أموال الوقف والزكاة كأدوات تلجأ إليها الدولة في إعادة توزيع الدخول، وذلك 

كما في النظام " حارسة" فهي ليست ، مي لدور الدولة في االقتصادإلسالفي إطار المفهوم ا

 راعية ال تتدخل إال إذا -فقط-كما في النظام االشتراكي، ولكنها " متداخلة"الرأسمالي، أو 

  114 .حدث الخلل في توزيع الدخول

                                                 
: الوقف والزآاة لقتل الفقر' سهام '..جزائرال:  113 http://www.insanonline.net/news_details.php?id=1603 على . 15/12/2007 يوم التحميل  

.14.20الساعة   
. الجزائريةوزير الشئون الدينية واألوقاف:  ∗  
.دير التنفيذي لمرآز صالح آامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهرالم:  ∗  
: الوقف والزآاة لقتل الفقر' سهام '..الجزائر:  114 http://www.insanonline.net/news_details.php?id=1603 لى ع. 15/12/2007 يوم التحميل  

.14.20الساعة   



 - 117 -

مجموعة من الحلول والسبل للحد من تفاقم ظاهرة الفقر  كما يمكن أن تتبنى الجزائر     

  :ي المجتمع الجزائري من بينهاف

   .ضرورة تبني الدولة لسياسات يكون من شأنها مواجهة الفقر والحد منه .1

تنظيم الدور االجتماعي لرجال األعمال وتعميق مفهوم التوازن بين المصلحة  .2

  .العامة والخاصة

وهي توازن بين األعداد . (توفير فرص العمل وتنمية القدرات والموارد الطبيعية .3

  ).رية وبين ما لدى المجتمعات من قدراتالبش

  .إعادة توزيع الدخول ثم الحاجات األساسية .4

تثبيت االقتصاد سواء اإلنفاق سواء بخفض اإلنفاق الحكومي وتزايد اإلنفاق  .5

  .االجتماعي

  .وذلك من خالل إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة، تكثيف العمالة .6

  .تثمارتوفير المنح من أجل تزايد االس .7

  .تعدد األنشطة االقتصادية للفرد الواحد داخل األسرة .8

  .تعدد مصادر الدخل داخل األسرة الواحدة .9

توفير الخدمات األساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن وذلك لتنمية  .10

  .مستوى حياة األفراد

  .اشتراك المرأة في سوق العمل .11

  .ن االجتماعياالهتمام بالدعم وتقديم وسائل التكافل والضما .12

  .التأثير على وسائل اإلنتاج التي يمتلكها الفقراء .13

  .االهتمام بخلق وتنمية فرص العمل المنتج بما يتناسب مع قدرات الفقراء .14

توفير القروض الصغيرة وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالحصول على هذه  .15

  .القروض

 استهالك تمكين الفقراء من الحصول على الطرق المختلفة التي تساعدهم على .16

  .السلع والخدمات

توفير المساعدات الفنية والتدريب لتمكينهم من القيام ببعض المشروعات  .17

  .الصغيرة

لقيام ببعض األعمال الحرفية التي ا  الفقراءقيام ببعض التدريبات التي تساعدال .18

  .تساعد على زيادة دخلهم
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موارد المحدودة السعي إلى االستغالل المكثف للقدرات الذاتية واالستفادة من ال .19

  115.والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن

مما يستدعي ضرورة تسليحه  ،فهو وقود التنمية ودعامة التطور  اإلنسان،عصرنة .20

وإكسابه المهارات الكفيلة بانخراطه اإليجابي  ، العصر أال وهي التربية والتعليمبقوة

 تبدأ بتنمية اإلنسان فتنمية الدول.في ضمان التنمية المتواصلة والتفوق الحضاري

  .وانجح المجاالت التي تغري باالستثمار فيها فيها،

يتمثل أحد : تخطيط الهيكل التعليمي كي تتالءم مخرجاته مع متطلبات سوق العمل .21

العوامل األساسية في انتشار البطالة بين المتعلمين في عدم توجيه األفراد إلى 

 ذلك أن عملية التعليم ، سوق العملالتخصصات التعليمية التي تتوافق مع متطلبات

تمتد لسنوات طويلة وتتطلب أعباء متنوعة، وتكاليف كثيرة يتحملها الفرد والمجتمع 

 الذي -وهذه التكاليف يبررها العائد الخاص من وجهة نظر الفرد، خالل تلك الفترة

 وكذلك العائد االجتماعي -يتمثل في الحصول على فرص أفضل للتوظيف واألجر 

 وتوفير اع بإنتاجية العمالة المؤهلة ككل ويتمثل في االرتف-وجهة نظر المجتمعمن 

 غير أن انعدام الربط بين سياستي ،المهارات الوطنية المطلوبة بدال من استيرادها

التعليم والتوظيف قد أدى إلى تراجع عائد التعليم بنوعيه، األمر الذي أدى بالخريج 

بل العمل في مجاالت بعيدة عن تخصصه أو أن يبقى إما أن يق: أن يختار بين أمرين

 وهذا يعني انخفاض إنتاجيته أو انعدامها، وبالتالي ضياع الموارد التي ،عاطال

ن قبل خصصت لتعليمه، ومن ثم تختفي مبررات تحمل تكاليف العملية التعليمية م

 أن يخضع ولذلك فان التوسع في العملية التعليمية يجب، الفرد والمجتمع في آن معا

لعملية تخطيط مدروسة تقوم على الربط والتنسيق بين مناهج التعليم واحتياجات 

أو تعطيلها عن اإلسهام الفاعل في النهوض   الطاقات،إلهدارالمجتمع تجنبا 

  .االجتماعي

قيام الدولة بدورها في التصدي لظاهرة البطالة، من خالل تعبئة مواردها  .22

 للموارد البشرية كمحدد أساسي لقدرة الدولة على اإلنتاجية، واالستخدام الفعال

إن إقدام الدولة على سلوك من هذا القبيل سوف ، النهوض باألعباء االجتماعية

ويساهم في بث األمل في نفوس  ُيخفف دون شك من حدة االحتقان االجتماعي،

 الة،الشباب خاصة باعتبارهم من أكثر الفئات االجتماعية استهدافا من قبل شبح البط

                                                 
www.annabaa.org  ملف تخصصي، الفقر بين االنتشار والمعالجة: علي الطالقاني:  115 .17.56 ، على الساعة 10/2007 28  يوم التحميل   
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مما يجعلهم يوجهون طاقتهم  وإشعارهم بأنهم جزء فاعل في النسيج االجتماعي،

  .صوب خدمة الشأن العام بدل االنخراط في أنشطة قد تضر بهم وبمجتمعهم

 إلقامة التيسير على الشباب للحصول على قروض ميسرة من بنوك التنمية، .23

وزيادة فرص ، ذهاالمشروعات الصغيرة المدروسة، مع المتابعة لمراحل تنفي

  .وتنفيذ برامج أشغال عامة وخدمات على المستوى المحلي التوظيف للخريجين،

قدرة لهم على  دعم جهود الرعاية والتكافل االجتماعي بالنسبة للفقراء الذين ال .24

وكذا  العمل من خالل استثمار التحويالت المباشرة من نقود وإعانات وخدمات،

والتوزيع العادل لثروة المجتمع  تحسين مستوى الدخل،الرعاية االقتصادية من خالل 

التي يجب أن يتعهدها بين أفراده،واعتبار رأس المال البشري هو الثروة غير الزائلة 

بالرعاية الصحية والتعليمية من خالل توفير الخدمات األساسية مثل الصحة  المجتمع

  .ادوالتغذية والتعليم والسكن وذلك لتنمية مستوى حياة األفر

فإنها تحقق آثارا اجتماعية  الزكاة إلى جانب كونها تحقق أثرا تعبديا جليال، .25

مما يجعلها  واقتصادية إذ تُعد من أنجع الحلول التي تقضي على الفقر والبطالة،

وبذلك تُعد الزكاة هي إحدى الطرق ، وتنمية للفقراء وللمجتمع استثمار لألمة بأكملها،

 الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة االجتماعية التي سلكها اإلسالم لمكافحة

واالقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل االجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة 

    116 .لصالح األمة والمجتمع

إن أفكار مقاومة الفقر كثيرة وال تحتاج لمجهود أو ميزانية ضخمة من الدولة، فقط    

بيعة الحال إال إذا وضعت لة لمقاومته، ولن توجد هذه النية بطتحتاج إلى نية من الدو

 وهذا م والشعارات فحسب، ولكن بالعمل الفقراء على قائمة اهتماماتها، ليس بالكالةالحكوم

   .هو األهم

IV-6- العولمة والفقر في الجزائر: 

صبح يسمى العولمة لقد تطور اقتصاد السوق والسيما بعد فشل األنظمة الشيوعية إلى ما أ       

التي تتميز بتشابك المصالح والعالقات الدولية والسيما في المجال االقتصادي، ثم عم جميع 

وقد تسارع نسقها في العقد . الميادين تقريبا كنتيجة تبدو طبيعية للثورة التكنولوجية والمعلوماتية

                                                 

) يناير (2ك:32العدد : السنة الرابعة NL.ULUM.WWW  انيةإنسمجلة علوم ، اآلليات االجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر: سلطان بلغيث: 116 
2007   htm.19c/nl.ulum.www://http 16.55، على الساعة 10/12/2007  يوم التحميل .  
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ون سحريا لقضايا التخلف والفقر األخير ورفعتها الدول الغنية شعارا كثيرا ما قُدم حالّ يكاد يك

   .في العالم، وذلك بفضل ما تم التبشير به من رفع نسب النمو وتحقيق التنمية للجميع

فالعولمة لم يستفد منها . لكن شتان ما بين الشعار والواقع، فجميع التقارير تؤكد عكس ذلك    

   .ها فعالإال األغنياء إذا استثنينا اثني عشر بلدا ناميا استفادوا من

فخالل هذه الفترة، أي منذ بداية التسعينات، حيث أخذ نسق العولمة في التسارع، تقلص    

الناتج الداخلي العالمي، واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتزايد عدد الفقراء في العالم 

واليات المتحدة إذ فاق المليارين من البشر، وقد تزايد عددهم حتى في أغنى البلدان مثل ال

 34.6 مليون فقير إلى 32.9 من 2001األمريكية نتيجة سوء التوزيع فقد ارتفع عدد الفقراء سنة 

  . مليون فقير في سنة واحدة1.7 أي بزيادة ،2002 سنة

وقد بينت التجارب أن تحقيق النمو ال ينجر عنه ضرورة تحقيق التنمية البشرية إذا لم    

، فالبشرية قد حققت في الثمانينات نسبة نمو عام محترم لكن ذلك لم يصحبه توزيع عادل نسبيا

  .يمنع زيادة عدد الفقراء المدقعين في نفس الفترة زيادة قدرت بمائة مليون فقير جديد

في الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معاناة        

ة بدور هذه الظاهرة في نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول الفقراء، ارتفعت األصوات منذر

  .النامية

والكالم هنا ليس لمعارضي العولمة وال لعامة الناس الذين يرددون الشعارات الكالمية بل     

  .للخبراء والمختصين

نتقال لقد أدت العولمة إلى ا"أحد أقطاب االقتصاد العالمي الجديد يقول " جورج سروس"فهذا     

وهذا يعني " إلى المركز أي الدول الغربية) ويعني البلدان النامية(وس األموال من األطراف رؤ

  .باختصار أن العولمة حولت فتات ما كان يقتات عليه الفقراء إلى موائد المتخمين

إن الدول اآلسيوية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي "  "جون ستجلتيز"ويقول 

 بطريقتها، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها أدارت العولمة

  ."ألحكام الشركات الكبرى والمنظمات االقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة

 والتي 98 و97ويتفق مع هذه المقولة كون األزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عامي     

  .رة العولمة، أدت إلى عواقب اجتماعية مدمرةكانت من أولى نتائج ظاه

 1970 مليونا فيما بين 22 مليون نسمة إلى 58ففي إندونيسيا حيث انخفض عدد الفقراء من    

، أدت األزمات المالية إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من 1995ـ 

التي ظلت متحفظة على ظاهرة  لكن الصين ، مليونا36الفقر، حيث وصلوا إلى حوالي 
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العولمة، استطاعت أن تبقى في منأى عن األزمة، وحافظت على نموها االقتصادي مما ساعد 

 مليونا عام 75 إلى 1990 مليون نسمة سنة 280على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 
1999.  

مية االجتماعية ومن ومن أسوأ نتائج سياسة العولمة التغيرات الكبيرة التي قوضت التن    

أمثلتها ما حصل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث قامت المؤسسات العتيقة لالقتصاد ذات 

 بإنشاء - التي كانت توفر في السابق الرعاية الصحية طوال العمر-التخطيط المركزي 

لمترتب مؤسسات جديدة أكثر مالئمة للسوق الحرة، وأدى االنخفاض الكبير في األجور الفعلية ا

 في أذربيجان على سبيل المثال إلى زيادة كبيرة في معدالت %77على ذلك والذي وصل إلى 

 من السكان في تلك المناطق تعيش اآلن في حالة %32الفقر في تلك البلدان، وأصبحت نسبة 

  1988.117 فقط عام %4من الفقر بعد أن كانت 

م الديمقراطية وحقوق اإلنسان واستقر في إن النظام العالمي الجديد الذي جاء ليدعم مفاهي    

، األمر الذي يضع شهد اتساع مساحة الفقر في العالمظله مبدأ التدخل اإلنساني، جاء أيضاً لي

عالمات استفهام كبيرة حول البنود الرئيسية التي تتضمنها أجندة النظام العالمي الجديد، إذ أنه 

اجات األساسية لنسبة كبيرة من سكان العالم ال يمكن الوفاء في ظل تصاعد موجة الفقر بالح

  .المعاصر

في هذا اإلطار تشير اإلحصاءات التابعة لألمم المتحدة إلى أن عدد الدول الفقيرة تصاعد      

 25  كان عدد الدول الفقيرة يبلغم1971ففي العام األخيرة، بشكل مذهل خالل العقود الثالثة 

 وإن م2000دولة خالل العام  63 تجاوزسعينات، ثم  دولة في مطلع الت48إلىدولة، ارتفع 

كان هذا العدد ثالث باليين فقط العام ( باليين نسمة 6نصف سكان العالم الذي يبلغ حالياً نحو 

 بليون 1.2  يعيشون على أقل من دوالر أميركي واحد للفرد يومياً، بينما يعيش نحو،)م1950

  . شخص على دوالر واحد في اليوم

اإلحصاءات الخاصة بالمنظمات الدولية أن مشكلة الفقر بلغت حداً خطيراً خالل وتؤكد    

السنوات القليلة الماضية، إذ تشير آخر اإلحصاءات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة 

 مليون شخص على مستوى العالم 830التابعة لمنظمة األمم المتحدة إلى أن هناك حوالي 

                                                 
    ،اري من أسباب الفقر في العالم العولمة واالحتباس الحر:مريم بنت زيدون:   117
 
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3984&subcategoryid=263&categoryid
=36         .14.34على الساعة . 15/12/2007   يوم التحميل 
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 المائة من سكان العالم انحدرت بهم الحال من الفقر إلى حافة في 14يشكلون ما نسبته نحو 

  118 . الجوع

   والجزائر دولة في هذا العالم النامي والفقير، وبالتالي فهي األخرى ال يمكن أن تسلم من هذه 

التغيرات والنتائج التي تحدثها العولمة على مختلف الميادين والمجاالت، االقتصادية والسياسية 

  .جتماعية والثقافية وغيرهامنها واال

 إلى أن التحسن الذي طرأ ،تشير كافة المعطيات الحديثة المتوفرة عن االقتصاد الجزائري    ف

 لم ينعكس بشكل مباشر على الجانب 1992على الوضع األمني الذي تعاني منه البالد منذ عام 

دية السابقة بدأت في االقتصادي، بل على العكس من ذلك فإن كثيراً من المشكالت االقتصا

  .التفاقم خاصة مشكلتي الفقر والبطالة

متابعة برنامج التصحيح االقتصادي القاسي الذي و  العولمةويتوقع الخبراء أنه في ظل    

 مع صندوق النقد الدولي فإن هاتين المشكلتين ربما تدفعان بالبالد إلى بالتعاونتطبقه الجزائر 

  .ى تفاقم المشاكل األخرى علعالوةأزمة اجتماعية خطيرة، 

بعد االنتقال من االقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق كان منطقيا أن ينجم عن ذلك تغير     ف

في البنى التحتية لالقتصاد الجزائري الذي كان يعتمد على دعم الدولة، لكن لم يكن منطقيا أن 

 للمجتمع الجزائري، وليس ينجم عن ذلك انهيار الطبقة المتوسطة التي تعبر عن شريحة واسعة

هذا فحسب فقد أفرز هذا التحول فئة أمية جديدة، لم يكن لها في يوم من األيام دور في التنمية 

االقتصادية، كل ما هنالك أن هذه الفئة اغتنمت فرصة وجودها في مفاصل السلطة لتشكل نفسها 

يع في أيام النظام وفق النسق الرأسمالي، وتستحوذ على ما كانت الدولة تجود به من ر

االشتراكي، كما أفرزت ظواهر اقتصادية واجتماعية جديدة كالبطالة والفقر، اللذان أصبحا سمة 

  119.المجتمع الجزائري

فعلى صعيد الفقر فإن اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الجزائرية تؤكد أن أكثر      

ع عدد السكان يعيشون اليوم تحت  مليون مجمو30من تسعة ماليين مواطن جزائري من أصل 

 وهو رقم فع هذا الرقم إلى نصف عدد السكانخط الفقر، في حين أن المصادر المستقلة تر

                                                 
 الجوهري بين الديمقراطية والتنمية في دول العالم الثالث عولمة الفقر واالرتباط: ألن ديفيد سميث:  118 

htm.615)/27(eqtesad20%-edare/alabwab/org.ronlinesii.www://http  11.00على الساعة . 13/12/2007 يوم التحميل  

  
 

 مطلوب وزارة للفقر في الجزائر :الباقي صالي عبد: 119 
abdulbakisalae=sid&columnist=id&1_20070703_article,July,2007=xf?aspx.DisplayArticle/com.alsharq.www://http     
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مرشح للزيادة في ظل مضي الدولة قدماً في برنامج التصحيح االقتصادي المولد للبطالة التي 

   .من مجمل القوى العاملة في البالد % 30يزيد معدلها فعلياً عن 

وتعترف المصادر الرسمية بصعوبة التصدي لمشكلة البطالة خاصة في بلد شاب مثل     

 حيث يتعين على الدولة إيجاد ،% 50 عاماً معدل 20الجزائر يفوق عدد سكانه البالغين أقل من 

 ألف شخص، ولنا أن نتصور حجم المشكلة إذا علمنا مساهمة 240فرص عمل سنوية لنحو 

التي تطال كل القطاعات في زيادة عدد العاطلين عن العمل نتيجة اإلصالحات االقتصادية 

خصخصة المؤسسات والشركات العامة، فالدولة أعلنت عن نيتها القريبة لخصخصة أربع من 

وشركة الحديد )  ألف عامل12(شركة السيارات الصناعية : أكبر المؤسسات الجزائرية، وهي

 آالف 5(لإللكترونيات في سيدي بلعباس " إيني "وشركة)  آالف عامل10(في عنابة " الفاسيد"

 آالف عامل، كما أن هناك مخططاً يتطلب خصخصة 6مما يعني تسريح ما ال يقل عن ) عامل

نحو ألف مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، ومن الجدير بالذكر هنا أن الحكومة ومنذ 

 ألف عامل تطبيقاً 350 سرحت أكثر من 1969مباشرتها سياسة اإلصالحات االقتصادية سنة 

     120.لالتفاق الثنائي مع صندوق النقد الدولي

 لكنها لدان نموا اقتصاديا وزيادة ثروةن العولمة قد حققت لبعض البأ في األخيريمكن القول     

 من فقر شرائح – حتى في بعض البلدان المستفيدة –زادت في فقر بلدان أخرى، كما زادت 

   .ر النمو ولم تتحول إلى تنمية بشريةمن المجتمع لم تشملها ثما

ولعل هذا ما يبرر ظهور حركات تناهض العولمة الوحشية وتعمل من أجل عولمة بديلة    

 ألن العولمة مسار طبيعي ∗"ماري روبنسون"أو عولمة ذات وجه إنساني كما وصفتها 

لصالح وليست خيارا، فجوهر القضية ليس أن نكون معها أو ضدها وإنما أن نوظفها 

  . الفقرلمقاومةالجميع، وهو أمر غير مستحيل وإنما يدعونا إلى التفكير في الحلول الناجعة 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
:عبد الكريم حمودي:   120 يوم    http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-34/namaa2.asp ثالوث الخطر علي األبواب 

.12.00على الساعة . 13/12/2007التحميل   
. سابقاالمفوضة السامية لحقوق اإلنسان :ماري روبنسون:  ∗  
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IV- 7- تأنيث الفقر:  

، كما تزيد  علي مستوي العالم في ظل العولمةكل الدالئل تشير إلي ازدياد عدد الفقراء  

ن المرأة أكثر عرضة  أل،انتشار ظاهرة تأنيث الفقر حيث يصبح غالبية الفقراء من النساء

   121.للفقر من الرجال

فهناك عدد من المحددات المركبة تساهم في فقر المرأة منها محدودية التعليم ومهارات    

   سنة من 25وفي الحقيقة تضاعف الفقر خالل ، العمل وفرص العمل ذات الدخل المتدني

ت األسر التي تعولها اليوم أصبح و،1998 مليون عام 12.9 إلي 1970مليون في عام  5.6

  .من األسر الفقيرة%39تعيش تحت خط الفقر تمثل نساء وال

 بليون فقير في العالم هم من 1.3 من %70يكفي أن نعرف أن " باتر محمد" ويقول 122  

العالمي الجديد وفي  الظاهرة التي تؤكد أنه في ظل النظام انتشار ندرك مدي حتى ،النساء

ة  فإن ظاهر،اإلجراءات المالية المجحفة بحق الفئات المهمشةي وظل العولمة والتعديل الهيكل

 زيادة كبيرة في من المتوقع أن تزيد أعداد النساء الفقيراتتأنيث الفقر في ازدياد مستمر و

  123.السنوات المقبلة

مبدأ تكافؤ  و،الفقر تحتاج إلي االلتزام بتحقيق العدالة االجتماعيةومكافحة ظاهرة تأنيث    

وإلي جهود حقيقية من  ،افية للمرأة من التعليم والعمل والصحةإتاحة فرص كالفرص و

، إلي استعداد من هؤالء الفقراء علي إلقليمية ومنظمات المجتمع المدنيالمنظمات العالمية وا

كما تحتاج هذه الظاهرة إلي اهتمام ، التغيير والخروج من مصيدة ودائرة الفقر المزمنة

 حسب ىانب ووضع الحلول لمواجهتها كل علها من جميع الجوالمهن المختلفة لدراست

  .تخصصه

يري البعض انه يمكن القضاء على الفقر بين النساء في الدول النامية بإتباع أكثر من     

   :سياسة منها

   :سياسة االئتمان .1

سهن ى العمل لحسابهن إلعالة أنفغالباً ما تلجأ النساء الفقيرات في الدول النامية إل     

 فتقوم النساء بإقامة مشروعات صغيرة النطاق زراعية أو صناعية أو خدمية أو ،عائالتهنو

 ولكن في الغالب أن هذه األنشطة ال تدر علي النساء دخالً كافياً ،متعلقة باألنشطة التجارية

                                                 
121  :Vic George and Paul Wilding: Globalization and Human Welfare, (N.Y: Palgrave, 2002) p.129. 
122 : Vincent N.Parrillo: Contemporary Social Problems, th, ed., (London: Allyn and Bacon, 2002), p.154.    

  . 114 ، ص 2003، ، األهلية للنشر والتوزيع ، المملكة األردنية الهاشميةالعولمة ومستقبل األرض: باتر محمد علي وردم :  123
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 فالنساء يفتقرن للعديد من العوامل التي تمكنهن من التوسع في ،إلخراجهن من دائرة الفقر

شروعاتهن فهن يفتقرن للتعليم والمعرفة الفنية واإلدارية وتفتقرن إلي رأس المال المناسب م

 حتىالخدمات الالزمة للتوسع أو  االئتمان وأسواق المواد الخام ووإمكانية الوصول إلي

  .إحداث تطوير ملموس في مشروعاتهن

   :االستثمار في النساء .2

علي تدريبهن وإكسابهن اق علي تعليم النساء و اإلنف، في النساءباالستثماريقصد    

 واالستثماراإلنفاق علي توفير الرعاية الصحية للنساء  و،ية المتنوعةالقدرات الفنالمهارات و

 تتمثل في صورة ،في النساء من شأنه أن يؤدي إلي منافع اقتصادية و اجتماعية لالقتصاد

لتحاق بالتعليم، تحسين مستوي التغذية  معدالت االارتفاعانخفاض معدالت وفيات األطفال و 

  124. النمو السكانيوبطئ

 IV- 8-الفقر في الوطن العربي   :   

 حيث ، مليون عربي تحت خط الفقر ويشكلون جزءا كبيرا من فقراء العالم74يعيش           

 من القوى %25 في حين أن ، أشخاص عن دوالرين في اليوم5يقل دخل شخص من كل 

 بينما تبلغ نسبة النساء من قوة العمل ،في الدول العربية عاطلة عن العمل) ارسمي(العاملة 

والمشكلة الحقيقة التي تهدد ، "دنى نسبة حسب اإلحصاءات العالميةوهي أ" فقط %25العربية 

المجتمع العربي عامة تتمثل في البطالة وعدم إيجاد فرص عمل جديدة، حيث يحتاج العالم 

يين فرصة عمل سنويا، هذا لطالبي العمل الذين ينضمون إلى سوق  مال3 العربي إلى توفير

 لكن من أجل توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل اليوم هناك حاجة إلى عدد ،العمل كل سنة

  . خاصة وأن معظم طالبي العمل هم من جيل الشباب،كبير من فرص العمل هذه

ياء العالم، ودراسة مدير عام منظمة عن أغن" فوربس" ويؤكد كل من تقرير مجلة            

ما هي إال سياسة نهب خيرات الشعوب ... العمل العربية، أن سياسة العولمة االقتصادية 

  .لصالح فئة قليلة العدد، تسيطر بثرواتها على كل ما يتحرك في عالمنا هذا

هذا العالم  ومن أجل رفع قيمة وارداتها المالية والعقارية سخرت تلك الفئة كل ما في     

لخدمة مصالحها تلك في حين أن شعوب العالم الفقيرة التي تعيش على دخل ال يتعدى 

 ما يؤدي في النهاية إلى ،الدوالرين في اليوم الواحد هي من تدفع الثمن األغلى من تلك العملية

,  من صحة وتعليم، حيث انعدام سبل الحياة البسيطة،تيههم وتشردهم في حياة الفقر والضياع

 لذا يحتم الواقع المفروض علينا والذي نعيشه ضرورة ،وعيش كريم لهم وألبنائهم من بعدهم

                                                 
 . 1998 األزهر، ة، جامع"بنات"بجامعة األزهر، القاهرة، آلية التجارة " تبنا"بحث منشور بالمؤتمر الثاني لكلية التجارة  ،تأنيث الفقر: إيمان سليم:  124
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مناهضة االستغالل والظلم الذي يمارس علينا نحن سكان األرض المنبوذين في مؤخرة دول 

وكما , وذلك من أجل توزيع عادل للثروات التي يحق لكل فرد منا التمتع بنصيبه منها, العالم

 الذي ال يتورع عن إذكاء ، علينا وقف هذا المد العولمي للرأسمالية،تاذ جهاد عقلقال األس

النزاعات، وتسعير الحروب، خدمة لمصالحه التي تعني في المحصلة رفع قيمة ثروات 

، وبذلك تتشابك وتترابط مصالح الحكم والمال هوادة الذين يتحكمون في الحكام ال ،األغنياء

خدمة لهذه ..  والفسادالرشاوىاألحيان إلى الدخول في عالم ليصل الوضع في كثير من 

 125.المصالح، التي يدفع ثمنها في النهاية شعوب العالم الفقيرة
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IV- 1.8 فقراء العرب وآليات اإلفقار:   

 الدكتورة"في تتبعها لآلثار السياسية واالجتماعية النتشار الفقر في الوطن العربي ترصد      

 أهم اآلليات التي أسهمت في إنتاج المزيد من الفقراء في المنطقة العربية والذين "يطنطاوآمال 

 تراوحوفق تقديرات المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

 250( مليون نسمة من أصل 100 ، 90عددهم خالل منتصف تسعينيات القرن المنصرم ما بين 

 ، آليات طنطاوي، وعن آليات إفقار تلك الشريحة البائسة تقول الدكتورة آمال )مليون عربي

ال تكف عن إنتاج المزيد من الفقراء، حتى أصبحت تطال فئات اجتماعية ، كانت " اإلفقار 

تمثل في الماضي القريب أساس التالحم االجتماعي، أال وهي فئات وشرائح الطبقة الوسطى، 

ربية منذ التسعينات وحتى اآلن، سياسات أطلق عليها سياسات التكيف فقد انتهجت األنظمة الع

الخ، باتفاق مع الهيئات والمؤسسات المالية ...ي والخصخصة، والتحرير االقتصاديالهيكل

العالمية، خرجت بمقتضاها الدولة في المجتمعات العربية من مجال الرعاية االجتماعية، ومن 

جعت معدالت اإلنفاق في مجاالت الصحة، التعليم، مجال االستثمار البشري، حيث ترا

التوظيف، اإلسكان، ولم تستثني من هذا حتى البلدان العربية ذات الثروات البترولية كالسعودية 

مثالً، التي كان عليها أن توجد مصادر إضافية لدفع تكاليف الحرب ، وتخفيض نفقاتها على 

أسعار النفط التي وصلت إلى ذروتها في عام البرامج االجتماعية، خاصة في سنوات انخفاض 

 دوالر في المتوسط قبل 12.3 عندما انحدر سعر برميل النفط من سلة خامات أوبك إلى م1998

أن تعمل األوبك على رفع األسعار وقبل أن تسهم العديد من العوامل في صعود أسعار النفط 

نية العراقية لالحتالل االستعماري  الوطالمقاومةلمستويات قياسية غير مسبوقة مؤخراً بسبب 

  126."األمريكي وقيامها بعرقلة صادرات النفط العراقية 

 إلى سرد جملة من العوامل "طنطاوي آمال"وبعد سبرها في العامل اآلنف تنتقل الدكتورة   

التي لعبت دوراً كبيراً في تفعيل آليات اإلفقار في المنطقة العربية ومن بين ذلك السلوك 

كي غير المنطقي وكذلك السعي للحصول على الثروة بدون أي جهد إنتاجي مستشهدة االستهال

أصحاب الماليين الجدد في عصر االنفتاح بأنهم في " بما يحدث في مصر التي يوصف فيها 

إطار العولمة الليبرالية القطاع الخاص الذي يضم الرأسمالية الحقيقية، والقطاع الفردي الذي 

 مع أصحاب السلطة ، ويقفز حجم أعماله من سنة ألخرى، مما يثير يتوقف على التواطؤ

الحديث المتعاظم عن فضيحة التوزيع غير العادل للدخل، أي أن االقتراب من دوائر السلطة 

محمود عبد " والمضاربات والعموالت هي طرق توليد الثروة، وعلى حد تحليل والرشاوي
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 ثانوية، بينما أصبح الرزق والمنح والعطايا هي ، غدا الكسب بالجهد والعمل، مسألة"الفضيل

   . المصدر األساسي للدخول والثروات

 في دراستها المميزة من خالل طنطاويمشهديات تداعيات اإلفقار ترصدها الباحثة آمال     

   : توصيف بعض المشهديات المرثية ومنها

ون بأباطرة العالم الجدد، وهم بعض الفقراء يحتم" ـ انتشار الفقر في المنطقة العربية جعل  1

ال يفعلون شيئاً سوى محاكاة أنظمتهم الحاكمة، والتي فعلت الشيء ذاته من أجل ضمان البقاء 

على مقاعد الحكم ألجل غير مسمى، وهل يختلف األمر عندما يحاكي فلسطينيون فقراء بعض 

ة في فلسطين ولكن قياديهم، ربما ال نملك إحصاءات عن ظواهر خطيرة مثل التجسس والخيان

من واقع تصريحات قياديي حماس والجهاد مثالً عن انتشار ظاهرة العمالة إلسرائيل بين بعض 

 من أبرز نتائجها هل كان الرنتيسي والدكتور ياسين الشيخالفلسطينيين، والتي كان اغتيال 

تي تمت مثالً صفقة األسمنت المصري وال"العمالء الصغار بعيداً عن قصص العمالء الكبار

    127".عبر وساطة فلسطينية لبناء الجدار الفاصل 

، وفقراء ينهبون فقراء آخرين، صور تطرح احتماالت متعددة فقراء يساعدون فقراء" ـ  2 

فمن الممكن أن يتضامنوا ومن الممكن أن يتصارعوا، وتعدد صور الصراع مثالً صراع الباعة 

رة على الركاب، وصراع المدرسين على الجائلين على أرصفة البيع، وصراع سائقي األج

الدروس الخصوصية، صور متعددة من الصراعات اليومية توجد مشاجرات ومجابهات في 

بعض الشوارع العربية، على موارد محدودة، وتمتد المجابهات والصراعات حتى المنازل 

   128."ألسر العربية العربية بين األزواج بين اآلباء واألبناء كأثر من آثار انتشار الفقر داخل ا

ـ أكثر المشهديات قسوة في مسلسل اإلفقار تكمن في اتخاذ الفقير قرار االنسحاب من  3 

 حاولالحياة ذاتها، حيث بتنا نشاهد في المجتمعات العربية صورة األب الذي قتل أطفاله ثم 

  .العملاالنتحار بسبب فصله من 

ه من الحصول على تأشيرة الدخول ونشاهد شاب في عمر الزهور ينتحر بسبب عدم تمكن 

  .يستحقهإلحدى الدول الغربية أو عدم تمكنه من الصعود لموقع وظيفي 

المتطرفة للفقراء العرب وإقدامهم اإلرهابية كذلك فإن ذروة ذلك تكمن في استغالل الجماعات  

  .على توظيف ظروفهم المرثية في صالح مخططاتهم الدموية القذرة

  

  

                                                 
.257 نفس المرجع ص :أحمد السيد النجار:  127  
. 259مرجع سابق ص : لنجار أحمد السيد ا: 128  
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  : ةــخالص

  

مسألة محاصرة الفقر ومعالجة مسبباته والتخفيف من آثاره المدمرة ليست فقط حاجة ن    إ

لن يتأتى  قهر شبح الفقر الذي أضحى معضلة عالمية، لإنسانية ملحة بل صمام أمان اجتماعي

إال بالعلم والعمل واإلدارة الفعالة والتسيير الرشيد للموارد المتاحة، مما يقتضي تطوير أداء 

 نهاض الطاقات المعطلة في المجتمعواست ،واالقتصادية واالجتماعية القائمةاسية النظم السي

التي تحول دون انتشار ظاهرة الفقر   وتمكينها من المشاركة في التنمية االجتماعية الشاملة،

   .وتتيح شروط الحياة الكريمة لكل المجتمع
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  . االنحراف االجتماعي: ثانيا

  :تمهيــد

 إن موضوع االنحراف االجتماعي وما يطرأ عليه من تغيرات كمية وكيفية في الوقت   

الراهن، بات الشاغل األساسي ليس فقط لألنظمة السياسية بل ولألفراد أيضا، لما يترتب عليه 

ه المختلفة، إضافة إلى ما تستنزفه من مقدرات بناءاتمن انعكاسات سلبية على المجتمع وكل 

  .ة والبشريةالمجتمع المادي

 يزال االنحراف االجتماعي احد الموضوعات التي طال فيها البحث والتمحيص كان وال   ولقد 

والتقصي على المستوى النظري والتطبيقي الميداني، وذلك من اجل تفسير وفهم هذه الظاهرة 

  .التي باتت تأرق المجتمعات واألفراد

سهامات العلمية ذات األهمية في فهم السلوك   فقد قدم العلماء في هذا المجال الكثير من اإل

اإلنساني كعضو داخل الجماعة، وعليه من خالل هذه المساهمات يمكن أن نعرف بعض أنواع 

االنحراف االجتماعي التي يعرف المجتمع اإلنساني واألسباب المؤدية إليه، وما هي الطرق 

  .  من هذه الظاهرةوالحلول العلمية والعملية التي تساعد على التخفيف والحد
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IV-2- 1 طبيعة االنحراف االجتماعي بالمدينة الجزائرية.  

 من الناحية القانونية تظهر جميع الدراسات التي أجريت على األحداث المنحرفين      

 أشكال  أنوالقانونية، المسؤولة ات وكذلك الجهواالجتماعية والنفسية بالمدينة الجزائرية،

تتصدر قائمة   الموجودة بالجزائر متعددة ومتفاوتة النسب، فنجد أن الجريمة باختالفهااالنحراف

االنحرافات في أوساط المجتمع الجزائري وتمثل السرقة أكثر الجرائم انتشارا في وسط 

 في المجرمين ال يختلفون كثيرا عن غيرهم من الجزائر، في المجرمونوالمجتمع الجزائري 

 يلي ذلك  ، المجرمونحيث تأتي السرقة في قائمة االنحرافات التي يرتكبها  ،معظم دول العالم

، كالمعاكسات  ثم يلي ذلك االنحرافات األخالقية،في قائمة االنحرافات قضايا المخدرات

 ، ثم تتسلسل بقية الجنح مثل المخالفات المرورية والهروب من المنزلاالعتداءات واالغتصاب،

  .وغيرها من االنحرافات..ى اآلخرينالمضاربات واالعتداء عل

IV-2- 2نماذج االنحراف االجتماعي في المدينة الجزائري .  

