
 

 

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey 

All rights reserved 

 
ALGERIAN FAMILY IN THE SHADOW OF SOCIAL CHANGE 

 
 

Mohammed ARZAZI 1 
 

 

 Abstract : 

This study represents a field approach to the Algerian family in 

relation to social change and aims to determine the extent to which 
the structure and function of the family have changed, as well as 

the implications of this change, particularly in relation to the family 

value system in general. The study concluded that social change 
has infected the structure and function of the family as the nucleus 

of society. The system of family values has undergone some 

changes, but the Algerian family still adheres to some traditional 
values, as they relate to the customs, customs and traditions of 

ancestors, such as marriage traditions and the celebration of 

religious events and holidays. 
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 األسرة اجلزائرية يف ظل التغري االجتماعي 
 

 2أرزازيحممد 
 

 :امللخص
معرفة مدى وهي هتدف إىل  ي،  متثل هذه الدراسة مقاربة ميدانية لألسرة اجلزائرية يف عالقتها ابلتغري االجتماع

سيما ما يرتبط ابلنظام القيمي األسري بشكل عام.  بناء ووظيفة األسرة، وكذا تداعيات هذا التغري ال    تغري
االجتماعي قد أصاب بنية ووظيفة األسرة ابعتبارها نواة اجملتمع. أما عن لقد خلصت الدراسة إىل أن التغري  

التقليدية،  ألسرة اجلزائرية ال زالت متمسكة ببعض القيم  األسرية فقد شهد بعض التغريات، لكن انظام القيم  
 . ابملناسبات واألعياد الدينية الرتباطها بعادات وأعراف وتقاليد السلف، مثل تقاليد الزواج واالحتفال 

 . األسرة، التغري االجتماعي، نظام القيم، العادات، التقاليد الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 arzazi_mohammed@yahoo.fr  ،اجلزائر،  املدرسة العليا للعلوم التطبيقية،  الباحث 2
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 : املقدمة .1

النظم االجتماعية خاصة   التغري الكثري من  التغري االجتماعي مسة من مسات اجملتمع اإلنساين املعاصر. ولقد أصاب هذا 
 . (5، ص2003)عفاف،  أن األسرة من حيث وظائفها وبنائها وأدوارها يف حالة عدم استقرار و توازن. األسرة، فقد ابت واضحا  

ومل يقف علماء االجتماع أمام هذه الظواهر اجلديدة موقف متفرج بل ظهرت العديد من الدراسات و البحوث لرصد التغري 
األسري، وأثره على نظام القيم داخل األسرة يف حماولة لتحديد عالقة التغري االجتماعي بنظام القيم األسري، وأسباب التغري األسري  

وحتوهلا من األسرة املمتدة إىل األسرة النواة من انحية. ومن انحية أخرى التغريات اليت أصابت األدوار  الذي أصاب األسرة يف بنائها 
املعاصرة.   للظروف  انعكاسات  اإلسهامات  وقد كانت هذه  اجلديدة،  والقيم  واالجتاهات  املعايري  العائلية وظهور  )سعد،  والروابط 

 ( 18، ص2005

التغري االجتماعي الذي أصاب األسرة عامة واألسرة العربية خاصة، إذ تعيش األسرة  كما جاءت الدراسات امليدانية لرتصد
فيها أتثريا   يؤثر  أن  العربية البد  احمليط ابألسرة  اجملتمع  متغري.  تركيبها االجتماعي   ،واضحا    العربية وسط جمتمع  يغري  أن  من شأنه 

والقرابية، ونظم زواجها واست  الداخلية  قيم األسرة وإيديولوجياهتا ووظائفها وعالقاهتا  البييت. فضال عن اآلاثر اليت يرتكها يف  قرارها 
وأساليب حياهتا وطرق تفكريها، ومركز املرأة فيها ابعتبار أن املرأة تشغل الدور األساسي يف واقع األسرة وتوجهاهتا وفاعليتها يف  

ريات يف أمناط األسرة من حيث البناء أو الوظائف أو  وهذه التغ  (.253، ص  2005)إحسان،    حتقيق أهدافها القريبة والبعيدة.
القيم، ترتبط بدون شك ابلنمو السريع للمجتمع مثل: التصنيع والتمدن والتحديث... إخل. كما أن هذه التغريات اليت أصابت األسرة  

 (. 6، ص2003)عفاف،  ونظامها القيمي ختتلف بال شك من جمتمع آلخر.

 

 . أهداف الدراسة: 2
النواة األوىل يف اجملتمع،   التغري االجتماعي، ومدى أتثريه على األسرة ابعتبارها  متثل الدراسة مقاربة نظرية وميدانية حول 

عن تنشئة الطفل يف ظل قيم    املسؤولة ابعتبارها املسؤولة عن نقل الرتاث االجتماعي والثقايف من جيل إىل جيل آخر. كما تعد  و 
 هتدف الدراسة إذا إىل معرفة مدى أتثري التغريات االجتماعية على النظام القيمي لألسرة. واجتاهات ومعايري اجملتمع. 

 

 . اإلشكالية: 3
العديدة اليت أقرهتا اجملتمعات اإلنسانية املختلفة، وقد عمل قدمها   حتتل األسرة مكانة مرموقة بني املؤسسات االجتماعية 
وثباهتا وأتكيد الدايانت املختلفة عليها على دعم تلك املكانة. فاألسرة هي إحدى العوامل األساسية يف بناء الكيان الرتبوي وجتسيد  

عي وتشكيل شخصية الطفل وإكسابه بعض القيم واالجتاهات واألخالق والعادات اليت تبقى مالزمة له طوال عملية التطبع االجتما
حياته. فمنها يتعلم اللغة والدين، وهي السبب الرئيسي يف حفظ كثري من احلرف والصناعات اليت توارثها األبناء عن اآلابء. ولقد 

طورات عديدة، ومن بني هذه اجملتمعات اجملتمع اجلزائري الذي يعيش اليوم يف عامل مرت األسرة عرب العصور يف خمتلف اجملتمعات بت
متغري، وحتاول برامج العوملة بكل أبعادها اهليمنة عليه. فهو بذلك مير بتغري اجتماعي سريع وبعيد املدى يف أتثريه. واألسرة كأحد 

لذلك ومن أجل اإلحاطة ابملوضوع   تبعا  ع أن ينكر تغري األسرة اجلزائرية أنساق هذا اجملتمع تتأثر هبذا التغري، وابلتايل ال أحد يستطي
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األسرة اجلزائرية؟ وما عالقة التغري االجتماعي ابلنظام   بنية ووظيفة  طرحنا اإلشكالية التالية:إىل أي مدى يؤثر التغري االجتماعي على  
 القيمي لألسرة؟ 

 

 . الفرضيات:4
 تساؤلنا طرحنا الفرضيات التالية: من أجل اإلجابة على 

. يؤثر التغري االجتماعي على بنية ووظيفة األسرة ويتجلى ذلك من خالل حتول األسرة من املمتدة إىل النووية و خروج املرأة للعمل  1
 و التحول يف العالقات األسرية.

تغري بنية األسرة فإن القيم التقليدية ال تزال حتافظ على . التغري االجتماعي ال يؤثر بشكل كبري على النظام القيمي لألسرة، فرغم 2
 دورها يف أتطري تصورات وممارسات األفراد داخل األسرة. 

 

 . منهجية البحث:5
إن استخدام أي منهج يف البحث العلمي يتوقف على طبيعة املوضوع، فاملنهج هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة 

. وقد اخرتان  (89، ص1995)الذبيات،    الة ما، فهو جمموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدفظاهرة ما أو مشكلة ما أو ح
ملعاجلة موضوع حبثنا املنهج الوصفي وميكن تعريفه أبنه "طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل  

 . (129، ص1995)الذبيات،  عينني"أغراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان م
كما اعتمدان يف منهجيتنا على تقنية املقابلة اليت تعرف: أبهنا حمادثة يقوم هبا فرد مع آخر أو مع أفراد، هبدف حصوله على 

 . (69، ص1998)الطراونة،  معلومات الستخدامها يف حبث علمي" 
 14منهم  ،23املوجهة مع جمموعة من األسر النووية حيث بلغ عددهم لقد اعتمدان يف منهجيتنا على تقنية املقابلة نصف 

يف الريف. ويرجع اختياران لألسرة النووية يف حماولة ملعرفة ما إذا كان التغري االجتماعي قد غري أو أثر على بناء    09يف احلضر و
على وجوده. وكذلك يرجع سبب اختياران إىل   افظا  فقط، وابلتايل فإن نظام القيم ال زال حم  ووظيفة األسرة، أو أهنا تغريت شكليا  

أسر تعيش يف الريف وأسر تعيش يف احلضر ملعرفة مدى أتثري التغريات االقتصادية واحلضرية على القيم األسرية بني املنطقتني. أما عن  
ة املغربية. وامتدت الدراسة امليدانية  اإلطار املكاين للدراسة فقد متثل يف والية تلمسان وهي تقع يف أقصى احلدود الغربية مع اململك

 إىل هناية شهر ماي من نفس السنة.  2020من بداية شهر مارس 
 

 . التغري االجتماعي وأتثريه على بنية ووظيفة األسرة: 6

 بنية األسرة: علىالتأثري  . 1.  6
إذ أهنا توصف   التقليدي الذي كان سائدا  تشري معظم البحوث اليت تناولت األسرة اجلزائرية، أن األسرة املمتدة هي النوع  

.  ( 18، ص1984)بوتفنوشت،    ابلعائلة الكبرية، وهي عائلة موسعة تعيش يف أحضاهنا عائالت زوجية حتت سقف واحد يف حوش  
يف سنة( "أان كربت يف أسرة مع أبواي وجدي وجديت وأعمامي وحىت عميت املتزوجة كنا نسكن    52وهذا ما يؤكده أحد املبحوثني )
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سنة(: "كربت يف أسرة ريفية أي حوش كبري فيه والداي وإخويت وأعمامي املتزوجني وأوالد   45حوش كبري" ويقول مبحوث آخر )
 وبنات أعمامي وجدي وجديت ".