 التي  الدول، وتتزايد في تلكاالنحراف االجتماعي       تعاني بعض المجتمعات من ظاهرة   

والقهر االجتماعي، كما  البطالة  الفقرتعاني من أزمات اقتصادية طاحنة ويرتفع فيها معدالت

، ومن منطقة إلى  عدة باختالف ثقافة وعادات المجتمع أشكاالاالنحراف االجتماعييتخذ 

  .اخرى

 والمجتمع الجزائري من المجتمعات التي تعاني من ظاهرة الفقر وتابعاته، وتتزايد فيه معدالت 

ات  االنحرافالفها، كالجريمة الفساد اإلداريالبطالة، وتتعدد به المشاكل االجتماعية على اخت

وغيرها من الظواهر االجتماعية ..، الرشوة التسول..)الدعارة، الشذوذ الجنسي، البغاء(الجنسية 

التي زاد حجمها في السنوات األخيرة رغم أن البعض منها يعتبر دخيال وغريبا عن ثقافة 

ة المجتمع الجزائري، ومنافيا لعاداته وتقاليده وحتى تعاليم دينه كانتشار االنحرافات الجنسي

  .بأشكالها المختلفة

  ولعل ابرز هذه النماذج انتشارا بالمدينة الجزائرية، ظاهرة التسول، الجريمة بكل أنواعها 

  ).الدعارة(واالنحراف الجنسي
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IV-2- 2-1 .التسـول:   

  :تمهيـد

 بحيث نجد المرء في كل البالد سواء المتقدمة أو ،التسول ظاهرة عالمية تنتشر شرقاً وغرباً   

لمتخلفة يستعطف اآلخرين ويستجدي إنسانيتهم بشتى أنواع السبل ومختلف الطرق، وإن كانت ا

 أصبحت هذه ،نسبة التسول تزداد في دول العالم الثالث ومنها بالدنا العربية واإلسالمية

الظاهرة تنتشر بكثرة على الرغم من وجود الكثير من القوانين الرادعة نظرياً لمكافحة التسول، 

ن عددهم أصبح في ازدياد، ومع اختالف األوقات أصبح يبتكر المتسولون طرقاً جديدة إال أ

    .وأساليب عدة للتسول

تعتبر ظاهرة التسول في الجزائر من الظواهر األكثر تعقيدا وتشابكا وإرباكا لكل من      و

يوقع في كل  وضعها تحت النظر أو قيد الدراسة أو تحويلها إلى مادة إعالمية وربما ما يحاول

من السهل تصنيف كل متسول وتعدد طرق وأشكال التسول، إذ ليس  المتسولين هو تعددذلك، 

 في الفئة المناسبة، فهناك متسولون محترفون، ومتسولون متسولون، ومتسولون ظرفيون

  .وغيرهم

  فنجد هذا الطرح يقود إلى الكشف عن التعاريف المختلفة لظاهرة التسول، وكذا الكشف عن 

  .أشكاله وطرقه، وأسبابه المختلفة

  

II- 1- تعريف التسـول:  

   129.ويقصد بها استرخاء البطن، هذا من الناحية اللغوية" سول"أصل الكلمة 

أي سأل واستعطى، والسؤل، ما يسأل ويطلب، فهو " سول"والتسول كلمة مشتقة من مصدر 

   130.تعبير مولد استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية

  : على النحو األتيمن وجهة نظر حديثة فهيتعريف ومفهوم التسول   أما 

طلب الصدقة من األفراد في الطريق العامة، ويعد التسول في "  فيعرف التسول على انه 

بعض البالد جنحة يعاقب عليها، إذا كان المتسول صحيح البدن أو إذا هدد المتسول منه، أو إذا 

   131".ن التسول محظورا حيث توجد مؤسسات خيريةدخل في سكن دون استئذان، كما يكو

من يتكفف الناس إحسانا فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق "   ويشير مفهوم التسول إلى

    132".والعون في الطريق العام أو في المحالت العمومية

                                                 
. 350، ص 1956، سنة دار صادر للطباعة، بيروت، لبنانلسان العرب المحيط، : جمال الدين أبو الفضل ابن منظور:  129  
. 465، ص 1979 المعجم الوسيط، دار المعارف، القاهرة، مصرن سنة: الزيات وآخرون: 130  
. 37، ص 1977تبة لبنان، بيروت، لبنان، سنة معجم المصطلحات االجتماعية، مك: احمد زكي بدوي:  131  
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مد األكف لطلب اإلحسان من غيره أو التظاهر بأداء خدمة أو "   ويعرف كذلك على انه

  133".عة تافهة أو القيام بعروض بلهوانيةعرض سل

االستجداء من الغير، وهو ظاهرة اجتماعية تتخذ "    ويعرف من الناحية القانونية على انه

  .صورتين، صورة المتسول عرضا، وصورة المتسول بحكم تكويني

هو الذي يغلب في تسوله فعل ظروف خارجية من البيئة العائلية أو : فالمتسول عرضا

  .عية، ويظهر بكثرة في فترات الضيق والفوضى الخلقيةاالجتما

فهو يعزي التسول إلى ميل كامن فيه، مصحوب بضعف الذكاء : أما التسول بحكم التكوين

وفتور في العاطفة، وبرود في قابلية االنفعال وإرادة ضعيفة، وعدم اكثرات بالمثل األدبية  

كسل والخمول والزهد في العمل واستعذاب ويتجلى مفعول هذه الخصال عنده في الركون إلى ال

  134.القعود، وااللتجاء في التعيش إلى الطرق والمعامالت المتخفية والملتوية

الوقوف في الطريق العامة وطلب المساعدة المادية من المارة "   وهناك من يعرف التسول بأنه

دمة لغيره، أو عرض العاب أو من المحال أو األماكن العمومية أو االدعاء أو التظاهر بأداء الخ

بلهوانية أو القيام بعمل من األعمال التي تتخذ شعارا إلخفاء التسول، أو المبيت في الطرقات 

وبجوار المساجد والمنازل، وكذلك استغالل اإلصابات بالجروح أو العاهات أو استعمال أي 

   135".وسيلة اخرى من وسائل الغش الكتساب عطف الجمهور

  136".الشخص الذي يحصل على المال بغير عمل يستحقه"  بأنه  ويعرف المتسول

م 1982 بالواليات المتحدة عام "فلوريدا"بوالية " جاكسونوفيل" وفي التشريع الصادر بمدينة 

  :حيث تم تعريف المتسول على النحو األتي

 القيام المتسولون هم الهائمون والمتشردون أو الذين يتجولون بحثا عن الصدقة والذين اعتادوا "

باألعمال البلهوانية أو األلعاب أو المشاهد المخالفة للقانون أو األشخاص المتجولون أو 

المتنقلون من مكان إلى مكان، دون أي هدف أو غرض مشروع واألشخاص القادرون على 

  137".العمل، والمعتادون على العيش عالة على غيرهم

  :تسول هو  من خالل جملة هذه التعاريف يمكن القول إن ال

                                                                                                                                                                 
. 129جرائم التشرد والتسول،الكتاب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر، دون سنة ، ص : عبد الحميد المنشاوي:  132  
. 19، ص 1970مجاالت الرعاية االجتماعية وتنظيماتها، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، سنة : محمد كامل البطريق:  133  
.170، ص 1985سيكولوجيا االنحراف، دراسة نفسية اجتماعية، مكتب الخدمات الطباعية، دمشق، سوريا، سنة : سليم نعامة:  134  
. 4، ص 1986ظاهرة التسول ومعوقات مكافحتها، دون دار نشر، القاهرة، مصر، سنة : محمد أبو سريع:  135  
.  113، ص 1992، القاهرة، مصر، سنة 2ن، ط .ير والمواجهة، دظاهرة االنحراف بين التبر: طلعت مصطفى السروجي:  136  
. 20، ص 1989ن، القاهرة، مصر، سنة .التسول والتشرد في القانون المصري والقانون المقارن، د: محمد الجمال:  137  



 - 134 -

طلب المساعدة والمعونة من الناس باستعمال وسائل وطرق متعددة ومختلفة، األساس فيها   "

هو محاولة استمالة عطف وشفقة اآلخرين، بغية الحصول على مساعدتهم المالية أو العينية 

كانت، والمتمثلة في مختلف األطعمة واأللبسة وغيرها من األشياء والحاجات ذات القيمة 

  ". عيةالنف

   

II- 2- أنواع التسـول وأشكالـه:  

   المعروف أن التسول هو الكسب غير المشروع، وعليه فان ممارسيه يستعملون أساليب 

  :وطرقا عديدة لممارسته ولكن يمكن تصنيف التسول في ظل هذه التقسيمات التالية

وهو التسول الواضح الصريح المعلن وفيه يمد المتسول يده : تسول ظاهر .1

 .تجديا عطف الناسمس

 وهو التسول المستتر وراء عرض أشياء أو خدمات ):مقنع(تسول غير ظاهر .2

 .رمزية مثل مسح زجاج السيارات وغيرها

وهو يمارس فقط في المواسم والمناسبات كما في المواسم : تسول موسمي .3

 .والمناسبات الدينية واألعياد ورمضان وغيره

ز طارئ كما في حاالت الطرد من وهو تسول عابر ووقتي لعو: تسول عارض .4

 .األسرة، أو ضال الطريق، أو فقدان النقود في السفر

 .وهو اضطراري كما في حاالت إجبار األطفال على التسول: تسول إجباري .5

 .حيث االحتراف والجري وراء الكسب: تسول اختياري .6

وهو تسول القادر الذي يستطيع التكسب عن طريق العمل ولكنه : تسول القادر .7

 .يفضل التسول، وعند القبض عليه يحاكم

وهو تسول العاجز أو المريض عقليا أو المتخلف عقليا وعندما : تسول غير القادر .8

 .يقبض عليه يودع في الدور الرعاية االجتماعية المناسبة

حيث يكون التسول مصاحبا بالجنوح واإلجرام، حيث ال باس إلى : تسول الجانح .9

 138.ر التسول يسهل مهمة السرقةجانب التسول من سرقة، فستا

يستعمل المتسولون أشكاال عديدة لممارسة تسولهم ويلجئون إلى طرق وحيل كثيرة سعيا      

  : في اختراع هذه الطرق واألشكال، ومنها ما يلينللحصول على المال ويتفننو

                                                 
.114نفس المرجع السابق، ص : طلعت مصطفى السروجي:  138  
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انتحال بعض العاهات المصطنعة من قبل طائفة مستعملين في ذلك األساليب العلمية  .1

متقدمة مثل المستحضرات الطبية التجميلية، وذلك الستدرار عطف الناس عن طريق ال

 .التمويه والخداع

السؤال بإظهار الحاجة الملحة المصاحب بالبكاء أحيانا، كان يدعي الشخص بأنه ابن  .2

 .سبيل منقطع نفذ منه المال لظروف طارئة، فيطلب العطاء للمساعدة

 .وع خيري، كمسجد أو مدرسة ونحوهاأن يطلب المساعدة للتبرع في مشر .3

استغالل عطف الناس عن طريق عرض صكوك وأوراق رسمية مزيفة لحوادث وهمية  .4

 .كفواتير الكهرباء والماء والهاتف أو وصفة الدواء

اصطحاب األطفال، وال سيما من بهم عاهة أو إعاقة، إلى أبواب المساجد واألسواق  .5

 بقصد إثارة غريزة الشفقة والرحمة والعطف، ومن واألماكن العامة التي يرتادها الناس،

 .ثم الحصول على المال

استئجار األطفال من أسرهم واستخدامهم للتسول مقابل نسبة من المال لألسرة ثم القيام  .6

 .باصطناع عاهات وهمية باستعمال األطراف الصناعية المشوهة

و ياتي بإشارات قد يدعي الشخص انه متخلف عقليا ويهذي بكلمات غير مفهومة أ .7

 139.غامضة من اجل كسب عطف الناس وكسب أموالهم

    كما يمكن التمييز بين أشكال اخرى للمتسولين من خالل صور المتسولين بالمدينة 

 :الجزائرية كاألتي

نوع يتميز بالغباء أو االستغباء حيث أن أحد المتسولين كلما صادفك يقول لك  .1

ى قريتي ألني فقدت محفظتي، ومنظره يقنعك أعطني عشرين دينار فقط أعود بها إل

بأنه شخص عادي فعال لكنه وقع في مأزق وكثيرا ما يصدقه الناس، المشهد 

الكاريكاتوري أنك تصادف هذا المتسول مرتين أو ثالث في اليوم وينسى طبعا أنه 

  .حدثك ويطلب منك بنفس األسلوب نفس الطلب

 عند الناس فيقتنعوا بمساعدتهم ولو بعض المتسولين يعانون من عاهات تشفع لهم .2

بمبالغ زهيدة، المثير أن البعض منهم يصطنع عاهة على حساب صحته وخاصة 

الجراح العميقة وال يأبهون باألضرار التي قد يقدمون فداءها كل ما اكتسبوه من 

 .الناس حتى يشفوا

                                                 
 -47لمكافحة التسول، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، ص السياسة الجنائية : عبد اهللا مشبب القحطاني:  139

   49.   http://www.nauss.edu.sa . 20.35على الساعة . 20/07/2007    يوم التحميل   
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ألكثر هن ا النساء العازبات الالتي يرغبن في الزواج، فتجدون عطفمتسولون يس .3

 وليس أسهل من أن يدفعن مبالغ بسيطة للمتسولين ،عطاء ألنهن يرغبن في الستر

 . والزواجمقابل دعوة بالستر

شرة لقياس وزن المارة وإن كان تمن" موازين"هناك بعض المتسولين من يستخدم  .4

 إال أنك تضطر لالستجابة إلى إلحاح األطفال الذين اشتروا ،األمر غير إجباري

 ويعرضون خدماتهم بهذا الشأن بطريقة تشبه تماما التسول ،ونه أمامهمميزانا يضع

 وإنما يعتبرونه عمال كغيره من ،وإن كانوا ال يسمون ما يفعلونه بذلك المسمى

 .األعمال والخمس دنانير المطلوبة هي عوض عن استعمال الميزان

 أبناءال تتسول من اجل مالبس لطفل حرم من فرحة العيد كغيره من األطفامرأة  .5

 وكأنه ليس من حق ،حرم من هذه الفرحة ألنه ولد فقيرافتوحي لك انه  ،المترفين

 . الفقراء أن يفرحوا

تسول العائلة، وهو شكل يدل على مدى انتشار هذه الظاهرة بالمدن الجزائري فنجد  .6

 .  بأكملها، من األب والزوجة واألطفالتأن هذا الشكل هو عبارة عن تسول عائال

دعارة، ويعتبر هذا الصنف األخطر من بين جميع األشكال السابقة للظاهرة تسول ال .7

التسول بالمجتمع الجزائري، وهذا الشكل هو عبارة عن مزاوجة بين التسول 

والدعارة، فنجد أن فئة من المتسولين النساء، وخاصة المطلقات منهن والفتيات 

 من التسول، حيث يقمن الهاربات من البيوت هن من يشيع في أوساطهن هذا الشكل

بالتسول في النهار وفي نفس الوقت البحث عن زبون في الليل، للممارسة الدعارة 

في بيوت مستأجرة باألحياء الشعبية المتواجدة بالمناطق النائية وبضواحي المدينة، 

  140 .نظرا لالنخفاض أجرة هذه البيوت

  II- 3-  أسباب ظاهرة التسول :  

 العالمي أو العربي عموما ى انتشار ظاهرة التسول سواء على المستو  تختلف وتتعدد أسباب

  :  والجزائري خصوصا ولعل من ابرز هذه األسباب ما يلي

يعتبر هذان العامالن من بين أهم عوامل انتشار ظاهرة التسول : والبطالة لفقرا -

 من بالمجتمعات بما فيها الجزائر، فالحاجة إلى تلبية الحاجات الغذائية وغيرها

 لهذه الفئات الفقيرة والبطالة هو الدافع األساسي للخروج إلى ةالمتطلبات بالنسب

                                                 
.، وبعض المدن الجزائرية التي زارها "قسنطينة" اليومية ألعداد المتسولين الوافدين على مدينةجهد شخصي للباحث وذلك من خالل المالحظة :  140  
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التسول ومد األكف لطلب المساعدة من اآلخرين ذوي الدخول الميسورة أو 

  .المعلومة

تعتبر األسر ضعيفة الدخل، وكبيرة الحجم من : ضعف الدخل وكبر حجم األسرة -

ي مع ضعف الدخل وكبر الحجم ال أكثر األسر عرضة لظاهرة التسول، فه

 .تستطيع تلبية مختلف حاجيات األسرة، التي تختلف وتتنوع

إن مع غالء المعيشة ولهيب األسعار خاصة : غالء المعيشة وأسعار الحاجيات -

فيما يخص الحاجيات األساسية، تدفع باألفراد واألسر الفقيرة للجوء إلى التسول 

 .من اجل سد رمق العيش

هناك من يتخذها مهنة يلجأ إليها رغم يسر حالته االجتماعية : ريعوسيلة ربح س -

  .      واالقتصادية، لما تدره عليه من أموال دون تعب وكد

، ومن شخص إلى آخر، ويرى الكثير أن ألخرإال أن نظرة المجتمع للتسول تختلف من بلد    

 االستجداءطف الناس مع  الكثير على التسول كمهنة يومية تدر دخل معقول سببه تعااعتماد

  .الكاذب للكثير من المتسولين
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II- 4- اإلسـالم والتسـول:  

    ينظر اإلسالم إلى التسول على انه فعل حرام وذلك باالستناد إلى نصوص قطعية في 

  .القران والسنة والى أراء العلماء والفقهاء

 سبيل اهللا ال يستطعون ضربا في األرض للفقراء الذين احصروا في:" "القران قوله تعالى"فمن 

   141"يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا

استغنوا عن " قال صلى اهللا عليه وسلم:  قال-  رضي اهللا عنه-، عن ابن عباس"السنة"أما من 

  . أخرجه البزاز والطبراني بإسناد حسن142".الناس ولو بشوص السواك

يعتبر ظلم في حق الربوبية وظلم " سؤال الناس"يرى أن التسول أو " القيم الجوزية" ابن   أما

  .في حق المسؤول، وظلم في حق السائل

وذلك أمر يمس العبودية، ، "اهللا تعالى"  فاألولى ألنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير 

  .أهلهاويكون بذلك قد وضع المسألة في غير موضعها وانزلها بغير 

  أما الثانية وهو ظلمه المسؤول فألنه عرضه لمشقة البذل، ولوم المنع، فإن أعطاه فقد أعطاه 

  .على كراهة، وان منعه فقد منعه على استحياء

  والثالثة ظلمه لنفسه وذلك ألنه أراق ماء وجهه لغير خالقه، وانزل نفسه أدنى منزلة، واسقط 

   143.شرف نفسه وعزتها وتعففها

، وحذر منها وبخاصة تلك الحاالت التي )التسول(أن اإلسالم بالغ في النهي عن المسألة   نجد 

 قال رسول اهللا - رضي اهللا عنهما-يقصد منها التكثير من المال من غير حاجة، فعن ابن عمر

ال يزال الرجل يسأل الناس حتى ياتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة :" صلى اهللا عليه وسلم

  .واه البخارير 144".لحم

وتحريم اإلسالم للتسول ليس بأمر الصدفة، وإنما نظرا لآلثار السلبية لهذه الظاهرة على    

  .المجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية على حد السواء

  فعلى الصعيد االجتماعي فان التسول ظاهرة تفشت في المجتمعات بصورة مخيفة حتى 

لبعض بأشكال وصور متعددة، وبهذا فهم يؤثرون على المجتمع أصبحت حرفة ومهنة يمتهنها ا

سلبا ويعوقون تقدمه ورقيه، وذلك أن التسول يساعد على انتشار االنحراف والجريمة، فضال 

                                                 
. 273اآلية : سورة البقرة:  141  
، ص 1981مختصر الترغيب والترهيب، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، مكتبة السالم العالمية، القاهرة، مصر، سنة : احمد بن حجر العسقالني:  142

525  .  
مدارج السالكين، تحقيق محمد المعتصم باهللا البغدادي، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية:  143

. 232هـ، ص 1416سنة   
.338صحيح البخاري، الجزء الثالث، دار التراث العربي، بيروت، لبنان ، دون سنة، ص : البخاري:  144  
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ثالث والذي نفس :" عن كونها سببا من أسباب اإلصابة بداء الفقر لقوله صلى اهللا عليه وسلم

قص مل من صدقة فتصدقوا، وال يعفو عبد عن مظلمة ال ين: محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن

 وال يفتح عبد -إال زاده اهللا عزا يوم القيامة-يبتغي بها وجه اهللا إال رفعه اهللا بها، وفي لفظ أخر

  . رواه الترمذي145".باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب الفقر

ذ أموالهم بشيء من   وفي احتراف التسول أكل لثمرات عمل اآلخرين بالباطل واحتيال ألخ

  .أنواع الحيل الممنوعة، والوسائل واألساليب المحرمة التي ال يقرها دين أو عقل

  أما من على المستوى االقتصادي فان ظاهرة التسول تضعف اإلنتاج، حيث أنها تؤدي إلى 

ن قلة األيدي العاملة وارتفاع أسعارها أو استيرادها من خارج الدولة، وما يترتب على ذلك م

   146.تبعات اقتصادية واجتماعية

  

  

  

  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

                                                 
. 562س، ص .سنن الترمذي، الجزء الثالث، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان، د: ذيالترم:  145  
عبد الرحمن بن . د:األبعاد األمنية لظاهرة التسول في السعودية، دراسة مسحية بمدينة الرياض، إشراف: عبد العزيز بن إبراهيم بن ناصر الفايز:  146

 -40 -39 -38، ص ص 2004طية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، سنة محمد العيسري، رسالة ماجستير، قسم العلوم الشر

41     .  
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  :خالصـة

  

    رغم الموقف الوضعي والشرعي من ظاهرة التسول، إال أنها ما زالت تستفحل بصورة 

كبيرة في المجتمع العالمي والعربي بصورة عامة، والمجتمع الجزائري بصورة خاصة، ولعل 

  .صدق صورة على انتشار هذه الظاهرةالمشاهد المختلفة لظاهرة التسول بالمجتمعات ا

   فهل يرجع هذا إلى ضعف السياسات الوضعية لمواجهة الظواهر االجتماعية عامة وظاهرة 

التسول خاصة، أو يرجع إلى االبتعاد عن سبل وطرق المواجهة لهذه الظواهر التي سنها 

  .الشرع؟

 كغياب التضامن والتكافل   أم أن ضعف النسيج االجتماعي الذي أصبح هشا كبيت العنكبوت،

االجتماعي، وصور التراحم والمودة وغيرها؟، هو الذي سمح باستفحال مختلف الظواهر 

  .خفيةاالجتماعية، التي كانت في مرحلة من مراحل التاريخ تعتبر غائبة، أو متست
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IV -2- 2-2.الدعارة ( االنحراف الجنـسي(:  
  :تمهيــد

 أو البحث في أسبابها وتداعياتها كآفة اجتماعية سلبية االنحراف الجنسي،إن مناقشة ظاهرة     

 واألجداد أن ال نقف منها موقف اآلباءتستحق منا ومن كل إنسان يعتز بإنسانيته وبأخالق 

من رأى "حيث يقول  ) ص( وان نتبع الرسول األمة ،متفرج بل يجب التصدي لها قدر اإلمكان

  ".، وذلك اضعف اإليماناً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبهمنكم منكر

ن إظهار أسبابها ومسبباتها ودوافعها وتداعياتها وخاصة إفرازاتها الضارة الكبيرة على إلذا     

 تستدعي دراستها دراسة مستفيضة لما لهذه القضية األثر ،مستوى المجتمعات أو حتى الدول

تقوم إلى جانب كل هذا فإنها ، ماسكه  بشرائحه وطبقاته المتدرجةلى بنية المجتمع وتالضار ع

 فهي ، ألنها آفة خطيرة كما لها تشعباتها الكثيرة،على تخريب الحالة االجتماعية من أساسها

 من ،تتغلغل لتفعل فعلتها وخاصة بتفكيك األسرة وأواصرها الودية والروحية والدينية واإلنسانية

ألخالقية المشينة حتى تسقط به إلى الدرك األسفل من االنحطاط اقودها إلى االنزالقات ثم ت

  . اإلنساني والديني ليتعرى من جميع القيم واألخالقيات النبيلة
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II – 2-1-تعريف االنحراف الجنسي :   

ع نس، واإلنسان نو فالحيوان ج147.الضرب من الشئ وهو اعم من النوع): بالكسر(  الجنس 

  .والنوع البشري مميز بالذكورة أو األنوثة

  148. والجنس اتصال شهواني بين الذكور واإلناث

ضروب من الممارسة الجنسية يخرج فيه أصحابها عن سبل "  أما االنحراف الجنسي فهو 

  149."االتصال الجنسي الطبيعي والمألوفة

نسي بطرق ترفضها القيم األخالقية والدينية التمتع الج" كما يعرف االنحراف الجنسي على انه 

وتدينها األعراف والتقاليد والقوانين االجتماعية، أو فقد الشخص السيطرة على توازنه بسبب 

  150.اضطراب نفسي ما، ويتأكد ارتباط االنحراف الجنسي باالضطراب النفسي

بت إشباع أو ك الجنسي كل شذوذ فردي أو جماعي يؤدي إما لعدم باالنحرافنعني    كما 

غير طبيعية إلشباع هاته  أو أية ممارسة غير شرعية أو، للغريزة الجنسية لدى البالغ

  151.الغريزة

ُيقصد باالنحرافات الجنسية الحصول على اإلشباع الجنسي بطريقة غير مشروعة من   كما 

سائر األماكن خالل تجارة الجنس، والدعارة في أسواق البغاء، والكباريهات، والنوادي الليلية، و

التي تقدم الخدمات الجنسية في عالم االنحراف، والمغامرات الجنسية المتواصلة غير المسئولة، 

  152.'اللواط والسحاق'واالستهتار واالستسالم للجنس، والجنسية المثلية 

كل استعمال للجنس، دون الوفاء بمواصفاته اإلنسانية "  إلىجنسيال نحرافاال   كما يشير

  153".في غير ما يؤدى وظيفته البشريةاألحدث أو 

  154". الجنسةاالنحراف عن الطريق المحدد شرعا للممارس"  أما من الناحية الدينية فهو 

   من خالل التعاريف المختلفة لظاهرة االنحراف الجنسي، تبرز لنا أهم مظاهر االنحراف 

 اللواط الزنى، ،لبغاءا: الجنسي التي لها األثر البالغ في المجتمع، ومن أهم هذه المظاهر

 مواقع الميوعة ، التحرش الجنسي، الممارسات الغير الطبيعية،التبرجو العري ،السحاق

  . ، وغيرهاالدعارةو

                                                 
، بيروت، لبنان، 7القاموس المحيط، تحقيق مكتبة التراث بمؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة : فيروز آبادي، مجد الدين بن محمد بن يعقوب:  147

.537، ص 1998سنة   
.، مادة الجنس140، ص  1972المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، اللغة العربية، استانبول، ترآيا، سنة : وآخرونراهيم أنيس إب:  148  
. 31، ص 9 عربية مصورة، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان ، د س، جةموسوعة المورد، دائرة المعارف انجليزي: منير البعلبكي:  149  
: االنحرافات الجنسية:   150 http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/childrenHealth/SexualCorruption.htm  يوم التحميل 

. 13.30 على الساعة 30/04/2007  
االنحراف الجنسي  :  151 http://jaud.jeeran.com/11/archive/2006/11/116905.html .13.26 على الساعة 05/01/2008  يوم التحميل   
: تعريف االنحرافات الجنسية:  152 http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=1672 13.28 على الساعة   ،05/01/2008يوم التحميل       
، إعادة قراءة مصطلح قديم:  االنحراف الجنسي: يحيــى الرخــاوي . د.أ:  153
http://www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Rak.SexualDisorder1.htm . 15.25  على الساعة 05/01/2008  يوم التحميل   
. 17، ص 1995، سنة 1الشذوذ الجنسي وجرائم القتل، توزيع دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: الواحد إماممرسي عبد :  154  



 - 143 -

، من اخطر أشكال االنحراف الجنسي على المجتمع، وعليه يمكن )البغاء(  وتعتبر الدعارة 

  :تعريف الدعارة كاألتي

الدعارة ببساطة بيع الخدمات " تعاريف فالبعض يعتبر الدعارة أو الٍبغاء مصطلح له عدة   و

  ." بدون أدنى إشارة إلى التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية،الجنسية

عنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً ، مهما كان مصدر هذا اإلكراه أو ت"الدعارة  أو 

  .155"القسر

سلوك اإلنسان عن الطريق الصحيح للفطرة كلمة تدل على انحراف في "كلمة الدعارة و

  156".اإلنسانية

 ما يتعلق به من أفعال مثل الفجوركل عمل أو سلوك يقصد به الجنس و"هي    والدعارة 

   "157.إذا كان بغرض المتاجرة به وتقاضي األموال مقابلة ،الدعارة

 غريزة جنسية غير  وهي مفهوم للداللة على لذة أو،يلة أو الفسق األخالقيذالر"  كما تعني، 

 ويشارك في هذه العالقة طرفان األول هو من يعطي هذه المتعة ،مشروعة مقابل أجر مادي

 أما الطرف اآلخر فهو من يشتريها ،روعة مقابل أجر مادي أو غير ماديالجنسية غير المش

  158."مقابل إعطاء هذا األجر

  

II- 2-2-الدعـارة في الجزائر :  

 وتراجع اإلرهاب ظاهرة الدعارة تتفشي في الجزائر في زمن مع ارتفاع معدالت الفقر  

 الفساد في كل مكان، عهااالنفتاح والحريات وحملة بيع كل شيء في هذا الوطن، انتشرت مـ

وأصبحت تجارة الجنس مهنة يتباه بها البعض ويتستر بها البعض األخر تحت عناوين مختلفة 

   .ى المجتمعخاصة عندما تمارسها فئة اجتماعية طارئة عل

ففي سنوات قليلة، أصبح هناك الملياردارات وهي تستثمر في األجساد وتضاعف ثرواتها    

 على حساب فئات اجتماعية وجدت نفسها فريسة سهلة أمام ،وتمتن عالقاتها وتوسع نفوذها

مخالب هؤالء التي ال ترحم خاصة هؤالء التي ال ترحم خاصة المراهقات الجامعيات مطلقات، 

رات وهن اللواتي تدفعهن البطالة والظروف االجتماعية الصعبة والرغبة في تحقيق إطا

                                                 
:  دعارةمقال حول ال:  155 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9 يوم التحميل  

. 13.35على الساعة ، 05/01/2008  
: في الوطن العربي) الدعارة ( فساد األخالق :  156 http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_28420.html ، 20/12/2007  يوم التحميل 

. 13.54 على الساعة .17.30على الساعة   
http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=375 السياحة والدعارة في اليمن: محمد الصالحي :  157 ، على 06/01/2008  يوم التحميل 

. 09.30الساعة   
،   أسبابها وتداعياتها–الدعارة : حسين أحمد:  158 http://www.ajrasdirik.com/Alda3ara.htm .13.45على الساعة ، 05/01/2008   يوم التحميل   
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أحالمهن إلى الوقوع في دوامة االنحراف والفساد والغريب في األمر، أننا نسمع يوميا عن 

غلق الشركات وحل المؤسسات وطرد أالف العمال وفي نفس الوقت نشاهد افتتاح بيوت اللهو 

 في غياب السلطات المكلفة بحماية المجتمع والصمت الرهيب ،لترفيهيةوالمالهي والتجمعات ا

الذي تمارسه المؤسسات الدينية وكأن األمر ال يعنيه والغريب أن صمت الجميع ال يمكن أن 

 الذي يحطم قدرات المجتمع ومستقبله فماذا ،يكون إال تواطؤ صريح ومساندة غير معلنة للفساد

 األجيال الصاعدة وهل االنفتاح واقتصاد السوق يعني االستثمار يبقى من المستقبل إذا تحطمت

 ولماذا لم ينجح االستثمار إال في المالهي وبيوت اللهو واألكيد أن األمر يهدد ،في األجساد

  159.األمن العام والمصالح العليا للبالد

صر على  الجزائري يقرأ يوميا عن تفكيك شبكات للدعارة، أو تحريض القالمجتمعأن    كما 

ممارسة الدعارة، أو أطفال على الجنس والبغاء، وذلك من خالل استغالل ظروفهم االقتصادية 

  .وحاالتهم االجتماعية التي تعيشها هذه الفئات

كشف تحقيق ميداني ولعل اخطر أنواع الدعارة هو استغالل األطفال في هذا المجال، فقد     

حقوق الطفل الذي ينشط تحت لواء الهيئة حول تشغيل األطفال بالجزائر، أنجزه مرصد 

 – واليات من الوسط وهي الجزائر العاصمة 08الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، شمل 

 2979 البويرة، عن وجود – بومرداس – بجاية – تيبازة – عين الدفلة – تيزي وزو –البليدة 

 بيع السجائر والرعي  سنة، ينشطون في مجاالت17و 04طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 

  160.وأخطرها المتاجرة بالمخدرات والدعارة

     كما أن شبكات الدعارة بدأت تنتشر بالجزائر بشكل رهيب وخاصة بالحدود الجزائرية 

الغربية، فنجد من الجزائريات الالتي يتسللن إلى المغرب من اجل ممارسة الدعارة، ومن بين 

 مراكش، البيضاء الدار، الرباط"يات نجد كل من المدن المغربية التي تقصدها الجزائر

والتي تعتبر من بين أشهر المدن المغربية بالسياحة الجنسية، مقابل مبالغ مالية " وطيطوان

 ألف دينار 20 أالف إلى 10 درهم مغربي، أي ما يعادل 2000 إلى 1000كبيرة تتراوح ما بين 

  .ارة في الجزائرجزائري، في المقابل نجد مغربيات من يمارسن الدع

 اللواتي يمارسن هذا النوع من النشاط، فاغلبهن من الواليات الداخلية ت  أما بالنسبة للجزائريا

  161.التي تضررت من اإلرهاب، والفقر

                                                 
 االجتماعيةمجلة العلوم ، ظاهرة الدعارة تتفشى في الجزائر: لفقر وتراجع اإلرهاب معدالت اارتفاعمع :  159
http://swmsa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=694      .16.30 على الساعة 15/11/2008  يوم التحميل 

  يوم التحميل news-a/org.amanjordan.www://http الجزائر ،  مليون طفل في 1.8عالم الشغل يستغل : بلقاسم حوام: 160 
  .17.55  على الساعة 15/11/2007

. 2184، العدد 2007 ديسمبر 29سبت الشروق اليومي، ال: شبكات الدعارة في الجزائر وملهى قصر الحمراء:  161  
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 فقد توسعت ظاهرة الدعارة وارتفعت معدالتها في أوساط  فقط،واألمر ال يتعلق بهذه النماذج   

اصة وهن يتخوفن من البطالة بعد نهاية الدراسة ولهذا  خ،الطالبات الجامعيات بشكل مخيف

فهن يمارسن الدعارة كوسيلة لكسب المزيد من المال أو الحصول علي منصب مهم في احدي 

 ، وقد توسعت الظاهرة في النشاط التجاري واإلشهار، وان أرباحها خيالية،المؤسسات الكبرى

 وهي تستغل المالهي وبيوت ،لجزائر شبكة دعارة تنشط في ا33وتقول المصادر أن هناك 

 ألف 37وتقول مصادر اخرى أن هناك أكثر من  ، كمراكز تمارس فيها تجارتهاةلليليااللهو 

 مما اضطر الحكومة إلي ، بتسهيالت كبيرة من الحكومة،يولدون سنوياطفل غير شرعي 

ل الجزائر إلي  زيادة علي تحو،تخصيص ميزانية كبيرة لبناء مراكز استيعاب هؤالء األطفال

  الذي ترتفع معدالت المصابين به،بلد معرض إلي كارثة السيدا بسبب مرض فقدان المناعة

  162.داخل المجتمع الجزائري

 II- 2-3-الدعارة والقانون الجزائري  :  

 156-66أمر رقم يسن قانون العقوبات الجزائري الصادر عن وزارة العدل الجزائري تحت   

، في الفصل الثاني الخاص 1966يونيو سنة  8  لـالموافق، 1386 صفر عام 18مؤرخ في ال

، من القسم السابع الخاص الخاص، بتحريض اآلداب العامة والجنح ضد األسرة والجناياتب

  :القصر على الفسق والدعارة المواد القانونية التالية

المؤرخ في  04-82وقانون رقم  1975جوان  17المؤرخ في  47- 75أمر رقم : (342المادة  -

كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو ) 1982فيفري  13

كل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة  و،فساد األخالق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم

لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة 

  .دج 25.000إلى  500من 

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها و        

  .المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ) 1975جوان  17المؤرخ في  47-75أمر رقم : (343المادة  -

ا لم يكون الفعل المقترف جريمة أشد كل دج و م 20.000إلى  500خمس سنوات و بغرامة من 

  : من ارتكب عمدا أحد األفعال اآلتية

 الدعارة وذلك بأية طريقة ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على  - 1

  .كانت

                                                 
االجتماعية مجلة العلوم ، ظاهرة الدعارة تتفشى في الجزائر:  معدالت الفقر وتراجع اإلرهابارتفاعمع :  162
http://swmsa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=694      .16.30 على الساعة 15/11/2008  يوم التحميل 
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 الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل دعارةأقتسم متحصالت  - 2

  .غير و ذلك على أية صورة كانت الهو نفسه موارد دعارة

  .عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة - 3

طريقة معيشته حالة أنه على عالقات معتادة مع جز عن تبرير الموارد التي تتفق وع - 4

  . أكثر من الذين يحترفون الدعارةشخص أو

اه غولو برضاه أو أ ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة وشخصااستخدم أو استدرج أو أعال  - 5