أما ابلنسبة لألسرة العصرية فنجد معظم املبحوثني يعيشون يف أسرة نووية، وهي تتكون من زوج وزوجة وأوالد غري متزوجني، 
ا ما أشارت إليه اإلحصائيات اليت تدعم اجتاه زايدة حجم األسرة النووية مقارنة حبجم األسرة املمتدة، ويؤكد حممد قويدري ومحيد  وهذ

أبن املستقبل سيكون لألسرة البسيطة، األسرة احملدودة، هتيمن ويبدو   قواي   خلدون على أن املخطط األسري اجلزائري يعطي انطباعا  
الزمن.  أهنا ترتسخ مع مر  . وما ميكن مالحظته من خالل هذه الدراسة امليدانية هو حتول األسرة ( 15، ص2006)حممد،    ور 

 اجلزائرية املمتدة إىل أسرة نووية.

وترى بعض الدراسات أن األسرة النووية تتميز بتقلص عدد أفرادها أي حجم األسرة النووية أصغر من حجم األسرة املمتدة،  
ويعترب حجم األسرة الصغري من أهم الدعائم اليت تقوم عليها األسر اليوم، وهو من أهم الفوارق اليت عرفتها    وابلتايل فإهنا حتولت

. إذ جند يف عينة الدراسة واليت كانت معظمها أسر نووية هي أصغر ( 129، ص2003)عويف،   األسرة املعاصرة عن األسرة املمتدة، 
أفراد، يف   05سنة(:   53من األسرة املمتدة اليت كانت تعيش فيها عدد من األسر. إذ جند عدد أفراد أسرة أحد املبحوثني)  حجما  

حني أن األسرة اليت كان يعيش فيها كانت أسرة ممتدة متكونة من عدة أسر كما يقول: "كربت يف عائلة كبرية مع اجلد واجلدة  
 4أفراد،يف حني كانت أسرة والده مكونة من    8سنة(:  51جند عدد أفراد أسرة مبحوث آخر )واألعمام املتزوجني واألب واألم".و 

 أفراد كما يقول "عشنا أان وأيب وأمي وإخويت املتزوجني وأخوايت واجلد و اجلدة". 

أهنا ال تعترب أسرة وابلتايل فإن األسرة اجلزائرية املعاصرة هي أسرة نووية أكثر منها ممتدة، ورغم هذا التحول يف الشكل، إال  
نووية منعزلة كما هو احلال يف الدولة املتقدمة أو الغربية، فمن خالل دراستنا امليدانية الحظنا أنه رغم استقالل األسرة من انحية  

 بقوهلم  املسكن، إال أنه ال تزال هناك عالقات بني األسرة األصلية واألسرة اجلديدة أو النووية. وهذا ما أمجع عليه معظم املبحوثني
أبهنم رغم انفصاهلم عن األسرة املمتدة إال أن هناك حنني وأمل يف العودة إىل األسرة الكبرية. حيث يقول أحد املبحوثني)مكان 
اإلقامة حضري(: "أفضل العيش مع الوالدين ألين أحس برابطة قوية وعالقة تعاون وحب". وعلى الرغم من التعديالت اليت أدخلت 

إال أن األسرة ستظل من وجهة النظر العلمية الغربية نواة منعزلة وقد يصدق هذا الوصف على األسرة يف اجملتمعات    على هذا االجتاه،
)عفاف،   الغربية املتقدمة، لكن إذا نظران إىل األسرة العربية يف عمومها جند ابلفعل األسرة أسرة نواة بنائيا ولكنها مل تتحول إىل منعزلة 

عدي هواري يف دراسته حول األسرة والرابطة االجتماعية، إىل أنه حىت وإن كان هناك أزواج مع وقد توصل    (. 33، ص2003
، من الصعب اعتبارها كأسر زوجية عندما أنخذ بعني االعتبار طبيعة العالقات مع أطفال، مكونني وحدات منزلية مستقلة مكانيا  

 بعية الثقافية. كل ذلك مينع األسر النووية من االستقالل وتشكيل أسر زوجية. األسرة األصل وأفرادها إطراد زايدة التبعية العاطفية والت
. وحول هذه الفكرة أجاب أحد املبحوثني)مكان اإلقامة حضري( بقوله: "أفضل العيش مبفردي ألن (25، ص2006)حممد،  

ة حضري (: "رغم أين انفصلت املعيشة أصبحت صعبة ومكلفة لكن دون أن أنسى الوالدين". ويقول مبحوث آخر)مكان اإلقام
 لكن أفضل العيش مع والدي وأان أزورهم كل مرة".

أنه يف بعض احلاالت ونتيجة ألزمة السكن يكون االبن املتزوج مضطرا   الدراسات إىل  إىل السكن مع أسرة    تشري بعض 
)عفاف،    االستقالل دون تردد.    الوالدين إال أن هذا ليس بقاعدة عامة، فبمجرد حل مشكلة السكن جند الزوجان حريصان على

سنة( أن لديه ابن متزوج يسكن معه وعن سبب إقامة ابنه املتزوج معه    45  . لذلك أجاب أحد املبحوثني)( 134، ص2003
فيقول: "الدوافع اليت أدت اببين إىل أن يسكن معي هي عدم استفادته من سكن، والكراء ابهض الثمن واملعيشة صعبة". فمن  
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املؤد الواقع  العوامل  يفرضها  اليت  الصعبة  املعيشية  الظروف  إىل  السكن، ابإلضافة  مشكل  من جديد  املمتدة  األسرة  نشأة  إىل  ية 
 االقتصادي. 

ترى بعض الدراسات أن العوامل االقتصادية هلا دور واضح يف تغري النسق والبناء العائلي داخل اجملتمع اجلزائري، فالعائلة  
املبحوثني  اجلزائرية هي يف حالة حتول متس يؤكد أحد  املعيشي. حيث  الواقع  يفرضها  لضرورة  نووية  ممتدة إىل عائلة  عائلة  من  مر 

)مستوى معيشي متوسط( أن سبب االنفصال عن األسرة  الكبرية هو: "األسباب اليت جعلتين أخرج من منزل والدي هي أن أيب  
" أان انفصلت عن أسرة األب، وأفضل أن أعيش يف  أخرجين سبب عدم إسهامي يف مصروف البيت". وكذلك يقول مبحوث آخر:

بيت خاص يب أان والزوجة واألوالد فقط ألن املصروف غايل واألبناء عددهم الأبس به ومهما كان املصروف ال يكفي". ابإلضافة  
إىل ارتفاع عدد املواليد  ، مما أدى كبريا    إىل العامل االقتصادي هناك عامل اجتماعي وهو أن املستوى الصحي يف اجلزائر عرف حتسنا  

وابلتايل زايدة حجم األسرة نتيجة ارتفاع عدد أفرادها مقارنة مع مساحة املسكن، وابلتايل فإن ارتفاع عدد األفراد وضيق السكن دفع  
، حيث يقول أحد املبحوثني)مكان اإلقامة حضري(:  ( 128، ص1984)بوتفنوشت،  بعض أفراد العائلة لكي يرتكوا املنزل الكبري

"سبب انفصايل عن أسرة الوالدين كنت أعيش أان وأبنائي يف حوش مع جدي وجديت وأعمامي املتزوجني واألعمام والعمات غري  
املتزوجني، فأحسسنا بضيق املسكن". كما ترى دراسات أخرى أن سبب حتول األسرة املمتدة إىل نووية يعود إىل أسباب حضرية، 

املتزايدة من الريف إىل  املدينة، وكذلك قرب السكن يف املدينة من العمل واملدرسة،حيث أكد أحد املبحوثني)املهنة   منها اهلجرة 
معلم(:" أبن سبب انفصاله عن أسرة الوالدين هو منحه مسكن ابلقرب من عمله، وكذلك سبب انفصال ابنه املتزوج كان بسبب 

وكانت لديهم الوالدين ألن أبنائي وبنايت أصبحوا كبارا   العمل". وجييب آخر بقوله)مكان اإلقامة حضري( "أان انفصلت عن منزل  
 رغبة يف التمدرس " كما أن معظم املبحوثني الذين يسكنون يف املدينة هم من أصل أسر ممتدة كانت قاطنة يف الريف.

هي عوامل لكن رغم ذلك فإنه إىل جانب عوامل التغري االجتماعي املتمثلة يف العامل احلضري واالقتصادي واالجتماعي و 
خارجية أدت إىل حتول األسرة املمتدة إىل أسرة نووية. هناك عوامل أخرى يسميها الباحثون عوامل داخلية كانت وراء هذا التغري،  
حيث ترى إحدى الدراسات أن االنتقال من الريف إىل احلضر، وانتشار التصنيع من أهم العوامل اليت أدت إىل تغريات يف اخلصائص  

رة، إال أن هناك تشكيك يف هذه العالقة، فقد كشفت البحوث على أن تفكك األسرة الريفية يف كثري من األحيان كان  البنائية لألس
األسرة.   داخل  مشاكل  إىل  اإلرث ابإلضافة  حق  ص2003)عفاف،    بسبب  املبحوثني)(75،  أحد  هذا  عن  قال  وقد   .54 
للورثة وكان لزاما علي أن أتركه". وقد كانت هذه اإلجابة عند غريه من   سنة(:"انفصلت عن األسرة الكبرية ألن املسكن كان ملكا  

املبحوثني، كما أجاب بعضهم أبن انفصاهلم عن األسرة املمتدة كان بسبب املشاكل بني الزوجة واألخوات واألم وزوجات األعمام 
ملشاكل واملناوشات اليت كانت حتدث بني  وزوجات اإلخوة". حيث يقول أحد املبحوثني)مكان االزدايد ريفي(: "انفصلت بسبب ا

 والديت وأخوايت من جهة وزوجيت من جهة أخرى، لذلك قررت أن أشرتي مسكنا يف إحدى العمارات". 