   .على احتراف الدعارة أو الفسق

 يستغلون أفرادبين شخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وقام بالوساطة بأية صفة كانت بين أ - 6

   .ة أو فسق الغير أو يكافئون عليهدعار

عرقل أعمال الوقاية أو اإلشراف أو المساعدة أو التأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة  - 7

ذلك بطريق التهديد أو ارة أو يخشى عليهم من احترافها وفون الدعلصالح أشخاص يحتر

  .الضغط أو التحاليل أو بأية وسيلة أخرى

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها         

  .المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

 المؤرخ في 04-82قانون رقم  و1975 جوان 17 المؤرخ في 47-75 أمر رقم :344المادة  -

 إلى الحبس من خمس إلى عشر 343ترفع العقوبات المقررة في المادة ) 1982 فيفري 13

  :  دج في الحاالت اآلتية100.000 إلى 10.000سنوات و بغرامة من 

   .إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة - 1

  .كراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغشإذا صحب الجنحة تهديد أو أ - 2

  .إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سالحا ظاهرا أو مخبأ - 3

إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى  - 4

  .337الفئات التي عددتها المادة 

حكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون ب - 5

  .الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي

  .إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص - 6

إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج  - 7

   .األرض الجزائرية
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 حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو -8

  .إلى األرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة

  .إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء - 9

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها         

  .المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

لو كانت  حتى و344 إلى 342 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من :345المادة  -

  .بعض األفعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أرضي الجمهورية

 المؤرخ في 04-82قانون رقم و 1975 جوان17 المؤرخ في 47-75أمر رقم  (:346المادة  -

 إلى 10.000بغرامة من ن إلى خمس سنوات ومن سنتييعاقب بالحبس ) 1982 فيفري 13

 دج كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش 100.000

 عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو فندقأو 

ممارسة الدعارة من ملحقاته أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول 

ذلك بالبحث عن عمالء بغرض ممارستها وشخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو أقام 

  .بداخل المحل أو في ملحقاته

تطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤالء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين و        

  .أو الممولين

اب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها يعاقب على الشروع في ارتكو        

  .المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

يجب في جميع األحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة و        

للمستغل كما يجب عالوة على ذلك الحكم بإغالق المحل لمدة ال تقل عن سنة ابتداء من يوم 

  .حكمصدور ال

يعاقب بالحبس من ستة ) 1982 فيفري 13 المؤرخ في 04-82قانون رقم  (:347المادة  -

 دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي 20.000 إلى 1000أشهر إلى سنتين و بغرامة من 

األقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة لجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك باإلشارة ومن ا

  .أخرى
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 .يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةو        

بالحبس من سنتين إلى يعاقب ) 1975 جوان 17 المؤرخ في 47-75أمر رقم  (:348المادة  -

 ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح ، دج2000 إلى 500بغرامة من خمس سنوات و

 أماكن غير سة الفسق سرا في محالت أو على ممارباالعتيادألشخاص يحترفون الدعارة 

  . كانتةمستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صف

  .يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة           و

 يجوز في جميع الحاالت الحكم أيضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في :349المادة  -

 وبالمنع من اإلقامة 14ان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة هذا القسم بالحرم

    163.ذلك لمدة سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثرو

II- 2-4-الدعـارة في الوطن العربي :    

رة هي آفة الدعارة بكافة من أهم اآلفات التي يتعرض لها الوطن العربي في اآلونة األخي   

  .ان الجارف ال يقف أمامه ال شرع وال قانونبات انتشارها كالطوفالتي أشكالها، و

في أغلب البلدان العربية تعتبر الدعارة شيء غير أخالقي وفي بعض الدول يتم محاسبة  و

 يتم ممارسة الدعارة خارج رقابة القانون ويوجد مناطق إال أن في غالب األحيان ،ممارسيها

سف الشديد أن بعض الحكومات باتت تبارك وتساعد ولأل، من عدة مدن متخصصة بهذا الشأن

وتكاد ال تخلو  على انتشار دور الدعارة وتعطي عليها التصاريح سواء كانت ظاهرة أم باطنة

  .بلد إسالمي من دور الدعارة برغم الحرب المعلنة عليها

سلوكيات إن وجود أوكار الدعارة أو شبكاتها المخفية والظاهرة منها في مجتمع ما تصيبه ب  

 مرتبة من أدنى حتى يصبح ،قي واإلنساني واالجتماعي والدينيشاذة وميوعة والتحلل األخال

  .دون كل المخلوقات على كوكب األرض

االتفاق الدولي المعقود "خاصة االتجار بها أي الدعارة و ،وقد أكد على خطورة هذه القضية  

بيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته  حول تحريم االتجار بالرقيق األ1904مايو/ أيار18في 

  164".1948ديسمبر /  كانون األول3الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

سلط تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية األميركية، الضوء على االتجار بالبشر   كما 

االتجار اذ أي إجراء يردع في دول الخليج العربية، منتقدا تساهل هذه الدول حيالها وعدم اتخ

السعودية واإلمارات " وخص التقرير األميركي أربع دول خليجية، هي ،على أراضيها بالبشر

                                                 
http://ar.wikisource.org/wiki  ويكيميدياموسوعة : قانون العقوبات الجزائري:   163 . 14.30 على الساعة 06/01/2008   يوم التحميل.  
،  بها وتداعياتهاأسبا –الدعارة : حسين أحمد:  164 http://www.ajrasdirik.com/Alda3ara.htm 13.45على الساعة ، 05/01/2008 يوم التحميل     
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 باالنتقاد، لكن هذه الدول رفضت ما ورد في التقرير عبر تصريحات "وقطر والكويت

   165.رسمية

، صدر قانون في مصر أجاز الدعارة في مناطق معينة، وألزم النساء 1905في عام   ف

 و ظل هذا النظام ساري المفعول ،أسبوعيابالخدمات الجنسية بإجراء فحص طبي العامالت 

 عندما صدر مرسوم عسكري بإلغاء شرعية البغاء وبإغالق بيوت الدعارة 1949حتى عام 

  .وتوجد الكثير من الداعرات األجنبيات في مصر وخاصة الروسيات

محددة مثل الفحص ضوابط بشروط ولفة للقانون العراقي لكن الدعارة في العراق غير مخا  و

 محلياً الفئة المعروفة، تحديد أماكن معينة يسمح فيها بالدعارة ضمن المدنالطبي المنتظم و

 حيث "الكاولية" باسم للبغاء كجزء من حياتهم االجتماعية هم الغجر المعروفون محلياً بامتهانها

العلنية ضواحي المدن بممارستها ها غالبية من الغجر كبعض القرى وتعرف المناطق التي تقطن

أخر من  عددجنوب شرق بغداد و" الكمالية"اللهو مثل منطقة والمسموحة من الدولة للبغاء و

 رغم هذا فإن مهنة الدعارة ال تقتصر على ، وبلدات الغجر في جنوب العراق و شمالهقرى

  .الغجر بل تشمل أفراداً من كافة الفئات تقريباً

ماح بممارسة الدعارة تغير في العراق خصوصاً بعد احتالل العراق وضع شرعية أو الس   

غيرها لغجر في العراق إلى دول الجوار و حيث تم تهجير الغالبية العظمى من ا،م2003عام 

 أن يضاف إلى هذا ،دمرت العديد من قراهممت مليشيات مسلحة تجمعات الغجر وحيث هاج

ما تسببه من تفكك أسري و فقدان لمعيلي  الحرب والعراقيات و تبعاً لظروفعدداً من النسوة 

 واستغالل حاجةلنسوة في مهنة البغاء بسبب ال مما أدى إلى سقوط عدد من ا،العديد من العوائل

 ،هذا وفقاً لتقرير لألمم المتحدة و،شبكات الدعارة لهن وخصوصاً في الدول التي فررن لها

هذه الحالة تشبه الحالة التي  انتشار امتهان البغاء وماً حالةيجدر بالذكر أن الحروب توافقها دائو

  166. الحرب العالمية األولى و الثانيةانتهاءعمت في أوربا إثر 

 مدار العام وتعتبر سورية مع مثيالتها من دول عربية، مكانا مقصودا للسياحة الجنسية على  

 ترغيبا ل، مستخدمين بين هذه الدو"تجار الجنس"  حيث ينشط قوادون،كلبنان ومصر والمغرب

وترهيبا، فتيات بعضهن قاصرات لممارسة الجنس معهن، مقابل مبالغ لهن أو لذويهن أو 

  .منحهن إقامة في دولة خليجية

                                                 
، التجارة الخفية.. الدعارة في الدول العربية: عبد الرحمن الماجدي:  165 http://arabic.rnw.nl/currentaffairs/dara ، 17/10/2007   يوم التحميل 

  .13.50على الساعة 
:  دعارة:  166 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9 على ، 05/01/2008  يوم التحميل 

. 13.35الساعة   



 - 150 -

 وهن منتشرين في كل ،لبنان نموذج لكثير من فتيات يتاجرن بأجسادهن إما للمتعة أو للمال  و

 تتحرر من كل قيود تقف أنرأيهم يجب المرأة في مكان ويعتبرن هذا الشيء من لون العصر و

  .في سبيل تقيد حريتها الجنسية

على ضرورة معالجة أوضاع النساء " تجارة الجنس في اليمن"شددت دراسة ميدانية حول   و

المحتمل سقوطهن في هاوية الدعارة والبغاء، منتقدة قصور برنامج الضمان االجتماعي 

  .اً لوقايتهن من االنزالق إلى الدعارة والتشرد والتسولالحكومي الذي ال يشمل النساء األشد فقر

ة  التي نفذها ملتقى المرأ-الكويتية، فقد أوضحت الدراسة " الرأي العام"وبحسب جريدة    

 لجأن لذلك  في لبنان  أن من يمارسن البغاء أو الدعارة-للدراسات والتدريب بمحافظة تعز

أنفسهن وأسرهن بمن فيهم الذكور، إلى جانب بسبب افتقارهن للمال وبهدف اإلنفاق على 

افتقارهن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ويعانين من مشاكل اجتماعية، ويتخذن من الشارع 

  .مأوى لهن، ويتعرضن إلغراء الحياة في الفنادق

صرف على وأشارت الدراسة إلى أن هناك مبحوثات قلن إنهن يمارسن الدعارة من أجل ال   

عن العمل وتسديد نفقات العالج، وأوضحت أن غالبيتهن لديهن أسر  لذكور العاطلينإخوانهن ا

 والمتزوجات بعضهن زيجاتهن صورية وغطاء المتهان الدعارة أو ألن ،ويقمن بإعالة األسر

   167.دخل الزوج ال يكفي ويقمن بإعالة األسرة

  إذ تكثر أيضا،رة السواحبسبب فقر المواطنين وكث ، المغرب تنتشر الدعارة بشكل كبيروفي   

  168.ظاهرة دعارة القاصرات والقاصرين

II- 2-5-أنواع ظاهرة الدعارة في الوطن العربي :  

  : أقسام ظاهرة الدعارة في الدول العربية إلى ثالثة احثينيقسم الب 

لوافدين األجانب تشر في الدول التي تعتمد على السياحة واتن :شبة علنيةالدعارة ظاهرة  .1

 .لبنان حيث تمارس الدعارة في الفنادق والشقق المفروشةبحرين ومصر وكدولة ال

كإيران ( وتكثر في الدول التي تضع عقوبات صارمة عليها :ظاهرة الدعارة في الخفاء  .2

 .)و السعودية

) القواد(أرباب لها يسمون بالــوهي دعارة منظمة من طرف  :منظمةال الدعارة  .3

ظفهم كمبدأ الشركات الربحية، ويجدر بالذكر أن يومن  حيث تعمل عدة عاهرات لحساب

 169.ضع ألشد العقوبات صرامةهذا النوع من الدعارة هو األخطر والذي يخ
                                                 

. 14.10، على الساعة 05/01/2008، يوم التحميل تجارة الجنس في اليمن سببها الفقر:  167
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&sectionid=1&id=9812&task=view.   
، التجارة الخفية.. الدعارة في الدول العربية: عبد الرحمن الماجدي:  168 http://arabic.rnw.nl/currentaffairs/dara ، 17/10/2007   يوم التحميل 

  .13.50على الساعة 
: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة:  169 http://ar.wikipedia.org .20.30، على الساعة 20/10/2007  يوم التحميل   
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II- 2-6-أسباب الدعارة في العالم العربي والجزائر :  

العربي عموما والجزائر والعالم  ،   تعددت األسباب التي تؤدي إلى الدعارة في العالم

ليل األسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة القديمة المتداداتها  ولكن يمكن تحخصوصا

التاريخية القديمة، والحديثة لصورها وأشكالها الحديثة، إلى مجموعة من الظروف المختلفة 

والتي اجتمعت لتؤدي إلى ظواهر اجتماعية متعددة ومختلفة من بينها ظاهرة الدعارة،ولعل 

 في ضعف الدخل وارتفاع األسعار والسياسات أبرزها األسباب االقتصادية المتمثلة

االقتصادية كتصريح العمال، واالجتماعية متمثلة في تدني المستوى المعيشي التفكك 

األسري وحجم العائلة، الفقر والبطالة، العزوف عن الزواج الرتفاع تكاليفه، ارتفاع نسبة 

ي األنظمة السياسة الهشة وعدم  بالمجتمعات العربية، أما األسباب السياسية فتتمثل فةالعنوس

قدرتها لتصدي لمثل هذه الظواهر ومثيالتها بالمجتمع، والفساد اإلداري، وغيرها من هذه 

األسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة الدعارة في المجتمع العربي عموما والجزائري 

  .خصوصا

II- 2-7-الدعـارة والفقر :  

مساحة الفقر ، فنجد أرباب هذه المهنة يستغلون فقر بظاهرة الا وثيقا   إن للدعارة ارتباط

  .لبعض فئات المجتمع والظروف المعيشية الصعبة الفقيرة،المنتشرة في 

 أو التي يكون دخلها ضعيف أو منعدم  الفاقدة المعيلائالت،ويدفع الفقر الكثير من الع  

إذ تبرر الكثير من  إلى هوة الدعارة وإغراءاتها في ذات اآلن، بحيث ال يلبي حاجياتها،

  . واللباس وحاجيات اخرىالعاهرات عملهن بالحاجة للمال من أجل توفير الغذاء

ثقافة الفقر التي شرحتها بعض الدراسات بأنها انخفاض في مستوى التعليم يؤدي إلى    كما أن 

حصول نقص في الخبرة المهنية ما يدفع إلى العمل في مهن ال تحتاج إلى الخبرة ما ينتج عنه ال

تدنى حالة ي تؤدي إلى ،على أجر زهيد ألعمال تتصف بالتذبذب ما يولد حالة من البطالة والفقر

 ما ، انتشار األمراض البدنية والنفسية واالجتماعيةا المعيار السكني والعمراني ما ينجم عنهافيه

 حيث سرة،أفراد األيؤدي الحقا إلى ضعف القيم األخالقية وتدني الطموح ما ينعكس سلبا على 

 ثقافة الفقر ما يدفعهم إلى العمل في أعمال حقيرة ومتواضعة أفراد األسرةيقوم الفقير بتوريث 

  .وامتهان حياة الشارع بكل أشكالها حيث يؤدي عملهم إلى التسرب من الدراسة ،بأجور زهيدة

لدعارة في تفشي ظاهرة اعددا من العوامل المؤدية إلى على أن  وأكدت العديد من الدراسات   

أفراد األسرة،  منها األبعاد االقتصادية واالجتماعية المتصلة باألسرة حيث أن شعور الشوارع،

بعجز األسرة عن دفع تكاليف التعليم يؤدي بهم إلى تركه والتوجه إلى العمل إضافة إلى أن 
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ضاف إليها  إلى اللجوء إلى الشارع يبهم تدفع ،األزمات المالية التي يتعرض لها معيل األسرة

 كما أن انخفاض دخل األسرة حيث أكدته دراسات أجريت في المغرب ولبنان واليمن واألردن،

 اليتم والتصدع األسري والعنف  وامتهان الدعارة، لخروج إلى الشارعالمحفزةمن العوامل 

 النتائج التي توصل إليها بعض الدراساتاألسري والتمييز بين األبناء واإلدمان حيث عرضت 

 وما يعانيه بعضهم من تعرض أفراد األسرة،دد من الباحثين الذين رأوا أن العنف تجاه ع

 إلى بأفراد األسرة والحرمان من الغذاء من العوامل التي تدفع ،للضرب والحرق والتعذيب

ب إلى الشارع بينما يعاني أبناء المدمنين من انعدام التوافق النفسي واالجتماعي، وصنفت والهر

 حيث أن الدعارة،لريفية غير المخططة إلى الحضر من األسباب التي تدعم ظاهرة الهجرة ا

 التي قد تتطور إلى أفرادهاهذه النقلة السريعة يترتب عليها احتياجات لألسرة تستعدي عمالة 

، ومن العوامل التي تساعد  والدعارةحاالت تسكع واإلدمان واالتجار في المخدرات والجريمة

 الالمساواة االجتماعية وتدهور الحالة السكنية في المجتمع والحروب الدعارة،في تعزيز ظاهرة 

 ،والنزاعات األهلية والكوارث الطبيعية ونظام العولمة وتفشي الليبرالية االقتصادية المتوحشة

  170.وكثرة عدد أفراد األسرة

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،  يورث الفقرمشكلة جيل :سعد العبد اهللا :  170 http://childhood.gov.sa/vb/showthread.php?t=1636 على ، 05/01/2008  يوم التحميل 

14.30الساعة  . 
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  :خالصـة

  

مثمر وأساليب مجدية لطريقة تحتاج إلى جهد  ،قة الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة الطري   إن

  .ذلك لتخفيف من حدتها و،المعالجة أو التصدي لظاهرة الدعارة أو العهارة أو البغاء

وال يتأتى ذلك إال بتوفير الرزق الحسن من خالل توفير العمل للجميع وفتح باب التجارة     

 والتأكيد ،ناحيةمين القروض الميسرة للمواطن من الداخلية والخارجية وتشجيع الزراعة وتا

على تثقيف الناس بتراثهم التاريخي بدينهم الذي لو تمسك به لما أصابهم من السوء خاصة 

  .داخل المجتمع والضرب بقوة على أيدي العابثين والمفسدين ،بمفاهيمه الصحيحة

 وأيضا التركيز على الدراسات االقتصادية الحكيمة من قبل الدولة بهدف النهوض بالمجتمع   

 ونشر الثقافة االجتماعية واالهتمام بالوعي اإلنساني والمعرفي والقضاء على ، األفضلنحو

 وتامين فرص العمل والتأكيد على دور األسرة وروابطها والحفاظ عليها ،البطالة والتخلف

م الهادف والموجه بطريقة صحيحة اإلعالو ،والسعي من قبل الدولة إلى اإلصالح االجتماعي

ارة األخصائيين والمعالجين النفسانيين عندما تظهر عالمات غير طبيعية استشو ،مدروسةو

  .لمجتمع الذي يحيط به هذا الفسادداخل األسرة أو ا
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  : تمهيـــد

    

     يعرض الباحث في هذا الفصل مختلف اإلجراءات المنهجية التي اعتمد عليها في دراسته،             

تحديد فروض الدراسة المعتمدة ، مع       حيث استخدم الباحث مجموعة من اإلجراءات تمثلت في       

فة إلى  تبيان المنهج المستخدم الذي اتبعه الباحث خاصة في الجانب النظري من الدراسة باإلضا            

 المتمثلـة فـي المجـال الجغرافـي         رئيسيةال هامجاالتتحديد مجال الدراسة الراهنة من خالل       

للدراسة، المجال الزمني والمجال البشري، كما حدد مختلف تقنيات جمع البيانات مـن ميـدان              

الدراسة واإلشارة إلى كيفية اختيار عينة البحث من المجتمع الكلي، والذي سوف تجمـع منـه                

  .لومات والبيانات التي تتعلق بموضوع الدراسةالمع

   كما حاول الباحث تحديد األسلوب الكمي والكيفي الذي اعتمد عليه فـي تفريـغ وعـرض                

  .       البيانات ثم تحليلها
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V -1-متغيرات فروض الدراسـة : 

حاول وضع إجابات يلجأ الباحث إلى تقدير اإلجابة على التساؤالت المطروحة، في       

مبدئية أو أولية عنها، قد ال تكون هذه اإلجابات المبدئية صحيحة، وإنما يتصور الباحث 

أنها تجيب عن تلك التساؤالت، فقد تكون اإلجابة النهائية بعد إجراء البحث صحيحة كما 

أنها قد تكون غير صحيحة ألنها مجرد إجابات محتملة، وهذه اإلجابات المحتملة هي ما 

  171.سميه في لغة البحث العلمي بالفروضن

 وفروض هذه الدراسة جاءت على شكل فرضية رئيسية مباشرة مع مجموعة من       

  :المؤشرات المستمدة من تساؤالت الدراسة وهي كما يلي

  :الفرضيـة الرئيسيـة -

أي انه كلما زاد الفقر  ،هناك عالقة طردية بين ظاهرة الفقر واالنحراف االجتماعي 

 .االنحراف االجتماعيزاد 

آليات المجتمع لمواجهة ظاهرة التسول والدعارة نابعة من القيم االجتماعية واألخالقية  

 . والقانونية

  : الفرضيات الفرعية -

  :التي تدعم الفرضية الرئيسية وهي كاألتي هذه مجموعة من المؤشرات    

 . والدعارةلتسولاهناك عالقة إرتباطية بين انخفاض مستوى الدخل وزيادة ظاهرة  -

 . والدعارةالتسولهناك عالقة إرتباطية بين تدني المستوى المعيشي وزيادة ظاهرة  -

 . والدعارةالتسولاألماكن الفقيرة وزيادة ظاهرة هناك عالقة إرتباطية بين  -

 .رفض المجتمع لظاهرة التسول والدعارة أخالقيا، اجتماعيا وقانونيا -

  

 V-2-المنهــج :  

 عملية جمع في تستعين بها فروع العلم المختلفة التي تلك الطرق واألساليب يقصد بالمنهج   

 التي، من الميدان ولكل ظاهرة أو مشكلة بعض الخصائص 172البيانات واكتساب المعرفة

تفرض على الباحث منهجاً معيناً لدراستها، ويمكن للباحث أن يستخدم عدة مناهج وطرق 

  . 173العلميدفه  تحقيق هفي) الباحث(متكاملة تعينه 

  .الوصفيمنهج ال الباحث باستعانوفى هذه الدراسة 
                                                 

. 61، ص 2006أبجديات المنجية في آتابة الرسائل الجامعية، مطبعة سيرتا، قسنطينة، الجزائر، سنة : علي غربي:  171  
172    .182 ص، 1982، مصر، سنة ، القاهرةمكتبة نهضة الشرق، معجم علم االجتماع:الجوهري الهاديعبد :  
173 . 255ص، 1979، مصر، سنة القاهرة، مكتبة وهبة، االجتماعي البحث أصول :حسنعبد الباسط محمد :    
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 الضوء على وإلقاءيهدف هذا المنهج إلى وصف الظاهرة محل الدراسة وتشخيصها و     

 وجمع البيانات الالزمة عنها مع فهمها وتحليلها من أجل الوصول إلى المبادئ ،مختلف جوانبها

  174 .اإلنسانية والتصرفات األساسيةالعمليات االجتماعية  و،والقوانين المتصلة بظواهر الحياة

الفقر "  وذلك لوصف وتشخيص ظاهرة البحثالوصفي وعليه فقد استخدام الباحث المنهج    

والعواقب المترتبة عليها، الظاهر  بهدف لفت النظر إلى أبعاد هذه "واالنحراف االجتماعي

 المترتبة عليه، والتي تبرز في مختلف صور الفقر بالمدينة الجزائرية والعواقببمعنى وصف 

  .وأشكال االنحراف االجتماعي، من ظاهرة التسول، وظاهرة الدعارة

  

     V-3-مجـال الدراسـة :  

 دراسة، أي في ال يمكن إغفالها التي يعد تحديد مجاالت الدراسة من الخطوات المنهجية     

 عينة – واألفراد المبحوثين فيها الدراسة أجريت التيفمن خاللها يتم التعرف على المنطقة 

 أجريت فيها الدراسة، وقد التي الذين تضمنهم البحث، باإلضافة إلى الفترة الزمنية –الدراسة 

 مناهج البحث على أن لكل دراسة مجاالت رئيسية ثالثة فياتفق كثير من الباحثين والمشتغلين 

  : الدراسة الراهنةفي تيكاآل وهى 175والجغرافي، والزمنيوهى المجال البشرى 

V -3-1- المجال الجغرافي:    

" حامة بوزيان" وهي بلدية ة   أجرى الباحث دراسته بإحدى المناطق التابعة لمدينة قسنطين

والتي تعتبر من اكبر البلديات في والية قسنطينة بعد بلدية الخروب، يحدها من الشرق بلدية 

ن الجنوب بلدية عين كرمة ومن الشمال بلدية ديدوش مراد ومن الغرب بلدية ابن زياد وم

 ألف نسمة وذلك حسب إحصائيات 60، يقطنها حوالي 2 كم50قسنطينة، تتربع على مساحة 

ولكن عدد السكان قد تزايد حوالي الضعف حسب توقعات مسؤولين بمصلحة اإلحصاء ، م1998

لتي سوف تنتهي في وا م2008للبلدية، وهم بصدد التحضير لعملية اإلحصاء الخاصة بسنة 

  .نهاية شهر أفريل من نفس السنة لتكشف عن العدد الحقيقي لسكان المنطقة

الفرع البلدي عين :  حي موزعة على ستة قطاعات أو فروع بلدية هي كاألتي72  تضم البلدية 

، حي الجلولية، )شعبة المذبوح(سداري، عتروس ابراهم، حي الشركات، زغرور العربي 

  .  والفرع البلدي بكيرةقايدي عبد اهللا

 وكل من هذه الفروع البلدية تضم أحياء شعبية وأخرى عبارة عن تحصيصات سكنية، وأخرى 

  .تعتبر أحياء فوضوية

                                                 
174 .93ص ، 1998سنة  ،اإلسكندرية،  الحديثالجامعي المكتب ، البحوث االجتماعيةإلعداد الخطوات المنهجية ،العلمي البحث :شفيقمحمد :    
175 .211 ص ،  مرجع سابقالعلمي،البحث  :شفيقمحمد :   
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  ولتحقيق أهداف البحث فقد كان مجتمع الدراسة للباحث يضم كل هذه الفروع البلدية، وخاصة 

سة بالنسبة للباحث نظرا لصعوبة عينة منها التي تضم األحياء الفقيرة حتى تتسع دائرة الدرا

  .الدراسة الخاصة بالمتسولين وعينة الدعارة
  

V -3-2-  الزمنـيالمجال:  

، ويمكن تقسيم المجال الزمني إلى استغرق انجاز هذه الدراسة قرابة السنة ونصف السنة

   :المراحل التالية

واضيع الحساسة التي يعتبر موضوع الفقر من الم :مرحلة التفكير في موضوع الدراسة - 1

صاحبت االنسان منذ وجوده ومع تطور الحياة االجتماعية أصبح يشكل مجاال واسعا للبحث 

نظرا لما يصاحبه من نتائج وإفرازات أكثر تعقيدا بتعقد الحياة االجتماعية، ولعل أهم ما افرز 

  . ةالفقر هو اتساع دائرة االنحراف في المجتمعات عموما والمجتمع الجزائري خاص

  وبعد جملة من القرارات واالطالع المركزة في التراث النظري الذي يتناول دراسة ظاهرة 

 نفسي -الفقر من المنظور السوسيولوجي، وظاهرة االنحراف االجتماعي من المنظور السوسيو

والقانوني، اتجه الباحث نحو دراسة العالقة بين الفقر واالنحراف االجتماعي من خالل 

المتغيرات الخاصة بالفقر وعالقتها بين متغيرين من االنحراف االجتماعي مجموعة من 

  .الممثلين في التسول والدعارة

  ولقد استغرقت مرحلة التفكير في موضوع الدراسة وتحديدها في شكلها النهائي حوالي 

  .2007 إلى شهر جانفي من سنة 2006شهرين، أي من شهر نوفمبر لسنة 

  :وتضمنت هذه المرحلة مايلي :لي للدراسةالتجسيد العممرحلة  - 2

التي وظف فيها الباحث كل المعلومات النظرية التي :  مرحلة تحديد اإلطار النظري للدراسة-

تتعلق بموضوع الدراسة، والتي استغرقت قرابة السنة أي من نهاية شهر جانفي إلى غاية نهاية 

  .2007شهر أكتوبر من سنة 

مرحلة االستطالع الميداني لتقصي : والتي مرت عبر مرحلتين هما:  مرحلة الدراسة الميدانية-

خصائص مجتمع الدراسة ومعرفة مختلف االنحرافات التي تسود منطقة البحث، حتى يتمكن 

الباحث من معرفة تقريبا ما هي المناطق التي يمكن أن تساعد الباحث في تطبيق االستمارة، 

ات التي قام بها الباحث مع مجموعة من المسؤولين كما ضمت هذه المرحلة مجموعة من اللقاء

لجمع المعلومات الخاصة بالبلدية محل الدراسة، ومن بين المسؤولين " ببلدية حامة بوزيان"
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رئيس مصلحة الشؤون االجتماعية، رئيس المصلحة التقنية للبلدية ورئيس مصلحة التسيير 

  .بنفس البلدية" مسجد الحسنين"عية المالي، كما كانت للباحث مجموعة لقاءات مع رئيس جم

   وفي نفس هذه المرحلة قام الباحث بصياغة أسئلة االستمارة التي قام بعرضها على مجموعة 

من األساتذة والمختصين من اجل تحكيمها، ثم النزول بها إلى ميدان الدراسة من اجل تجريبها، 

 أسئلتها حتى وصل إلى صياغة أين تمكن الباحث بعد ذلك من تعديلها بالحذف والزيادة في

 إلى 2007االستمارة المعتمدة للدراسة، ودامت هذه المرحلة من نهاية شهر أكتوبر من سنة 

  .2008غاية شهر ديسمبر من سنة 

والتي قام الباحث فيها بتطبيق االستمارة النهائية : ت مرحلة تطبيق االستمارة وتفريغ البيانا-

ه خصائص العينة، حيث دامت مرحلة تطبيق االستمارة على مجتمع البحث الذي تتوفر في

حوالي شهرين نظرا لصعوبة عينة البحث خاصة صعوبة إيجاد من تتوفر فيه خصائص عينة 

  .2008الدراسة، وذلك من شهر ديسمبر إلى غاية بداية شهر فيفري 

الل   ثم بعد ملء االستمارات لجأ الباحث إلى تفريغ البيانات التي تحصل عليها من خ

االستمارة ثم تحليلها ودامت هذه العملية أكثر من شهر، أي من بداية شهر فيفري إلى غاية 

  .             2008بداية شهر مارس 

 V-3-3 -  خصائص مجتمع الدراسة (:البشـريالمجال.( 

سة غير محدد المعالم، و ال يمكن حصره سواء من طرف الجهات بما أن مجتمع الدرا    

معينة الممثلة في البلدية وغيرها من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، وعليه والهيئات ال

فالباحث قد اعتمد في تحديده للمجال البشري للدراسة على مجموع االستمارتين و الممثل بـ 

 مبحوث يمثلون 20: موزعة كاألتي)  إناث وذكور( مبحوث من الجنسين 37 استمارة، أي 37

 مبحوثة يمثلن المجال 17لدراسة االولى والخاصة بمتغير التسول، و المجال البشري لعينة ا

  .   البشري لعينة الدراسة الثانية والخاصة بمتغير الدعارة

 مجتمع الدراسة من خالل البيانات التي تم جمعها من خالل يمكن تحديد خصائص   وعليه   

بيانات العامة ألفراد العينة، االستمارتين وخاصة من خالل أسئلة المحور األول المتعلقة بال

   : والتي تضمنت الكشف عن الخصائص التالية

يمكن تحديد جنس مجتمع الدراسة من خالل البيانات الواردة في كل من  :الجنس -1 -3

االستمارة المتعلقة بالتسول واالستمارة المتعلقة بالدعارة وعليه حدد جنس مجتمع الدراسة وفقا 

 : االستمارتين، ففي االولى جاءت كما يوضحها الجدول األتيللمعلومات التي جاءت في
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   :يبين جنس عينة المتسولين) 01(الجدول رقم  -1
  

   %النسبة   التكرار  الجنس

  %50  10  روذك

  %50  10  إناث

  %100  20  المجموع

  

تشير البيانات الواردة بالجدول أن جنس عينة الدراسة بالنسبة للمتسولين جاءت مناصفة بين 

، ويمكن إرجاع %50 إناث، تقابل كل منهما نسبة 10 ذكور و10ذكور واإلناث، ممثلة في ال

هذه النسبة بين الذكور واإلناث إلى عامل الصدفة والمتمثل في طبيعة العينة بحد ذاتها، التي 

تعتمد على العينة القصدية وعينة الكرة الثلجية، أي انه كلما صادف الباحث مفردة تتوافق 

لعينة التي هو بصدد الدراسة وكانت هناك إمكانية جمع المعلومات منها لجا وخصائص ا

الباحث إليها كوحدة من عينة الدراسة، كما يمكن إرجاع هذا التساوي في الذكور واإلناث إلى 

  . أن التسول ليس حكرا على جنس دون األخر

 مفردة، وهذا 17ن عددهن   أما االستمارة الثانية فجنس أفراد العينة هو كله من اإلناث، وكا

يرجع إلى أن الدعارة تقتصر على اإلناث دون الرجال، بمعنى أن الدعارة تمارس من طرف 

  . اإلناث فقط

يمكن تحديد سن مجتمع الدراسة وفقا للمعلومات الواردة عن سن مجتمع  :السن -2 -3 

ل جاءت أعمار مفردات الدراسة من خالل االستمارتين، ففي االستمارة االولى المتعلقة بالتسو

  :العينة كما يبينها الجدول األتي

  : من اجل تحديد طول الفئة والذي بتطبيقه نجد"ستورجس"   استخدم الباحث قانون 
  12    -    68=    ، وعليه  س المـدى النظــري= ستورجس

  )1.30 × 3.322+ ( 1             )20 لغ × 3.322+(1            

  .والذي يمثل طول الفئة 11 ≈ 10.54=   56=  س
     5.31  

  :وللحصول على عدد الفئات فقد استخدم الباحث القانون التالي

  . فئات5 ≈ 5.09 = 56=  المدى النظري= عدد الفئات 

 11      طول الفئة               
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 :يبين الفئات العمرية لعينة المتسولين) 02(جدول رقم  -2
 

   %النسبة   التكرار  الفئات

 ]12-23]   4  20%  

 ]23-34]   3  15%  

 ]34-45]   5  25%  

 ]45-56]   5  25%  

 ]56-68[   3  15%  

  %100  20  المجموع

    

 يتضح لنا أن جميع الفئات العمرية )02(المعطيات المبينة في الجدول رقم من خالل    

الل  سنة، كما نالحظ من خ68 سنة إلى سن 12حاضرة، والتي تراوحت أعمارهم بين سن 

 %25 و%20 و%15الجدول أن النسب جاءت متقاربة من فئة عمرية إلى اخرى تراوحت بين 

وكل الفوارق الموجود بينهم ممثلة في مفردة واحدة، ويرجع ذلك إلى أن التسول ال يقتصر 

على فئة عمرية محددة في المجتمع وإنما يتوزع على كل الفئات العمرية، كما يمكن تبرير 

 إلى استخدامهم من طرف بعض المتسولين من اجل استجداء عطف الناس وجود صغار السن

  .وإقناعهم وهذا ما تم توضيحه من طرف الباحث في الجزء النظري المتعلق بمتغير التسول

  .  أما الفئات العمرية األخرى فتعددت أسباب تسولها وهذا ما سيوضحه الباحث الحقا

  :ة نجد أن   وبحساب المتوسط الحسابي ألفراد العين
   سنة40 ≈ 39.50=   790   =)ص×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط    

  20      مج ك                                
  . قادرين على العمل واإلنتاجا  وعليه فان أغلبية أفراد العينة يمثلون فئة من الذين هم مازالو

أعمار مفردات العينة كما يبينها الجدول لالستمارة الثانية المتعلقة بالدعارة جاءت   أما بالنسبة 

 : األتي
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  .نفس الطريقة التي أجراها في الجدول الخاص بالفئات العمرية لعينة التسول   استخدم الباحث 
 :يبين الفئات العمرية ألفراد العينة) 3(جدول رقم  -3

 
   %النسبة   التكرار  الفئات

 ]24-28]   4  23.52%  

 ]28-32]   6  35.29%  

 ]32-36 ]  4  23.52%  

 ]36-40]   2  11.76%  

 ]40-44[   1  5.88%  

  %100  17  المجموع

  

الجدول  نالحظ أن جميع الفئات العمرية ألفراد العينة والتي تراوحت أعمارهن من خالل    

 سنة، ويمثل هذا المدى العمري ألفراد العينة الفئات القادرة على 44سنة إلى سن  24بين سن 

  .ي يمكن أن تقصد من طرف الزبائنممارسة الدعارة والت

  وهي فئة %35.29 بنسبة  [32-28[    إن أعلى نسبة في الجدول جاءت تمثل الفئة العمرية 

[  و  [28-24[ مغرية في هذا المجال وتعتبر من أنسب الفئات لممارسة الدعارة، ثم تليها فئة  

الخاصية بالنسبة للفئة األعلى  وكل من الفئتين يملكن نفس %23.52 بنفس النسبة وهي  [32-36

  .نسبة في الجدول

 %5.88 و %11.76 بـ ] 44-40[  و  [40-36[    أما اقل نسبة فجاءت تمثل كل من الفئتين 

  .على التوالي، وهما مقارنة مع الفئات االولى اقل حضا في هذه المهنة

  :ألعمار المبحوثين نجد أنبحساب المتوسط الحسابي     و 
   سنة33 ≈ 32.58=   554 = )ص×ك(مج  =  الحسابيطالمتوس      

  17      مج ك                                 
 يقف عائقا أمام تذهب الكثير من الدراسات إلى أن الفقر كثيرا ما :المستوى التعليمي -3 -3

مواصلة هذه الفئات لدراستهم، وعليه سوف نرى مدى صحة هذا الطرح من خالل تحديد 

ى التعليمي  ألفراد العينة الخاصة بالمتغير األول التسول والمتغير الثاني الدعارة، حتى المستو

يمكن التعرف على المستوى التعليمي لهذه الفئة في المجتمع، فالبنسبة للمستوى التعليمي للفئة 

  :االولى يمكن تحديده من خالل الجدول األتي
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 :التسول والدعارةراد عينة يبين المستوى التعليمي ألف) 04(جدول رقم  -4
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، يتضح لنا أن اغلب مفردات العينة مستواهم التعليمي )04(     من خالل بيانات الجدول رقم 

ى ممثلة في المستوى االبتدائي والمتوسط عل %27.02ضعيف كما توضحه النسب التالية، 

التوالي موزعة بين عينة التسول والدعارة، وهذا مما يدل على انخفاض المستوى التعليمي 

  .ألفراد العينة

ممثلة في أفراد عينة التسول  %16.21  أما نسبة األميين من أفراد العينة فجات النسبة تمثل 

العينة االولى  ويمكن تفسير وجود هذه النسبة في عينة المتسولين دون عينة الدعارة لكون فقط

بها كبار السن الذين لم يستفيدوا من التعليم المجاني عكس عينة الدعارة وهذا يرجع إلى أن كل 

الفئات تعتبر صغيرة السن مقارنة مع  بداية برنامج مجانية التعليم في الجزائر الذي سمح لكل 

  .  شرائح المجتمع بالتعليم

على  %13.51و %16.21جاءت نسبتهما ممثلة بـ  أما بالنسبة للمستوى الثانوي والجامعي ف  

، تمثلهما أفراد عينة الدعارة بنسبة عالية جدا، ولكن ما يبعث على الحيرة هو وجود التوالي

مستوى التعليم الجامعي لدى احد أفراد عينة التسول وهذا يرجع إلى أسباب نفسية تعيشها هذه 

  .المفردة سيتم توضيحها الحقا

 في هذا الجدول أن المستوى التعليمي عند عينة الدعارة أعلى منه عند عينة    كما أن المالحظ

المتسولين والفرق واضح من خالل النسب المئوية، ومما يؤكد هذا القول هو نسبة ذوي 

 وهي تمثل نسبة عالية في مقارنة مع %23.52المستوى الجامعي التي وصلت نسبتها إلى 

  .التسول

  العينـــــة  الدعــــارة  التســــول

  
  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار  المستوى التعليمي

  التكرار

  الكلي

  %النسبة 

  الكلية

16.21  6  /  /  %30  6  أمي%  

  %27.02  10  %17.64  3  %35  7  ابتدائي

  %27.02  10  %29.41  5  %25  5  متوسط

  %16.21  6  %29.41  5  %5  1  ثانوي

  %13.51  5  %23.52  4  %5  1  جامعي فما فوق

  %100  37  %100  17  %100  20  المجموع
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ب الباحثين والدارسين أن اغلب أو معظم االنحرافات االجتماعية يرى اغل :نوع الحي -4 -3 

الخ، ...تصدر من أشخاص يقطنون بأحياء فقيرة مجسدة في األحياء الشعبية والقصديرية

وموضوع الدراسة يركز على هذه األحياء ومدى عالقتها بمختلف االنحرافات خاصة منها 

الذي تقطنه كل من عينة الدراسة االولى التسول والدعارة، ويمكن التعرف على نوع الحي 

  :والمتعلقة بالتسول والثانية الممثلة في الدعارة، من خالل الجدول األتي
  :التسول والدعارةيبين نوع الحي الذي يقطنه أفراد عينة ) 05(جدول رقم  -6
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غلب أفراد عينة الدراسة يقطنون بأحياء يعرف عنها بأنها    من خالل الجدول يتبين لنا أن ا

أحياء فقيرة، وهذا ما نالحظه من خالل النسب المئوية المعطاة في الجدول، فنجد أعلى نسبة 

 يقطنون بحي شعبي تسوده ثقافة معروف عنها بأنها امتداد لثقافة الفقر %59.45والتي تمثل 

ن بعض الفئات لنفسها ثقافة خاصة تختلف عن  تكوثقافة تتكون داخل المجتمع الواحد حيث(

الثقافة العامة للمجتمع الذي تعيش فيه، وهذه الثقافة الفرعية على الرغم من تميزها على الخط 

، ونسبة )الثقافي العام للمجتمع إال أنها ليست منفصلة عنه تماما بل هي تستمد أصولها منه

المعروف عن هذه األحياء أنها كلها مناطق للذين يقطنون بحي فوضوي وقصديري، و 8.10%

فقيرة تفتقر إلى أدنى المرافق التي تتميز بها المناطق الحضرية والراقية وتبقى ما نسبته 

تقليدي على التوالي، ويقصد بالحي   تمثل كل من حي عصري وحي%5.40 و18.91%

يسوا فقراء، وذلك العصري هم الذين يقطنون بالعمارات وهذا ال يدل على أن أصحابها هم ل

راجع إلى أنهم إما مستأجرين بهذه المناطق أو من الذين استفادوا من السكنات االجتماعية التي 

تمنحها الدول لألسر الفقيرة، وعليه فهي اُألخرة يمكن أن تكون بؤرة من بؤر انتشار 

  .  االنحرافات االجتماعية

  العينـــــة  الدعــــارة  التســــول

  

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار  يـــنوع الح

  التكرار

  الكلي

  %النسبة 

  الكلية

  %59.45  22  %64.70  11  %55  11  شعبي

  %05.40  2  /  /  %10  2  تقليدي

  %08.10  3  /  /  %15  3  فوضوي

  %08.10  3  /  /  %15  3  قصديري

  %18.91  7  %35.30  6  %5  1  عصري

  %100  37  %100  17  %100  20  المجموع
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V-4- اتأدوات جمع البيان: (تقنيـات البحث الميـداني( 

 تمكن الباحث من الحصول على البيانات من مجتمع البحث وتصنيفها التي الوسائل      هي

وجدولتها، ويتوقف اختيار األداة الالزمة لجمع البيانات على عدة عوامل، فبعض أدوات البحث 

 وقد يشمل البحث 176. غيرهافي بعض المواقف والبحوث، بينما قد ال تكون مناسبة فيتصلح 

 دراسته فيوقد استعان الباحث المستخدمة، ت تناسب الدراسة وتتفق مع المناهج عدة أدوا

  :هي أدواتالراهنة بعدة 

V -4-1- ةـالمالحظ:     

 أنشطتها ودون إثارة اهتمام فيوفيها يقوم الباحث بمالحظة الجماعة دون مشاركتها     

 177،نهم تحت المالحظةالمبحوثين، ويكون االتصال بأعضاء الجماعة مباشرا دون شعورهم بأ

 لما تتيحه للباحث من فرصة التعرف الظواهر االجتماعيةوهى تعد من أفضل األدوات لدراسة 

  178. الواقعفي صورته الطبيعية التلقائية كما هو في للفرد الفعليعلى السلوك 

ظ  الح"ببلدية حامة بوزيان"لبعض األماكن الفقير المتواجدة حيث قام الباحث بعدة زيارات    

القيام بمختلف نشاطاتهم اليومية المعتادة   أثناء الصادرة منهمأفراد مجتمع الدراسةات فيها سلوك

داخل في الشوارع وعلى أرصفة الطريق والمتسولين داخل أحيائهم الفقيرة، وكذلك مالحظة 

ات ، وأيضاً مالحظة سلوكوغيرها من األماكن التي ترتادها هذه الفئة من المجتمعالمقابر 

، بحكم انتماء الباحث إلى عليهم بعض سمات الشخصية المنحرفةعض األفراد الذين تظهر ب

دون  االجتماعية التي ينتمي إليها هؤالء األشخاص الذين هم تحت مراقبة الباحث ةنفس البيئ

  .المراقبةشعورهم بأنهم تحت 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

                                                 
176 .112 ص،  مرجع سابقالعلمي،البحث  :شفيقمحمد :    
177 . 51ص، 2000، سنة دن، دب، تصميم البحوث االجتماعية : آريشةأبوعبد الرؤف الضبع وعبد الرحيم تمام :    
178 .   92 ص مرجع سابق، :محمد الجوهري وعبد اهللا الخريجى:    
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V -4-2- المقابلــة:  

هة نحو هدف معين، يقوم بها الباحث مع المبحوث المحادثة الجادة الموجتلك تعنى المقابلة و  

   179.الستثارة أنواع معينة من المعلومات الستغاللها واالستفادة منها

وتستخدم المقابلة للحصول على تفاصيل أكثر عن موضوع الدراسة ال يمكن الحصول      

   180. عن موضوع الدراسة تعطى بيانات مفصلةفهيعليها من خالل االستبيان، 

من اجل جمع بعض المعلومات عن األسر الفقيرة   الحرةعليه قد استخدم الباحث المقابلةو   

" ببلدية حامة بوزيان"بمجال الدراسة، وكانت هذه المقابلة مع مجموعة من المسؤولين 

كمسؤول مصلحة الشؤون االجتماعية بالبلدية، وذلك من اجل الحصول على إحصائيات عملية 

  الفقراء بالبلدية وذلك من اجل حصر عدد األسر الفقيرة بالمنطقةتوزيع قفة رمضان على

 كما أجرى الباحث مقابلة مع ، قفة على األسرة الفقيرة بالبلدية801والذي أكد انه تم توزيع 

 المالي للبلدية أين أفادنا بعملية تقديم المساعدات على األسر الفقيرة كما ررئيس مكتب التسيي

 مساعدة على شكل مساعدات عينية ممثلة في السميد والزيت 2094أضاف انه تم توزيع 

وغيرها من بعض المواد األولية، إضافة إلى مقابلة رئيس المصلحة التقنية للبلدية أين تم 

  .الحصول على المعلومات الخاصة بالبلدية من عدد األحياء والفروع البلدية وغيرها

بالبلدية والذي " مسجد الحسنين"لزمن مع إمام على فترات من ا باإلضافة إلى إجراء مقابالت 

 بمعلومات عن بعض األسر الفقيرة غير المسجلة في قوائم البلدية، والتي منعتها  الباحثأفاد

ظروف وعوامل مختلفة لتسجيل في قوائم البلدية، كما اطلعنا عن بعض القوائم التي تم جمعها 

تابعة لهذا المسجد وخاصة المعنيين بقفة من طرف بعض المسؤولين عن األحياء المجاورة وال

  .2007رمضان لسنة 

ائم المعنية بتوزيع الزكاة عليهم،    كما كان لنا معه مقابلة اخرى جاءت في إطار تحديد القو

  .وهذا ما ساعد الباحث على إعطاءه صورة تقريبية عن عدد الفقراء بالبلدية

 لالستمارة من خالل ملئها بنفسه على أساس      كما أجريت المقابلة كذلك عند تطبيق الباحث

  .المعلومات والبيانات المتحصل عليها من خالل مقابلة أفراد العينة على حدى

V -4-3- إلخباريونا:   

 للحصول على "حامة بوزيان"أجرى الباحث العديد من المقابالت مع بعض سكان المنطقة   

 ممن عاشوا األصليين السن والسكان مزيد من المعلومات عن هذه المنطقة وخاصة من كبار

                                                 
179 . 325 -324  ص ص، مرجع سابق: مد حسنعبد الباسط مح:    
180 . 107ص ، مرجع سابق: محمد الجوهري وعبد اهللا الخريجى:    
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  أين تحصل الباحث ولهم معرفة ببعض األسر القديمة بالمنطقة،، المنطقة منذ زمن بعيدفي

 المتعلقة ببعض األفراد الذين يزاولون مهنة التسول، وما  على مجموعة من المعلوماتمنهم

المعروف عنهن ممارسة هي الظروف الحقيقية التي دفعتهم إلى التسول، أو عن بعض النساء 

بعض األنشطة المخالفة للقيم االجتماعية والدينية، كامتهان الدعارة، وما هي الظروف التي 

 المتعلقة بمتغير زجت بهم في هذا الطرق، وكل هذه المعلومات أفادت الباحث في جمع البيانات

   . والدعارة بالمنطقةالفقر والتسول

 V-4-4 - االستمارة:  

 الدراسة، وعليها يتوقف نجاح في من المراحل الهامة )االستمارة(األداة تصميم تعد مرحلة     

 في المنطقي جيداً من حيث المضمون والصياغة والتسلسل إعداداولذا تتطلب  البحث،

 ستجمع بها البيانات من ميدان البحث التي على الطريقة األسئلةتساؤالتها، ويتوقف شكل 

 األسئلةوهل   للمبحوثتين،واالقتصادي واالجتماعي والتعليمي الثقافيوأيضاً على المستوى 

  181. أو مفتوحة النهايةمغلقة أسئلة هيمباشرة أم غير مباشرة، وهل 

 كأداة لجمع البيانات من مجتمع البحث، باالستمارة دراسته الراهنة فيوقد استعان الباحث   

 والتسول، والثانية تتعلق بمتغير صيغة استمارتين، االولى وهي تتعلق بمتغير الفقروقد قام ب

 من الحصول  الباحث بطريقة تمكن صيغتسئلةاأل الفقر والدعارة، وقد تضمنت مجموعة من

 تخدم التي فقد صاغ الباحث العديد من األسئلة ، تتصل بموضوع دراستهالتيعلى البيانات 

ة التي كانت محاور  معتمدا في صياغة ألسئلتها على فروض الدراستساؤالت الدراسة وأهدافها

 مجال في أجريت التيساعده على ذلك اطالعه على الدراسات السابقة بالنسبة لالستمارة، كما 

ع البحث من خالل استمارة  مجتمتم لقاءبحثه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما 

ة األسئلة ، أي من اجل معرفة طبيع المبحوثين وطريقة الحوار معهمثقافة للتعرف على تجريبية

التي ُيستبعد  األسئلة وتجنبالموجه والتي يمكن من خاللها جمع البيانات الالزمة للبحث، 

  . المحرجة مثالاإلجابة عنها، كاألسئلة 

 وذلك لقياس ،∗على مجموعه من المحكمين المتخصصينكما عرض الباحث االستمارة   

 . يبدونهاالتي واالستفادة من المالحظات األداةصدق 

                                                 
181 178 – 169ص ص  سابق،  مرجع :شفيقمحمد :    

: المحكمون هم السادة:  ∗  
.والديمغرافيا ، جامعة منتوري قسنطينة أستاذ بقسم علم االجتماع: د علي غربي/      أ-  

.أستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة: يلد دليو فض/      أ-  
.أستاذ بقسم علم االجتماع والديمغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة: د خروف حميد/أ      -  
.أستاذ بقسم علم االجتماع والديمغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة: د صالح فياللي/      أ-  

.ث نظرا لخبرتهم في التدريس، وألنهم من ذوي الرتب العلمية العالية  وقد تم اختيارهم من طرف الباح  
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، بعض منها بالحذف والبعض اآلخر أسئلة االستمارةعليه تم إجراء بعض التعديالت على  و 

سواء بإشارة من المحكمين أو من خالل االستمارة  المحذوفة لألسئلةالنسبة باإلضافة، فب

  :التجريبية

هل ما تجنيه يبرر خروجك "بسؤال  واستبدل ما هو المبلغ الذي تجنيه من التسول؟ -

 ."للتسول؟

هل ما تجنيه يبرر خروجك "بسؤال واستبدل هو المبلغ الذي تجنيه من الدعارة؟ ما  -

 ."؟للدعارة

 .ما هي الطرق التي تستخدمها في عملية التسول؟ تم حذفه تماما من االستمارة -

 حذف من كل ما هي المطالب التي تريد توفرها من اجل التوقف عن هذه السلوك؟ -

 .لنسبة لكل أفراد العينةالمحاور وتم استبداله بسؤال عام با

   . هل تفرضين مبلغا معينا على زبائنك؟ تم حذفه تماما من االستمارة -

  :  أما بالنسبة لألسئلة المضافة فهي كاألتي

  .هل دخلتي عالم هذه المهنة لوحدك؟ -

 . هل هو تسول ظرفي من اجل الحصول على المال لحالة مؤقتة؟ -

  

  لتجاوب والتعاطف؟  ا-:  كيف تجد معاملة الناس لك-        

   الالمباالة؟ -                                            

   النفور؟ -                                            

  : اخرى تذكر-                                            

باحث للتحقق منها  يسعى الالتي الرئيسية األهدافحول جاءت أسئلة االستمارة كلها تدور و  

  . تطرحها دراستهالتي على التساؤالت العلمي باألسلوب إجابتهمن خالل 
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V-5-العينة و كيفية اختيارها :  

V-5-1- العينة:  

 يعتمد البحث العلمي بحجم كبير على ما يتم جمعه من معلومات حول المواضيع المدروسة،                

دقة كلما ساعدت في تحليل الموضـوع، وتـم         فكلما زادت تلك المعلومات وكانت اقرب إلى ال       

التوصل إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية، مما يمكن استغاللها وتطبيقهـا وتعميمهـا، كمـا أن       

الطبيعة الوصفية لهذه الدراسة التي تتجسد في اهتمام الدراسة بظاهرة الفقر وأثرها في انتشار              

  .تمع الجزائريظاهرة االنحراف االجتماعي بمختلف أشكاله وصوره بالمج

  وعلى هذا األساس يتضح لنا أن  مجتمع الدراسة هو مجتمع غير محدد، ال يمكـن حـصره                  

نظرا لغياب اإلحصائيات الخاصة بالفقراء سواء من الجهات الرسمية أو غير الرسمية التي لها              

ـ                ر عالقة مباشرة بالتعامل مع هذه الفئة، كما أن ظاهرة االنحراف االجتماعي تعتبر مـن أكث

الظواهر التي ال تتوفر عليها إحصائيات دقيقة، وال يمكن حصرها بالمجتمع الجزائري، هـذا              

من جهة ومن جهة اخرى يصعب التواصل مع هذه الفئات بالمجتمع، وخاصة عينة الدراسـة               

 باعتبارهمـا متغيـران  ال       ، الممثلة في التسول والدعارة    المتعلقة بمتغير االنحراف االجتماعي   

 لذلك تـم اللجـوء إلـى        ا وال تعدادهما وهذا ما يجعل من العينة غير محدودة،         يمكن حصرهم 

 والتي يعتبـر الـبعض أن       تتوفر بها خصائص الظاهرة الراهنة     التي   "العينة القصدية "طريقة  

بإمكانها إعطاء نتائج جيدة تخدم أهداف البحث بطريقة أفضل من العينات االحتماليـة شـرط               

  .182اختيار وحداتها بشكل صحيح

، وهي إحدى أنـواع     "الكرة الثلجية "  وهذا ما تم الحرص عليه من خالل االعتماد على عينة           

العينات غير االحتمالية، وقد اشتقت تسميتها من تشبيهها بكرة الثلج المتدحرجـة، فهـي تبـدأ                

صغيرة ثم ما تلبث أن تكبر كلما ازدادت تدحرجا، ويتم تطبيق هذه العينة على شكل مراحـل                 

المرحلة االولى جمع معلومات من مبحوثين قليلي العدد يمثلون موضوع البحث أو لهم             يتم في   

عالقة به، يتم استعمالهم أوال من طرف الباحث كأدالء أو مخبرين أو مـصادر للمعلومـات،                

ليسألهم في نفس الوقت على أسماء آخرين لهم عالقة بذات الموضوع، ويستمر فـي العمليـة                

 بالذكر أن االدالء أو المخبرين هم المبحوثين الذين يمثلون العينة التـي         بنفس المنوال، والجدير  

تتزايد عبر مبحوثيها، إذ ال توجد قائمة مسبقة بأسماء المبحـوثين، كمـا أنهـم ال يـسحبون                  

   183.عشوائيا

                                                 
182 . 95، ص 1995، سنة 2منهجية البحث العلمي، القواعد والمراحل والتطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر،  ط : محمد عبيدات وآخرون:    
183 .142 -141ص ص أبجديات المنهجية في آتابة الرسائل الجامعية، مرجع سابق، : علي غربي:    
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  ويستخدم هذا النوع من العينات عادة في دراسة فئات المنحرفين كمتعاطي المخدرات مـثال،              

  .184 سلوكاتهم مع قيم المجتمع والقانونالذين تتعارض

  وقد استعان الباحث بأسلوب عينة الكرة الثلجية في جمع المعلومات المتعلقة بمتغير التـسول              

ومتغير الدعارة، ولعل استخدامها كان اكبر في تطبيق االستمارة الثانيـة والمتعلقـة بمتغيـر               

 مباشرة في مجتمع الدراسة مقارنة      الدعارة وذلك يرجع لكون هذه األخيرة غير بارزة بصورة        

  . مع متغير التسول

V-5-2- كيفية اختيار العينة:  

يعد من المهام الصعبة على الباحث أن يقوم بتطبيق دراسته على جميع مفردات المجتمـع،                  

 حـدود   فـي  بعدد محدود من أفراد المجتمع األصلي، يتم التعامل معها           يولذا فان الباحث يكتف   

 المتوفرة وفق منهج معين شريطة أن تكون هـذه العينـة ممثلـة             واإلمكانياتله  الوقت المتاح   

 ويتم دراستها ثم تعمم نتائجها علـى المجتمـع          –محل الدراسة   - المجتمع   ألفرادتمثيالً صادقا   

  .185بأكمله

مظـاهر االنحـراف    عالقته بـبعض    الفقر  ولما كانت الدراسة الراهنة تنصب على دراسة           

 كان على الباحـث أن يحـدد        ثلة في التسول والدعارة بمنطقة حامة بوزيان،      االجتماعي، المتم 

 -حامـة بوزيـان      – تشمل العينة، ولما كان مجتمع البحث        والتي – محل الدراسة    –المنطقة  

يشتمل على عدة مناطق تابعة إداريا للمنطقة، كان مجتمع البحث ممثال في كل من يقطن بهذه                

  .المناطق

سيكون من جميع هذه المنـاطق دون        ستجرى عليه الدراسة     الذي ع البحث فأن مجتم    وعليه  

، أي انه حيثما صادف الباحث تطابق في خصائص مجتمع الدراسـة، وكانـت هنـاك                ءاستثنا

إمكانية جمع المعلومات عن طريق االستمارة اعتبرت من وحدات العينة، ويرجع ذلـك إلـى               

ن للباحث أن يحصره، كذلك طبيعة عينة الكرة        طبيعة مجتمع البحث غير المحدد، الذي ال يمك       

فراد يعتبـرون مـن العينـة       الثلجية التي تعتمد على جمع المعلومات من خالل سلسلة من األ          

  .  إلى أفراد آخرين يعرفونهم يتواجدون بمناطق اخرىويوجهون الباحث

اسـتمارة،   37  وهكذا تمت العملية إلى غاية أن تم تعبئة كل االستمارات التي بلـغ عـددها                

ويعتبر الباحث أن هذا العدد غير كافي من اجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، إال أن هذا العـدد                  

نظرا لطبيعة المنطقة الريفيـة، وكـون       " حامة بوزيان "يعتبر كبيرا بالنسبة لمنطقة مثل منطقة       

                                                 
184 .197، ص 2002تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، مطبعة دار هومه، الجزائر، سنة : رشيد زرواتي:    
185 187 ص ، مرجع سابق:  محمد شفيق :    
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مكن تعميم نتائج الحديث أو المجاهرة بمثل هذه المواضيع يعتبر منافيا لعاداتها وتقاليدها، ومنه ي        

  .الدراسة على بقية مجتمع الدراسة

  

V-6-أسلوب تحليل البيانات :  

   بعد أن انتهى الباحث من ملء االستمارات، وجمع البيانات الالزمة حول موضوع الدراسة             

تكونت لديه مجموعة كبيرة من المعلومات غير المنظمة، لهذا البد من تـصنيفها أو تبويبهـا                

  .ومراجعتها

ا يخص عملية تصنيف أو تبويب البيانات فهي مرحلة ُأعدت قبل ملء االسـتمارات، أي                 فيم

انه تم تصنيف البيانات التي يريد الباحث الحصول عليها من المبحوثين أثناء عمليـة صـياغة         

  .أسئلة االستمارة

   ثم بعد أن تم ملء االستمارات جاءت مرحلة مراجعة البيانـات المتحـصل عليهـا وذلـك            

جعة كل إجابات المبحوثين، وذلك من خالل مراجعة مدى دقة المبحوث في اإلجابة عـن               بمرا

جميع أسئلة االستمارة، كما تمت التأكد من انه ليس هناك أسئلة فارغة لم يتم اإلجابـة عنهـا،                  

وهذا ما تأكد منه الباحث قبل الشروع في عملية التفريغ والتحليـل بحيـث اتـضح أن كـل                   

ا على جميع األسئلة التي جاءت في االستمارتين، وذلك يرجع إلـى كـون              المبحوثين قد أجابو  

الباحث هو الذي قام بتعبئة  جل االستمارات، إال بعض منها وذلك لألسباب ترجع إلـى عـدم                  

قبول بعض المبحوثين لمقابلة المبحوث، خاصة فيما يتعلق باستمارات الدعارة، فتم ملئها مـن              

  .وث على هذه العينةطرف األشخاص الذين دلوا المبح

  ونظرا الن طبيعة الدراسة وصفية استطالعية فقد اكتفى الباحث باإلحصاء الوصفي البسيط،            

 والنسب المئوية، كما تم عرض بيانات الدراسة في شـكل جـداول             توالذي تمثل في التكرارا   

بسيطة وأخرى مزدوجة، كما استخدم الباحث بعض مقاييس النزعـة المركزيـة كالمتوسـط              

 االرتبـاط   تلحسابي من اجل معرفة مثال متوسط أفراد األسرة،  كما استعان بأحـد معـامال              ا

  "كاي مربع"للكشف عن عالقة االرتباط التي طرحتها تساؤالت الدراسة، وذلك باستخدام 
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@ @
  

 :تمهيــد

  

 متغيـر التـسول     ر واالنحراف االجتماعي مـن خـالل      قالدراسة الحالية ظاهرة الف      تتناول  

والدعارة، وذلك من خالل مجموعة من التساؤالت التي وضعها الباحث مـن اجـل تحقيـق                

األهداف المرجوة من الدراسة، فجاء هذا الفصل يحاول اإلجابة عنها من خالل عرض البيانات              

  . الخاص بعينة المتسولينالمتحصل عليها من ميدان الدراسة

  فاعتمد في عرضه وتحليله للبيانات على األسلوب الكمي في عرضها مـن خـالل األرقـام                

والنسب المئوية واستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية البسيطة مثل حـساب المتوسـط             

ولوجية الحسابي ، ثم قام بتحليها من خالل األسلوب الكيفي الذي يعتمد على القـراءة الـسوسي               

لألرقام والنسب المجدولة وكذلك تحليل األساليب اإلحصائية األخرى وتوظيفها كيفيا بما يخدم            

  .الدراسة
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VI-عرض بيانات استمـارة التسـول : 

 :يبين الحالة العائلية ألفراد العينة) 7(جدول رقم  -1
  

   %النسبة   التكرار  الحالة العائلية

  %10  2  )ة(متزوج 

  %5  1  )ة(لقة مط

  %35  7  )ة(أرمل 

  %50  10  )ة(أعزب 

  %100  20  المجموع

  

المتزوجين  أن أعلى نسبة ألفراد العينة تمثلها فئة العزاب أي غير  يبين الجدول التالي    

، وتمثلها نسبة كبيرة من الشباب الذين لم يستطيعوا تكوين أسرة % 50وذلك بنسبة تقدر 

ويرجع ذلك إلى عدم وجود مصدر رزق لتلبية حاجاتهم منها رغم بداية تقدمهم في السن 

الزواج، كما أن البعض منهم مصاب بأمراض كاإلعاقة الجسدية تمنعهم من الحصول على 

عمل يتناسب وإعاقتهم وبالتالي لم يجدوا إالّ الشارع ومهنة التسول من اجل تلبية بعض 

 خاصة بسبب الذي دفع أفراد ، كما ستوضحه جداولحاجياتهم أو من اجل إعالة أسرهم

  .العينة إلى التسول

 وكلها من النساء التي توفي أزواجهن وبقين دون %35    تليها فئة األرامل بنسبة تقدر بـ 

معيل لألسرة وال مصدر رزق تعيل بهن أنفسهن وأسرهن، مما اضطرهن للخروج إلى 

يه فإن النسب التي ، وعلالشارع من اجل الحصول على استعطاف الناس إلعالة أسرهن

جاءت تمثلها الفئة والفئة الثانية على التوالي تمثل اكبر شرائح الفقيرة في المجتمع مما 

   .   إلى وسائل مخالفة للقانون والشرع من اجل تلبية حاجاتهاءيدفعها فقرها إلى اللجو

المقارنة مع ، وهي تمثل نسبة قليلة ب%10  وتأتي في المرتبة الثالثة فئة المتزوجون بنسبة 

الفئات األخرى مما يدل على أن التسول في هذه الفئة ضئيل، وأخيرا نجد فئة المطلقين 

 ويمكن أن نضيف هذه الفئة إلى فئة األرامل نتيجة تشابهها في غياب %5بنسبة تقدر بـ 

  . المعيل عن األسرة
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 :يبين عدد أفراد األسرة للعينة) 8(جدول رقم  -2
 

   %لنسبة ا  التكرار  عدد األفراد

  %10  2  ال يوجد

1  /  /  

2  /  /  

3  3  15%  

4  6  30%  

5  3  15%   

6  2  10%  

7  2  10%  

8  2  10%  

  %100  20  المجموع

  

في الجدول أن أعلى نسبة جاءت ممثلة في األسرة التي عدد أفرادها هو أربعة   نالحظ 

ألسرة بثالث ويمثلها عدد أفراد ا %15، تليها نسبة %30والتي قدرت بالنسبة المئوية 

يمثلها عدد أفراد األسرة ستة، سبعة وثمانية أفراد  %10 على التوالي، ثم نسبة أفرادوخمسة 

  . على التوالي، وبحساب المتوسط الحسابي لعدد أفراد اسر العينة
   أفراد5 ≈ 4.5=  90 = )س×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط

  20       مج ك                         
تيجة حساب المتوسط الحسابي والذي يساوي خمسة أفراد نستنتج أن حجم    من خالل ن

األسرة كبير، أين ال يمكن معه تحقيق كل متطلباته وحاجياته خاصة لو أعدنا النظر في 

  .قراءة الحالة العائلية ألفراد العينة
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 :يبين عدد المتمدرسين من أفراد األسرة للعينة) 9(جدول رقم  -3
 

   %النسبة   التكرار  عدد المتمدرسين

  %35  7  ال يوجد

1  5  25%  
2  2  10%  
3  2  10%  
4  4  20%  

  %100  20  المجموع

 عدد أفراد اسر المتسولين الذين يزاولون الدراسة، ونجد أعلى نسبة يبين الجدول التالي   

وهذا إنما يعكس حالة األسرة  %35تمثلها عدم وجود متمدرسين باألسرة مقدرة بنسبة 

تمثلها وجود فرد واحد  %25ية الضعيفة لتكفل بمن يزاولون الدراسة، تليها نسبة االقتصاد

يزاول الدراسة وكلهم في األطوار االولى أي تكون تكلفة الدراسة اقل مقارنة باألطوار 

   .     األخرى

والتي تمثل أربعة أفراد من األسرة يزاولون الدراسة فيرجع ذلك ربما إلى  %20 نسبة  أما 

ألسرة لها دخل اكبر من األسر األخرى المتبقية، أو وجود من يساعد معيل األسرة كون ا

والتي يمثلها ثالث وأربع أفراد يزاولون الدراسة باألسرة،  %10على إعالتها، أما نسبة 

ومزاولتهم لدراسة يرجع إلى كونهم بالطور األول للدراسة والذي هو إجباري وال يحتاج 

انه هناك مساعدات مجانية تقدمها الدولة أو لجان األحياء والمساجد إلى تكاليف كبيرة، كما 

  .في مثل هذه المناسبات

  :  وبحساب المتوسط الحسابي لعدد أفراد األسرة الذين يزاولون الدراسة نجد أن
   فرد2 ≈ 51.=  30 = )س×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط 

  20      مج ك                           
نجد أن عدد األفراد الذين يزاولون ) 2(نتيجة المتوسط الحسابي والذي يساوي    من خالل 

الدراسة قليل مقارنة مع متوسط أعداد أفراد األسرة، ولعل ذلك يرجع إلى ضعف دخل 

األسرة أو إلى عدم وجود دخل أصالً لها وهذا ما ستوضحه الجداول الخاصة بالحالة 

  . االقتصادية أو المهنية لألسرة
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 :يبين الوضعية المهنية ألفراد العينة) 10(ول رقم جد -4

  

  %النسبة   التكرار   طبيعة العمل  الحالة 

 5%  1  دائم

 /  /  مؤقت

  يعمل

  

 5%  1  عقد ما قبل التشغيل

 /  /  دائم

 30%  6  مؤقت

  كان يعمل 

 5%  1  عقد ما قبل التشغيل

  55%  11  لم يعمل

  100%  20  المجموع

  

 %55، فتبين أعلى نسبة الممثلة في عينة ال إلى الوضعية المهنية ألفراديشير الجدول التالي   

أنهم لم يعملوا من قبل وال حتى اآلن، ولعله هذا هو السبب الوجيه إلى اتجاههم إلى التسول 

كوسيلة لكسب المال، وتجدر اإلشارة إلى أن هؤالء الذين لم يعملوا من بينهم المعاقين والنساء 

ليمي الذي ال يسمح لهم بالعمل، أو كبار السن، وهناك نسبة اخرى تضاف ذوي المستوى التع

 من الذين سبق لهم أن عملوا لكن طبيعة العمل غير %35إلى نسبة الذين لم يعملوا هي نسبة 

الدائمة والمؤقتة ذات الدخل الضعيف لم تسمح لهم بمتابعة العمل فانضموا إلى فئة الذين ال 

بحثون عن مصدر رزق أخر، فما وجدوا غير التسول كمصدر رزق يعملون، وهذا ما جعلهم ي

  .لهم

 والتي جاءت تمثل نسبة المتسولين الذين يعملون، فهذه النسبة تسولها ظرفي %5  أما نسبة 

  . يرجع إلى أسباب صحية سوف توضح في جدول آخر
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 :نوا يعملونيبين أجر أفراد العينة الذين يعملون أو كا) 11(جدول رقم   -5
 

   %النسبة   التكرار  األجر 

  %22.22  2   دج3000اقل من 

  %33.33  3  دج [ 3000-5000[

  %33.33  3  دج [ 5000-8000[

  %11.11  1   دج فأكثر8000

  %100  9  المجموع

  

  يوضح الجدول التالي دخل أفراد العينة الذين سبق لهم وان عملوا أو يعملون، فأعلى نسبة 

 وهو دخل ضعيف %33.33 بنسبة تقدر [8000-5000[و[ 5000-3000[ل تمثلها فئة الدخ

 فتمثلها فئة %22.22مقارن مع أفراد األسرة ومتطلباتها وحاجاتها وغالء المعيشة، أما نسبة 

 وهي قيمة ال تكفي لتلبية حاجات شخص دج2500، وتمثلت في قيمة دج3000الدخل  اقل من 

 فأكثر دج8000 تمثل فئة        %11.11المي، ونسبة واحد مقارنة مع دخل الفرد اليومي الع

 وهو الشخص الذي يعمل ولكن سبب تسوله هو عدم دج1200فمثلها فرد واحد من العينة وذلك بقيمة 

  .كفاية دخله لسد تكاليف الدواء

  :   وبحساب المتوسط الحسابي للدخل نجد أن

  دج1800 ≈ 1794=  16150 = )ص×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط  

  9        مج ك                             
دج، أنها ضعيفة جدا 1800   تؤكد نتيجة المتوسط الحسابي لدخل أفراد العينة والذي قيمته 

لتلبي حاجات األسرة، ولعله ضعف الدخل هو السبب الرئيسي لتسول أفراد العينة، وهذا ما 

  . سيوضحه الباحث في الجدول األتي
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 :يبين إذا كان األجر يلبي حاجات الذين يعملون أو كانوا يعملون) 12(ل رقم جدو -6
 

   %النسبة   التكرار  يلبي الحاجات

  /  /  نعم

  %100  9  ال

  %100  9  المجموع

  

 ال تلبي حاجات أفراد العينة وأسرهم وهذا ما  في الجدول السابق أن قيمة الدخل  كما أشير له

لجدول أعاله، حيث أن كل أفراد العينة الذين كانوا يعملون الموضحة في ا %100تؤكده نسبة 

أو مازالوا يعملون دخلهم ال يلبي مختلف متطلباتهم اليومية، زيادة على ذلك فإن االرتفاع 

  .  المحسوس في األسعار يجعل ليس من السهل تحقيق هذه المتطلبات مع هذه القيمة من الدخل
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 : أسباب تسول أفراد العينةيبين) 13(جدول رقم  -7
 

  %النسبة   التكرار  أسباب التسول

  %15  3  ضعف الدخل

  %5  1  كثرة المتطلبات

  /  /  غالء المعيشة

  %15  3  أسباب صحية

  %25  5  إعالة األسرة

   %15  3  3ع + 2ع+ 1ع 

  %15  3  3ع + 1ع

  %10  2  4ع + 1ع

  %100  20  المجموع

اب التي دفعت بأفراد العينة إلى التسول رغم أنها كلها يمكن تحديد أهم األسب  من خالل الجدل