واألسرة التلمسانية بشكل خاص قد حتولت إىل أسرة نووية، بعدما   عموما  مما سبق فإن األسرة اجلزائرية املعاصرة    انطالقا  
يدية أسرة ممتدة. ويرجع حتول األسرة التلمسانية إىل أسرة نووية نتيجة عوامل خارجية منها الظروف االقتصادية كانت يف البنية التقل

أو الظروف املعيشية، ابإلضافة إىل العوامل احلضرية واملتمثلة يف اهلجرة من الريف إىل املدينة، لكن رغم أن معظم الدراسات اليت 
حتت ظروف التحضر والتصنيع وغريها، أكدت أن األسرة النووية ال تزال   ووظيفيا    تغريت بنائيا    أشارت إىل أن األسرة اجلزائرية قد

ابألسرة األصلية أو العائلة الكبرية، رغم استقالهلا عنها يف السكن. وبذلك يصعب أن نطلق على األسرة   واجتماعيا   مرتبطة عاطفيا  
كما هو موجود يف اجملتمعات املتقدمة أو الغربية. إن األسرة اجلزائرية أتخذ شكال   النووية اجلديدة أسرة نووية مستقلة كل االستقالل،

دائراي يف تطورها،وابلتايل فإن تغري شكل األسرة من املمتدة إىل النووية ليس بتغري كامل، فهي ال ميكن وصفها ابالنعزالية، كما أهنا  
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التقليدية، وابلتايل فإن تغري األسرة اجلزائرية يسري بوترية بطيئة  مل تتخل عن مجيع قيمها وتقاليدها وعاداهتا املرتبطة ابل بنية األسرية 
 مقارنة بتغري األسرة يف اجملتمع الغريب والذي يسري بوترية أسرع. 

 التأثري على وظيفة األسرة: . 2. 6

 خروج املرأة للتعليم والعمل: . 1. 2. 6
األسرة عامة واألسرة العربية خاصة، أن من بني أهم التغريات اليت متس األسرة هي  ترى الدراسات السوسيولوجية اليت تناولت  

 خروج املرأة إىل التعليم ودخوهلا جمال العمل. 

إذ تتسم النظرة التقليدية لعمل املرأة وتعليمها ابألمور الثانوية، مبعىن أن خروج املرأة للعمل والتعليم هو دور اثنوي، وعلى  
)عويف،    ى دورها األساسي املتمثل يف الزواج واإلجناب، ومكان املرأة املناسب حسب االعتقاد السائد هو البيت.  املرأة أن تركز عل

، حيث يقول أحد املبحوثني "أان والدي مل يكن يسمح للبنت أبن تدرس أو تعمل ألن العادات والتقاليد يف    (145، ص2003
أو املرأة مل تكن تدرس وال تعمل ألن   53قول مبحوث آخر)ذلك الوقت مل تكن تسمح هلا ابلتعليم والعمل" وي سنة(: "البنت 

البنت متثل شرف العائلة هلذا مل تكن خترج من الدار". يف هذا السياق يؤكد    أيضا  الوالدين كانوا خيافون عليها من كالم الناس، و 
لتقليدية هو "الشرف" حيث يقول: "يف نظام القيم، مصطفى بوتفنوشت يف دراسته حول العائلة اجلزائرية، أبن من أهم قيم األسرة ا

. وابلتايل فإن خروج املرأة أو البنت من أسرة والدها أو  ( 53، ص 1984)بوتفنوشت،    يبدو أن كل شيء ينصب حول الشرف".
اجملموعة أو   عن هذا القانون الذي هو الشرف، إذ أن القيم تدل على أنواع املعتقدات اليت حيملها الشخص أو  زوجها يعد خروجا  

الصواب من اخلطأ، والصاحل من الطاحل واجليد من السيء، واملقبول من  له عادة  اجملتمع أبسره، ويعتربها مهمة ويلتزم هبا وحتدد 
كما تعرف املرأة يف البنية التقليدية من خالل موقعها االنعزايل ابلنسبة   (144، ص1995)املغريب،  املرفوض يف السلوك اإلنساين.  

الرجال. ومن خالل وضعيتها النسوية املتميزة ابلتحفظ والتواضع واليت عليها االحتفاظ هبا اجتاه الرجل، وابخلصوص اجتاه الرجل لعامل  
سنة( بقوله: "أيب مل يكن يسمح   45. حيث يؤكد على هذا أحد املبحوثني)( 281، ص1984)بوتفنوشت،  الغريب عن األسرة،

ن يقول ال أريد أن يرى بنايت رجال غرابء، والبنت مكاهنا املقدس هو املنزل". يقول مبحوث آخر  للبنات أبن يتعلموا أو يعملوا، وكا
سنة( :"الوالدين مل يكونوا يسمحون للبنت أبن تدرس ألنه يف خميلتهم أن وظيفة املرأة هي فقط طهي اخلبز والطعام وإعداد    52)

نية االجتماعية التقليدية دور املرأة داخل البيت، إنه مكاهنا املفضل والضروري احلليب ومجع احلطب، املرأة فقط للبيت". وهبذا حتدد الب
 والذي حدده هلا اجملتمع ورسخته األعراف والتقاليد.

أما املرأة املعاصرة فمن بني اإلجنازات اليت حتققت لصاحلها داخل اجملتمع اجلزائري، حيتل التعليم مكان الصدارة سواء من 
الفتيات املتعلمات أو من حيث تراجع نسبة األمية، أو من حيث متكن النساء من اعتالء مناصب والدخول حيث أعداد النساء و 

. حيث حتولت تلك النظرة التقليدية للفتاة "كست  ( 6، ص2004)املرأة،    إىل وظائف ما كان هلن أن حيلمن هبا قبل انتشار التعليم،
، إذ يؤكد   (259، ص1984)بوتفنوشت،  ا حق التعليم والعمل خارج البيت. بيت" إىل امرأة ابنة عائلة، لكنها كذلك مواطنة هل

معظم املبحوثني أن لديهم بنات يزاولن الدراسة وهم يسمحون هلن إبهناء الدراسة يف اجلامعة، كما يوجد بعضهم من لديه بنات 
وجهن إىل ميدان العمل وهذا يف احلضر يزاولن الدراسة يف اجلامعة وبعضهن متحصالت على شهادات جامعية، ابإلضافة إىل خر 

كما يف الريف. كما أن نظرة املبحوثني حول تعليم وعمل املرأة كانت مقبولة وإجيابية.حيث يقول أحد املبحوثني )مكان اإلقامة 
درس شيء مجيل  ريفي( "لدي بنتان تدرسان، واحدة يف الثانوية واألخرى يف اجلامعة، سأتركهما تكمالن دراستهما ألن الفتاة اليت ت

و   ومشرف ". ومن هنا نرى أن تلك النظرة التقليدية اجتاه املرأة قد تغريت، صورة املرأة التقليدية أو صورة األم اليت هتتم بشؤون املنزل
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عمل،  األطفال، والزوجة اليت يعوهلا زوجها ويتكفل مبطالبها. ففي إطار هذه التقاليد فرض على املرأة عدم التعليم وعدم اخلروج لل
 (. 217،  2003)عفاف،  ومع إعطاء فرصة التعليم بدأت خترج للعمل. 

وإذا ما قاران وضعية املرأة اجلزائرية من خالل البنية التقليدية والبنية املعاصرة لألسرة، فإننا سنجد أن هذه الوضعية تغريت،  
تدرس أو تعمل، فعليها أن تدرس من مستوى   حيث أنه كان هناك اعتقاد أبن مكان املرأة هو البيت وإذا كان من الضروري أن

من الضروري أن تعمل فعليها أن ختتار األعمال البسيطة. وهذا ما ملسناه يف    أيضا  االبتدائي حىت مستوى الثالثة اثنوي، وإذا كان  
يزوجها". أما اليوم   سنة( الذي أجابنا:" أبن والده كان يسمح للبنت أبن تدرس حىت سنة اثلثة اثنوي مث  49قول أحد املبحوثني )

فإن اإلحصاءات تشري إىل ارتفاع نسبة الفتيات يف جمال التعليم والشغل.فأول ما يلفت االنتباه حول ما يتعلق بوضعية املرأة اجلزائرية 
خاصة يف التعليم، هو النسب العالية لتمدرس الفتيات يف كل أطوار التعليم، وخاصة تلك النجاحات اليت حققتها على مستوى  

ابإلضافة إىل اإلجنازات الفردية واجلماعية للمرأة يف ميدان العمل، هذه التغريات ابلنسبة   (8، ص2004)املرأة،    التعليم العايل".  
للمرأة ومكانتها يف األسرة تعترب من أهم آاثر التغري االجتماعي، حيث ترى الدراسات أن من أهم التغريات االجتماعية اليت حدثت 

ية، هي أن هذه األسرة تغريت نتيجة خروج املرأة للعمل. وحصوهلا على الفرص املادية للرجل يف التعليم وهو من أهم  يف األسرة العرب
. فقد كانت هناك  (64، ص2003)عفاف،    ابلنسبة للمرأة.    أتثريات التغري االجتماعي املباشر على األسرة، كما أحدث تغريا  

ال والقيم  التقاليد االجتماعية  أعاقت تغريها وانطالقها يف العديد من  أو عند آابئهن و اليت  النساء  ثقافية اليت كانت راسخة عند 
. وهذا ما أكدته دراستنا امليدانية إذ أن معظم املبحوثني لديهم بنات يزاولن الدراسة ويف مجيع  (217،  2003)عفاف،    اجملتمع.  