تعتبر أسباب جوهرية للتسول، ويمكن تحديد أهم أسباب التسول من خالل تكرار العبارة ولهذا 

 مرة وهو 11فان أهم أسباب التسول تمثله العبارة االولى وهي ضعف الدخل بتكرار يقدر بـ 

ت اإلشارة إليه في الجداول السابقة، بان ضعف الدخل خاصية يتميز بها الفقراء، وهذا ما قد تم

مما يضعهم في خانة  سبب في عدم القدرة على تلبية أفراد العينة لحاجياتهم وحاجيات األسرة

  .الفقراء

 مرات، وهي عبارة  يمكن أن تضاف إلى العبارة 6غالء المعيشة بتكرار   ثم تليها عبارة 

لها أسباب تدفع بالفرد للبحث عن مصادر رزق اخرى االولى فضعف الدخل وغالء المعيشة ك

للتحقيق القدرة الشرائية للحاجات األساسية والضرورية للعيش الحاجات، ثم نجد أن عبارة 

 مرات على التوالي تعد من الدوافع الهامة واألساسية 5 واألسباب الصحية بتكرار إعالة األسرة

 مضطر لتحقيق حاجات األسرة ولو بالخروج للخروج للتسول، فنجد أن المسؤول على األسرة

للتسول، كما أن األسباب الصحية تعتبر من دوافع التسول، فالمعوق مثال الذي ال يجد عمال 

مناسبا له يجد نفسه أمام مهنة التسول، أو الذي يكون احد أفراده أسرته مصاب بمرض 

ل من اجل تحقيق يستوجب عالجا مستمرا أو متابعة صحية وهو دون دخل مضطرا للتسو

  .   أدنى شروط الرعاية الصحية له
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 :يبين إذا كان ما يجنيه أفراد العينة يبرر تسولهم أو ال) 14(جدول رقم  -8
 

  %النسبة   التكرار  الخيار

  %55  11  نعم

  %45  9  ال

  /  /  أحيانا

  %100  20  المجموع

    

أفراد العينة وهل هذه القيمة يمكن  عن القيمة المالية التي يجنيها  يكشف لنا الجدول التالي   

 أن ما يجنيه أفراد العينة يبرر خروجهم %55أن تبرر تسولهم، فتشير أعلى نسبة والمقدرة بـ 

للتسول، مما يعني أن ما يتم الحصول عليه يساعدهم على سد بعض الحاجيات األساسية 

من  %45أما نسبة  والضرورية الستمرارهم في العيش أو على األقل العيش مثل اآلخرين، 

العينة ترى أن ما يجمعونه من التسول ال يبرر خروجهم للتسول، ولكنهم يستمرون في التسول 

  . وهذا يعود ألسباب متعددة ومختلفة سنبرز أهمها في الجدول الالحق
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 :ال: يبين أسباب استمرار أفراد العينة للتسول في حالة اإلجابة بـ )15(جدول رقم  -9
 
  %النسبة  التكرار   البدائلالحالة   

 18.18%  2  سهولة كسب المال

 18.18%  2  عدم وجود عمل مناسب

 45.45%  5  عدم القدرة على العمل

 9.09%  1  2ع + 1ع

  

  

  ال

 9.09%  1  أسباب اخرى

  100%  9  المجموع

  

مرون في التسول     يتضح من خالل الجدول التالي األسباب التي جعلت من أفراد العينة يست

رغم أن ما يجنوه من التسول ال يلبي حاجياتهم، وابرز هذه األسباب هو عدم القدرة عن العمل 

 وتمثله فئة كبار السن الذين ال يستطعون العمل وبالتالي يرون في التسول %45.45بنسبة 

 التسول  فترى أن سبب استمرارها في%18.18المهنة المناسبة لهم في هذه الحالة، أما نسبة 

يرجع إلى عدم وجود عمل مناسب وتمثلها فئة المعاقين الذين ال يستطعون القيام بأي عمل 

غير مناسب لحالتهم الصحية، كذلك نفس النسبة ترى أن سبب استمرارها في التسول يرجع 

إلى سهولة كسب المال دون بدل جهد كبير، وهذا يدل على اعتياد هذه الفئة على التسول، أما 

 فترى أن سبب استمرارها في التسول راجع إلى أن هذه هي وظيفته %9.09سبة تمثلها اقل ن

  . وال يمكنه التوقف عنها مهما المبلغ الذي يتحصل عليه من التسول
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 :يبين توقف أفراد العينة عن التسول في حالة الحصول على عمل) 16(جدول رقم  -10

  
  %النسبة  التكرار   السبب  الحالة 

 35%  7  يلبي حاجاتي 

 15%  3  أن يكون مناسبا

  

  م نع

 25%  5  مخالف للدين واألخالق

  25%  5  ال

  100%  20  المجموع

     

 المختلفة من احتمال توقف أفراد العينة عن التسول والتي جاءت في مجملها تؤكد النسب   

في مطلعها أن  أنها ستتوقف عن التسول إذا توفرت األسباب التالية والتي %75تمثل نسبة 

من نسبة الموافقين على  %35يتوفر عمل يلبي حاجاتهم التي دفعتهم إلى التسول وذلك بنسبة 

ترى بأنه يجب التوقف عن التسول ألنها ترى فيه  %25التوقف عن التسول، ثم تليه نسبة 

ة مخالفة للدين واألخالق االجتماعية ولكن بشرط أن يتوفر لهم البديل عن التسول، أما نسب

 ترى بأنه يمكنها التوقف عن التسول في حالة ما إذا توفر عمل مناسب لهم وهذه الفئة 15%

تمثلها أفراد العينة التي خرجت للتسول بأسباب صحية فهي غير قادرة على العمل الذي ال 

  .يتناسب وحالتها الصحية

األسباب التي سبق ذكرها  فترى بأنها ال يمكن أن تتوقف عن التسول ويرجع ذلك إلى %25   أما نسبة 

من قبل من بينها عدم القدرة على العمل وكذلك لسهولة كسب المال واعتقاد البعض أنها هذه هي مهنته أو 

  .  كما عبر عنها بأنها هي رزقه الوحيد
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 :يبين نوع مسكن أفراد العينة) 17(جدول رقم  -11
 

  %النسبة   التكرار  نوع المسكن

  %55  11  سكن شعبي

  %10  2  سكن مأجور

  %30  6  بيت قصديري

  %5  1  شقة 

  %100  20  المجموع

  

نوع المسكن الذي يقطنه أفراد العين، فأعلى نسبة من أفراد العينة   يوضح الجدول التالي 

 وهذه النسبة تؤكد ما جاء في جدول نوع الحي الذي %55تقطن بسكن شعبي وذلك بنسبة 

 األحياء الفقيرة التي يقطنها أفراد ذوي دخول منخفضة تقطنه أفراد العينة وهي تعتبر من

ومستوى معيشي ضعيف، كما تمتاز هذه السكنات بنوع من الضيق وعدم توفر فيها أدنى 

فتمثل السكنات القصديرية  %30شروط العيش كما ستوضحه الجداول الالحقة، أما نسبة 

يري أو الفوضوي، وهي سكنات والمعبر عنها بنفس النسبة في جدول نوع الحي، بالحي القصد

لطالما كانت لصيقة بالفئات الفقيرة والمهمشة والتي يعتبرها العلماء والباحثين من بؤر 

 السكنات المأجورة وهي غالبا ما اتمثله %10االنحرافات االجتماعية بالمجتمعات، أما نسبة 

لسكنات التقليدية تقع في تكون في األحياء التقليدية، وهي نسبة ُأكدت من قبل في نوع الحي، وا

األحياء التقليدية التي تأسست منذ فترة زمنية بعيدة وأصبحت غير مالئمة للعيش ألنها تفتقر 

لمرافق عديدة، أو أنها مهددة باالنهيار، فتلجأ إليها العائالت الفقيرة نظرا الن أجرتها ضعيفة 

نات العصرية جاءت نسبتها مقارنة مع األحياء األخرى خاصة منها العصري، وعلى ذكر السك

 وكما سبق ذكره في نوع الحي ليس معناه انه سكن عصري ال تقطنه اسر فقيرة، %5 تمثل اقل نسبة

فهناك السكنات االجتماعية العصرية الموجهة للفقراء وأصحاب األحياء الشعبية والقصديرية، لكن هذه 

  .بحاجة لمصر رزق تلبي به حاجاتهاالسكنات  تغني األسر عن فقرهم مما يعني أنها تبقى دائما 
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 :يبين عدد غرف مسكن أفراد العينة) 18(جدول رقم  -12

  
   %النسبة   التكرار  عدد غرف المسكن

1  2  10%  

2  15  75%  

3  2  10%  

  %5  1  3أكثر من 

  %100  20  المجموع

  

  :لعدد الغرف بالمسكن نجد أن  بحساب المتوسط الحسابي 
   غرفة2 ≈ 2.05=  41 = )س×ك(مج  = الحسابي المتوسط

  20      مج ك                          
 في عدد الغرف  الممثلة%75   لو نقارن نتيجة المتوسط الحسابي مع أعلى نسبة بالجدول وهي 

بالمسكن، وهو غرفتين لالحظنا أنهما متساويان، فغرفتين بالنسبة لمتوسط أفراد اسر العينة 

 أفراد يعبر عن ضيق المسكن وتدني المستوى لهذه العينة زيادة على ضعف 5في والمتمثل 

الدخل وغياب مصدر الرزق كما أشير له سابقا، كلها ظروف دفعت بأفراد العينة إلى التسول 

  . والبقاء كثيرا خارج المسكن
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 :يبين إذا كانت هناك غرفة خاصة ألفراد العينة) 19(جدول رقم  -13
 

   %النسبة   التكرار  رفة خاصةوجود غ

  %40  8  نعم

  %60  12  ال

  %100  20  المجموع

  

 يشير الجدول إلى أن أعلى نسبة هي التي يمثلها أفراد العينة الذين ال يملكون غرفة      

 وهذا ما يؤكده متوسط عدد الغرف بالمسكن، ومتوسط عدد أفراد %60، وتقدر النسبة بـ خاصة

 أن نجد غرفة خاصة لكل أفراد األسرة وهذه خاصية تتميز بها األسر الفقيرة كما األسرة، فمن غير الممكن

ال يمكن استقاللية بعض أفراد األسرة نظرا لعدم وجود مدخول خاص لها، وهذا ما يدفع بهم محاولة تحقيق 

  .مورد مالي خاص بهم

كونهم هم فتمثل أفراد العينة الذي يملكون غرفة خاصة، وذلك راجع ل %40  أما نسبة 

المسؤولين على العائلة، فاألب مثال ال يمكنه النوم مع أوالده، كذلك بالنسبة لبنت ال يمكنها 

النوم مع إخوتها الذكور، هذا ما يوحي لنا انه هناك غرفة خاصة لبعض أفراد األسرة، ولكن 

  .  في حقيقة األمر هي نوع من التقاليد التي يفرضها المجتمع وحتى الدين
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 :يبين إذا كان أفراد العينة يقضون وقتا طويالً بالبيت) 20(جدول رقم  -14
 

   %النسبة   التكرار  قضاء الوقت بالبيت

  /  /  نعم

  %100  20  ال

  %100  20  المجموع

    

 %100     من خالل الجدول نالحظ أن كل أفراد العينة ال يقضون وقتا طويال بالبيت بنسبة 

ية بالمقارنة مع عدد غرف البيت ونقص المرافق بالبيت مما يجعل منه وهذه تعتبر نسبة منطق

مكان نفور وليس مكان جدب، كما أن التسول يستدعي من صاحبه قضاء معظم وقته خارج 

البيت من أجل الظفر ببعض المال ينسيه ضيق المسكن ونقص المرافق الالزمة للعيش، 

نسبة اكبر في األسر الفقيرة مقارنة مع وظاهرة قضاء الوقت األكبر خارج البيت نجدها ب

األسر التي مستوى معيشتها مرتفع، كما أن هناك من أفراد العينة الذي يغيب عن البيت لمدة 

  .       طويلة وباأليام مما يجعل معظم وقته خارج البيت وخاصة الذين يتسولون خارج واليتهم
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  :ت يوفر الراحة ألفراد العينةيبين إذا كان البي) 21( جدول رقم -15

  
  %النسبة  التكرار   السبب  البيت مريح 

 45%  9  ضيق 

 40%  8  ال يتوفر على أدنى شروط العيش

  

  ال 

 15%  3  معـــا

  /  /  نعم

  100%  20  المجموع

 
 يبين إن كان البيت يوفر الراحة لكل أفراد العينة، لكنه سبق وأن تنبأ جاء هذا الجدول   

أنه من غير الممكن أن يكون المسكن الذي يتوفر على غرفتين أن يتوفر على الباحث ب

الراحة، كونه يعتبر ضيق مقارنة مع عدد أفراد األسرة مما يبعث على القلق والضجر 

ويسبب حاالت نفسية تكون نتيجة ضيق البيت، وهذا فعال ما أثبتته التكرارات التي يشير 

 يرون أن البيت غير مريح وهذا ءفراد العينة دون استثناإليها الجدول أعاله، فتجد أن كل أ

راجع إما لضيق المسكن أو لعدم توفره على أدنى شروط العيش أو كالهما معاً، كما أن 

المكوث بالبيت مع تدني في المستوى المعيشي يعتبر ضرب من المستحيل بالنسبة لألفراد 

 .  العينة، وخاصة الرجال منهم
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  :يبين إذا كان احد أفراد أسرة العينة مريض وما نوع المرض) 22( جدول رقم -16
  

  %النسبة  التكرار   السبب  البيت مريح 

 30%  6  مرض مزمن

 5%  1  مرض معد

 20%  4  إعاقة عقلية أو جسدية

  

  نعم

 %5  1  مرض متكرر

  %40  8  ال

  100%  20  المجموع

  

ة من أفراد العينة أو من أسرهم يعانون من نسبة كبيرنالحظ من خالل الجدول أن   

وهي أمراض تختلف من فرد آلخر، ولعل ابرز هذه األمراض هي ، %60أمراض بنسبة 

 األمراض المزمنة أنها تتطلب رعاية صحية ، والمعروف عن%30المزمنة وذلك بنسبة 

ة نتيجة خاصة كما تتطلب العالج باستمرار، وهذا يعتبر شيء ال يقدر عليه أفراد العين

ألسباب متعددة منها ضعف الدخل أو عدم وجود مصدر رزق أصالً، كما نجد أن تفاقم 

األمراض المزمنة يكون دائما باألسر الفقيرة الغير قادرة على العالج الجدري لألمراض، 

ومن أمثلتها أمراض القلب والسكري، ثم تليها نسبة مرض اإلعاقة العقلية والجسدية بنسبة 

هذا النوع من اإلعاقات كثير االنتشار بين األسر الفقيرة، إما لعدم توفر المال  ويعتبر 20%

للعالج أو الن اغلب الزيجات في وسط األسر الفقيرة يكون من األهل واألقارب، أما اقل 

فتمثل نسبة األمراض المعدية والمتكررة وهي من  %5نسبة والتي جاءت تقدر بـ 

 التقارير العالمية والمحلية عن هلفقيرة، وهذا ما تنقلاألمراض التي تعرف في األوساط ا

المناطق الفقيرة وما هي األمراض االكثر انتشار في هذه المناطق، فنجد األمراض المعدية 

غير المالئمة والشروط الصحية غير صدر رأس القائمة، نتيجة للبيئة والمتكررة هي التي تت

هذه الجدول الالحق الخاص بأسباب اإلصابة بمتوفرة في هذه المناطق، وهذا ما سيوضحه ال

      .األمراض
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  :يبين أسباب مرض أفراد اسر العينة) 23( جدول رقم -17
  

  %النسبة   التكرار  المرضأسباب 

  /  /   غياب الشروط الصحية داخل وخارج المسكن

  /  /  سوء التغذية

  %16.66  2  عدم توفر المال للعالج

  %50  6  3ع + 2ع + 1ع

  %25  3  3ع + 1ع

   %8.33  1  حادث مرور

  %100  12  المجموع

 الجدول من خالل األرقام التي يعطيها أهم األسباب التي أدت إلى اإلصابة بمختلف يوضح  

األمراض، ويمكن حصر هذه األسباب من خالل تكرار كل عبارة داخل الجدول واكبر تكرار 

دم توفر المال للعالج وهذا إنما يدل عن  عبارة وهي عبارة ع11تمثله العبارة الثالثة بتكرار 

السبب الحقيقي لإلصابة بالمرض، والمعروف انه إذا توفر المال توفرت إمكانية العالج، 

وخروج أفراد العينة للتسول يرجع في بعض األحيان لتوفير الرعاية الصحية الالزمة 

 الشروط الصحية داخل  عبارات وهي عبارة غياب9للمرضى، ثم تليها العبارة االولى بتكرار 

وخارج المسكن، وهي نتيجة منطقية لغياب المال من اجل تحسين البيئة الداخلية لألسرة والبيئة 

الخارجية لها، وبحكم أن اغلب أفراد العينة يقطنون مناطق فقيرة فهذا يسمح بارتفاع معدل 

حية للعيش اإلصابة بالمرض، نتيجة الن هذه المناطق ال تتوفر على أدنى الشروط الص

كاالنتشار القمامة مما يساعد على انتشار األوبئة وغيرها من األمراض المعدية، أما العبارة 

 عبارات فهي سبب ضمني لعدم توفر المال، 6الثالثة وهي سوء التغذية والتي كان تكرارها 

ذية وسوء التغذية يساعد على اإلصابة باألمراض المزمنة كمرض فقر الدم الذي تعد سوء التغ

  .من أسبابه الرئيسية

   أما اقل تكرار والذي جاء بعبارة واحدة هو أن سبب المرض أو اإلعاقة هو حادث مرور 

تسبب باإلعاقة الدائمة ألحد أفراد العينة مما جعله مقعدا عن العمل وبدون دخل يعيل به نفسه 

  . وعائلته مما اضطره إلى التسول لتلبية حاجاته و حاجات أسرته
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  :يبين رغبة أفراد العينة في تحقيق مورد مالي خاص بهم) 24( جدول رقم -18
  

  %النسبة   التكرار  الرغبة في تحقيق مورد مالي خاص

  %100  20  نعم

  /  /  ال

  %100  20  المجموع

  

يرغبون في تحقيق مورد مالي خاص   تؤكد نسبة الجدول المبينة أعاله أن كل أفراد العينة   

 من أشخاص آخرين، كما أن تحقيق مورد مالي يتيح عن التسول أو طلب اإلعانةبهم يغنيهم 

أمام أفراد العينة تلبية كل حاجاتهم ومتطلباتهم، أي أنهم بهذا المورد المالي يخرجون من دائرة 

خط الفقر أو الفقر المدقع الذي يعيشون فيه، ومما يساعدهم على االندماج في المجتمع 

  . لتهميش التي يعيشونهاوخروجهم من دائرة ا
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  :يبين سبب خروج أفراد العينة للتسول) 25( جدول رقم -19
  

  %النسبة   التكرار  سبب الخروج للتسول

  /  /  ضيق السكن

  %20  4  عدم توفير الحاجات

  %5  1  هروبا من ظروف األسرة

  %20  4  إلعالة األسرة

  %15  3  أسباب صحية

   %15  3  4ع + 1ع

  %10  2  2 ع +1ع

  %15  3  3ع + 2ع + 1ع

  %100  20  المجموع

 
من خالل العبارات الواردة في الجدول يمكن أن تحدد األسباب الحقيقية التي دفعت بأفراد    

 مرة، 11العينة إلى التسول، وعليه فان العبارة التي اخدت اكبر تكرار هي الثانية بتكرار 

ما يعني أن اغلب أفراد العينة يعانون من عدم توفر والمتمثلة في عبارة عدم توفر الحاجات، م

كل حاجاتهم ومتطلباتهم وخاصة األساسية منها مثل المسكن، التغذية الجيدة وغيرها من 

الحاجات ذات األهمية في حياة الفرد، أما العبارة التي تلي هذه العبارة من حيث التكرار فهي 

 مرات، مما يعني أن مجموعة كبيرة 8تكرار  ممثلة في عبارة ضيق المسكن بىالعبارة االول

من أفراد العينة لجأت للتسول هروبا من ضيق المسكن الذي أصبح مكان ينفُر منه أفراد العينة 

  .إلى الخارج وقضاء معظم الوقت خارجه، ومحاولة التنفيس من خالل التسول

األسرة، أي أن من بين  مرات، ممثلة في عبارة إعالة 7   أما العبارة الثالثة جاءت بتكرار 

أسباب خروج أفراد العينة للتسول هو مساندة األسرة بمدخول مالي معين تغطي به نفقات 

العيش اليومي، أو إعالتها بحكم غياب من يعيل األسرة وهذا نتيجة ألن من بين أفراد العينة 

 دفعت عدد كبير من األرامل والمطلقات، باإلضافة إلى مجموعة اخرى من األسباب التي

 مرات، 6بأفراد العينة للتسول كاألسباب الصحية والتي كان تكرارها كما هو مبين في الجدول 

مما يؤكد أن كل العبارات تعتبر من بين الدوافع األساسية في ظاهرة التسول وذلك من خالل 

التقارب في تكرار العبارات، وفيما يخص األسباب الصحية وكما سبق اإلشارة إليها في 

اول السابقة يمكن تلخيصها في الحاالت المرضية التي تستوجب رعاية صحية خاصة الجد



 - 194 -

وتكاليف مادية لمتابعة العالج الالزم، أما السبب األخر المضاف إلى األسباب الصحية وبنفس 

التكرار هو الهروب من ظروف األسرة مما يعني أن بعض أفراد العينة ال يتقبلون الوضع 

  . الذي هم يعيشون فيه
  :يبين إذا كان سبب خروج أفراد العينة للتسول هو سبب ظرفي) 26( جدول رقم -20

  

  %النسبة  التكرار   السبب  هل هو تسول ظرفي

 15%  3  حالة صحية

 15%  3  إيجاد عمل

 5%  1  توفير المتطلبات المدرسية

  

  نعم

 %10  2  حتى أتزوج

  %55  11  ال

  100%  20  المجموع

    

 تؤكد بان تسولهم ليس ظرفياً بل %55أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  ي إلى يشير الجدول التال

يرجع إلى أسباب جوهرية، وهذا مقارنة مع بعض أفراد العينة الذين يعتبر تسولهم ظرفي 

 أو الظرفية  ة مقارنة مع نسبة األغلبية ، مما يعني انه بانقضاء الحالة المؤقت 45%وذلك بنسبة

عينة عن التسول، ومن بين األسباب الظرفية التي ساهمت في انتشار يتوقف معها أفراد ال

 ومن بين هذه %15 بنسبةظاهرة التسول حسب ما يوضحه الجدول، هي الحاالت الصحية 

الحاالت الصحية هو إجراء عمليات جراحية لبعض األمراض المستعصية وبتوفير المال 

، ثم نجد حالة اخرى بنفس النسبة المئوية الالزم لمثل هذه الحاالت يتوقف صاحبها عن التسول

وهي تتمثل في التوقيف عن العمل ويرى المتسولون لمثل هذا السبب انه بمجرد حصولهم 

  .على عمل يتوقفون عن التسول

فترى أن سببها الظرفي هو عدم وجود زوج يسترها ويتحمل عنها  %10     أما ما نسبته 

ا، كما تؤكد هذه العينة على أنها بمجرد الحصول متاعب حياتها ويحقق لها مختلف حاجاته

على زوج تتوقف عن التسول، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يا ترى ستجد هذه العينة 

  .زوجا يحقق لها رغباتها؟ ويكون سببا في توقفها عن التسول؟

توفير فجاءت تبرز لنا ظرفا آخرا للتسول هو  %5   واقل نسبة في الجدول المعبر عنها بـ

المتطلبات المدرسية، وهي بحد ذاتها تعتبر حالة مؤقتة الن توفير المتطلبات المدرسية يكون 
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إالّ في الدخول المدرسي، وكم يشاهد في مثل هذه المناسبات األعداد الهائلة للمتسولين وهذا 

  . يعتبر خير دليل على انه هناك حاالت للتسول الظرفي
  :اع االنحرافات االجتماعية بحي أفراد العينةيبين أنو) 27( جدول رقم -21   

  
  %النسبة   التكرار  أنواع االنحرافات

  %15  3  التسول

  /  /  المخدرات

  /  /  الدعارة

  /  /  السرقة

  %25  5  معــا

   %10  2  2ع + 1ع

  %10  2  3ع + 2ع

  %40  8  4ع +2ع + 1ع

  %100  20  المجموع

     

فات االجتماعية انتشارا بالمناطق التي يقطنها أفراد     يبين هذا الجدول أكثر أنواع االنحرا

العينة، وهذا من اجل الكشف عن طبيعة المناطق التي ينحدر منها المتسولين، وهل تعتبر 

مبعثا لمختلف الظواهر االنحرافية بالمجتمع وعلى رأسها ظاهرة التسول، فنجد أن أكثر أنواع 

 مرة عند المبحوثين مما يؤكد أن هذه 18بتكرار االنحراف انتشارا بهذه المناطق هو التسول 

المناطق تعتبر مصدرا للتسول مقارنة مع مناطق اخرى لم ترد في البيانات التي جاءت في 

االستمارة، أما ثاني أكثر االنحرافات انتشارا بهذه المناطق نجد تعاطي المخدرات أو المتاجرة 

 حاالت البؤس والفقر التي تعيشها هذه  مرة، وهي تعبر عن17بها بمجموع تكرار العبارة 

المناطق مما جعلها تلجأ إلى تعاطي المخدرات هروبا من الحالة االجتماعية التي تعيشها، أو 

اللجوء إلى المتاجرة بها من اجل توفير وتحقيق حاجاتهم ومحاولة الصعود في السلم 

قل أهمية عن االنحرافين االجتماعي مقارنة مع باقي األسر في المجتمع، كما نجد نوع ال ي

 مرة مما يعني أن األسر الفقيرة التي تعيش بهذه المناطق ال 13األولين وهي السرقة بتكرار 

تدخر جهدا من اجل الحصول على المال بأي طريقة كانت من اجل تلبية متطلباتها وحاجياتها، 

 المجتمع وال يتكلم وفي األخير وليس أخرا نجد ظاهرة تعتبر من أكثر االنحرافات التي يرفض
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عنها كثيرا وهي ظاهرة الدعارة التي أصبح الكثير من النساء الفقراء وذوي اسر مسؤولين 

عنها، يلجؤون إليها من اجل تلبية حاجاتهم وحاجات أسرهم، باعتبارها تعود عليهم بنوع من 

 مع هذه المال الوفيرة مقارنة مع بعض الظواهر األخرى التي يكون مدخولها ضئيال مقارنة

  . األخيرة
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  :تسول أم هناك أسباب اخرىالب بيبين إذا كان طبيعة الحي س) 28( جدول رقم -22

  

  %النسبة  التكرار   األسباب األخرى  طبيعة الحي هو سبب التسول

 /  /  مرض رب األسرة

 30%  6  اإلنفاق على األسرة

 /  /  رةكثرة أفراد األس

 %15  3  من اجل توفير الحاجات

  %15  3  أسباب صحية

  %10  2  3ع + 2ع

  %10  2  5ع + 3ع + 2ع

  

  

  

  ال

  %20  4  5ع + 4ع

  /  /  نعم

  100%  20  المجموع

    

 لهم أسباب مختلفة دفعتهم إلى التسول، وال دخل  يظهر الجدول أن أغلبية أفراد العينة     

، وهذه األسباب جاء %100ن التسول وذلك بنسبة لطبيعة الحي الذي يقطنونه في امتها

 الذي يبن أهم األسباب التي دفعت بأفراد العينة )23(التفصيل فيها من خالل الجدول رقم 

يخرجون إلى التسول، كما يمكن أن نفهم من هذا الجدول انه ليس من الضروري الحكم عل 

عية المختلفة، بأنه منحرف وذلك الن من ينتمي إلى هذه األحياء التي تكثر بها اآلفات االجتما

جل أفراد العينة يؤكدون أن المنطقة التي يسكنوها ليس ال عالقة بتسولهم، وهذا يعتبر بمثابة 

نقد صريح موجه لنظرية االنتقال اإلنحرافي التي ترى بان البيئة والمحيط الخارج الذي يضم 

     .      األفراد يدفعهم إلى االنحراف

  

  
 
 
 
 
 
  

  



 - 198 -

  :يبين أماكن تسول أفراد العينة) 29(رقم  جدول -23

  %النسبة   التكرار  أماكن التسول

  /  /  داخل الحي

  /  /  الطرقات

  /  /  المقاهي

  %20  4  المساجد

  %5  1  األماكن العامة

   %15  3  البيوت

  %15  3  خارج الوالية

  %30  6  5ع +4ع + 3ع + 2ع

  %15  3  6ع + 4ع

  %100  20  المجموع

 من تعرف على أكثر األماكن التي ترتادها عينة الدراسة الجدول يمكن المن خالل هذا      

 مرة مقارنة 13اجل التسول، فنجد في مقدمة هذه األماكن المساجد من خالل تكرار يقدر بـ 

مع تكرار العبارات األخرى، وحسب أفراد العينة يعتبر المسجد من أكثر األماكن التي تعود 

ن ذلك إلى قولهم بأنهم يخافون اهللا مما يدفعهم خوفهم إلى التصدق عليهم بمبالغ معينة ويرجعو

علينا، أما ثاني األماكن المفضلة ألفراد العينة بعد المساجد فهي األماكن العامة، المقاهي، 

 مرات، ويمكن اإلشارة إلى أن البيوت هي أماكن 6الطرقات والبيوت بمجموع العبارات 

وهذا راجع إلى أن الرجال ال يمكنهم الطواف على البيوت، ترتادها النساء أكثر من الرجال 

عكس النساء الالتي لهن طرق معينة يستخدمونها مثل قراءة الطالع وفك السحر وغيرها من 

 .طرق الشعوذة التي تتبعها هاته النساء من اجل الحصول على بعض المال

ا  عن نصيب من المال فهي تمتد واقل تكرار بالنسبة لالماكن التي يجوبها أفراد العينة بحث   

إلى خارج الوالية التي ينتمون إليها، وذلك من اجل التخفي عن أعين الذين يعرفونهم مما 

دفعهم إلى التسول خارج والياتهم، وهناك من أفراد العينة الذي يؤكد انه يجني من خارج 

 انه غير معروف في الوالية اكبر بكثير من الذي يتحصل عليه داخل واليته، ويرجع ذلك إلى

تلك الواليات، كما انه يتوجه إلى الواليات المعروفة بنشاطاتها التجارية واالقتصادية على 

    ."سطيف"سبيل المثال والية 
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  : مهنة التسول لوحدهم أم هناك من دلهم عليهاول أفراد العينةيبين دخ) 30( جدول رقم -24

  

  %النسبة  ار التكر  األسباب األخرى دخلت التسول لوحدك 

 /  /  من داخل الحي

 20%  4  من األصدقاء

 /  /  من حي أخر

  

  ال

 %10  2  احد الولدين

  %70  14  نعم

  100%  20  المجموع

      

عن توجه أفراد العينة إلى التسول، هل هو توجه من تلقاء أنفسهم أو يكشف هذا الجدول       

ى أن أغلبية المتسولين كان ولوجهم إلى هو من خالل توجيه أفراد آخرين، فيكشف الجدول عل

، أي من غير مرشد إلى هذه المهنة، وذلك %70عالم التسول من تلقاء أنفسهم وذلك بنسبة 

حسب رأي بعض أفراد العينة حتى ال يكون هناك من يعلم بطبيعة عملهم، أو حتى ال يكون 

ها رأت الناس يتسولون هناك من يمارس عليهم سلطة التحكم فيهم، كذلك أكدت هذه الفئة أن

 فتدل على أن بعض أفراد العينة كان توجههم إلى التسول %30فأخذوا طريقهم، أما ما نسبته 

من أطراف تعتبر معلومة إليهم، واغلبها من األصدقاء من دلهم على هذه المهنة، وهذا ما 

توسيع دائرة يبرر احد عناصر نظرية االنتقال اإلنحرافي وهو تأثير جماعة الرفاق ومحاولة 

التسول عن طريق استقطاب أفراد جدد، وعلى غرار األصدقاء نجد أن بعض أفراد العينة من 

زج بهم في دائرة التسول هو احد الوالدين بحكم ممارسته لنفس المهنة وذلك من اجل زيادة ما 

  .يتحصل عليه
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  :في حاجاتهميبين إذا كان ما يتحصل عليه أفراد العينة يو) 31( جدول رقم -25 

  
  %النسبة   التكرارهل ما يجنى يلبي الحاجة  

  %25  5  نعم

  %60  12  ال

  %15  3  أحيانا

  %100  20  المجموع

     

 تؤكد على أن ما تجنيه من التسول %60 أغلبية أفراد العينة وبنسبة ل التالي أنو يبن الجد    

وكثرة المتطلبات وعدد أفراد ال يوفي حاجاتها ومتطلباتها، بحيث ترى أن غالء والمعيشة 

األسرة ال يتناسب وما يتحصلون عليه من التسول، على عكس بعض أفراد العينة من ترى أن 

ما تجنيه من التسول يلبي حاجاتها وهناك من صرح بأنه يدخر منها من اجل إنشاء مشروع 

 يعود عليه خاص يغنيه عن التسول في المستقبل القريب، ويرجع ذلك إلى أن ما يتحصل عليه

فقط وليس كأفراد العينة اآلخرين الذين يستخدمونه إلعالة أسرهم وتلبية حاجاتها، أما اقل نسبة 

 فترى أن تلبية حاجاتها خاصة اليومية منها ترجع إلى ما يتحصلون %15من أفراد العينة بـ 

لها، وفي عليه، ففي بعض األحيان تكون الحصيلة كبيرة مما يعني تغطية نفقات متطلباتها ك

البعض اآلخر تكون الحصيلة ضئيلة جدا مما يعني إقصاء بعض الحاجات من القائمة اليومية، 

كما أن ظهور بعض الحاالت العارضة الغير متوقعة كالمرض مثال يجعل من حصيلة التسول 

    . مهما كانت كبيرة غير كافية
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  :التسوليبين سبب اقتناع أفراد العينة ب) 32( جدول رقم -26
  

   %النسبة   التكرار  األسباب  

  %10  2  مدخوله مرتفع

  %75  15  عدم وجود مصدر رزق أخر

  %10  2  أسباب صحية

  %5  1  عقاب نفسي

  %100  20  المجموع

  

 يتضح لنا أن اغلب أفراد العينة مقتنعة بالتسول كوسيلة للحصول    من خالل الجدول التالي

 بحجة عدم وجود مصدر رزق آخر %75وذلك بنسبة على المال من اجل تلبية حاجاتهم، 

تعيش منه وهذا ما أكدته الجداول السابقة من هذا التحليل، وعليه يمكن أن يتوقف أفراد العينة 

عن التسول إذا توفر مصدر رزق يلبي حاجاتهم وهذا ما سيتم التعرف عليه في جدول خاص 

من أفراد العينة مقتنعين بالتسول هو بمطالب المتسولين، كما أن من بين الحجج التي جعلت 

 حيث يتحصل أفراد العينة على مدخول عالي وبدون جهد %10مدخوله المرتفع وذلك بنسبة 

كبير يحقق لهم الحياة المتوسطة مما يجعلهم يتمسكون بهذه المهنة واعتبارها مصدر رزقهم 

يضفي على الذي "  لويساوسكار"الوحيد، وهذا يعتبر من مؤشرات ثقافة الفقر التي جاء بها 

ما يسميه ثقافة الفقر كل صفة سلبية، فهي نفسها التي تعيق األفراد عن المشاركة في حياة 

إنها بعبارة أخرى ثقافة انعزالية، وهي ال تشجع على التعليم واكتساب المهارة أي  ،المجتمع

عية السائد بالمجتمع، االجتماواالستفادة من الخدمات االجتماعية المتاحة، وعدم احترام القيم 

أما النسبة المماثلة لهذه النسبة فترى أن سبب اقتناعهم بهذه المهنة يرجع إلى حالتهم الصحية 

 %5وعدم وجود عمل مناسب يتالءم مع ظروفهم الصحية، واقل نسبة في هذا الجدول بـ 

فتعتبر هذه فهي مقتنعة بالتسول كعقاب نفسي لها، وهذا يمكن تبريره من الناحية النفسية، 

  ....... العينة مصابة بنوع من األمراض النفسية يطلق عليه
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  :يبين إذا كانت هناك نية ألفراد العينة بالتوقف عن التسول) 33( جدول رقم -27

  

  %النسبة   التكرار  األسباب هل هناك نية لتوقف عن التسول 

  %35  7  عمل مناسب ودخله مرتفع ومؤمن

  %20  4  دحتى يكبر األوال
  

  نعم
  %20  4  مدخول شهري

    %10  2  ال استطيع العمل

  %15  3  هذا هو رزقي  ال

  %100  20  المجموع

    

ولكن  %75عن نية اغلب أفراد العينة للتوقف عن التسول وذلك بنسبة   يكشف هذا الجدول   

ن في حالة ما توفرت الشروط التالية وعلى رأسها توفر عمل مناسب ويكون دخله مرتفع ومؤم

، ويفهم من هذا %35يستطيع من خالله تأمين حاجاته ويكون به مثل بقية أفراد المجتمع بنسبة 

أن البطالة وعدم توفر مناصب الشغل من أسباب انتشار ظاهرة التسول في المجتمع وغيرها 

من مختلف الظواهر االجتماعية، هذا ما يمكن لمسه من خالل نظرية النمو السريع وخاصة 

 هذا السياق أن المدينة غير قادرة حيث يرى في" بيروش"التصوري الذي قدمه مع اإلطار 

، أما على استيعاب سكانها في العمالة المالئمة، مما يساهم في زيادة البطالة واتساع رقعة الفقر

  فتكشف عن نيتها في التوقف عن التسول حين يكبر األوالد مما يؤكد أن سبب %20نسبة 

الة األسرة، كما تأمل هذه العينة من أوالدها تحسين مستوى معيشتها خروجها للتسول هو إع

حين يكبرون بشغلهم لمناصب يوفرون بها مختلف حاجاتهم، وتقابلها نفس النسبة المئوية تنوي 

التوقف عن التسول في حالة ما توفر لهم مدخول شهري ثابت يعنون به أنفسهم بحكم أنهم من 

  .كبار السن ال يستطعون العمل

 من النسبة المئوية الكلية فترى أنها ال تنوي التوقف عن التسول ألسباب %25   أما ما نسبته 

التالية، اعتبارها مهنة كغيرها من المهن األخرى وال يمكن التوقف عنها، أو التمسك بحجة 

  .عدم القدرة عن العمل لكبر السن أو إعاقة تمنعهم من العمل
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  : يبين إذا كان أفراد األسرة والحي يعلمون بتسول العينة وما موقفهم)34( جدول رقم -28

  

  %النسبة  التكرار   ما موقفهم هل يعلم أفراد األسرة والحي بتسولك

 10%  2  المعارضة

 /  /  الحياد

 %25  5  الموافقة

  

  نعم

 %20  4  الالمباالة

  %25  5  ال

  %20  4  ال ادري

  100%  20  المجموع

  

 من  إذا كان أفراد األسرة والحي يعلمون بتسول أفراد العينة وما موقفهمول التالييبين الجد    

 من أفراد العينة يعلمون بتسولهم وقد %55تسولهم، فتظهر بيانات الجدول أن أعلى نسبة تمثل 

 %25 هيتضاربت مواقفهم بين موافق ومعارض أو عدم المباالة أصالً فكانت أعلى نسبة 

 نظرا لما تحققه من تلبية متطلباتها دون ين على تسولهمموافق األسرة والحي تشير إلى أن أفراد

فهي تؤكد أن ال احد يبالي بتسولهم وال تولون بهم  %20، أما نسبة النظر إلى طبيعة هذا العمل

من أفراد العينة يقر بمعارضة أفراد األسرة والحي عن تسوله مما جعلهم  %10وأي اهتمام، 

 أن أفراد العينة مستمرين في التسول رغم المعارضة نظرا لعدم قدرة أفراد ينفروا منهم، كما

  .األسرة على تلبية متطلباتهم

 من مجموع أفراد العينة يقرون بعدم علم أفراد األسرة والحي بطبيعة عملهم %25   أما نسبة 

لعينة غير  من أفراد ا%20بحكم التسول في المناطق البعيدة عن أعين أفراد األسرة والحي، و

متأكدة ما إن كان أفراد األسرة والحي يعلمون بتسولهم ويرجعون ذلك بعدم فتح أي الموضوع 

   .  عن طبيعة العمل أو من أين يتحصل على المال
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  :يبين معاملة الناس ألفراد العينة) 35( جدول رقم -29

  

  %النسبة   التكرار  نوع المعاملة  

  %20  4  التجاوب والتعاطف

  %15  3  مباالةالال

  %5  1  النفور

  %35  7  3ع + 1ع

  %25  5  2ع + 1ع

  %100  20  المجموع

  

يكشف هذا الجدول نوع معاملة الناس ألفراد العينة عند سؤالهم حاجتهم، فنالحظ أن أغلبية    

أفراد العينة يلقون نوع من التعاطف والتجاوب من الناس عند سؤالهم حاجتهم وذلك بمجموع 

 مرة، وهذا يدل على أن المجتمع 16لتعاطف والتجاوب التي جاء تكرارها بـ تكرار عبارة ا

ما زال يسوده نوع من التضامن االجتماعي، أما بقية أفراد العينة فيرون أن الناس يقابلونهم 

  .  مرات8بنوع من النفور والالمباالة في بعض األحيان وذلك بتكرار العبارتين يقدر بـ 
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  : أفراد العينة والناس وطبيعة هذه المواجهةتواجهيبين إذا ) 36(ل رقم  جدو-30

  

  %النسبة   التكرار   نوع المواجهة   هل تواجهت مع الناس

 %10  2  الشتم والسب

 %10  2  الطرد

 %10  2  االستهزاء

 25%  5  النصح

  5%  1  )الجنسي(محاولة االعتداء

 15%  3   2ع + 1ع

  

  

  

  نعم

  10%  2  3ع+ 2ع + 1ع

  %15  3  ال

  100%  20  المجموع

  

كيف مواجهة الناس ووان وجدوا أنفسهم في  يوضح هذا الجدول إذا سبق ألفراد العينة    

ويبين  %85، فيؤكد أغلبية أفراد العينة تواجههم مع الناس وذلك بنسبة  هذه المواجهةانتهت

 الشتم والطرد بمجموع أفراد العينة في النهاية كيف انتهت هذه المواجهات، فجاءت عبارة

، ومن بين أفراد العينة الذين واجهوا الشتم والطرد هم الذين يرتادون البيوت، مرات 7 تكرارها

 بالنصح ومحاولة إقالعهم عن التسول وإيجاد مأما عدد من أفراد العينة فقد انتهت مواجهته

 تعرض لالستهزاء، عمل يليق بهم ومتابع الدراسة وعدم االنشغال بالتسول، أما بعضهم فقد

وأخيرا نجد أن احد أفراد العينة وهي فتاة في مقتبل العمر تعرض في مواجهتها للناس 

  .للتحرش الجنسي ومحاولة االعتداء عليها

 تؤكد عدم مواجهتها مع الناس، ربما يرجع ذلك إلى حداثتهم في هذا %15    وتبقى ما نسبته 

    .   المجال
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  :وما طبيعته أفراد العينةن إذا تحدث رئيس الحي أو المسجد مع يبي) 37( جدول رقم -31
  

  %النسبة  التكرار   األسباب األخرى  هل تحدث إليك رئيس لجنة الحي أو المسجد

 /  /  النصيحة

 /  /  التحذير

  

  نعم

 55%  11  تقديم المساعدة

  %45  9  ال

  100%  20  المجموع

  

لجنة الحي أو المسجد تفيد بأن رئيس  %55 بـ  والمقدرةمن الجدول يتضح أن أعلى نسبة   

قد تحدث إليهم وكان نوع هذا الحديث يتمثل في تقديم المساعد لهم وخاصة في المناسبات مثل 

األعياد، رمضان والدخول المدرسي وغيرها من المناسبة، أما غير ذلك فال توجد أي مساعدة 

ي تتوقف هي األخرى على ما من نوع آخر، ويرجع ذلك إلى أن مساعدات المسجد والح

  .تتحصل عليه من مساهمات وإعانات الناس

 تؤكد عدم تلقيها أي مساعدة أو حتى الحديث %45    وبقية أفراد العينة والتي تقدر نسبتهم 

معهم من طرف لجنة الحي أو المسجد، وربما يرجع ذلك إلى عدم لجوء أفراد العينة إليهم 

  . إلى ابتعادهم عن المسجد وعدم وجود لجنة حي أصالًلطلب المساعدة في المناسبات أو
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  :الجهاز األمني وما نوعهاتعرض أفراد العينة لمضايقة يبين ) 38( جدول رقم -32
  

  %النسبة  التكرار   األسباب األخرى   المضايقة من الجهاز األمني

 /  /  السب والشتم

 %10  2  التوقيف

  

  نعم

 10%  2  التحذير

  %80  16  ال

  100%  20  المجموع

   

من أفراد العينة تؤكد أنها لم تتم  %80من خالل الجدول يتبين لنا أن أعلى نسبة وهي    

مضايقتها من الجهاز األمني، وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود قانون يعاقب المتسولين وهذا 

أما القانون ا الدين ويستهجنه يدل على أن التسول هو ظاهرة يرفض المجتمع والقيم االجتماعية

  .الوضعي ال يحتوي على نصوص قانونية تعاقب المتسول

 من أفراد العينة تقول أنها تعرضت للمضايقة األمنية وذلك ألنهم كانوا %20    أما نسبة 

يتسولون أمام مراكز األمن مما أثار حولهم الشكوك فقامت عناصر األمن بتوقيفهم والتحقيق 

المتبقية فقد تعرضت   للتحذير من عناصر  %10 أفراد العينة، أما  من%10معهم وذلك بنسبة 

    .  األمن وذلك بعدم إعادة التسول أمام مراكز األمن
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  :يبين مطالب المتسولين) 39( جدول رقم -33

  

  %النسبة   التكرار  المطالب  

  %60  12  عمل مناسب ومسكن مريح

  %15  3  مدخول شهري

  %10  2  زيادة األجرة

  %15  3  التكفل بالمرضى ومسكن مريح

  %100  20  المجموع

  

ما هي المطالب التي تريد : يكشف هذا الجدول والذي تم بناءه من خالل سؤال مفتوح محتواه  

 وبعد عملية التفريغ تم استخالص أربع مطالب رئيسة توفرها من اجل التوقف عن التسول؟

 جاءت تمثل مطلب %60لجدول، فأعلى نسبة بـ للمتسولين جاءت تمثل النسب التالية في ا

أفراد العينة بتحقيق عمل مناسب ومسكن مريح يغنيهم عن التسول ويوفر لهم نوع من الراحة 

خاصة المسكن المريح الذي يعوض عنهم قضاء جل أوقاتهم خارج المسكن والتعرض لكل 

اء يحمل رسالة توفير  ج%15أشكال االنحراف، أما المطلب الثاني ألفراد العينة ونسبته 

مدخول شهري مناسب للذين ال يقدرون على العمل، كذلك توفير الرعاية الالزمة والتكفل 

السريع بالمرضى وتوفير مسكن مريح لهم يتوفر على أدنى الشروط الصحية للعيش، أما نسبة 

ياة  فجاءت تمثل مطلب الزيادة في األجور للذين يعملون حتى يتمكنون من مواكبة الح10%

  .     اليومية ومواجهة غالء المعيشة

  :   ومن خالل آخر سؤال ورد في االستمارة ومحتواه

  ؟البعيد - ؟ المتوسط -؟  تريد تحقيقها؟ على المدى القصيرهل

 فان كل أفراد العينة يتمنون تحقيق هذه المطالب على المدى القريب جدا أو كما عبر عنها 

وهذا ما يعبر عن رفضهم للواقع الذي " اليوم قبل الغد"بعض أفراد العينة، نريد تحققها 

يعيشون فيه والتهميش المفروض عليهم داخل المجتمع، ورغبتهم في مشاركة المجتمع في 

   . الخ...الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
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@ @
 :تمهيــد

  

وذلك من خـالل مجموعـة التـساؤالت التـي      ا الفصل يعرض نتائج متغير الدعارة    جاء هذ 

وضعها الباحث من اجل تحقيق األهداف المرجوة من الدراسة، فجاء هذا الفصل يحاول اإلجابة   

عنها من خالل عرض البيانات المتحصل عليها من ميدان الدراسة الخاص بعينة الممارسـات              

  .للدعارة

 وتحليله للبيانات على األسلوب الكمي في عرضها مـن خـالل األرقـام                فاعتمد في عرضه  

والنسب المئوية واستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية البسيطة مثل حـساب المتوسـط             

الحسابي ، ثم قام بتحليها من خالل األسلوب الكيفي الذي يعتمد على القـراءة الـسوسيولوجية                

يل األساليب اإلحصائية األخرى وتوظيفها كيفيا بما يخدم        لألرقام والنسب المجدولة وكذلك تحل    

  .الدراسة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII-عرض بيانات استمـارة الدعـارة : 



 - 211 -

 :يبين الحالة العائلية ألفراد العينة) 40(جدول رقم  -1
  

   %النسبة   التكرار  الحالة العائلية

  /  /  متزوجة

  %52.94  9  مطلقة

  %17.64  3  أرملة

  %29.41  5  عزباء

  %100  17  المجموع

المطلقات وذلك بنسبة تقدر أن أعلى نسبة ألفراد العينة تمثلها فئة  يبين الجدول التالي      

كن متزوجات وقد طلقن من طرف  الالتي النساء، وتمثلها نسبة كبيرة من % 52.94بـ 

ل أزواجهن لظروف متعددة تعددت، من أمثلتها كما جاء على لسان إحداهن هو عدم تحم

دم وجود مصدر رزق لتلبية ويرجع ذلك إلى عالزوج لمسؤوليته أمام الزوجة واألوالد 

مما يعني أن الفقر هو كذلك احد أسباب الطالق، ونظرا لهذه األسباب وجدت هذه ، حاجاتهم

أمام خيارات متعددة، قادتها إلى ممارسة الدعارة من اجل تلبية الشارع النساء نفسها في 

ما ستوضحه جداول خاصة باألسباب التي دفعت أفراد العينة إلى ممارسة حاجات أسرتها، ك

  .الدعارة

وهي نسبة تعتبر كبيرة مقارنة مع متوسط  %29.41 بنسبة تقدر بـ العازبات    تليها فئة 

 سنة، وهذا العمر ليس سببا في الخروج الدعارة، مما 32العمر عندهن والذي قدر بـ 

عت بهذه الفئة إلى الدعارة، وهذا ما سيتم توضيحه في يوحي أن هناك أسباب اخرى دف

   .  الجداول الالحقة

، وهي تمثل نسبة قليلة بالمقارنة مع %17.64 بنسبة األرامل  وتأتي في المرتبة الثالثة فئة 

الفئات األخرى، كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئة ليست من كبار السن دائما من خالل 

عمر، كما أن هذه الفئة وجدت نفسها في هذا المجال من خالل انقطاع العودة إلى متوسط ال

مصدر الرزق بموت رب األسرة، وعليه يمكن أن نضيف هذه الفئة إلى فئة المطلقات نتيجة 

  . تشابهها في غياب المعيل عن األسرة
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 : يبين عدد أفراد األسرة للعينة)41(جدول رقم  -2
 

   %النسبة   التكرار  عدد األفراد

1  1  5.88%  

2  4  23.52%  

3  2  11.76%  

4  3  17.64%  

5  5  29.41%  

6  /  /  

7  1  5.88%  

8  1  5.88%  

  %100  17  المجموع

  

في الجدول أن أعلى نسبة جاءت ممثلة في األسرة التي عدد أفرادها هو خمسة   نالحظ 

 ون من التي تتكاألسرةتمثلها و %23.52، تليها نسبة %29.41والتي قدرت بالنسبة المئوية 

تمثلها األسرة التي عدد أفرادها أربعة أفراد، أما اقل نسبة  %17.64، ثم نسبة فردين

فرد واحد، سبعة وثمانية أفراد على  فتمثل األسرة التي تتكون من %5.88والمقدرة بـ 

  : التوالي، وبحساب المتوسط الحسابي لعدد أفراد اسر العينة نجد أن
   أفراد4 ≈3.94=   67=   )س×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط

  17       مج ك                         
   من خالل نتيجة حساب المتوسط الحسابي والذي يبين أن متوسط عدد أفراد األسر هو 

أربعة أفراد، ومنه يمكن أن نستنتج أن حجم األسرة كبير، أين ال يمكن معه تحقيق كل 

راءة الحالة العائلية ألفراد العينة، التي اغلبها متطلباته وحاجياته خاصة لو أعدنا النظر في ق

  .من المطلقات واألرامل
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 :يبين عدد المتمدرسين من أفراد األسرة للعينة) 42(جدول رقم  -3
 

   %النسبة   التكرار  عدد المتمدرسين

  %11.76  2  ال يوجد

1  5  29.41%  
2  4  23.52%  
3  4  23.52%  
4  2  11.76%  

  %100  17  المجموع

  
 
 عدد أفراد اسر العينة الذين يزاولون الدراسة، فتدل أعلى نسبة تمثلها بين الجدول التاليي  

وهذا مما يعكس الحالة االجتماعية ألسر ، %29.41وجود فرد واحد يزاول الدراسة بنسبة 

تمثلها نسبة من يزاولون  %23.52العينة مقارنة مع متوسط العمر عندهم، تليها نسبة 

د ثالثة أو أربعة أفراد باألسرة الواحدة، وكلهم ممن يدرسون في األطوار الدراسة وذلك بعد

   .     االولى أين تكون تكلفة الدراسة اقل مقارنة باألطوار األخرى

والتي تمثل عدم وجود أي فرد يزاول الدراسة أو أربعة أفراد من  %11.76 نسبة  أما 

ألسرة لها دخل اكبر من األسر األسرة يزاولون الدراسة ويرجع ذلك ربما إلى كون ا

والتي يمثلها  %10األخرى المتبقية، أو وجود من يساعد األسرة على إعالتها، أما نسبة 

ثالث وأربع أفراد يزاولون الدراسة باألسرة، ومزاولة الدراسة بالنسبة لكل أفراد العينة 

 تكاليف كبيرة، يرجع إلى كونهم بالطور األول للدراسة والذي هو إجباري وال يحتاج إلى

كما انه هناك مساعدات مجانية تقدمها الدولة أو لجان األحياء والمساجد في مثل هذه 

  .المناسبات

  :  وبحساب المتوسط الحسابي لعدد أفراد األسرة الذين يزاولون الدراسة نجد أن
   فرد2 ≈1.94=   33 =  )س×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط

  17      مج ك                          
 لكل أسرة نجد أن عدد ةبالنسب فردين   من خالل نتيجة المتوسط الحسابي والذي يساوي 

األفراد الذين يزاولون الدراسة قليل مقارنة مع متوسط عداد أفراد األسرة الذي يمثله أربعة 

أفراد بكل أسرة، ولعل ذلك يرجع إلى ضعف دخل األسرة أو إلى عدم وجود دخل أصالً 

 .   ما سيوضحه الجدول التالي الخاصة بالحالة االقتصادية أو المهنية لألسرةلها وهذا
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 : يبين الوضعية المهنية ألفراد العينة)43(جدول رقم  -4

  
  %النسبة   التكرار   طبيعة العمل  الحالة 

 %23.52  4  دائم

 %29.41  5  مؤقت

  تعمل

  

 %17.64  3  عقد ما قبل التشغيل

 /  /  دائم

 %11.76  2  مؤقت

 كانت تعمل 

 %5.88  1  عقد ما قبل التشغيل

  %11.76  2  لم تعمل

  100%  17  المجموع

  

والتي   %70.57، فتبين أعلى نسبة عينة اليشير الجدول التالي إلى الوضعية المهنية ألفراد   

 مع اختالف طبيعة عمل هذه الفئة من عملة دائمة ومؤقتة وعاملة بعقد ما تمثل فئة العاملين

 %29.41ل، وتمثل أعلى نسبة من العامالت هن من تعمل عمل مؤقت وذلك بنسبة قبل التشغي

  ثم أخيرا نجد نسبةمن يعملن عمال دائما %23.52من النسبة الكلية للعامالت، ثم تليها نسبة 

ممن تشتغلن بعقود ما قبل التشغيل، فالقارئ ربما يتساءل هنا كيف لمن يعمل أن يلجأ  17.64%

نة، وهذا ما يكشف عن وجود أسباب اخرى للدعارة، ربما من بينها القيمة إلى مثل هذه المه

التي تتحصل عليها أفراد العينة من العمل، أي ما يعبر عنه بضعف الدخل، كما سيوضحه 

  .الجدول الالحق

من أفراد العينة، وكلهن ممن  %17.64   أما النسبة التي تمثل من كن يعملن فهي ممثلة بـ 

ي وظائف مؤقتة أو توظيف عقود ما قبل التشغيل، خاصة لما تكون الوظيفة هي كن يعملن ف

عاملة تنظيف، وهي وظائف معروفة دائما باجرها الضعيف وغير الدائم لم تسمح لهن بمتابعة 

العمل، وهذا ما جعلهن يبحثن عن مصدر رزق أخر، فما وجدوا غير الدعارة كمصدر رزق 

لهن.  

  . وهي فئة من لم يعملن من قبل  يعملنالتي يمكن إلحاقها بمن كن %17.64وبنفس النسبة 
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 :يبين أجر أفراد العينة الذين يعملون أو كانوا يعملون )44(جدول رقم  -5
 

   %النسبة   التكرار  األجر 

  /  /   دج3000اقل من 

  %20  3  دج [ 3000-5000[

  %53.33  8  دج [ 5000-8000[

  %26.66  4   دج فأكثر8000

  %100  15  المجموع

  

  يوضح الجدول التالي دخل أفراد العينة الذين سبق لهن وان عملن أو يعملن، فأعلى نسبة 

 وهو دخل ضعيف مقارنة مع أفراد %53.33 بنسبة تقدر [8000-5000[تمثلها فئة الدخل 

ذي يعبر األسرة ومتطلباتها وحاجاتها وغالء المعيشة، وكذلك مقارنة مع سن أفراد العينة ال

 فتمثلها %26.66عن الفئة العمرية التي تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات النوعية، أما نسبة 

، ولكنها قيمة ال تكفي مقارنة مع متطلبات األسرة وخاصة التي فأكثر دج 8000فئة الدخل 

ال ، وهي قيمة  دج [5000-3000[تستأجر المسكن، وأخيرا نجد أن اقل نسبة تمثلها فئة الدخل  

  . تكفي لتلبية حاجات شخص واحد فما بالك بإعالة أسرة بكاملها

  :   وبحساب المتوسط الحسابي للدخل نجد أن
  دج 6400 = 96000 = )ص×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط  

  15        مج ك                             
، فهي تعتبر دج 6400   وبتحليل نتيجة المتوسط الحسابي لدخل أفراد العينة والذي قيمته 

ضعيفة وال تكفي لتلبية حاجات األسرة، ولعل ضعف الدخل هو من األسباب التي ساهمت في 

  .ممارسة أفراد العينة للدعارة كمهنة لكسب الرزق أو زيادة الدخل
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 : يلبي حاجاتهمنالالّتي يعملن أو كانوا يعمل يبين إذا كان أجر )45(جدول رقم  - 9
 

   %النسبة   التكرار  يلبي الحاجات

  /  /  نعم

  %100  15  ال

  %100  15  المجموع

  

 %100 ال تلبي حاجات أفراد العينة وأسرهم بنسبة الجدول أن قيمة الدخل  كما يشير إليه 

 دخلهن يعملن أو مازلن يعملن الموضحة في الجدول أعاله، حيث أن كل أفراد العينة ممن كن

ومية، زيادة على ذلك فإن االرتفاع المحسوس في األسعار يجعل ال يلبي مختلف متطلباتهن الي

 ليس من السهل تحقيق هذه المتطلبات مع هذه القيمة من الدخل، ولعله هذا ما دفع بهن

  .   لممارسة الدعارة في سبيل استفاء كل المتطلبات
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 : يبين أسباب الدعارة ألفراد العينة)46(جدول رقم  -6
 

  %النسبة   التكرار  دعارةالأسباب 

  %17.64  3  ضعف الدخل

  /  /  كثرة المتطلبات

  /  /  غالء المعيشة

  %11.76  2  إعالة األسرة

  %11.76  2  الفقر

  %5.88  1  حق الكراء

  %41.17  7  4ع + 2ع+ 1ع 

  %11.76  2  4ع + 2ع

  %100  17  المجموع

     

بأفراد العينة إلى الدعارة رغم أنها يمكن تحديد أهم األسباب التي دفعت  لومن خالل الجد     

كلها تعتبر أسباب جوهرية، ويمكن تحديد أهم أسباب الدعارة من خالل تكرار العبارة ولهذا 

فان من أهم األسباب حسب الجدول نجد السبب الممثل في العبارة الرابعة وهي إعالة األسرة 

 ألفراد العينة والتي اغلبهن من  مرة، وهذا ما تعبر عنه الحالة العائلية11بتكرار يقدر بـ 

  . المطلقات واألرامل

 ألفراد ة، وهي عبارة تمثل الحالة االقتصاديمرات 10ضعف الدخل بتكرار   ثم تليها عبارة 

العينة، فضعف الدخل يدفع بهن للبحث عن مصادر رزق أخر للتحقيق القدرة الشرائية 

 مرات، 9ه عبارة كثرة المتطلبات بتكرار للحاجات األساسية والضرورية للعيش، وهذا ما تؤكد

  .والذي يفهم منه أن أفراد العينة لديهن متطلبات كثيرة هن وعائالتهن

 وفي األخير هناك من أفراد العينة من عبرت عن سبب خروجها للدعارة بسبب الفقر الذي    

ه أفراد، وفي تعيشه، وفي حقيقة األمر أن كل األسباب التي مرت تدل على الفقر الذي تعيش ب

النهاية يمكن القول أن كل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى ممارسة الدعارة بالنسبة ألفراد 

  . العينة، وهي تمثل إحدى المؤشرات  التي تدل على الفقر
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 : للدعارةيجنيه أفراد العينة يبرر ممارستهن يبين إذا كان ما )47(جدول رقم  -7
 

  %النسبة   التكرار  الخيار

  %41.17  7  نعم

  %35.29  6  ال

  %23.52  4  أحيانا

  %100  17  المجموع

    

 عن القيمة المالية التي تجنيها أفراد العينة وهل هذه القيمة يمكن  يكشف لنا الجدول التالي    

 أن ما تجنيه أفراد العينة %41.17أن تبرر ممارستهم لدعارة، فتشير أعلى نسبة والمقدرة بـ 

 مما يعني أن ما يتم الحصول عليه يساعدهم على سد بعض الحاجيات يبرر خروجهن لدعارة،

األساسية والضرورية الستمرارهم في العيش أو على األقل العيش مثل اآلخرين، تضاف إليها 

من العينة التي ترى أن ما تجمعه من الدعارة أحيانا يلبي حاجياتها مما يبرر  %23.52نسبة 

  .ممارستهن لهذه المهنة

 يبرر خروجهن لدعارة، ولكن ال ترى بان ما تجنيه من أفراد العينة %35.29 نسبته   أما ما

  .   في الدعارة ألسباب متعددة ومختلفة سنبرز أهمها في الجدول الالحقنأفراد العينة يستمرر
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 :ال: يبين أسباب استمرار أفراد العينة للدعارة في حالة اإلجابة بـ )48(جدول رقم  -8
 
  %النسبة  التكرار   البدائلالحالة   

 33.33%  2  سهولة كسب المال

 66.66%  4  عدم وجود عمل مناسب

  

  

 /  /  عدم القدرة على العمل  ال

  100%  6  المجموع

     

      يتضح من خالل الجدول التالي األسباب التي جعلت من أفراد العينة يستمرون في 

 يلبي حاجياتهن، وابرز هذه األسباب هو عدم وجود ممارسة الدعارة، رغم أن ما يجننوه ال

 وتمثله فئة من مستواهن التعليمي ضعيف جدا مما ال يسمح لهن %66.66عمل مناسب بنسبة 

 فترى أن سبب استمرارها في الدعارة يرجع إلى %33.33بالحصول على عمل، أما نسبة 

ارسة الدعارة، وهذا ما تؤكده سهولة كسب المال، وهذا إنما يدل على اعتياد هذه الفئة لمم

 باعتباره انعكاساً صارخا النعدام العدالة االجتماعية  الفقرأنبمعنى نظرية القهر االجتماعي 

بين الطبقات، يولد رفضا للقيم واألخالق االجتماعية التي يؤمن بها الرعيل األكبر من أفراد 

  . النظام االجتماعي
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 :يبين احتمال توقف أفراد العينة عن الدعارة في حالة الحصول على عمل) 49(جدول رقم  - 9 

  
  %النسبة  التكرار   السبب  الحالة 

 %41.17  7  يلبي حاجاتي واألسرة 

 %23.52  4  حسب طبيعة العمل

  

  نعم 

 %11.76  2  حتى يتسنى لي العيش دون مضايقة

  %23.52  4  ال

  100%  17  المجموع

     

لمختلفة من احتمال توقف أفراد العينة عن الدعارة والتي جاءت في مجملها  اتؤكد النسب    

 أنها ستتوقف عن ممارسة هذه المهنة إذا توفرت األسباب التالية والتي في %76.45تمثل نسبة 

من نسبة  %41.17مطلعها أن يتوفر عمل يلبي حاجاتهن وحاجات أسرهن وذلك بنسبة 

ترى بأنهن سيتوقفن عن  %23.52 نسبة ا، ثم تليهدعارة الةللممارس التوقف عن الموافقات

الدعارة وذلك حسب طبيعة العمل الذي سيتحصلن عليه، أي انه إذا كان ال يتناسب معهن أو 

 ترى بأنها ستتوقف %11.76يكون دخله غير كافي فإنهن لن يتوقفن عن هذه المهنة، أما نسبة 

  . لها وتتغير نظرة المجتمع لهاعن ممارسة هذا السلوك حتى تتجنب مضايقة الناس

رجع ذلك إلى األسباب الدعارة، وت أن تتوقف عن ها فترى بأنها ال يمكن%23.52   أما نسبة 

 وكذلك وجود عمل مناسب قادر على تلبية رغباتهاالتي سبق ذكرها من قبل من بينها عدم 

  . على هذه المهنة هنديالسهولة كسب المال واعت
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 : يبين نوع مسكن أفراد العينة)50(رقم جدول  - 10 
 

  %النسبة   التكرار  نوع المسكن

  %64.70  11  سكن شعبي

  %17.64  3  سكن مأجور

  /  /  بيت قصديري

  %17.64  3  شقة 

  %100  17  المجموع

  

نوع المسكن الذي تقطنه أفراد العينة، فأعلى نسبة من أفراد العينة  يوضح الجدول التالي    

 وهذه النسبة تؤكد ما جاء في جدول نوع الحي الذي %64.70ي وذلك بنسبة تقطن بسكن شعب

تقطنه أفراد العينة، وهذا النوع من األحياء يعتبر من األحياء الفقيرة الذي من مؤشراته ذوي 

الدخول المنخفضة والمستوى المعيشي الضعيف، كما تمتاز هذه السكنات بنوع من الضيق 

العيش كما ستوضحه الجداول الالحقة، ومن المعروف عن وعدم توفرها على أدنى شروط 

  .هذه المناطق أنها من أكثر المناطق التي تكرس مظاهر ثقافة الفقر

المؤجرة والتي تتواجد بالمناطق العصرية أو السكنات نوع فتمثل  %17.64     أما نسبة 

د في األحياء العصرية الحضرية الجديدة، إضافة إلى نفس النسبة والمتمثلة في الشقق التي توج

وكما سبق ذكره في نوع الحي ليس معناه انه سكن عصري ال تقطنه اسر فقيرة  أو المناطق الحضرية، 

أو ال تتواجد بها مظاهر الفقر واالنحراف االجتماعي، فهناك السكنات االجتماعية العصرية الموجهة للفقراء 

نات  تغني األسر عن فقرهم مما يعني أنها تبقى دائما وأصحاب األحياء الشعبية والقصديرية، لكن هذه السك

  .بحاجة لمصدر رزق تلبي به حاجاتها
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 : يبين عدد غرف مسكن أفراد العينة)51(جدول رقم  -11

  
   %النسبة   التكرار  عدد غرف المسكن

1  /  /  

2  10  58.82%  

3  7  41.17%  

  /  /  3أكثر من 

  %100  17  المجموع

  

  :لعدد الغرف بالمسكن نجد أنسط الحسابي حساب المتو من خالل  
   غرفة2 ≈ 2.41=    41 = )س×ك(مج  =  الحسابيالمتوسط

  17      مج ك                          
    تدل نتيجة المتوسط الحسابي على أن مختلف اسر العينة تعيش في حيز مكاني ضيق  

ربعة أفراد، كما أن أعلى نسبة بالجدول مقارنة مع المتوسط الحسابي ألفراد العينة والممثل في أ

 في غرفتين بالمسكن، إنما تعبر عن ضيق المسكن وتدني المستوى الممثلة %58.82وهي 

المعيشي لهذه العينة في إطار هذا الحيز المكاني، زيادة على ضعف الدخل وغياب مصدر 

الدعارة والبقاء كثيرا الرزق كما أشير له سابقا، كلها ظروف دفعت بأفراد العينة إلى ممارسة 

  . خارج المسكن
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 : يبين إذا كانت هناك غرفة خاصة ألفراد العينة)52(جدول رقم  -12
 
  

    

 وتقدر كون غرفة خاصةمثلها أفراد العينة الذين ال يملت يشير الجدول إلى أن أعلى نسبة       

وهذا ما يؤكده متوسط عدد الغرف بالمسكن، ومتوسط عدد أفراد األسرة، فمن  %70.58بـ 

، نتيجة لضيق المسكن وحجم األسرة غير الممكن أن نجد غرفة خاصة لكل أفراد األسرة

وهي إحدى المؤشرات   وكذلك نقص الدخل الذي ال يسمح بإحداث توسعات على المسكن،

  .س بها الفقرالتي يقا

فتمثل أفراد العينة الذين يملكن غرفة خاصة بهن، وذلك راجع ربما لكون  %29.41 أما نسبة  

بعض األسر تتكون من اإلناث فقط، أو أن حجم بعض األسر قليل مقارنة بعدد الغرف 

  .بالمسكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       

 
 
  

  

   %النسبة   التكرار  وجود غرفة خاصة

  %29.41  5  نعم

  %70.58  12  ال

  %100  17  المجموع
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 : بالبيت يبين إذا كان أفراد العينة يقضون وقتا طويالً)53(جدول رقم  -13

  
  %النسبة   التكرار  قضاء الوقت بالبيت

  %29.41  5  نعم

  %70.58  12  ال

  %100  17  المجموع

    

    من خالل الجدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة ال يقضون وقتا طويال بالبيت بنسبة 

ا،  وهذه تعتبر نسبة منطقية بالمقارنة مع نوع المسكن وعدد الغرف التي يتكون منه70.58%

مما يجعل منه مكان نفور وليس مكان جذب، كما أن اغلب أفراد العينة هن من العامالت مما 

يستدعي منهن قضاء معظم وقتهن خارج، كما أن بعض أفراد العينة يلجأن إلى الشارع هروبا 

  . من ظروف األسرة وضيق المسكن

ويال بالبيت نظرا ألنها ال تقضي وقتا ط %29.41    وجاءت نسبة قليلة من أفراد العينة  تمثل 

  .تعمل مما يجعل خروجها إال في حاالت ممارسة مهنة الدعارة
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  : يبين إذا كان البيت يوفر الراحة ألفراد العينة)54(جدول رقم  -14

  
  %النسبة  التكرار   السبب  البيت مريح 

 35.29%  6  ضيق وغير مريح 

 %23.52  4  شال يتوفر على أدنى شروط العي

  

  ال 

 %29.41  5  المشاكل بالبيت ومضايقة الجيران

 %11.76  2  الشعور باألمان  نعم

  100%  17  المجموع

 
 يمكن معرفة إن كان البيت يوفر الراحة لكل أفراد العينة  الجدول    بالنظر إلى هذا

سبة فكشفت أعلى نسبة بالجدول على أن اغلب أفراد العينة ال يشعرن بالراحة بالمسكن بن

وذلك ألسباب متعددة أبرزها كما توضحه نتائج الجدول كونه ضيق وغير الئق   88.22%

فهو ضيق مقارنة مع عدد أفراد األسرة مما يبعث على القلق والضجر ويسبب حاالت نفسية 

تكون نتيجة ضيق البيت، وغير الئق ألنه ال يتوفر على أدنى شروط العيش العادية، كما أن 

التي وردت في إجابات المبحوثين هو كثرة المشاكل و خاصة تلك المتعلقة من بين األسباب 

بمضايقات الجيران مما يؤكد أن هذه المهنة هي منافية لألخالق العامة وقيم المجتمع 

  .والدين

تؤكد على أنها تشعر بالراحة في المسكن، بسبب شعورها باألمان،  %11.76   أما نسبة 

مع وما يصدر عنه من سلوكات تؤدي من يمتهن الدعارة، فهن يتهربن من مواجهة المجت

وهذا يؤكد على أن اغلب أفراد العينة تعلم بأنها تخالف قيم المجتمع وعاداته، وان سلوكهن 

 .    يعتبر مخالف للسلوك العام للمجتمع كما ورد في التعريف اإلجرائي لالنحراف االجتماعي
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  :احد أفراد أسرة العينة مريض وما نوع المرض يبين إذا كان )55(جدول رقم  -15
  

  %النسبة  التكرار   السبب  هل لديكم مريض بالبيت

 23.52%  4  مرض مزمن

 /  /  مرض معد

 %11.76  2  إعاقة عقلية أو جسدية

  

  نعم

 %5.88  1  مرض متكرر

  %58.82  10  ال

  100%  17  المجموع

  

 أفراد العينة أسرهم ال يعانون من نسبة كبيرة مننالحظ من خالل الجدول أن       

من أفراد العينة  %41.16أما النسبة المتبقية والمتمثلة في ، %58.82أمراض وذلك بنسبة 

يعاني احد أفراد أسرتها من مرض معين كما اختلفت من فرد آلخر، ولعل ابرز هذه 

رة بصفة أصبحت سمة تطبع األسر الفقي التي، %23.52األمراض هي المزمنة وذلك بنسبة 

كبيرة جدا ومن ابرز هذه األمراض المزمنة التي يصاب بها األفراد السكري، ضغط الدم 

 ويعتبر %11.76الخ، ثم تليها نسبة المصابين بإعاقة جسدية أو عقلية بنسبة ..والقلب، الربو 

 هذا النوع من األمراض كثير االنتشار بين األسر الفقيرة، إما لعدم توفر المال للعالج أو

الن اغلب الزيجات في وسط األسر الفقيرة يكون من األهل واألقارب، أما اقل نسبة والتي 

ض التي تعرف في فتمثل نسبة األمراض المتكررة وهي من األمرا %5.88جاءت تقدر بـ 

األوساط الفقيرة، واإلصابة بمختلف هذه األمراض يعود لمجموعة من األسباب تكون 

      .هذه األمراضجدول الالحق الخاص بأسباب اإلصابة ب، وهذا ما سيوضحه المجتمعة
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  : يبين أسباب مرض أفراد اسر العينة)56(جدول رقم  -16
  