يف عدم خروج املرأة   سرة اجلزائرية وثقافة اجملتمع اجلزائري، كانت سببا  أطوار التعليم، ويؤكد معظم هؤالء املبحوثني أن عادات وقيم األ
 للتعليم والعمل. لذلك فإن من أهم العوامل اليت أثرت يف تغري األسرة زايدة نسبة التعليم ودخول املرأة إىل ميدان العمل.

وامل تغري وضعية املرأة؟ وهل تغريت فعال تلك لكن تغري وظيفة املرأة يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية: ما هي أسباب أو ع
 النظرة التقليدية لدى الرجل اجتاه تعليم وعمل املرأة؟ 

تشري الدراسات االجتماعية إىل أن خروج املرأة إىل التعليم ودخوهلا جمال العمل كان من بني التغريات االجتماعية اليت عرفها 
األسرة، كما غري العديد من القيم والعادات اخلاصة ابلبنية األسرية التقليدية. حيث تلعب اجملتمع، وكان هلا أثر على بنية ووظيفة  

الكثري من العادات واملفاهيم والقيم أتثريات مباشرة على اجتاهات وسلوك األفراد مبا يف ذلك تنظيم األسرة مثل الزواج املبكر. ويؤكد 
و سبب عدم إهنائها لتعلميها هو الزواج يف سن مبكرة. حيث يقول أحد  معظم املبحوثني أن سبب عدم دخول الفتاة املدرسة أ 

سنة(: "والدينا مل يكونوا يسمحون للبنت أبن تتعلم ألهنا كانت متكث يف البيت حتضر الفطور وترعى شؤون البيت    51املبحوثني)
تبلغ   أمها، وعندما  الفت  14وتساعد  اة كما يقول أحد املبحوثني)مكان اإلقامة سنة يزوجوهنا" وهذا ما أمجع عليه املبحوثني أبن 

ريفي(:" البنت يف ذلك الوقت مل تكن تدرس ومل تكن تعمل، بل كانت تقعد يف الدار حىت تتزوج". أما ابلنسبة لألجيال احلالية فإن 
فرتة طويلة يف التعليم،   الفتاة تتزوج عند سن متأخرة و ميثل هذا االجتاه أحد التغريات السلوكية داخل األسرة وقد يرجع ذلك لقضاء

وابلتايل فإن التعليم والعمل ابلنسبة للمرأة هو مظهر من مظاهر التغري االجتماعي، الذي كان له أثر على بعض قيم وعادات األسرة 
. ومن اجلزائرية، حيث أن التعليم وعمل املرأة وحتررها الفكري واالقتصادي قد أدى إىل تغريات هامة داخل األسرة وداخل اجملتمع

خالل دراستنا امليدانية، أكد معظم املبحوثني على أن املهن املناسبة واليت يسمح لبناته العمل فيها هي التعليم والطب و اإلدارة،  
كما أن الوظائف اليت تقوم هبا املرأة يف هذه القطاعات ال تدل على تغري كيفي. إذ تعترب مديرة ومسرية   مؤنثة اجتماعيا    واليت تعد مهنا  

بناء،  شؤون املنزل وابلتايل هلا قابلية العمل يف جمال التسيري واإلدارة، كما أهنا تعترب املسؤولة األوىل عن صحة أفراد العائلة وتربية األ
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 خروجها إىل العمل يف قطاعات اإلدارة والصحة والرتبية هو ليس سوى امتدادا  طاعي الصحة والرتبية، و لعمل يف قوبذلك ميكنها إذن ا
 . ( 13، ص2006)حممد،  لوظائفها املنزلية. 

ابلظروف االقتصادية للعائلة، فالضرورة االقتصادية هي اليت جعلت الرجل يسمح للمرأة ابخلروج    إن عمل املرأة بقي مرتبطا  
عمل. ابإلضافة إىل العامل االقتصادي هناك عامل حضري يتمثل يف اهلجرة، حيث ترى بعض الدراسات أبن من العوامل  للتعليم وال

النقل وابلتايل   اليت دفعت املرأة للخروج إىل التعليم والعمل هو ازدايد معدالت اهلجرة من الريف إىل املدينة، نتيجة تطور وسائل 
.  ( 215، ص2005)الضبع،    مل.املدينة، األمر الذي أاتح فرصة التعليم للمرأة واخلروج للعسهولة عملية التنقل من الريف إىل  

يؤكد أحد املبحوثني )مكان اإلقامة حضري(:" أان والدي يف املاضي مل يكن يسمح للفتاة أبن تدرس أو تعمل ألننا كنا نسكن يف 
ان أمسح لبنايت أبن يدرسن ولقد غريت مكان السكن وانتقلت الريف ومل تكن هناك مدارس ومل يكن يسمح للفتيات ابلتنقل، لكن أ

من الريف إىل املدينة لكي تتمكن بنايت من إكمال دراستهن تدخلن جمال العمل". وابإلضافة إىل العامل االقتصادي واحلضري هناك 
سرة اجلزائرية على أن العامل العامل االجتماعي املتمثل يف توفر فرص التعليم حيث تؤكد إحدى الدراسات اليت أجريت على األ

من الوعي االجتماعي لدى أفرادها   االجتماعي املتمثل يف التعليم من أهم العوامل اليت أثرت يف تغري األسرة اجلزائرية، وخلقت نوعا  
جمانية التعليم حسب   ومتكنت من تغيري املعتقدات التقليدية واملواقف واالجتاهات اليت كانت سائدة، وقد استفادت املرأة اجلزائرية من

. وبذلك ارتفعت نسبة التحاق الفتيات ابملدارس، ابإلضافة إىل أن املناهج الرتبوية املقررة لكل مستوايت  1976أفريل    16أمرية  
رأة التعليم، هي مناهج واحدة حبكم نظام التعليم املختلط، فال فرق بني اجلنسني يف التعليم.كما أن الشيء امللفت لالنتباه هو أن امل

 ، ويعد قطاعي الصحة والتعليم من أكرب اجملاالت اليت استقطبت املرأة اجلزائرية.كبريا    اجلزائرية شهدت يف جمال العمل تطورا  

وهذا ما ملسناه يف دراستنا امليدانية حيث يقول أحد املبحوثني )املستوى التعليمي جامعي(: "املرأة اليت تدرس أو تعمل شيء  
أة أن تدرس لكي يكون لديها مستوى ثقايف وأان أساعد بنايت لكي يتعلمن ويكملن دراستهن". ويقول مبحوث  عادي وجيب على املر 

آخر:)املستوى التعليمي جامعي( "أان امسح لبنايت كي يكملن دراستهن ويعملن ألن الدين اإلسالمي مل جيعل الدراسة والعمل فقط  
 ن تشرف اجملتمع". على الرجل، واملرأة اليت تدرس أو تعمل اآل حكرا  

ما ميكن اخلروج به من خالل هذه الدراسة امليدانية حول أثر تعليم وعمل املرأة على قيم األسرة، هو أن النظرة التقليدية  
للمرأة حول خروجها للتعليم والعمل كانت منصبة حول قيم "الشرف واحلرمة واحلشمة والعيب". إذ جيمع معظم املبحوثني على أن  

ر  أو  والتقاليد  الوالد  العادات  نطاق  التعليم، هو خروج عن  أو  للعمل  املرأة  يرى يف خروج  عامة كان  بصفة  الرجل  أو  األسرة  ب 
واألعراف. حيث يقول أحد املبحوثني "أان والدي مل يكن يسمح للبنت أبن تدرس أو تعمل، عندان هذا عيب ويطيح بشرف العائلة"  

ت وأصبح يسمح هلا ابخلروج للتعليم وإكمال دراستها حىت تبلغ أعلى املستوايت، ومت السماح  أما اليوم وضعية املرأة املعاصرة قد تغري 
هلا كذلك بدخول ميدان العمل. فقد أمجع معظم املبحوثني على السماح للفتاة ابلدراسة وإهنائها وكذلك السماح هلا ابلعمل. ومن  

أن أهم متغري يف ميدان األسرة كان إقدام املرأة على دخول ميدان  بني الدراسات اليت تؤكد هذه الفكرة دراسة جربان الذي يرى  
، وقد اعترب البعض أن من مظاهر التغري االجتماعي هو دخول املرأة اجلزائرية احلياة    (219، ص2005)الضبع،    التعليم والعمل.  