  %النسبة   التكرار  المرضأسباب 

  /  /  غياب الشروط الصحية داخل وخارج المسكن

  /  /  سوء التغذية

  %57.14  4  عدم توفر المال للعالج

  %42.85  3  3ع + 2ع + 1ع

  %100  7  المجموع

  

 الجدول التالي من خالل األرقام التي يتضمنها أهم األسباب التي أدت إلى اإلصابة يوضح   

بمختلف األمراض، ويمكن حصر هذه األسباب من خالل تكرار كل عبارة بالجدول واكبر 

نما يدل  مرات وهي عبارة عدم توفر المال للعالج وهذا إ7تكرار تمثله العبارة الثالثة بتكرار 

عن السبب الحقيقي لإلصابة بالمرض، والمعروف انه إذا توفر المال توفرت إمكانية العالج أو 

حتى متابعة المرض والتخفيف من أعراضه وحدته، ثم تليها العبارة االولى والثانية بنفس 

 مرات، وهي عبارة غياب الشروط الصحية داخل وخارج المسكن 3التكرار في العبارة بـ 

التغذية، وهي نتيجة منطقية لغياب المال من اجل تحسين البيئة الداخلية لألسرة والبيئة وسوء 

الخارجية لها وتحسين قائمة الغداء بالنسبة ألفراد المصابين بالمرض حتى تسمح لهم بتحقيق 

  . نوع من المقاومة للمرض
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  :مورد مالي خاص بهم يبين رغبة أفراد العينة في تحقيق )57(جدول رقم  -17
  

  %النسبة   التكرار  الرغبة في تحقيق مورد مالي خاص

  %100  17  نعم

  /  /  ال

  %100  17  المجموع

  

 في تحقيق مورد مالي خاص نيرغب  تؤكد نسبة الجدول المبينة أعاله أن كل أفراد العينة   

نواع االحتقار المتاجرة بأنفسهن أو حتى التعرض لشتى أ أو الدعارة عن نيهنبهم يع

االجتماعي من اجل توفير المال، كما أن تحقيق مورد مالي يتيح أمام أفراد العينة تلبية كل 

حاجاتهن ومتطلباتهن، أي أنهن بهذا المورد المالي يخرجن من دائرة خط الفقر أو الفقر المدقع 

ميش التي الذي يعيشن فيه، ويساعدهن على االندماج في المجتمع وخروجهم من دائرة الته

يعشينها، والنظر إليهن كبقية فئات المجتمع األخرى، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل حقا 

  .    استطعن من تغيير نظرة المجتمع لهن؟ هذا ما سيتم توضيحه في الجداول الالحقة
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  :ارةـ يبين سبب خروج أفراد العينة للدع)58(جدول رقم  -18
  

  %النسبة   التكرار  سبب الخروج لدعارة

  /  /  ضيق السكن

  /  /  عدم توفير الحاجات

  /  /  هروبا من ظروف األسرة

  %23.52  4  إلعالة األسرة

  %11.76  2  تسديد الكراء

   %11.76  2  4ع+ 1ع

  %29.41  5  4ع + 2ع + 1ع

  %23.52  4  3ع + 2ع

  %100  17  المجموع

 
دد األسباب الحقيقية التي دفعت بأفراد من خالل العبارات الواردة في الجدول يمكن أن تح   

 11العينة إلى امتهان الدعارة، وعليه فان العبارة التي اخدت اكبر تكرار هي الرابعة بتكرار 

مرة، والمتمثلة في عبارة إعالة األسرة، وهذا نتيجة الن اغلبهن هن المسؤوالت عن أسرهن 

بتربية أفراد األسرة،  أما العبارة بحكم أن اغلبهن من المطلقات واألرامل وهن من يتكفلن 

التي تلي هذه العبارة من حيث التكرار فهي العبارة الثانية والمتمثلة عدم توفر كل حاجاتهن 

ومتطلباتهن وخاصة األساسية منها مثل العمل وضيق المسكن، التغذية الجيدة وغيرها من 

 مرات، أما عبارة ضيق 9بارة الحاجات ذات األهمية في حياة الفرد واألسرة وذلك بتكرار الع

 مرات، مما يعني أن مجموعة كبيرة من أفراد العينة لجأن لدعارة 7المسكن فجاءت بتكرار 

هروبا من ضيق المسكن الذي أصبح مكان ينفُر منهن أفراد العينة إلى الخارج وقضاء معظم 

  .لالوقت خارجه في محاولة البحث عن زبون لعملها يعود عليها بمبلغ من الما

 مرات، ممثلة في الهروب من ظروف 4   أما العبارة الثالثة في الجدول جاءت بتكرار 

األسرة، مما يعني أن بعض أفراد العينة ال يتقبلن الوضع الذي يعيشن فيه مما دفعهن إلى 

محاولة تغيره وذلك باللجوء إلى مهن تعود عليهن بالمال الوفير مما يسمح لهن بالصعود في 

  . االجتماعيةسلم المكانة
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  أما أخر سبب جاء في الجدول هو امتهان أفراد العينة للدعارة من اجل تسديد أقساط الكراء 

الخاصة بالمسكن، ومن خالل تكرار كل العبارات يفهم أنها كلها تعتبر من بين الدوافع 

  .األساسية في ظاهرة الدعارة
  : للدعارة هو سبب ظرفي يبين إذا كان سبب خروج أفراد العينة)59(جدول رقم  -19

  
  %النسبة  التكرار   السبب هل هي دعارة ظرفية

 17.64%  3  إيجاد عمل دخله كبير

 17.64%  3  تربية أبنائي

  

  نعم

 %5.88  1  حتى يكبر إخوتي

  %58.82  10  ال

  100%  17  المجموع

بان ممارستهن  تؤكدن %58.82أن أغلبية أفراد العينة بنسبة   يشير الجدول التالي إلى        

للدعارة ليست ظرفية بل ترجع إلى أسباب جوهرية، وهذا مقارنة مع بقية أفراد العينة الالتي 

مما يعني انه بانقضاء الحالة % 41.16يعتبرن ممارستهن للدعارة مهنة ظرفية وذلك بنسبة 

اب الظرفية  أو الظرفية  يتوقفن معها أفراد العينة عن ممارسة الدعارة، ومن بين األسبةالمؤقت

التي دفعت أفراد العينة للدعارة حسب ما يوضحه الجدول، هو حتى تجدن أفراد العينة عمال 

يكون دخله كبير يغنيهن عن ممارسة الدعارة والمتاجرة بأجسادهن من اجل المال الذي يمكن 

، كما أن نفس النسبة تعبر عن  %17.64توفيره من خالل عمل يكون دخله مرتفع وذلك بنسبة 

سبب ظرفي آخر دفع بأفراد العينة للدعارة وهو تربية األوالد وكما جاء في إجابة هذه الفئة 

  .فانه بمجرد أن يكبر األوالد يتوقفن عن هذه المهنة

 ترى بان سبب خروجها للدعارة هو أن أفراد %5.88  أما اقل نسبة والتي عبرت عنها النسبة 

ياتهم وبمجرد أن يكبروا  ويصبحون قادرين األسرة صغار وال يوجد من يتكفل بهم وبحاج

  .  على التكفل بأنفسهم وبتلبية حاجياتهم يتوقفن عن ممارستهن للدعارة
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  : يبين أنواع االنحرافات االجتماعية بحي أفراد العينة)60(جدول رقم  -20   

  
  %النسبة   التكرار  أنواع االنحرافات

  %11.76  2  التسول

  %23.52  4  المخدرات

  /  /  الدعارة

  /  /  السرقة

  %29.41  5   2ع + 1ع

   %23.52  4  4ع+3ع + 2ع

  %5.88  1  3ع + 2ع

  %5.88  1  4ع +2ع

  %100  17  المجموع

       

 يبين هذا الجدول أكثر أنواع االنحرافات االجتماعية انتشارا بالمناطق التي يقطننها أفراد        

 وهل بهذه البيئةلخارجية التي تحيط بأفراد العينة ومدى تأثرهن العينة، وهذا من اجل معرفة البيئة ا

 فنجد أن أكثر  تعتبر مبعثا لمختلف الظواهر االنحرافية السائدة بالمجتمع ومن بينها ممارسة الدعارة

انتشارا بهذه المناطق هو المخدرات سواءا تعاطيها أو المتاجرة بها االجتماعي أنواع االنحراف 

ة في إجابات المبحوثين، وهي تعبر عن حاالت البؤس والفقر التي تعيشها هذه  مر15بتكرار 

المناطق مما جعلها تلجأ إلى تعاطي المخدرات هروبا من الحالة االجتماعية التي تعيشها، أو اللجوء 

إلى المتاجرة بها من اجل توفير وتحقيق حاجاتهم، أما ثاني أكثر االنحرافات انتشارا بهذه المناطق 

 مرات، وهي من الظواهر التي تعبر عن وجود الفقر بمنطقة ما 7 ظاهرة التسول بتكرار العبارة هي

 5إذا كانت منتشرة بها، كما نجد نوع ال يقل أهمية عن االنحرافين األولين وهي السرقة بتكرار 

ر بها مرات والدعارة بنفس التكرار، مما يعني أن هذه المناطق تعتبر فعال من المناطق التي تكث

االنحرافات االجتماعية أو المنتجة لها، وهذا ما تطرقت إليه كل من نظرية ثقافة الفقر ونظرية 

  . االنتقال اإلنحرافي كما أشار إليهما الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة
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  :ارة أم هناك أسباب اخرىـب الدعب يبين إذا كان طبيعة الحي س)61(جدول رقم  -21

  
 %النسبة   التكرار   األسباب األخرى  لحي هو سبب الدعارةطبيعة ا

 /  /  مرض رب األسرة

 %17.64  3  اإلنفاق على األسرة

 /  /  كثرة أفراد األسرة

%11.76  2  من اجل توفير الحاجات

  %41.17  7  4ع + 2ع

  

  

  

  ال

  %11.76  2  الكراء

  %17.64  3  نعم

  100%  17  المجموع

    

 لهن أسباب مختلفة دفعتهن إلى الدعارة، وال دخل  أغلبية أفراد العينة يظهر الجدول أن     

، وهذه األسباب جاء %82.34لطبيعة الحي الالتي يقطننه في امتهان الدعارة وذلك بنسبة 

 الذي يبن أهم األسباب التي دفعت بأفراد العينة )23(التفصيل فيها من خالل الجدول رقم 

رأسها اإلنفاق على األسرة، توفير الحاجيات والمتطلبات وأخيرا لالمتهان الدعارة، والتي على 

  .  الكراء

 فترى أن طبيعة الحي هي من بين األسباب التي دفعتهن لالنحراف، %17.64  أما ما نسبته 

وهذه النسبة تثبت قول نظرية االنتقال اإلنحرافي والتي تعتقد أن البيئة الخارجية تلعب دورا 

 أو نطقةحيث يتعمق ذلك االنحراف في التركيبة الثقافية واالجتماعية للمفي انحراف األفراد، 

  . ثم من جيل إلى آخر، من فرد إلى آخراإلنحرافيالمدينة وينتقل الطابع 
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  : يبين أماكن الدعارة ألفراد العينة)62(جدول رقم  -22

  
  %النسبة   التكرار  أماكن الدعارة

  /  /  داخل الحي

  /  /  خارج الحي

  %41.17  7  بالمدينة

  /  /  خارج المدينة

  %23.52  4   4ع + 3ع + 2ع

  %35.29  6  4ع + 3ع

  %100  17  المجموع

    

 من تعرف على أكثر األماكن التي ترتادها عينة الدراسةمن خالل هذا الجدول يمكن ال    

ة مقارنة مع  مر17اجل ممارسة الدعارة، فنجد في مقدمة هذه األماكن المدينة بتكرار يقدر بـ 

تكرار العبارات األخرى، وحسب أفراد العينة يعتبرن المدينة من أفضل األماكن للدعارة بحكم 

التباين والالتجانس في المدينة، وكذا عدم معرفة الناس بعضهم لبعض مما يسمح لهن بممارسة 

هي خارج حدود هذه المهنة بحرية تامة، أما ثاني األماكن المفضلة ألفراد العينة بعد المدينة ف

 10الحي وحدود المدينة، أي باألحياء المجاورة للحي أو بالمدن المجاورة للمدينة بتكرار 

  .مرات لكل عبارة، وذلك من اجل التخفي عن أعين أفراد األسرة واألقارب وسكان الحي
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  :ليهاامتهان أفراد العينة الدعارة لوحدهن أم هناك من دلهن ع يبين )63(جدول رقم  -23

  

  %النسبة  التكرار   األسباب األخرى هل دخلت الدعارة لوحدك 

 %17.64  3  من داخل الحي

 47.05%  8  من األصدقاء

  

  ال

 /  /  من حي أخر

  %35.29  6  نعم

  100%  17  المجموع

       

عن توجه أفراد العينة لممارسة الدعارة، هل هو توجه من تلقاء أنفسهن  يكشف هذا الجدول 

من خالل أفراد آخرين، فيكشف الجدول على أن أغلبية أفراد العينة كان دخولهن لمهنة أو هو 

، وهم أفراد معلومين ألفراد العينة %64.69الدعارة من طرف أفراد آخرين وذلك بنسبة 

واغلبها من األصدقاء من دلهن على هذه المهنة، سواء صديقاتهن بالعمل  وذلك بنسبة 

 وهذا ما ،17.64ة، أو من صديقاتهن و أصدقاء بالحي وذلك بنسبة من النسبة السابق 47.05%

يؤكد ما جاءت به نظرية االنتقال اإلنحرافي وهو تأثير جماعة الرفاق ومحاولة توسيع دائرة 

  .االنحراف عن طريق استقطاب أفراد جدد
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  :جاتهم يبين إذا كان ما يتحصل عليه أفراد العينة يوفي حا)64(جدول رقم  -24

  
  %النسبة   التكرارهل ما يجنى يلبي الحاجة  

  %64.70  11  نعم

  /  /  ال

  %35.29  6  أحيانا

  %100  17  المجموع

    

 تؤكد على أن ما تجنيه من %64.70 أغلبية أفراد العينة وبنسبة ل التالي أنو يبن الجد    

العينة أن مدخول هذه المهنة مهنة الدعارة يوفي حاجاتها ومتطلباتها، بحيث ترى أغلبية أفراد 

يعتبر مرتفعا مما يساعدهن على توفير ما يحتجن إليه هن وأسرهن، كما أن الدعارة قيد 

الدراسة تعتبر من األنشطة غير الرسمية والتي ال تكون عليها رقابة من الدولة أو تفرض 

  . التامة لهنعليها ضرائب مما يجعل كل ما تجنيه أفراد العينة يعود عليهن بالفائدة

فترى بأنها أحيانا ما تجنيه يلبي حاجاتها وأحيانا ال يوفيها وهذا يرجع إلى  %35.29  أما نسبة 

طبيعة المناطق التي ترتادها هذه الفئة أحيانا واألشخاص الذين تتعامل معهم في بعض األحيان 

األخرى، مما يقلل من حصيلتها اليومية مقارنة مع أيام أخر.   
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  :ارةـالدعمهنة يبين سبب اقتناع أفراد العينة ب )65(جدول رقم  -25
  

   %النسبة   التكرار  األسباب  

  %41.17  7  له مرتفعدخ

  %35.29  6  عدم وجود مصدر رزق أخر

  %23.52  4  تحقيق النفوذ

  %100  17  المجموع

  

دعارة كوسيلة للحصول  يتضح لنا أن أغلبية أفراد العينة مقتنعة بال   من خالل الجدول التالي

 بحجة أن مدخوله %41.17على المال من اجل تلبية حاجاتهن وتغطية نفقاتهن، وذلك بنسبة 

من أفراد العينة  %23.52مرتفع جدا مقارنة مع مهن اخرى، وهذا ما يمكن أن تعززه نسبة 

ترى بأنها من خالل مهنة الدعارة أصبحت لها نفوذ في أماكن ومؤسسات متعددة، مما 

اعدهن ذلك على قضاء بعض حاجاتهن ومتطلباتهن من خالل هذه الشخصيات التي مارست س

  .معها الدعارة، وحققت لبعضهن مناصب عمل في بعض هذه المؤسسات

 المهنة نظرا حسب اعتقادها عدم وجود مصدر رزق هفهي مقتنعة بهذ %35.29  أما نسبة 

ذا التحليل، وعليه يمكن أن تتوقف أفراد آخر تعيش منه وهذا ما أكدته الجداول السابقة من ه

  .العينة عن الدعارة إذا توفر مصدر رزق يلبي حاجاتهن

يضفي على ما الذي " اوسكار لويس"    هذه كلها تعتبر من مؤشرات ثقافة الفقر التي جاء بها 

يسميه ثقافة الفقر كل صفة سلبية، فهي نفسها التي تعيق األفراد عن المشاركة في حياة 

 وذلك من خالل اإلبعاد االجتماعي الذي تعيشه هذه الفئات بالمجتمع بحكم دوسها  ،جتمعالم

إنها بعبارة أخرى ثقافة انعزالية، وهي ال تشجع على التعليم على قيم وأخالق الجماعة، أي 

االجتماعية واكتساب المهارة واالستفادة من الخدمات االجتماعية المتاحة، وعدم احترام القيم 

  .  ئد بالمجتمعالسا
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  :إذا كانت هناك نية ألفراد العينة بالتوقف عن ممارسة الدعارة يبين )66(جدول رقم  -26

  

  %النسبة   التكرار  األسباب هل هناك نية لتوقف عن الدعارة 

  %29.41  5  عمل مناسب ودخله مرتفع 

  %11.76  2  حتى يكبر األوالد
  

  نعم
  %23.52  3  الزواج

  %23.52  3  يرهال أجيد غ  ال

  %23.52  4  ال ادري

  %100  20  المجموع

    

عن نية اغلب أفراد العينة في توقفهن عن مهنة الدعارة وذلك بنسبة   هذا الجدوليبين    

ولكن في حالة ما إذا توفرت الشروط التالية وعلى رأسها توفر عمل مناسب يكون  64.69%

، ويفهم من هذا أن عدم %29.41ذلك بنسبة دخله مرتفع تستطعن من خالله تأمين حاجاتهن و

توفر مناصب الشغل من أسباب ظهور ظاهرة الدعارة في المجتمع وانتشار األنشطة غير 

  .وغيرها من مظاهر االنحراف..الرسمية والهامشية بالمجتمع كالتجارة بالمخدرات والسرقة،

ندما تتزوج وتكون لها من أفراد العينة تشترط توقفها عن الدعارة ع %23.52  وما نسبته 

أسرة مثل بقية النساء األخريات واغلبهن من الفتيات العازبات والالتي وجدن أنفسهن في هذه 

من أفراد العينة الالّتي تعرب نيتها في التوقف عن  %11.76المهنة لسبب أو آخر، وتأتي نسبة 

  . بها أنفسهمممارسة الدعارة في حالة ما كبر األوالد وكانت لهم مصادر رزق يعيلون

 من المبحوثين تفصح بأنها ال تدري إن كانت سوف تتوقف عن ممارسة %23.52   أما نسبة 

الدعارة أو ال، وهذا يرجع كما صرحت به احد أفراد العينة أنها ال تتوقع الحصول على عمل 

أصال في مستقبال وهذا حسب المعطيات التي يعيش المجتمع الجزائري مع غالء المعيشة 

تؤكد نيتها في عدم  %23.52الخ، وتبقى اقل نسبة من أفراد العينة  والتي تقدر بـ ...طالةوالب

   .التوقف عن هذه المهنة بحجة أنها ال تجيد غيرها
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  : أفراد العينة والناس وطبيعة هذه المواجهةتواجهتيبين إذا ) 67(جدول رقم  -27

  

  %النسبة  التكرار    موقفهمما  هل يعلم أفراد األسرة والحي بممارستك للدعارة

 %17.64  3  المعارضة

 /  /  الحياد

 /  /  الموافقة

  

  نعم

 %17.64  3  الالمباالة

  %23.52  4  ال

  %41.17  7  ال ادري

  100%  17  المجموع

  

ال يدرون إن كان أفراد األسرة والحي يعلمون  أفراد العينة أن كل يبين الجدول التالي    

 أما ما ،%41.17 حسب النسبة التي جاءت بالجدول و المقدرة بـ بممارستهن للدعارة وهذا

تؤكدن بان أفراد الحي واألسرة يعلمون بطبيعة عملهن، وجاءت مواقفهم  %35.29 نسبته 

عن كل موقف، فالبنسبة لمن  % 17.64متضاربة بين  معارضة وموافقة وذلك بنسبة 

 الجيران ونلمس موقف المعارضة من عارضهن على هذه المهنة فهم أفراد الحي الممثلون في

المشاكل التي تواجهها عينة الدراسة مع الجيران وهذا ما سيوضح من خالل الجدول الالحق، 

أما بالنسبة لموقف الموافقة على هذه المهنة  فترى أفراد العينة أنها ترجع إلى كون مدخول 

  . هما كانت نظرة المجتمع لهمهذه المهنة يجعل من أفراد األسرة يوافقون على هذه المهنة وم

 من مجموع أفراد العينة يقرون بعدم علم أفراد األسرة والحي %23.52   أما النسبة المتبقية 

بطبيعة عملهم بحكم أن سلوكهن داخل األسرة ووسط الحي ال يوحي لهم بذلك  كما أن هذه 

  . ة والحيالفئة تمثل من يمارسن الدعارة بالمدينة بعيدا عن أعين أفراد األسر
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  :ته وما طبيعأفراد العينةيبين إذا تحدث رئيس الحي أو المسجد مع ) 68(جدول رقم  -28

  

  %النسبة   التكرار  نوع المعاملةتواجهتي مع الناس 

  %17.64  3  السب والشتم

  /  /  الطرد

  %23.52  4  االستهزاء

  /  /  النصيحة

  

  

  نعم

  %17.64  3  المضايقة من الجيران

  %41.17  7  ال

  %100  17  المجموع

        

وان وجدوا أنفسهم في مواجهة الناس وتؤكد  يوضح هذا الجدول إذا سبق ألفراد العينة   

انتهت هذه المواجهات، مع كيف  %58.80أغلبية أفراد العينة تواجههن مع الناس وذلك بنسبة 

ة لالستهزاء والمضايقة ، أين تعرضت أفراد العين%23.52 بنسبة االستهزاءفجاءت عبارة 

والسخرية منهم ونعتهم بمختلف الصفات القبيحة وهذا ما تؤكده نفس النسبة من خالل عبارات 

الشتم والسب المتبادلة من الطرفين، وخاصة من طرف الجيران والذي وردت نسبة من أفراد 

ضتهم لهذه نظرا لمعار %17.64العينة تؤكد بأنها تعرضت للمضايقة من طرف الجيران بنسبة 

  .المهنة

 تؤكد عدم مواجهتها مع الناس، وهذا راجع لعدم وضع أفراد %41.17    وتبقى ما نسبته 

العينة أنفسهن في مواقف يتعرضن فيها للمواجهة مع الناس، وذلك باختيار األماكن التي ال 

  .  يبالي فيها الناس بهن وال بالنشاط الالّتي يمارسنه
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  :وما طبيعته أفراد العينةيبين إذا تحدث رئيس الحي أو المسجد مع ) 69( جدول رقم -29
  

  %النسبة  التكرار   األسباب األخرى  هل تحدث إليك رئيس لجنة الحي أو المسجد

 %17.64  3  النصيحة

 /  /  التحذير

  

  نعم

 %17.64  3  تقديم المساعدة

  %64.70  11  ال

  100%  17  المجموع

  

تؤكد عدم تلقيها أي مساعدة أو  %64.70 بـ والمقدرة  نسبةمن الجدول يتضح أن أعلى   

حتى الحديث معهن من طرف لجنة الحي أو المسجد، وربما يرجع ذلك إلى عدم لجوء أفراد 

العينة إليهم لطلب المساعدة، أو الن أعضاء لجنة الحي ال يبالون بهن أصال، مما يكشف كذلك 

  .ة مثل هذه الظواهر االجتماعيةعن الدور السلبي للمجتمع المدني في معالج

لجنة الحي أو المسجد قد تحدث إليهن وكان نوع هذا تفيد بأن رئيس  %35.29    أما نسبة 

الحديث يتمثل في تقديم المساعد لهن وخاصة في المناسبات مثل األعياد، رمضان والدخول 

ل اإلقالع عن هذا المدرسي وغيرها من المناسبة، مع تقديم النصيحة في بعض األحيان من اج

السلوك عن طريق إبراز اآلثار السلبية لهذه المهنة من الناحية االجتماعية واألخالقية وحتى 

  . الصحية
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  :الجهاز األمني وما نوعهاإذا تعرضت أفراد العينة لمضايقة يبين ) 70( جدول رقم -30
  

  %لنسبة ا التكرار   األسباب األخرى   المضايقة من الجهاز األمني

 /  /  السب والشتم

 /  /  التوقيف

  

  نعم

 %17.64  3  توجيه إنذار

  %82.35  14  ال

  100%  20  المجموع

   

ن أنهن لم تتم ؤكدأفراد العينة يمن  %82.35من خالل الجدول يتبين لنا أن أعلى نسبة وهي    

إلى أن وكما صرحت به بعض أفراد العينة أن ذلك يرجع  من الجهاز األمني، مضايقتهن

أفضل زبائنهن من الجهاز األمني، كما انه ال يوجد قانون واضح يعاقب غير القصر على 

الدعارة إال في حالة اإلخالل باآلداب العامة للمجتمع، وعليه فالقانون   الوضعي ال يحتوي 

  .على نصوص قانونية تعاقب ممارسة الدعارة

عرضت للمضايقة األمنية وذلك من خالل  من أفراد العينة تقول أنها ت%17.64    أما نسبة 

الشكاوي التي قدمت من طرف الجيران وعلى هذا األساس فقد وجه لهن الجهاز األمني إنذار 

   .يخطرهم بالتوقيف في حالة إيداع شكاوي اخرى من طرف الجيران ضدهن
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  : يبين مطالب أفراد العينة)71(جدول رقم  -31

  

  %بة النس  التكرار  المطالب  

  %23.52  4  عمل مناسب ومسكن مريح

  %17.64  3  العمل واالستقرار األسري

  %41.17  7  زيادة األجرة ومسكن واسع

  %17.64  3  التكفل بالمرضى ومسكن مريح

  %100  17  المجموع

  

يكشف هذا الجدول والذي تمت صياغته من خالل البيانات التي تم جمعها من خالل السؤال   

وبعد ما هي المطالب التي تريدين توفرها من اجل التوقف عن هذه المهنة؟  :المفتوح التالي

عملية التفريغ تم استخالص أربع مطالب رئيسة ألفراد العينة جاءت نسبها في الجدول كاألتي 

 جاءت تمثل مطلب أفراد العينة بزيادة األجرة بحكم أن اغلب أفراد %41.17فأعلى نسبة بـ 

 لتحقيق االكتفاء في تلبية المطالب وبلوغ القيمة المالية التي تحقق العينة هن عامالت، وذلك

لهن مستوى من العيش األفضل، ومسكن واسع ويوفر لهن نوع من الراحة خاصة المسكن 

الواسع الذي يعوض عنهم قضاء جل أوقاتهن خارج المسكن والتعرض لكل أشكال المضايقة 

 جاء يحمل رسالة %23.52ي ألفراد العينة ونسبته اليومية من طرف المجتمع، أما المطلب الثان

توفير عمل مناسب ومسكن مريح وذلك بالنسبة ألفراد العينة التي ال تعمل والتي تعاني من 

ضيق المسكن والتي تستأجره بمبلغ مالي في بعض األحيان تصل قيمته لقيمة الدخل المتحصل 

  .عليه

األسري ويمثلنها أفراد العينة الالتي يعانين من  فتطالب بالعمل واالستقرار %17.64 أما نسبة 

مضايقة الجيران باستمرار مما خلق لهن مشاكل داخل األسرة ومع المحيط الخارجي لهن، أما 

 فجاءت تمثل مطلب التكفل بالمرضى ومسكن مريح مما يسمح لهن %17.64آخر نسبة وهي 

  . لتكفل بمرضاهامن العيش في استقرار وراحة البال في التفكير باألسرة وا

      

  :   ومن خالل آخر سؤال ورد في االستمارة والذي جاءت صيغته

  ؟البعيد -  ؟ المتوسط -؟  تحقيقها؟ على المدى القصيرين تريدهل
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 فان كل أفراد العينة يتمنين تحقيق هذه المطالب على المدى القريب جدا أو كما عبر عنها 

، وهذا دليل قاطع على التهميش الذي تعيشه "قبل الغداليوم "بعض أفراد العينة، نريد تحققها 

هذه الفئة وغيرها من الفئات بالمجتمع ورغبتهن في رفع مستواهن االجتماعي والرقي في 

السلم االجتماعي كما أشارت إليه بعض النظريات حول الفقر والتهميش، ومنه محاولة 

   . الخ...اسية واالقتصاديةاالندماج في المجتمع ومشاركته الحياة االجتماعية والسي
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  :تمهيــد

في هذا الفصل يقدم الباحث أهم النتائج التي تعتمد على القراءة لمختلف البيانات والمعلومات                 

عارة والتي بنيت على ضوء     التي تحصل عليها  من خالل عينة الدراسة الخاصة بالتسول والد          

فرضيات الدراسة، كما تحلل هذه النتائج كذلك في ضوء نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدها              

 والمقسمة بدورها إلى دراسات في الوطن العربي ودراسات فـي   الباحث في دراسته الراهنة

  .الجزائر

 عرضها من خالل استخدام        واعتمد الباحث في عرضه ألهم النتائج على األسلوب الكمي في         

األساليب اإلحصائية البسيطة التي تستخدم للمقارنة بين متغيـرين، ورأى الباحـث أن انـسب          

، ثم قام بتحليها من خالل األسلوب الكيفي الذي يعتمد          "كاي مربع "أسلوب إحصائي هو  معادلة      

  .على القراءة السوسيولوجية لألرقام والنسب المجدولة

د الباحث موقع الدراسة الراهنة من النظرية الحضرية حتى يعطيها الطابع              وفي األخير يحد  

  .الحضري
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VIII-1-   في ضوء الفروضالدراسة تحليل النتائج. 

     بعض عملية عرض وتحليل بيانات هذه الدراسة كميا وكيفيا تم التوصل إلى جملة من 

لميدانية وفق ما تم تحديده من خالل فرضيات النتائج الهامة، والتي تشكل خالصة الدراسة ا

الدراسة، وعليه يبقى أمام الباحث مقارنة نتائج الدراسة الميدانية التي توصل إليها مع محتوى 

الفرضيات، وذلك من اجل تحديد موقف الدراسة من فرضيات البحث من خالل نتائج الدراسة 

 جاءت ممثلة في فرضية رئيسية تتضمنها إما باإلثبات أو النفي، وعليه فان فرضيات الدراسة

أربعة فرضيات فرعية معبر عنها بمجموعة من المؤشرات التي تمت صياغتها كأسئلة 

باستمارة البحث، ولكي تحدد مصداقية الفرضية الرئيسية من عدمها، اعتمد الباحث على 

 الجزئية وصوال المنهج االستقرائي وذلك انطالقا من تحليل نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات

  .إلى الفرضية الرئيسية للدراسة

     :ىـة األولـالفرضي -1

 . " والدعارةالتسولهناك عالقة إرتباطية بين انخفاض مستوى الدخل وزيادة ظاهرة " 

   تشير هذه الفرضية إلى قياس العالقة بين متغير الدخل ومتغير التسول، والعالقة بين متغير 

  .هذه سيتناول الباحث كل عالقة على حدىالدخل ومتغير الدعارة ول

 كشفت نتائج الدراسة من خالل البيانات التي تم عرضها في الجداول السابقة بالنسبة -

  :الستمارة التسول عن األتي

هذا ما  %55أن أغلبية أفراد العينة ال يعملون ولم يسبق لهم أن عملوا من قبل وذلك بنسبة  •

مصدر رزق ويعيش على ما يجمعه من التسول، مما يعني يؤكد أن مجتمع الدراسة ال يملك 

انعدام الدخل بالنسبة لهذه الفئة والبقية من أفراد العينة التي كانت تعمل أو مازالت تعمل 

تعمل بصفة مؤقتة أو بعقود ما قبل التشغيل والمعروف عنها بضعف  %45والمقدرة بنسبة 

 .دخلها

لوا أو مازالوا يعملون يتراوح دخلهم ما بين اقل من كشفت الدراسة أن أفراد العينة الذين عم •

 تعبر عن %100 وهي قيمة ال تلبي حاجاتهم كما جاءت النسبة دج 8000 و أكثر من دج 3000

هذا الرأي وتعبر عن ضعف الدخل بالنسبة لهذه الفئة مقارنة مع تعدد حاجاتها ومطالبها 

متوسط أفراد األسرة والمقدر بخمسة ومطالب أسرها ذات الحجم الكبير كما يشير إلى ذلك 

أفراد، إضافة إلى غالء المعيشة وارتفاع األسعار في البضائع والسلع األساسية في المجتمع 

الجزائري اليوم والذي يتجاوز المقدرة الشرائية لهذه العينة، كلها ساهمت في توجههم إلى 

 .التسول كمصدر رزق تغطي به ضعف الدخل أو انعدامه
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نتائج الدراسة على أن أهم أسباب التسول بالنسبة ألفراد العينة من خالل إجاباتهم كما تكشف  •

 6 مرة، مع مرافقته لغالء المعيشة بتكرار 11الواردة في االستمارة هو ضعف الدخل بتكرار 

مرات، يعدان من بين أهم األسباب التي دفعت بأفراد العينة إلى التسول، إضافة إلى أسباب 

ة ومساعدة األسرة، كذلك كثرة المتطلبات واألسباب صحية كاإلعاقة أو اخرى مثل إعال

 .الحاالت المرضية التي تتطلب رعاية صحية معينة

 يبررون خروجهم للتسول بسبب %55كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة وذلك بنسبة  •

 .أن مدخوله يلبي حاجاتهم وحاجات أسرهم

ينوون التوقف عن التسول بمجرد  %75ية أفراد العينة وبنسبة أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب •

أن تتاح لهم فرصة العمل، مما يؤكد أن تسولهم هو من اجل المال الذي يمكن تحقيقه من 

 .  خالل منصب عمل

كشفت نتائج الدراسة من خالل البيانات التي تم عرضها في الجداول السابقة بالنسبة  -

  :الستمارة الدعارة عن األتي

 من كن مقارنة مع %70.57يعملن وذلك بنسبة كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة   •

يعملن أو لم يعملن، ولكن اختلفت طبيعة عملهن ما بين عمل دائم ومؤقت واألغلبية تزاول عمل 

 . مؤقت كعامالت تنظيف

 إلى أكثر دج 3000ما بين  بينت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة العامالت يتراوح دخلهن  •

 .%53.33بنسبة  دج  [8000-5000[ما بين  نكان دخله وأعلى نسبة، دج 8000من 

 كشفت نتائج الدراسة أن كل أفراد العينة العامالت تؤكدن بان دخلها ال يلبي حاجاتهن وحاجات  •

  مع متوسط دج6400وذلك بمقارنة متوسط الدخل الذي يساوي ، %100أسرهن وذلك بنسبة 

 .  عدد أفراد األسرة الذي يقدر بأربعة أفراد لكل أسرة

 توضح نتائج الدراسة أن السبب الرئيسي لخروجهن للممارسة الدعارة هو إعالة األسرة وتلبية  •

 10 و 11الناتج عن ضعف الدخل كما أكدته كل أفراد العينة وذلك بتكرار   حاجاتها ومتطلباتها

عض األسباب األخرى التي ال تقل أهمية عنهما، مثل غالء مرات على التوالي، باإلضافة إلى ب

 .المعيشة، كثرة المتطلبات وحقوق الكراء

 تبين نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة يؤكدن على أن ما يتحصلن عليه من خالل  •

 باإلضافة إلى أن بعضهن %41.17ممارستهن للدعارة يلبي حاجاتهن ويحقق متطلباتهم بنسبة 

على أن ما يتحصلن عليه يلبي حاجاتهن أحيانا وأحيانا اخرى ال ويرجع ذلك لألسباب يؤكدن 

 . مختلفة
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 يرغبن في التوقف عن الدعارة في %76.45 تؤكد نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

 .حالة ما إذا ما تتاح لهن فرصة العمل بشرط أن يكون دخله يلبي حاجاتهن وحاجات أسرهن

 تؤكد هذه النتائج الخاصة بكل من عينة البحث الخاصة بالتسول والخاصة بالدعارة على      

أن العالقة بين متغير الدخل كمؤشر من مؤشرات ظاهرة الفقر وظاهرة التسول والدعارة، هي 

عالقة طردية، أي انه كلما زاد الفقر من خالل انخفاض معدل الدخل زادت ظاهرة التسول 

صحيح، ويمكن مالحظة صحة هذه العالقة من خالل حساب معامل والدعارة والعكس 

بين مستوى الدخل وظاهرة التسول والدعارة عند مجال ثقة ) مربعالي كا(االرتباط بصيغة 

  :، فنجد أن معامل االرتباط  يساوي95%

 التكرار المتوقع = تالتكرار الحقيقي ،  = ش/         2) ت -ش( مج  = 2كا
  ت                  

  2ت  1ت ارةـالدع ولـالتس  لــالدخ

  3.75  2.25  0  2   دج3000اقل من 

  3.75  2.25  3  3  دج [ 3000-5000[

  3.75  2.25  8  3  دج [ 5000-8000[

  3.75  2.25  4  1   دج فأكثر8000

  15  9  15  9  المجموع

  
    2)3.75 – 0( +  2)2.25 – 1( +  2)2.25 – 3(  +  2)2.25 – 3( +  2)2.25 – 2(=  2كا

          2.25             2.25               2.25               2.25             3.75  
+ )0 – 3.75(2  + )0 – 3.75(2  + )0 – 3.75(2 = 9.947    

      3.75              3.75             3.75  
حتماالت في لتوزيع اال" كاي المربع"  وبعد الحصول على هذه النتيجة نرجع إلى جدول 

المالحق قصد معرفة هل هذه القيمة واقعة داخل المجال االستداللي ام العكس، ولما كان 

جدول كاي يتطلب في استخراج معرفة درجة الحرية فإننا نستخدم الصيغة التالية إليجاد درجة 

  ).1 –م ) ( 1 –ل  = (درجة الحرية: الحرية في الجدول المزدوج الصيغة التالية
  .مجموع عدد األعمدة في الجدول األصلي = مع عدد السطور في الجدول األصلي، مجمو = ل

   3) = 1 – 2) ( 1 – 4 = ( درجة الحرية: هيوبدلك تكون درجة الحرية لجدولنا 

   .7.81) = 3، 0.95: (   وبالرجوع إلى جدول كاي المربع نجد 

 %95أن نتائج الدراسة على ثقة ، ومعنى هذا  الجدولية 2كا > المحسوبة 2كا وعليه نجد أن   

  . على عالقة بين متغير الدخل وظاهرة التسول والدعارة
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 من خالل مؤشر الدخل تعد من أسباب االنحراف االجتماعي وهذا ما الفقرظاهرة  فان وبهذا   

 والفقراء يولدون لالنحرافالفقر مرتع خصب أكدته نظرية القهر االجتماعي، التي تؤمن بان 

 الفقر، باعتباره أنالتركيبة االجتماعية للنظام مما يؤدي إلى انحراف األفراد بمعنى ضغطاً ضد 

انعكاساً صارخا النعدام العدالة االجتماعية بين الطبقات، يولد رفضا للقيم واألخالق االجتماعية 

  . التي يؤمن بها الرعيل األكبر من أفراد النظام االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 - 250 -

   :الثانيـة الفرضيـة -2

          . " والدعارةالتسولهناك عالقة إرتباطية بين تدني المستوى المعيشي وزيادة ظاهرة " 

تشير هذه الفرضية إلى قياس العالقة بين متغير المستوى المعيشي ومتغير التسول والعالقة بين 

  . حدىمتغير المستوى المعيشي ومتغير الدعارة ولهذه سيتناول الباحث كل عالقة على

تكشف نتائج الدراسة من خالل البيانات المعروضة في الجداول السابقة بالنسبة الستمارة  -  

  :التسول عن األتي

 اغلب أفراد العينة يقطنون بمسكن شعبي يوجد بأحياء شعبية فقيرة تبين نتائج الدراسة أن  •

مساكن مستأجرة ، باإلضافة إلى %30، والبقية في مساكن قصديرية بنسبة %55وذلك بنسبة 

 . تقطن بالمساكن العصرية%5بالمناطق الشعبية الفقيرة واقل نسبة بـ 

 اتضح من خالل نتائج الدراسة أن اغلب أفراد العينة عدد غرفهم بالمسكن هو غرفتين بنسبة  •

 .، وهذا ما تناسب مع نتيجة المتوسط الحسابي75%

 ال يملكون غرفة خاصة بهم بالمسكن، %60 كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

 فتملك غرفة خاصة %40وهذا ما يعكس الصورة الحقيقية لعدد غرف المسكن، أما نسبة 

 .ألسباب مختلفة

 ال يقضون وقتا طويال بالمسكن ألنه ال %100 تكشف نتائج الدراسة أن كل أفراد العينة بنسبة  •

  بسبب ضيقه وعدم %100بحوثين بنسبة يوفر الراحة لهم وذلك حسب ما تؤكده إجابات الم

توفره على أدنى شروط العيش، مما اضطرهم لقضاء اغلب أوقاتهم بالخارج هروبا من ظروف 

 .المسكن

 تفيد نتائج الدراسة أن اغلب أفراد العينة يعانون من مرض معين أو احد أفراد األسرة وذلك  •

، أو إعاقة جسدية قلب أو السكري الضمراأواغلبهم يعانون من أمراض مزمنة ك، %60بنسبة 

 .أو عقلية

 تبين نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة يؤكدون أن سبب اإلصابة بالمرض يعود إلى عدم  •

 مرة، وعدم توفر المال لعالج هو نتيجة حتمية 11توفر المال للعالج وذلك بتكرار العبارة 

ى تساهم في انتشار المرض ولعل لنقص الدخل أو غيابه، مما يؤدي إلى ظهور أسباب اخر

أبرزها كما جاء في بيانات الدراسة غياب الشروط الصحية داخل وخارج المسكن، كذلك سوء 

التغذية الناتج عن عدم القدرة الشرائية للمواد الضرورية الالزمة في الحفاظ على التوازن 

 .الصحي لألفراد
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ي تحقيق مورد مالي خاص بهم وذلك  كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية المبحوثين يرغبون ف •

 ، مما يسمح لهم توفير حاجاتهم الخاصة وتحقيق كل رغباتهم البيولوجية %100بنسبة 

 .الخ...واالجتماعية واالقتصادية

 توضح نتائج الدراسة الميدانية أن أغلبية أفراد العينة تؤكد بأن أهم سبب في تسولهم بعد نقص  •

ب عنه مختلف شروط العيش التي تتوفر عليها مساكن حاجاتهم هو ضيق المسكن الذي تغي

 .األسر المتوسط أو الراقية، مما يجعله منفرا ألفراد األسرة

 تمثل أغلبية أفراد العينة التي تؤكد على أن تسولها %55 تكشف نتائج الدراسة أن ما نسبته  •

اد العينة ليس بالظرفي إنما هو تسول جوهري يعود ألسباب جوهرية ودائمة، تعيشها أفر

وغيرها من األسر التي تعيش نفس حالتها االجتماعية واالقتصادية، أما البقية من أفراد العينة 

والتي ترى أن تسولها ظرفي ومؤقت إال أن أسبابه ال تخرج عن األسباب الجوهرية للفئة 

 .  السابقة من أفراد العينة أهمها تردي المستوى المعيشي اقتصاديا واجتماعيا

  :بالنسبة الستمارة الدعارة فكشفت الدراسة عن النتائج اآلتية أما -

 تكشف نتائج دراسة العينة الثانية أن أغلبية أفراد العينة تقطن بمساكن شعبية تفتقر ألدنى  •

، أما بقية أفراد العينة فهي إما مستأجرة %64.70شروط العيش الداخلية والخارجية وذلك بنسبة 

 .الل السكنات االجتماعية الممنوحة لألسر المستحقةللمسكن أو تحصلت عليه من خ
من النسبة  %58.82 بما نسبته  غرفتين بالبيتنمتلكغلبية أفراد العينة يتبين نتائج الدراسة أن أ  •

الكلية، وهي نسبة تدل على تدني المستوى المعيشي لهذه األسر قياسا مع متوسط عدد أفراد 

عتبر كبير مقارنة مع متوسط عدد الغرف المقدر األسرة والمقدر بأربعة أفراد والذي ي

 .بغرفتين

 تكشف نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد الدراسة يؤكدن على عدم امتالكهن لغرفة خاصة بهن  •

كما توحي ، ما يبرر ضيق المسكن باألسرة مقارنة مع عدد أفرادها، %70.58وذلك بنسبة 

األسرية الناجمة عن  مثل كثرة المشاكل ، السيئة التي تعيشهابالحالة االجتماعية لألسرة

 .االكتظاظ داخل المسكن

ال يقضين وقتا طويال بالبيت نظرا  %70.58 توضح نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

ألسباب سابقة الذكر وعلى رأسها ضيق المسكن وخوفهن من الوقوع في المشاكل، أما بقية 

تا كبيرا بالبيت فهن مجبرين على ذلك بحكم أنهن ال يعملن وال أفراد العينة الالتي يقضين وق

 .توجد هناك ضرورة للخروج من المسكن إال في حاالت ممارستهن للدعارة
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تكشفن أن البيت غير مريح نظرا  %88.22 تؤكد نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة  •

كما انه يساهم في خلق المشاكل لمجموعة من العوامل أهما ضيق وال يبعث على الراحة 

داخله وخارجه، كما انه ال يتوفر على أدنى شروط العيش وكلها عوامل تؤكد على تدني 

 .المستوى المعيشي لهذه العينة

لديهن احد أفراد األسرة مصاب بمرض معين  %41.16 تؤكد نتائج الدراسة أن ما نسبته  •

الخ، وهي كلها امرضا تؤكد ... والقلبواغلبها تعاني من أمراض مزمنة كالسكري والربو

 .الحالة االجتماعية ألفراد العينة

 تكشف نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة تؤكدن على أن سبب اإلصابة بالمرض يرجع إلى  •

 .عدم توفر المال للعالج، غياب الشروط الصحية داخل وخارج المسكن، نقص التغذية

 يحقق لهن نوع من %100تحقيق مورد مالي خاص بهن بنسبة  أغلبية أفراد العينة يرغبن في  •

الرفاهية االجتماعية، عوض الحالة االجتماعية المتدنية التي تعيشها نظرا لنقض الدخل 

 .والظروف االجتماعية المصاحبة لذلك

 تبين نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة يؤكدن على أن سبب ممارستهن للدعارة يرجع إلى  •

ف االجتماعية التي تعيشها األسرة وذلك بهدف إعالتها وتحسين مستواها المعيشي، كما الظرو

بينت الدراسة أن من بين األسباب التي ساهمت في ممارسة أفراد العينة للدعارة ضيق المسكن 

 .والهروب من ظروف األسرة المتردية

أن سبب ممارستهن للدعارة تبين  %58.82 تؤكد نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

 وظرفية تمر بها األسرة في مرحلة زمنية ةيرجع ألسباب جوهرية ودائمة، وليس ألسباب مؤقت

 . معينة، ولكن هذا ال يعني غياب عوامل ظرفية ساهمت في دعارة أفراد العينة

  

ة     من خالل نتائج الدراسة والممثلة في عينة الدراسة الخاصة بالتسول وعينة الدراس

الخاصة بالدعارة، تكشف لنا على انه هناك عالقة وطيدة بين ظاهرة الفقر والممثل في مؤشر 

تدني المستوى المعيشي لمجتمع الدراسة وبين ممارستهم للتسول والدعارة، مما يكشف لنا أن 

من أسباب االنحراف االجتماعي بعض العوامل االجتماعية كضيق السكن وغياب الشروط 

وخارجه، انتشار المشاكل األسرية والصراع االجتماعي بين األفراد المنحرفين الصحية داخله 

وبقية أفراد المجتمع، كذلك من بين العوامل انتشار األمراض المختلفة خاصة المزمنة منها 

والمعدية الناتجة عن المحيط االيكولوجي الذي يعيشون فيه وعن سوء التغذية وقلة االستهالك 

  .رورية لبناء الجسم وتوفير له المناعة من األمراض المختلفةللسلع والمواد الض
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مؤشرات قياس مستوى     كل هذه العوامل تعتبر من مؤشرات قياس الفقر والتي تتضمن 

، اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي لألسرة، دخل األسرة، المعيشة التي يمكن قياسها من خالل

حصة الفرد من السعرات ، فاق على المواد الغذائيةنسبة اإلن، متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية

  .أو البروتين

     وعليه يمكن القول أن العالقة بين متغير المستوى المعيشي وظاهرة التسول والدعارة، 

هي عالقة طردية، أي انه كلما زاد الفقر من خالل تدني المستوى المعيشي زادت ظاهرة 

الحظة صحة هذه العالقة من خالل حساب معامل التسول والدعارة والعكس صحيح، ويمكن م

بين المستوى المعيشي من خالل حسابه بمؤشر عدد الغرف ) مربعالي كا(االرتباط بصيغة 

  :، فنجد أن معامل االرتباط  يساوي%95بالمسكن وظاهرة التسول والدعارة عند مجال ثقة 

  
      2) ت -ش( مج  = 2كا                          

  ت                                     

  2ت  1ت ارةـالدع ولـالتس  عدد الغـرف

1  2  0  5  4.25  
2  15  10  5  4.25  
3  2  7  5  4.25  

  4.25  5  0  1  3أكثر من 

  17  20  17  20  المجموع

  

    2)4.25 – 0( +  2)5 – 1( +  2)5 – 2(  +  2)5 – 15( +  2)5 – 2(=  2كا
          5               5               5             5              4.25  

+ )10 – 4.25(2  + )7 – 4.25(2  + )0 – 4.25(2 = 44.84    
      4.25              4.25             4.25  

  : بدرجة الحرية" كاي المربع"  وبعد الحصول على هذه النتيجة نرجع إلى جدول 
   3) = 1 – 2) ( 1 – 4 = ( درجة الحرية 

   .7.81) = 3، 0.95: (   وبالرجوع إلى جدول كاي المربع نجد 

 %95، ومعنى هذا أن نتائج الدراسة على ثقة  الجدولية 2كا > المحسوبة 2كا وعليه نجد أن   

على عالقة بين متغير المستوى المعيشي من خالل مؤشر عدد الغرف بالمسكن وظاهرة 

 . التسول والدعارة
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  : الفرضيـة الثالثـة-3

 . " والدعارةالتسولهناك عالقة إرتباطية بين األماكن الفقيرة وزيادة ظاهرة " 

  تشير هذه الفرضية إلى العالقة بين خصائص األماكن الفقير وبين ظاهرة التسول والدعارة،   

ويمكن توضيح هذه العالقة من خالل النتائج المتوصل من ميدان الدراسة الخاصة بعينة 

  .راسة الخاص بعينة الدعارة، وعليه سيتم تحديد نتائج كل متغير على حدىالتسول، وميدان الد

  : تكشف نتائج الدراسة الخاصة بمتغير األماكن الفقيرة والتسول على مايلي-

 يقطنون بحي شعبي، والمعروف عن %55كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

تقطن بأحياء  %45لب فئات فقيرة، والبقية الممثلة في هذه المناطق بأنها مناطق تسكنها في الغا

 .تقليدية وأخرى فوضوية وقصديرية أو عصرية

تكشف نتائج الدراسة على أن كل أنواع األحياء التي تقطنها عينة الدراسة، وخاصة منها  •

األحياء الشعبية تكثر بها بعض أنواع االنحراف االجتماعي، وجاء على رأس هذه االنحرافات 

سول، المخدرات سواءا تعاطيها أو المتاجرة بها، الدعارة والسرقة، وهذا إنما يدل على أن الت

 .المناطق الفقيرة تكثر بها االنحرافات االجتماعية

 تؤكد بان ليس لطبيعة الحي دخل %100كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة  •

عالقة بين ما يتميز به الحي من خصائص في ممارستهم لمهنة التسول، أي انه ال توجد 

 .وانتشار لبعض الظواهر االجتماعية المذكورة وبين ممارسة أفراد العينة للتسول

 أن دخولها عالم التسول كان بمفردهم ودون أطراف %70تؤكد أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

 من رأوهم اخرى دلتهم على هذه المهنة، ولكن دخولهم مهنة التسول كان تقليدا لبعض

 تؤكد صراحة أن دخولها مهنة التسول كان من %30يمارسون هذه المهنة، وتبقى نسبة 

 .أطراف اخرى واغلبها من األصدقاء

 مناطق تسولها تكون خارج الحي %100تبين نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة   •

 . وذلك بالتسول في المدينة وبالواليات المجاورة لها

  :نتائج الدراسة الخاصة بمتغير األماكن الفقيرة والدعارة جاءت كاألتي أما -

يقطنن بحي شعبي والمعروف عن  %64.70كشفت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

 .هذه المناطق بأنها مناطق تأوي في الغالب فئات فقيرة ومهمشة

طنها عينة الدراسة، وخاصة منها كشفت نتائج الدراسة على أن كل أنواع األحياء التي تق •

األحياء الشعبية تكثر بها االنحرافات االجتماعية، وفي مقدمة هذه االنحرافات المخدرات سواءا 
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تعاطيها أو المتاجرة بها ،التسول، الدعارة والسرقة، وهذا إنما يدل على أن هذه األحياء هي 

 .بؤر لمختلف االنحرافات االجتماعية

 بأنه ليس هناك تأثير من طبيعة الحي على %82.34 وذلك بنسبة  العينةتؤكد أغلبية أفراد •

 تؤكد على أنهن تأثرن بطبيعة الحي %17.64امتهانهن للدعارة، والنسبة القليلة الممثلة في 

 .وكان له دور في احتراف مهنة الدعارة

 من أطراف  على أنهن دخلن مهنة الدعارة بتوجيه%64.69تؤكد أغلبية أفراد العينة وبنسبة  •

اخرى واغلبها من أصدقائهن سواء من خارج الحي أو من داخله، وهذا يعكس أن لبعض 

 .المناطق الفقيرة تأثير على ظهور بعض االنحرافات المماثلة في مناطق اخرى

على أن مناطق ممارستهن للدعارة هي خارج الحي  %100تؤكد أغلبية أفراد العينة وبنسبة  •

 .ك بعيدا عن أعين أفراد األسرة والحي ومن يعرفهنوبالمدينة وخارجها، وذل

    من خالل نتائج الدراسة والممثلة في عينة الدراسة الخاصة بالتسول وعينة الدراسة 

الخاصة بالدعارة، تكشف لنا على انه هناك عالقة ضعيفة ونسبية بين ظاهرة الفقر والممثل في 

رستهم للتسول والدعارة، وعليه يمكن القول مؤشر طبيعة األماكن الفقيرة والمهمشة وبين مما

أن انتشار األماكن الفقيرة والهامشية ممكن أن تساهم في انتشار مظاهر االنحراف االجتماعي 

 إلى وهذا على غرار ما جاءت به نظرية الهامشية التي نادت في كثير من دراساتها وبحوثها

كلهم وهؤالء ...تجار المخدرات المهمشين بوصفهم فئاٍت منحرفةً كالمتسولين واللصوص

 هذه الحقيقة فأشار إلى أن "علي فهمي"د الحظ قول ،يستحقون وصف التهميش بغير شك، 

  .مجرمينوالمهمشين منهم منحرفون 

   من خالل نتائج الدراسة يمكن القول بصحة هذه الفرضية أي انه كلما زادت األماكن الفقيرة 

مما يدل على أن انتشار ظاهرة التسول والدعارة وغيرها زاد انتشار ظاهرة التسول والدعارة، 

من مظاهر االنحراف االجتماعي مرتبطة باإلضافة إلى العوامل السابقة الذكر من ضعف 

  .الدخل وتدني المستوى المعيشي في زيادة مظاهر االنحراف

 بين )مربعالي كا( ويمكن قياس صحة هذه العالقة من خالل حساب معامل االرتباط بصيغة  

، فنجد أن معامل االرتباط  %95متغير األماكن الفقيرة وظاهرة التسول والدعارة عند مجال ثقة 

  :يساوي

  
    

      2) ت -ش( مج  = 2كا                       

  ت                                     



 - 256 -

  2ت  1ت ارةـالدع ولـالتس  عدد الغـرف

  3.4  4  11  9  شعبي

  3.4  4  0  1  تقليدي

  3.4  4  0  4  فوضوي

  3.4  4  0  4  قصديري

  3.4  4  6  2  عصري

  17  20  17  20  المجموع

  

    2)4 – 2( +  2)4 – 4( +  2)4 – 4(  +  2)4 – 1( +  2)4 – 9(=  2كا
          4               4              4             4             4  

+ )11 – 3.4(2  + )0 – 3.4(2  + )0 – 3.4(2  + )0 – 3.4(2 + )6 – 3.4(2 = 38.66   
       3.4             3.4              3.4              3.4            3.4  

  : بدرجة الحرية" كاي المربع"  وبعد الحصول على هذه النتيجة نرجع إلى جدول 
   4) = 1 – 2) ( 1 – 5 = ( درجة الحرية 

   .9.49) = 4، 0.95 ( :  وبالرجوع إلى جدول كاي المربع نجد 

 %95، ومعنى هذا أن نتائج الدراسة على ثقة  الجدولية 2كا > المحسوبة 2كا وعليه نجد أن   

  .على عالقة بين متغير األماكن الفقيرة وظاهرة التسول والدعارة
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  :     الفرضيـة الرابعـة-4

  ".انونيا رفض المجتمع لظاهرة التسول والدعارة أخالقيا، اجتماعيا وق " 

تشير هذه الفرضية على أن المجتمع يرفض ظاهرة التسول أو ظاهرة الدعارة على المستوى 

األخالقي أو على المستوى االجتماعي أو المستوى القانوني، ويمكن التحقق من هذه الفرضية 

  .من خالل نتائج دراسة كل من العينتين

  :ئج الدراسة على مايلي فعلى مستوى عينة المجتمع الخاص بالتسول كشفت نتا-

 أفراد أسرهم وسكان الحي يعلمون %55تبين نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة  •

بتسولهم وجاءت مواقفهم من تسول أفراد العينة اغلبها بالموافقة والالمباالة وذلك الن عدد 

 .كبير من سكان الحي يمارسون مهنة التسول

تؤكد على أنها تواجهت مع الناس  %85ة أفراد العينة وبنسبة كشفت نتائج الدراسة أن أغلبي •

وقد انتهت هذه المواجهات اغلبها بالسب والشتم والطرد، وهذا يدل على أن المجتمع ينظر إلى 

التسول كمهنة وضيعة وحقيرة، أما البعض اآلخر فيحاول تقديم النصيحة ألفراد العينة من اجل 

 .ذل وهوان لمن يمتهنهاالتوقف عن التسول لما تسببه من 

تلقوا مساعدات وإعانات من طرف  %55بينت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة  •

لجنة المسجد والحي واقتصر هذه المساعدات في المناسبات الدينية والوطنية، غير ذلك لم تكن 

 .هناك ادوار اخرى لهذه اللجان اتجاه أفراد العينة

 لم يتعرضوا لمواجهة مع الجهاز %80ن أغلبية أفراد العينة بنسبة كشفت نتائج الدراسة أ •

األمني وإنما يدل هذا على أنه ال يوجد إطار قانوني محدد يعاقب هذه الفئة، ما لم يكن هناك 

 . نصب واحتيال بهذه المهنة

  : أما بالنسبة لمجتمع الدراسة الخاص بالدعارة فكانت النتائج كاألتي-

ة على أن أغلبية أفراد العينة ال يدرون أن كان أفراد األسرة والحي كشفت نتائج الدراس •

تؤكدن على أن أفراد األسرة والحي يعلمن  %35.29يعلمون بممارستهم للدعارة، أما ما نسبته 

بممارستهن للدعارة، وكانت مواقفهم بين الالمباالة من طرف أفراد األسرة والمعارضة من 

 .ن، وهذا إنما يدل على رفض هذه المهنة اجتماعيا وأخالقياطرف أفراد الحي وخاصة الجيرا

 إما ؤكدن مواجهتهن مع الناسي %58.80 الدراسة أن أغلبية أفراد العينة بنسبة جتبرز نتائ •

بالسب والشتم أو باالستهزاء بهن، وهذا يدل على أن من تمارس الدعارة تلقى الرفض 

 .االجتماعي واألخالقي من المجتمع
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يؤكدن على أنهن لم يتلقين أي  %64.70 الدراسة على أن أغلبية أفراد العينة بنسبة كشفت نتائج •

مساعدة من طرف لجنة المسجد أو لجنة الحي سواء كانت مساعدة مادية أو معنوية، مما يؤكد 

أن هذه الفئة من المجتمع تعيش التهميش داخل المجتمع باعتبارهن مخالفات للدين والقيم 

 .المجتمع

لم يتعرضن آلي نوع من  %82.35ائج الدراسة على أن أغلبية أفراد العينة بنسبة كشفت نت •

المضايقة من طرف الجهاز األمني، وذلك ألنهن لم يخدشن اآلداب العامة للمجتمع أما البقية 

 تعرضن إلنذار من طرف الجهاز األمني بسبب شكوى من طرف الجيران، %17.64بنسبة 

جد قانون يعاقب مرتكبي الدعارة ما لم يخدشن اآلداب العامة وعليه يمكن القول انه ال يو

 .للمجتمع

من خالل نتائج الدراسة الخاصة بالتسول والدعارة يمكن القول أن المجتمع يرفض ظاهرة 

التسول والدعارة اجتماعيا وأخالقيا، اجتماعيا باعتبارها تذل الفرد وتنقص من قيمته 

خرين، أما أخالقيا فباعتبارها منافية للقيم الدينية االجتماعية وتجعله في مرتبة دون اآل

واالجتماعية للمجتمع مما تسببه من أدى معنوي للمجتمع، أما من الناحية القانونية فال يوجد 

 صريح وواضح يعاقب المتسولين وممارسين الدعارة ما لم تكن نشاطاتهم تخل باآلداب نقانو

  .القياتهالعامة للمجتمع، أي تمس قيم المجتمع وأخ

 وبهذا فان الفرضية القائلة بان المجتمع يرفض ظاهرة التسول والدعارة اجتماعيا وأخالقيا 

 واألخالقي لظاهرة يوقانونيا، تحققت في مجملها خاصة الشق الخاص بالرفض االجتماع

  . التسول والدعارة

ئيسية   وعلى ضوء تحقق الفرضيات الفرعية للدراسة يمكن القول بتحقق الفرضية الر

  :  فيةوالمتمثل

أي انه  ،هناك عالقة طردية بين ظاهرة الفقر واالنحراف االجتماعي -

اد الفقر زاد االنحراف االجتماعي، وهذا ما أكدته نتائج كلما ز

  .الدراسة في ضوء الفرضيات الفرعية للفرض الرئيسي
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  VIII-2- في ضوء نتائج الدراسات السابقةالدراسة  تحليل النتائج. 
VIII -2-1-في ضوء الدراسات السابقة في الوطن العربي  :  

     في ضوء الدراسة االولى حول الفقر، جاءت نتائج الدراسة الحالية تتوافق مع دراسة 

في أن كل مجتمع دراسة استطاع " المصريسياسات اإلصالح االقتصادي وفقراء الحضر "

 هذا السياق فييد الدخل، حيث أوضحت ميكانيزم كسب القوت وخلق الموارد المادية وتولخلق 

، مثل اتخاذ التسول كمورد مالي يساهم  األنشطة ألرباب األسر الفقيرةفيأن ثمة تعدداً وتنوعاً 

  .في كسب القوت وتحسين مستوى المعيشة

يشاركونها في ) أقارب(وجود نسبة كبيرة من األسر لديها أفراد  أكدت الدراسة االولى - 

 اإلنفاق على تخفيضكدت المعطيات الميدانية أن تلك المشاركة تساعد  وأمعايشمصاريف ال

، على عكس الدراسة الحالية نجد أن أفراد العينة يعتمدون على أنفسهم وال يوجد على المعايش

  .  من يعيلهم على توفير حاجاتهم

 تحت    أما في ضوء الدراسات الخاصة باالنحراف االجتماعي، فجاءت نتائج الدراسة االولى

تتوافق مع الدراسة الحالية في " اإلنحرافيأساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالسلوك "عنوان 

  :مايلي

 ذلك ويرجعالشارع  تترك أبنائها يخرجون إلي معظم األسر التي تقيم في المناطق العشوائية  -

غلبية أفراد ، وهذا ما أكدته الدراسة الحالية أن ألضيق المسكن وكثرة عدد أفراد األسرة

العينة يقضون وقتا طويال خارج المسكن نظرا لضيق المسكن وعدم توفره على أدنى شروط 

 .العيش

 تعدد مظاهر االنحراف االجتماعي في المناطق الفقيرة التي تسكنها أفراد العينة في كل من  -

  الخ ..الدراستين مثل تعاطي المخدرات، التسول، السرقة

فكشفت  " األبعاد األمنية لظاهرة التسول في السعودية" ية بعنوان     أما في الدراسة الثان

نتائج الدراسة عن وضع مجموعة من اإلجراءات الوقائية والعالجية للحد من ظاهرة 

التسول، من بينها تفعيل دور الجمعيات الخيرية، وافتتاح مكتب لمكافحة التسول في كل حي 

حالية فقد كشفت عن قصور المجتمع المدني في الحد من أحياء منطقة الدراسة، أما الدراسة ال

من ظاهرة التسول ممثلة في نقص دور لجان األحياء والمساجد، كذلك غياب قانون واضح 

  .خاص  بمكافحة ظاهرة التسول
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دراسة انتروبولوجية تطبيقية لألنساق والعالقات السائدة "    فيما يخص الدراسة الثالثة 

فكشفت نتائج الدراسة عن تطابقها مع الدراسة الحالية في " ندرية بمجتمع المتسولين باإلسك

  .كون التسول يعد من احد النتائج المباشرة للفقر

"  XIX  تونس في القرن أنثروبولوجيا البغاء في العالم العربي" أما الدراسة الرابعة بعنوان 

الفقر، وانحالل  في كون على نقطة التقاء بينها وبين الدراسة الحالية فكشفت نتائج الدراسة

) الدعارة (  البغاء األطر العائلية للجماعات الشعبية داخل المدينة، كلها عوامل تشجع على

وهذا ما أكدته نتائج الدراسة أن أغلبية من يمتهن الدعارة حالتهن العائلية من المطلقات 

  . واألرامل زيادة على الفقر بغياب معيل األسرة مما دفعهن لدعارة

 لم تكن فضاءات من يمارسن الدعارةالتي تأوي ؤكد نتائج الدراستين على أن األحياء  ت-

 يؤدي إلى مما، يعيشن مع األسر الصالحة فاغلبهنمقصورة عليهن وحدهن، بل على العكس 

  . على الرحيلن إلرغامههن العائالت شكاية ضد وتقدم،  بينهم خصوماتحدوث

  
VIII -2-2-في الجزائر في ضوء الدراسات السابقة   :  

دور الجماعات المحلية في مكافحة "      في ضوء الدراسة االولى الخاصة بالفقر بعنوان 

كشفت نتائج دراستها عن توافقها مع الدراسة الحالية  " الفقر، دراسة ميدانية بوالية قسنطينة

  :فيما يلي

مر بطبيعة السكن أو  أغلبية األسر الفقيرة ال يملكون شروط السكن الالئق سواء تعلق األ-

  .حجم الغرف كذلك المرافق األساسية لسكن

 أغلبية األسر الفقيرة يرون أن المساعدات المقدمة ال تكفيهم لقضاء حاجياتهم سواء من -

  .طرف الجماعات المحلية أو من طرف الجمعيات الخيرية

ية التعليم بالنسبة  مجموعة كبيرة من أفراد األسر الفقيرة يزاولن الدراسة مما يكشف عن أهم-

  .لهذه األسر

كشفت " بمدينة بسكرة ، دراسة ميدانية الفقر وانحراف األحداث"   أما الدراسة الثانية بعنوان 

  :نتائج الدراسة عن تطابقها مع الدراسة الحالية فيما يلي

 إن لضعف إشباع الحاجات الضرورية دورا في انحراف األحداث، أما الدراسة الحالية -

  .على أن ضعف إشباع الحاجات الضرورية يؤدي إلى ممارسة التسول والدعارةفكشفت 

 هناك عالقة بين الظروف السكنية المتواضعة وعالقتها باالنحراف، وبالتحديد دور السكن -

في ظروف غير مالئمة في اتجاه األحداث نحو االنحراف، مما يتطابق مع نتائج الدراسة 



 - 261 -

 توفره على أدنى شروط العيش دفع بأفراد العينة إلى التسول الحالية في أن ضيق السكن و عدم

  .والدعارة

VIII-3-موقع الدراسة الراهنة في النظرية الحضرية . 

الفقر واالنحراف االجتماعي، دراسة للتسول والدعارة بحامة  "     تندرج الدراسة الحالية

 الحضري وما يترتب عليه من في اإلطار النظريات الحضرية التي تُعني بدراسة الفقر" بوزيان

، )االيكولوجية   ( ةمظاهر اجتماعية تساهم في تشويه البيئة الحضرية سواء من الناحية الفيزيقي

  .االجتماعية أو الثقافية

اهتمت بخصائص الفقراء وإبراز كل ) نظرية الثقافة الفرعية للفقر(  فنظرية ثقافة الفقر 

 أما الدراسة الراهنة فقد اهتمت بكشف خصائص ، الفقراءالصفات السلبية التي يتميز بها مجتمع

  .الفقراء الذين يملون نحو االنحراف وخاصة نحو ممارسة التسول والدعارة

التي تبحث عن األسباب الحقيقية لظـاهرة الفقـر والفقـر             أما نظرية الهامشية التي جاءت       

  أو الفقـراء   المهمـشين ى  ، كما تنظر إل   الحضري وما يرتبط به من مشكالت اجتماعية أخرى       

، والدراسة الراهنة تتناول جانبا من هذه النظرية        بوصفهم فئاٍت منحرفةً كالمتسولين واللصوص    

من خالل الكشف عن ميل الفقراء نحو االنحراف من اجل الحصول على موارد ماليـة تلبـي                 

 .حاجاتهم، كالتوجه نحو ممارسة التسول والدعارة

هنة قد ساهمت في تأكيد ما توصلت إليه النظريتـان المـذكورتان               وعليه تكون الدراسة الرا   

مهمـا  -لتكون سندا إجرائيا يزيد من مدى كفاءتهما ومصداقيتهما، على اعتبـار أن النظريـة               

 تبقى باستمرار محل اختبار ميداني وما دامت أنها تساعد على فهم الواقع واستـشرافه               -كانت

  .  فإنها تبقى مقبولة
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¸b‚ó@ @
النسق مستوى  على  واالنحراف االجتماعيبناءا على ما تقدم من عرض لظاهرة الفقر    @@@@

، أو على  أو باالنحراف االجتماعيالفكري الذي جاءت به مختلف النظريات التي اقترنت بالفقر

المستوى االمبريقي الذي جسدته الدراسات والبحوث التي قام بها مختلف الباحثين في ميادين 

 نجد أن ظاهرة الفقر وظاهرة االنحراف االجتماعي ظاهرتان  وبمجتمعات متنوعة،ةلفمخت

متالزمتان في الحضور والغياب، أي انه كلما كان الفقر بمجتمع معين إال وصاحبه مجموعة 

  .من الظواهر االنحرافية المختلفة، وعليه يمكن القول إن االنحراف االجتماعي هو نتاج للفقر

صلت إليه هذه الدراسة حيث أبرزت الدور األساسي الذي يلعبه الفقر في انتشار     وهذا ما تو

ظاهرة التسول والدعارة في المجتمع الجزائري، وكيف ساهم الفقر من خالل مجموعة 

المؤشرات التي وضعها الباحث لرصد ظاهرة التسول والدعارة، والتي صاغها أو حددها في 

باب التي دفعت بمجتمع البحث إلى ممارسة التسول ضعف الدخل الذي كان من ابرز األس

 المعيشي المتدني والمعبر عنه بسوء التغذية، ضيق ىوالدعارة، إلى جانب مؤشر المستو

السكن، غياب أدنى الشروط الصحية بالمسكن أو خارجه وكبر حجم األسرة وغيرها من 

ر التسول والدعارة من مظاهر تدني المستوى المعيشي والتي ساهمت بشكل مباشرة في انتشا

اجل محاولة رفع المستوى المعيشي وتغيير نمط المعيشة، كما تعرض الباحث إلى اتساع 

األماكن الفقيرة وكثرتها بتزايد األحياء الشعبية الفقيرة والقصديرية وغيرها من األحياء التي 

هر االنحراف تتميز بالفقر، وكيف تساهم هذه األحياء في تكريس الفقر من خالل زيادة مظا

  .االجتماعي بها

     وأخيرا توصلت هذه الدراسة إلى الكشف عن غياب آليات المواجهة لظاهرة التسول 

والدعارة من خالل غياب سياسات واضحة لمكافحة مظاهر الفقر من ضعف الدخل، تدني 

المدني المستوى المعيشي وانتشار وتوسع المناطق الفقيرة، كذلك غياب الدور الفعال للمجتمع 

الممثل في الجمعيات والمنظمات الخيرية في التخفيف من الفقر والتوعية من مخاطر االنحراف 

  .االجتماعي

 فالفقر قر ومعالجة اآلثار المترتبة عليه، ليست هناك وصفة جاهزة لمواجهة الفلسوء الحظ  و

من مجتمع ظاهرة اجتماعية نسبية ومعقدة، تختلف من شخص آلخر و – كما سبقت اإلشارة –

، فعوامل ومسببات وظروف الفقر تتصف بالخصوصية الشديدة سواء بالنسبة لألفراد أو آلخر
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للمجتمعات، وهو األمر الذي يعني تعدد الوصفات والسياسات الالزمة لمواجهة الفقر تبعاً لتعدد 

  .حاالت الفقر ومناطق انتشاره

 من التساؤالت العلمية التي يرى     وفي األخير يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة مجموعة

فيها الباحث مجاال خصب للدراسة في المجتمع الجزائري وخاصة من حيث تناول المواضيع 

  :في المجتمع ، ومن بين جملة التساؤالت التي تثيرها الدراسة الراهنة ما يلي" الطابو"

دعارة في المدينة  ما دور المجتمع والمجتمع المدني في الحد من انتشار ظاهر التسول وال-

  .الجزائرية ؟

 ما هي ابرز المشكالت األمنية المترتبة عن ظاهرة التسول والدعارة في المجتمع الجزائري -

  .؟

  . ما هي طرق الوقاية والمكافحة من ظاهرة التسول والدعارة في المجتمع الجزائري ؟-

  . االجتماعي ؟ التغير الثقافي في المجتمع الجزائري وأثره في انتشار االنحراف-

  . الفقر ومظاهر االنحراف االجتماعي في المناطق الحضرية الجديدة ؟-

  . الفقر واالنحراف االجتماعي في ظل العولمة ؟-

  .  دور التنمية المستدامة والحكم الراشد في الحد من الفقر ؟-

سة وهذا ال   تعتبر هذه ابرز التساؤالت التي يرى الباحث انه يمكن استخالصها من هذه الدرا

  . يعني انه ال يمكن استنباط مجموعة اخرى من التساؤالت للبحث
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