بكر. وأمجع املبحوثني على أن البنت يف البنية العامة، حيث أثر هذا التغري يف مكانة املرأة على بعض القيم األسرية منها الزواج امل
التقليدية كانت تتزوج يف سن مبكرة، إال أن تعليم الفتاة وإهناء الدراسة اليوم أيخذ منها سنوات عديدة، وهذا ما ساهم يف أتخر  

الثقافية املتوارثة تقف حجرة عثرة  سن الزواج لدى الفتاة من اجليل املعاصر. لكن رغم هذه التغريات اليت حققتها املرأة إال أن القيم  
أمامها حيث ال تزال تلك النظرة، نظرة الرجل اليت ترى أن مكان املرأة هو البيت والزواج. فقد أكد أحد املبحوثني على أنه ال يسمح  

كن يعد خروج املرأة لبناته ابلدراسة ألنه يرى أن مكان البنت، هو البيت وأن العمل والتعليم يفقداهنا دورها كزوجة وأم. ومهما ي
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، إذ تفرض الظروف االقتصادية على املرأة التعلم والعمل وهذا من أجل مساعدة وإعالة  ضروراي    للتعليم والعمل عند املبحوثني أمرا  
دورها بسبب  والدها أو زوجها، وقد أكدت ذلك بعض الدراسات اليت ترى أن الدافع االقتصادي كان وراء خروج املرأة للتعليم وتغري  

العمل ابإلضافة إىل التغريات االقتصادية اليت فرضت على املرأة التعليم والعمل. وما ميكن استخالصه يف األخري هو أن وضعية املرأة 
ت يف البنية األسرية املعاصرة قد تغريت مقارنة مع مكانتها داخل البنية األسرية التقليدية، لكن رغم ذلك ال تزال بعض القيم والعادا

هناك ما    والتقاليد راسخة. وابلتايل فإن األسرة اجلزائرية املعاصرة مل تفقد مجيع قيمها وعاداهتا وتقاليدها املتعلقة بثقافتها التقليدية، بل
جليل يسمى اباللتزام الثقايف لدى األجيال املعاصرة حيث ال تزال بعض عناصر الثقافة التقليدية اخلاصة ابجليل املاضي تؤثر يف ثقافة ا

 اجلديد. 

 العالقات األسرية:  . 2. 2. 6
ابلنسبة للعالقات األسرية يف البنية التقليدية األسرية ترى معظم الدراسات أهنا خييم عليها اجلو الديكتاتوري. إذ حيتل األب  

، فهو ميثل رجل (129، ص2003)عويف،  منزلة أعلى بكثري من منزلة األم وغالبا ما ينفرد ابلقرارات إزاء شؤون العائلة و األوالد.  
،  1984)بوتفنوشت،    دين ومعلم، وهو القائد الروحي الناقل للقوانني والعادات واألحكام التقليدية، وميثل السلطة االقتصادية.  

( حول هذا بقوله: "مكانة الوالد كبرية حيرتمه ويهابه الصغري والكبري".ويقول آخر:" 50)السن    . إذ يؤكد أحد املبحوثني(66ص
 ومهااب   ألب هو املسؤول والشيخ واملعلم ورب العائلة ".أما ابلنسبة لألم فإهنا تتمتع بسلطة أقل من سلطة األب الذي يكون مطاعا  ا

 من طرف أبنائه.

وهي عالقة متبادلة خاصة بني اجليل  أما عن العالقات بني أفراد األسرة املمتدة فكانت هناك عالقة احرتام بني أفرادها.
سنة(: "كانت عالقة احرتام أفراد األسرة، كربان    55)  . يقول أحد املبحوثني(169، ص2005)الضبع،  األصغر و اجليل األكرب.  

لعائلة  على هذا االحرتام فاألصغر منا حيرتم األكرب". وهذا ما أكده مصطفى بوتفنوشت إذ يقول: "أن أساس العالقات بني أفراد ا
، وفيما خيص    ( 64، ص1984)بوتفنوشت،    هو قيمة االحرتام العميق، وهذا االحرتام أساس احلشمة واخلوف من الشيء املعيب".

خوة ابإلخوة فكانت هي األخرى تقوم على االحرتام واحلشمة وكان هناك نوع من التفريق بني اجلنس، إذ على املرأة أن عالقة اإل
. وعندما طويال    ، وعلى الرجل أن يتجنب االجتماع مع نساء العائلة وال جيري معهن نقاشا  متحفظا    وقفا  تقف إزاء رجال العائلة م

يكون األطفال الذكور والبنات من نفس اجليل ال يوجد بينهم عالقات محيمية وودية، فالعالقات بني األخ واألخت ضعيفة، فالبنني 
، وهذا ما ملسناه من   ( 64، ص1984)بوتفنوشت،    أن يف تعلم شؤون املنزل اليومية.  يلتحقون ابلرجال منذ البداية أما البنات فيبد

خالل دراستنا امليدانية حيث كانت بعض األسئلة يف مقابلتنا تدور حول العالقات األسرية، وقد أمجع معظم املبحوثني على أن  
تباره رب األسرة وكذلك عالقة احرتام اجتاه األم. وكانت  العالقات األسرية كانت تقوم على مبدأ االحرتام واحلشمة اجتاه األب ابع

هناك عالقة احرتام وحشمة بني اجليل األكرب واجليل األصغر، أما ابلنسبة للعالقات بني اجلنسني فكانت حمدودة، حيث يؤكد أحد  
 مع أيب وأمي بسيطة تتمثل يف التحية سنة(على ذلك بقوله: "كان الوالد قائد األسرة وكنا هنابه وحنرتمه وكانت عالقيت  49املبحوثني )

، أما عالقيت مع أخوايت البنات فكانت كذلك بسيطة وكانت عالقة احرتام، خاصة أن  وبعض أوامر العمل وكنت أحرتمهم كثريا  
سنة( "كانت عالقيت مع والدي عالقة احرتام   42وظيفتهن كانت تتمثل يف غسل املالبس وإعداد الطعام".ويقول مبحوث آخر)

 أخوايت البنات كنا حنرتمهن لكن مل نكن جنلس معهن".و 
ما ميكن استنتاجه حوهلا العالقات داخل البنية األسرية التقليدية هو أن العالقات كانت حمددة حسب اجلنس و السن، 

ون املنزل واليت كانت وابلتايل فإن هذه العالقات سوف تؤثر على العالقات األسرية، خاصة فيما يتعلق ابختاذ القرارات املتعلقة بشؤ 
وميثلها يف اجملتمع    لكون الزوج أو األب هو الذي يعول األسرة اقتصاداي    بيد األب الذي هو رب األسرة وصاحب السلطة، ونظرا  

  ( 283، ص2003)عفاف،    وأعطى له سيطرة على الزوجة واألبناء.  مسيطرا    وهو الذي يعمل طوال الوقت، فإن هذا قد أكسبه دورا  
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، حيث يؤكد على ذلك أحد  ( 283، ص2003)عفاف،    مط التقليدي لدور الزوج هو الذي ركز السلطة يف يد الرجل.هذا الن
يف اختاذ    سنة(: "كان أيب  هو كل شيء، هو من يقضي مصروف البيت، وكنا حنرتمه ومل يكن يشرك أحدا    60املبحوثني بقوله)

مع اجلزائري هو أنه جمتمع ذكوري، حيث كانت العادات والتقاليد تفرض على قراراته، كان يتخذها لوحده". كما أن من مميزات اجملت
الرجل أبن تكون بيده كل قرارات أسرته، أما املرأة و األبناء فعليهم الطاعة فقط. وهذا ما وجدانه يف إجابة معظم املبحوثني الذين  

األبناء ليس هلم أي قرار يف ذلك وهذا حبكم أن العادات أكدوا على أن األب هو رب األسرة وكان يتخذ كل القرارات لوحده واألم و 
تفرض ذلك. حيث جييب أحد املبحوثني)مكان اإلقامة ريفي( أبن والده كان هو صاحب القرارات فيقول: "أيب هو الذي كان يتخذ 

 القرارات لوحده. ومل نكن نشاركه ال حنن وال األم، ألن هذا شيء عيب وال يليق". 

عاصرة فتشري معظم الدراسات إىل أن العالقات األسرية قد تغريت، حيث أصبحت األسرة النووية خييم عليه  أما يف األسرة امل
وهذا ما ملسناه من خالل   .(169، ص2003)عفاف،   اجلو الدميقراطي، وأصبحت العالقة خاصة بني الرجل واملرأة أكثر مرونة. 

كانوا    يشاركون زوجاهتم يف قرارات البيت وأبهنم يسمحون بذلك حىت ألبنائهم ذكورا  الدراسة امليدانية، إذ صرح معظم املبحوثني أهنم 
سنة(:    42سنة(: "نعم تشاركين زوجيت وأبنائي يف كل القرارات". ويقول مبحوث آخر)  65. حيث يقول أحد املبحوثني)أو وإاناث  

د حتولت تلك العالقة املتمثلة يف التسلط والديكتاتورية إىل عالقة  "نعم تشاركين الزوجة واألوالد يف اختاذ القرارات اخلاصة ابملنزل". لق
قيم احلشمة و احلرمة والعيب ابحلوار واملسؤولية للجميع. يقول أحد املبحوثني   "نعم   55)أيضا  أكثر دميقراطية واستبدلت  سنة(: 

يقول آخر)مكان اإلقامة حضري(: "نعم تشاركين تشاركين زوجيت وحىت األبناء يف اختاذ القرارات لكي حيسوا أبن عندهم مسؤولية". و 
زوجيت وأبنائي يف اختاذ القرارات اخلاصة ابملنزل ألن كلنا نعيش يف هذا البيت وجيب أن يكون لكل واحد رأي يشارك به." كذلك  

لده دون مناقشة قد حتولت، و ابلنسبة لألبناء فإن تلك الصورة اليت رمستها العادات والتقاليد لالبن املطيع البار الذي ينفذ أوامر وا
يف اختاذ قراراته. " وقد أكدت بعض الدراسات "أبن هناك تغري ملحوظ يف األبعاد البنائية لألسرة حيث حدث    االبن أصبح حرا  

الظهور  تغري املراكز واألدوار لكل من الزوج والزوجة ومت التأكيد على الدميقراطية يف العالقات، وبدأت أمناط جديدة من السلوك يف 
.  ( 75، ص2003)عفاف،    بني أفراد األسرة منها املساواة و املشاركة يف القرارات، وأصبحت املسؤولية مجاعية بني الرجل واملرأة.  

وقد تغريت السلطة التقليدية للرجل وأصبحت حمل مناقشة، ولذلك تقوم العالقة داخل األسرة سواء ابلنسبة للرجل أو أوالده أو 
 . ( 209، ص2003)عفاف،  لتفاهم و التعاون يف احملل األول. زوجته على أساس ا

إن هذه التحوالت يف العالقات كانت نتيجة عوامل منها العامل االقتصادي. فاألب أو الزوج هو الذي كان يعيل األسرة 
ة على الزوجة وعلى األبناء  وأعطى له سيطر   مهما    اقتصاداي وميثلها يف اجملتمع وهو الذي يعمل طوال الوقت، الشئ الذي أكسبه دورا  

. لكن مع حتول االقتصاد من الزراعي إىل الصناعي وإعطاء استقاللية لألبناء وكذا خروج املرأة للعمل  ( 283، ص2003)عفاف، 
. وهذا ما استنتجناه من ( 284، ص2003)عفاف،  أصبحت العالقات أكثر دميقراطية، وظهرت أمناط املساواة بني أفراد العائلة  

استنا امليدانية إذ أكد معظم املبحوثني على أن األب يف البنية األسرية التقليدية،كان هو املسؤول األول عن اقتصاد األسرة خالل در 
يف عمله عن والده وأصبح االبن يعمل يف قطاعات   ككل مما أعطاه مسؤولية اختاذ القرارات. أما اليوم فقد أصبح االبن مستقال  

مما ساعده على حتقيق استقاللية قراراته. وابإلضافة    اقتصاداي    والتعليم واجليش...إخل. وابلتايل أصبح مستقال   أخرى مثل الصناعة والبناء
إىل العامل االقتصادي هناك العامل االجتماعي املتمثل يف التعليم. إذ توصلت بعض الدراسات إىل أن إاتحة فرص التعليم ألفراد  

توزيع السلطة داخل األسرة. جند "بيرتماس" يرى أنه كلما زاد تعليم الشخص كلما زاد ابتعاده    العائلة أدت إىل زعزعة سلطة األب ومت
)الضبع،    عن التفكري النمطي يف احلياة األسرية، فلقد أدى التعليم إىل وعي اآلابء واألبناء وكذلك الزوجة حول العالقات الدميقراطية.  

دراستنا امليدانية أن جل املبحوثني ذوي املستوى التعليمي هلم عالقات دميقراطية مع . وقد وجدان من خالل  (141، ص2005
أفراد العائلة، حيث جييب أحد املبحوثني )مستوى جامعي( بقوله: "نعم تشاركين زوجيت وأوالدي يف اختاذ القرارات وأان أحب أن  
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أحب أن أشرك زوجيت وأوالدي يف كل القرارات والذي أعرف رأي كل واحد منهم ". وجييب مبحوث آخر )مستوى جامعي(: "أان  
من املساواة يف  يرونه صاحلا أقوم به". أما ابلنسبة للعامل احلضري فرتى بعض الدراسات أن األسر اليت تعيش يف احلضر تعرف نوعا  

زام الزوجة مبعاملة الزوج من موقع حني أن العالقات الزوجية يف الريف حتاصرها سطوة التقاليد اليت تفرض التمييز بني الزوجني والت
. وهذا ما وجدانه يف دراستنا امليدانية اليت متت مع عينة من احلضر وعينة من الريف، فاألب  (156، ص2005)الضبع،    أدىن.  

أن القرارات يف الريف ال يزال حمتفظا مبركزه ويتمتع بسلطة كبرية ويتخذ القرارات اخلاصة ابألسرة مبفرده، أما ابلنسبة للحضر فنجد  
 اخلاصة ابلعائلة فتتم  ابملشورة بني كل أفراد األسرة. 

أخريا ما ميكن التأكيد عليه حول العالقات األسرية هو أنه رغم حلول قيم املساواة والدميقراطية وإشراك الزوجة واألبناء يف 
ألب حيافظ على سلطته وهيبته ومكانته بني أفراد  اختاذ القرارات من قبل رب األسرة داخل العائلة التلمسانية املعاصرة، فال يزال ا

. وابلتايل فإنه رغم أتثري التغريات  يزال يسود فيها االحرتام والوقار واحلشمة، خاصة اجتاه من هو أكرب سنا  ال  أسرته، هذه األسرة اليت  
بطيء مقارنة مع التغريات االجتماعية األسرية   االجتماعية على نظام القيم األسرية وحلول قيم جديدة، إال أن هذا التأثري يبقى أتثريا  

 اليت عرفتها األسرة الغربية.

 

 النظام القيمي األسري وعالقته بسريورة التغري االجتماعي:  . 7

 األدوار واملراكز داخل األسرة:  . 1. 7
لكثري من االجتاهات   أصبحت مرجعا  ترتكز األسرة على العمليات الداخلية مثل التنشئة االجتماعية والعالقات األسرية، كما  

اليت هتتم بتفاعل أدوار كل فرد داخل األسرة. فالعادات والتقاليد حتدد أدوار كل من املرأة والرجل، فاملرأة ربة منزل ومربية أطفال، 
ترتبط ابلقيم والعادات  والرجل هو رب األسرة واملسؤول عن أتمني دخلها. والسلطة داخل األسرة اجلزائرية يف النظام التقليدي كانت 

والتقاليد وتستمد مشروعيتها من العرف السائد، و كان يتمتع هبا كبار السن. وتعود السلطة العليا لألب واجلد كبري العائلة وهو 
  يعترب القائد الروحي للجماعة العائلية، له مرتبة خاصة تسمح له ابحلفاظ بواسطة نظام حمكم على متاسك اجلماعة، لكونه مسؤوال  

، فاألب هو الناقل للقوانني  (52، ص2006)حممد،    عن االلتزام ابلقواعد األخالقية السائدة من طرف نساء وأطفال عائالهتم.  
، فاملتتبع هلذه  ( 65، ص1984)بوتفنوشت،  والعادات واألحكام التقليدية وميثل السلطة االقتصادية وميلك ويدبر شؤون األسرة. 

ا كانت ال تتساهل يف فرض نفسها على أفراد األسرة الحرتام عادات وتقاليد اجليل القدمي، حبيث كانت  السلطة األبوية يدرك أبهن
ومركزها االجتماعي  األسرة  تقتضيه مصلحة  ما  التصرف يف كل شيء، حسب  له حق  الذي  بيد األب  مركزية حمصورة  السلطة 

لعوامل التدخل يف ذلك. ونتيجة  عديدة أخذت سلطة األب يف األسرة اجلزائرية املعاصرة   واالقتصادي وال حيق ألي عضو آخر 
ترتاجع، مما أدى إىل تغري املفاهيم السائدة عن األسرة وخصائصها ووظائفها والعالقات السائدة فيها، ومراكز اإلدارة والسلطة فيها،  

قافية واجتماعية. وهذا ما أكد عليه أغلبية  فيها. وهذا ليس من قبيل الصدفة وإمنا يعود ألسباب ث  كبريا    وأصبح لألم واألبناء دورا  
املبحوثني سواء يف احلضر أو الريف، فقد أجاب مبحوث )مكان اإلقامة حضري(: "نعم تغري دوري وسلطيت مقارنة مع والدي ألن 

تبادل بني أفراد ابلسلطة وحيب كلمته هي اليت تسري داخل األسرة، أما أان فسلطيت ودوري يقومان على احلوار امل  أيب كان منفردا  
األسرة والقرار ال يعود يل وحدي فقط." وأجاب مبحوث آخر)مكان اإلقامة ريفي(: "لقد تغري دوري وسلطيت مقارنة مع والدي  
ألن املصاريف زادت واملعيشة أصبحت غالية وأان ال أستطيع أن أتصرف مبفردي خاصة يف ضبط مصروف البيت جيب أن أستشري 

.إضافة إىل الدور االقتصادي الذي دفع برب األسرة لكي يتقاسم دوره وسلطته مع الزوجة، يوجد سبب ثقايف الزوجة يف هذا األمر"  
يف احنصار سلطة ودور األب حيث أجاب أحد املبحوثني) مكان اإلقامة حضري(   كبريا     يتمثل يف انتشار التعليم الذي لعب دورا  
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وكان حيتكر كل شيء، أما  أو مثقفا     ألن األب كان غليظ الطبع ومل يكن متعلما  بقوله: "نعم تغري دوري وسلطيت مقارنة مع والدي  
يف إانرة عقل اإلنسان، واملرأة من حقها أن تتمتع بنوع من  كبريا    ابلنسبة إيل فالزوجة تتقاسم معي كل األدوار ألن التعليم يلعب دورا  

السلطة داخل أسرهتا". ومن خالل ما سبق نرى أن التعليم واملستوى االقتصادي عامالن هامان يف إفساح اجملال أمام املرأة لتقاسم  
أدت إىل انعكاسات على سلطة   . كما أن زايدة فرص التعليم( 222، ص2003)عفاف،    السلطة واملشاركة يف اختاذ القرارات.  
. وقد جند أن الزوجة تشارك زوجها يف التخطيط مليزانية البيت حيث  ( 56، ص1997)رفيقة،    األب وتوزيع السلطة داخل األسرة.  

ة حىت السادس  أجاب مبحوث) مكان اإلقامة حضري(: "نعم تشاركين الزوجة يف التخطيط مليزانية البيت ألين أعمل من الثامنة صباحا  
وهي ماكثة يف البيت وابلتايل فهي اليت تتصرف يف نفقات البيت". كما أجاب مبحوث آخر)مكان اإلقامة ريفي(: "نعم    مساء  

تساعدين الزوجة يف التخطيط مليزانية البيت ألين أغيب عن البيت ملدة أسبوع بغرض العمل وبشكل دوري والزوجة هي اليت تقوم  
إجابة املبحوثني نرى أن غياب الزوج قصد العمل وبشكل دوري أو مستمر، له أتثر على دور برعاية شؤون البيت ". ومن خالل  

)رفيقة،   املرأة وسلطتها، فغياب الزوج عن البيت جيعلها متارس استقالليتها، وهذا يعين أدوار جديدة لألم وهامشية لدور األب.  
 . (292، ص1997

املعاصرة مل تعد مسخرة فقط لرعاية شؤون البيت وخدمة الزوج، وإمنا أصبحت تتمتع نالحظ أن الزوجة يف األسرة اجلزائرية  
بنوع من احلرية واملساواة مع الزوج وأصبحت تقامسه املسؤولية االقتصادية واالجتماعية لألسرة. ولكن رغم قبول الرجل هلذه األدوار  

على مر العصور جعلته يطابق بني دور املرأة كزوجة وكأم بينما ارتبط  اليت أصبحت تؤديها املرأة، إال أن القيم الثقافية اليت ترسخت  
عن أدواره االجتماعية األخرى. وهذا ما أكد عليه أغلبية املبحوثني يف عدم مساعدة الزوجة يف   تصوره لدوره كزوج وكأب منفصال  

بقوله: "ال أساعد الزوجة يف األعمال املنزلية    األعمال املنزلية سواء يف احلضر أو الريف، حيث أجاب مبحوث )مكان اإلقامة ريفي(
مبحوث  أجاب  لوازمه". كما  وتوفري  البيت  ورعاية شؤون  األطفال  تربية  من  الدار  داخل  تعمل  وهي  الدار  أعمل خارج  أان  ألين 

 القيام بذلك". آخر) مكان اإلقامة حضري(: "أان ال أساعد زوجيت يف األعمال املنزلية ألن هذا من اختصاصها وال حيق يل كرجل

من خالل ما سبق نرى أن القيم الثقافية التقليدية هلا دور يف حتديد األدوار املتوقعة على أساس اجلنس. فاألعمال املنزلية هي 
من خصوصية املرأة، فالزوجة عليها أن تطبخ الطعام وتغسل املالبس والصحون، وتنظف املنزل وترتب أاثثه وهتتم ابألبناء. وعلى 

ن يقوم بشراء وجلب احلاجات املنزلية األسرية من السوق بنفسه. فاجملتمع يرى أبن الرجل تذله زوجته يف عمل املنزل حني الزوج أ
. وهذا ما مت التأكيد عليه من طرف املبحوثني  (77، ص2004)عمر،    جتربه على القيام أبعمال ال متس واجباته كزوج أو رجل.  

(: "نعم بقي هذا التحديد نفسه كما كان يف أسرة الوالدين حسب اجلنس ألن البنات  حيث أجاب مبحوث) مكان اإلقامة حضري
البيت". وأجاب مبحوث آخر) مكان اإلقامة ريفي(: "نعم الدور حيدد   البيت، وأان واألوالد نعمل خارج  والزوجة يعملن داخل 

ج العمل خارج البيت".من خالل هذه التصرحيات حسب اجلنس داخل األسرة ألن من مهمة الزوجة والبنت العمل داخل البيت والزو 
نرى أن األسرة اجلزائرية ال زالت حمافظة على قيم اجملتمع التقليدي الذي حيدد أبعاد وخصائص دور الزوج والزوجة بشكل واضح وال 

أن يقوم أبعمال الزوجة، فالزالت األسرة تقوم بنظام تقسيم عمل قائم على االختالفات اجلنس للزوج  ية، الذي بدوره حيدد جييز 
األدوار االجتماعية اخلاصة ابملرأة كدور البنت واألم والزوجة، وارتباطه )الدور( ابلرجل كدور األب و الولد والزوج فضال عن حتديد 

 مهام مستلزمات الدور لكال اجلنسني.

األ انعكس على  قد  املعاصرة،  اجلزائرية  األسرة  الذي أصاب  التغري  أن  نرى  القول  توزعت وخالصة  بداخلها، حيث  دوار 
السلطة داخل األسرة وهذا ألسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية، جعلت الزوج داخل األسرة يتقاسم سلطته مع الزوجة واألبناء .كما  

اخلضوع،  جند تقدما حنو أمناط املساواة بني اجلنسني أكثر مع تقسيم العمل بني الزوجني، إذ خرجت الزوجة من إطار عالقة السيطرة و 
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واجتهت حنو عالقة املشاركة داخل األسرة وذلك من خالل مسامهتها يف ختطيط ميزانية البيت. فبالرغم من قبول الرجل هلذا الدور 
 إال أنه داخل األسرة ال تزال تسود بعض القيم الثقافية التقليدية اليت حتافظ على االختالف والتمايز بني اجلنسني، ابعتبار أن الزوجة

عن طريق العمل خارج   سؤولة عن تربية األبناء ورعاية شؤون البيت، والزوج هو املسؤول عن إعالة األسرة وأتمينها اقتصاداي  هي امل
 املنزل.

 دور العادات والتقاليد والقيم الدينية:  . 2. 7
يف تثبيت جذور الضبط االجتماعي وذلك عن طريق التنشئة االجتماعية، حيث يفرض   أساسيا    تلعب األسرة يف اجملتمع دورا  

بكل عناصر هذه   شديدا    لتزاما  ا  على الفرد منذ نشأته األوىل عناصر الثقافة عن طريق عادات وتقاليد وقيم دينية مما جيعله ملتزما  
هتا وتقاليدها ابعتبار أن العادات هي معيار أو قاعدة للسلوك اجلمعي، الثقافة. فلقد كانت األسرة اجلزائرية التقليدية حمافظة على عادا

أما التقاليد فهي عبارة عن طائفة من قواعد السلوك   ( 185، ص2004)رشوان،    وهي جزء هام من دستور األسرة واجملتمع.  
اضي واالتفاق اجلمعي على إجراءات اخلاصة بطريقة معينة أو طائفة اجتماعية أو بيئية حملية حمدودة النطاق، وهي تنشأ من الرت 

، فمثال عند اختيار الزوج أو الزوجة    (81، ص2004)الربيع،    وأوضاع معينة خاصة ابجملتمع الذي تنشأ فيه وتستمد منه قوهتا.  
كان الزواج ال يتم بطريقة واحدة ابلنسبة للبنات أو البنني، فكان االختيار يتم بطريقة غري مباشرة عن طريق األم واألب وال مينح 

زوج زوجته. وهذه املهمة  للفرد احلرية يف أن خيتار الشريك. وبعد ذلك يتم االتفاق بني األسرتني وتقام مراسم الزواج دون أن يرى ال
يف األسرة التقليدية مهمة انضباطية عرفية توجه طاقة الفرد اجلنسية حسب معايري األسرة وليس حنو غريزة الفرد. وهذا التدخل املباشر 

زة اجلنسية ابسم من قبل األسرة دون أخذ رأيه أو مراعاة رغبته هو هبدف متثل املعايري االجتماعية يف اجملتمع وتتم السيطرة على الغري
 . ( 59، ص 2004)عمر،   اخلربة واملعرفة االجتماعية. 

لكن ابلنسبة لألسرة اجلزائرية املعاصرة فيتم السماح للبنت ابختيار زوجها سواء يف الريف أو املدينة ويتعرف الشاب عليها مث 
املبحوث  إجابة  ويالحظ ذلك من خالل  الزواج.  لرتسيم  األسرتني  موافقة  ذلك  بعد  اإلقامة أتيت  مبحوث )مكان  أجاب  ني حيث 

حضري(: "نعم أمسح البنيت ابختيار زوجها بشرط أن يكون ذو دين وعمل وشرف وأصل". وأجاب مبحوث آخر) مكان اإلقامة  
ريفي(: "نعم أمسح البنيت ابختيار زوجها بشرط أن يكون زوج قريب ومعروف من طرف أفراد األسرة من أصل صاحل وذا دين". فمن  

إلجابتني نرى أن هذا ال يعين إعطاء الفتاة احلرية التامة يف االختيار، بل جيب توفر شروط ومعايري يفرضها الوالدان وتفرضها  خالل ا
سنة( حيث قال: "نعم أمسح هلا ابختيار زوجها لكن ال أوافق أن تتعرف عليه   40عادات وتقاليد اجملتمع. كما أجاب مبحوث آخر)

دها وال أمسح هلا بتضييعه مهما حصل". وهذا ما أكد عليه مصطفى بوتفنوشت أن الشرف مت اكتسابه قبل الزواج ألن الشرف يف ي
 . (53، ص1984)بوتفنوشت،  ويتعاظم مع الزمن عن طريق االنضمام الكامل إىل نظام القيم. 

الغربية. حيث اختفت مظاهر  بسبب أتثر اجملتمع اجلزائري ابلثقافات سريعا   أما فيما خيص اللباس اجلزائري فقد عرف تطورا  
كاحلايك    (74، ص 2004)الربيع،    اللباس اليت غالبا ما ميزت اجملتمع اجلزائري عن غريه من اجملتمعات الغربية والعربية األخرى.  

الفتيات وال البلوغ ومت تعوضهما ابحلجاب مبختلف مناذجه عند  ابتداء من سن  للمرأة اليت كانت ترتديهما  نساء  واملالءة ابلنسبة 
الكبريات السن. وهذا ما أكد عليه بعض املبحوثني حيث قال أحدهم )مكان اإلقامة حضري(: "ال أتدخل يف نوع املالبس اليت  

". كما أجاب مبحوث آخر)مستوى التعليم  ي يباع اليوم هو من منتجات املوضهترتديها الزوجة والبنات هلن احلرية ألن اللباس الذ
مبا يف ذلك احلجاب".    املوضهوع املالبس وال أريد أن أعرف ماذا تلبس البنات ألن لباس اليوم هو نوع من  ابتدائي(:" ال أتدخل يف ن

إال أننا جند بعض األسر املعاصرة ال زالت حمافظة على اللباس اجلزائري التقليدي، حيث أجاب مبحوث) مكان اإلقامة حضري(:  
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أتدخل يف نوع املالبس اليت ترتديها الزوجة   ألبسة حمرتمة وحمتشمة". كما أجاب مبحوث آخر) مكان  "نعم  والبنات حىت تكون 
 اإلقامة  ريفي(: "نعم أتدخل يف نوع املالبس اليت ترتيدها الزوجة والبنات حىت حيافظن على شرف العائلة وحيرتمهن الناس". 

رجل هو اآلخر يستفيد من ذلك الشرف، من خالل ما تقدم نرى أنه إذا كانت املرأة حمافظة وتتميز بقيمتها األنثوية فإن ال
م األخالقية الروحية املتمثلة  تدعيم القي مما يعكس ووجود آتلف وتكامل بني املبادئ األساسية للعائلة؛ متاسك عائلي؛ شرف عائلي؛

والشرف.    يف ص1984)بوتفنوشت،    االحرتام   ،54 )                                                           .                                                                           
وافقة كما متثل القيم االجتماعية لدى األفراد أمهية ابلغة يف التأثري على اجتاهات وآراء األفراد إزاء األمور احلياتية اليومية. إذ نرى م

لزوجته وبناته ابخلروج عند الضرورة، سوا الريف .على عكس ما كان سائدا  الزوج السماح  أو  يف األسرة   ء كان ذلك يف احلضر 
سنة(: "نعم أمسح البنيت وزوجيت    52اجلزائرية التقليدية وهذا ما أكد عليه أغلبية املبحوثني يف إجابتهم، حيث أجاب مبحوث )

 أما الزوجة فتخرج لزايرة األقارب واجلريان".  ابخلروج عند الضرورة ألن ابنيت تدرس يف اجلامعة وهي خترج للدراسة وشراء مستلزماهتا،

  كان خمتلطا    لذلك تبدو القيم الروحية األخالقية املتمثلة يف القيم الدينية ذات أمهية مقارنة ابلقيم املادية، إال أن الدين قدميا  
 طأ يف طرق السلوك املختلفة. ابلعرف، ابعتبار أن العرف هو تلك العادات اليت تتضمن درجة مرتفعة من الشعور ابلصواب أو ابخل

تعترب (210، ص 2004)مصلح،   اليت  املعايري  و  القيم  من  ويزودهم إبطار  األفراد  تكامل شخصيات  يساعد على  الدين  أما   .
سنة(: "نعم الدين    52وهذا ما أكد عليه بعض املبحوثني حيث أجاب مبحوث )  (156، ص2004)مصلح،  موجهات للسلوك.  

تط لكن  القدم  منذ  مبحوث  وجد  أجاب  والشعوذة". كما  واخلرافات  ابلبدع  اختلط  بل  صواب  على  دائما  يكن  مل  تعاليمه  بيق 
فإن الناس    ابلدين مل تكن األسر تعرف الكثري من األمور الدينية، أما حديثا    آخر)مستوى التعليمي اثنوي(: "قدميا كان العرف خمتلطا  

أصبحوا متأثرين ابلدين وذلك من خالل مشاهدهتم للقنوات الدينية اليت تعرض برامج دينية إضافة إىل الكتب الدينية". كما أجاب 
مبحوث آخر) مكان اإلقامة حضري(: "نعم اليزال يوجد أتثري القيم الدينية داخل األسرة اجلزائرية املعاصرة، الذي ميكن مالحظته 

 تفال األسرة ابملناسبات واألعياد الدينية، مع وجود احرتام للقيم األخالقية اإلسالمية". من خالل اح

من خالل إجابة املبحوثني نرى أن هناك أتثري للقيم الدينية داخل األسرة اجلزائرية، فاألسرة ال تزال تتبىن األخالق الروحية  
حلداثة الغربية وإفرازات التكنولوجيا املعاصرة. ومن هنا يبدو أن تطور اإلسالمية اليت تشكل إحدى عناصر هويتها رغم أتثرها بقيم ا

مصطفى  يسميه  ما  وهذا  التحديث،  إىل  والتطلع  التقاليد  ابحرتام  مزدوج  اجتماعي  ضغط  حتت  يسري  املعاصرة  اجلزائرية  األسرة 
حوثني من خالل إجابتهم أثناء وهذا ما أكد عليه املب  (232، ص 1984)بوتفنوشت،    بوتفنوشت جدلية التقليدي والعصري.  

الدراسة امليدانية حيث أجاب أحدهم )مكان اإلقامة حضري(:"حنن جيل واحد إىل حد ما سوى وجود بعض االختالفات السلوكية 
سنة(:"اجليل القدمي جيل حمافظ حمرتم لعادات وتقاليد األجداد الذين    42اليت أحدثتها التكنولوجيا". كما أجاب مبحوث آخر) 

حياهتم متزنة ومتضامنني رغم أن التعليم كان شبه منعدم، على عكس جيل األبناء الذي نرى أنه جيل قل فيه االحرتام لتلك كانت 
 العادات والتقاليد وذلك من خالل تطور وسائل اإلعالم واالتصال، وهو جيل متأثر ابلثقافة الغربية". 

ظ على بعض العادات والتقاليد والقيم الدينية اليت مت توارثها عرب األجيال،  أخريا نرى أن األسرة اجلزائرية املعاصرة، ال تزال حتاف
إال أن هناك بعض القيم اليت مت تبنيها من قبل أفراد األسرة كحرية اختيار الزوجة أو الزوج واختيار نوع اللباس وبعض القيم األخرى 

مبنتجات التكنولوجيا املعاصرة، وطبعا هذا الواقع يعترب كمؤشر عن اليت نتجت عن احتكاك اجملتمع اجلزائري ابلثقافة الغربية وأتثره  
 اجتاه اجملتمع حنو تغري اجتماعي بنيوي، أثر بشكل كبري على النظام القيمي لألسرة اجلزائرية.
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 . خامتة: 8
يشهدها اجملتمع وحيدث التغري االجتماعي ظاهرة أساسية تتميز هبا احلياة االجتماعية، وهو يشري إىل كل التحوالت اليت  

 نتيجة لعوامل متعددة ومتنوعة.

واجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات املعاصرة شهد تغريات مست خمتلف جماالت احلياة ومظاهرها وانعكست نتائجها على 
 .ومؤسساته االجتماعية خصوصا   عموما  بناء اجملتمع هبياكله 

ذ تعترب اخللية األوىل اليت يقوم عليها البناء االجتماعي. وقد عرفت هذه املؤسسة ومن بني هذه املؤسسات االجتماعية األسرة إ
تطورات من الناحية البنائية والوظيفية مع تطور الزمن، وأصبحت تشهد اختالفات يف وظائفها يف احلاضر مقارنة مبا كانت عليه يف  

 املاضي. 

يث البناء والوظيفة. إذ حتولت من أسرة ممتدة إىل أسرة نووية،  لقد شهدت األسرة اجلزائرية التقليدية بعض التطورات من ح
 تبعا  عن األسرة األصلية. و   واجتماعيا    لكن رغم ذلك بقيت هذه األسرة النووية أسرة مصغرة غري انعزالية، أي غري مستقلة عاطفيا  

لتعليم والعمل، لكن هذا ال يعين ختليها عن لذلك تغريت مكانة املرأة ودورها داخل األسرة، حيث أصبح هلا احلق يف اخلروج إىل ا
وابلنسبة للعالقات األسرية وتوزيع السلطة، فقد عرفت بعض التحوالت حيث  دورها األصلي داخل األسرة كوهنا زوجة أو ربة بيت.

التقليدية تفرض   أصبحت تقوم على املشورة، فال يزال الرجل ابعتباره رب األسرة حيافظ على سلطته ومكانته وال تزال بعض القيم
 وجودها.

أما عن عالقة التغري االجتماعي بنظام القيم األسرية داخل اجملتمع اجلزائري، هو أنه رغم أن هذا اجملتمع قد شهد تغريات 
م  اجتماعية سريعة، إال أن األسرة اجلزائرية املعاصرة ال تزال حتافظ على قيم وعادات وتقاليد السلف مثل تقاليد الزواج وبعض القي

الدينية مثل االحتفال ابملناسبات واألعياد الدينية. كما أنه ورغم بعض التحوالت اليت أصبحت تشهدها هذه األسرة، إال أهنا تعترب  
 تغريات بطيئة مقارنة ابلتغري االجتماعي الذي يشهده اجملتمع اجلزائري بشكل عام. 
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