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هدفت الدراسة للتعرف على التغيرات التي طررأت علرى المررأل الارحراوية الريايرة التري

تبنت مشروع تنموي ،وذلك على المستوى االجتماعي واالقتاادي وتم تطبيق الد ارسرة
علرى عينررة قارردية مكونررة مر  84مبحوثررة،م بلديررة فقررارل الررزوى بررداةرل عرري اررال

واليررة تمن ارسررت ،فقررد تررم االعتمرراد علررى المررنوت الوارراي وتررم اسررتخدام االسررتبيا كر دال
لجمررا البيانررات ،حير

كشررات نترراةت الد ارسررة أ هنرراك تغيررات حاررلت علررى المسررتوى

االقتاررادي ومسررتوى الع قررات اوس ررية واالجتماعيررة للم ررأل الاررحراوية ،وكررذا تحس ر
في اووضاع المعيشية لوا .
الكلمات المفتاحية :التغير االجتماعي ،المرأل ،مشاركة المرأل في التنمية.

Abstract
The purpose of the study was to identify the changes that had
taken place in the rural Saharan women who had adopted a
development project at the social and economic level. The study
was applied to a sample of 48 respondents from the city of Ein
Saleh, the state of Tamanast, which was based on the descriptive
approach and was used The form as a tool for data collection.
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The results of the study revealed that there had been changes in
the economic, family and social relations of Sahrawi women as
well as in
Keywords:Social Change, Woman, Women' S Participation In
Development
أوال :االطار المنهجي للبحث

-2مدخل :

يبدو لنا المجتما مستق ار وساكنا بينما هو في تغير مستمر ،قد يكو بطئ أو

سريعا في جميا أوجه الحيال المعاشة ويظور ذلك م خ ل تغيرات في اودوات
ووساةل النقل واالتااالت أوفي الع قات االجتماعية والتنظيمات كالتغير في

اوشكال العاةلية والبناء اوسري وتغير النظام التعليمي والسياسي،هذا ما يمكننا أ

نعبر عنه ب نه تغير اجتماعي كما جاء في فكر اب خلدو حي

يشير الى حالة

التااعل االجتماعي بي عناار المجتما و البنى المشكلة له ،بدافا ضرورل الحيال
االجتماعية والطبيعة االجتماعية لناس البشرية ،وحسب فكره  «:االجتماع اإلنساني
ضروري ويعبر الحكماء ع

هذا بقولوم "اإلنسا

مدني بالطبا" أي البد له م

االجتماع  ........اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر ع االجتماع اإلنساني

الذي هو عم ار العالم ،وما يعرض لطبيعة ذلك العم ار م اوحوال مثل التوحش
والتآنس والعابيات وأاناف التغلب للبشر بعضوم على بعض وما ينش ع ذلك
م الملك والدول وأمراةوا وما ينتحله البشر ب عمالوم ومساعيوم م الكسب والمعاش
وللعلوم والاناةا وساةر ما يحد

في ذلك العم ار بطبيعته م اوحوال.»1

هذا ما تتميز به ظاهرل التغير االجتماعي الذي يخص الجماعة كما أنه يشمل

التنظيم االجتماعي في بعض مكوناته ويحد

هذا في اطار زمني يتضم

االستم اررية فالتحوالت يجب أال تكو عابرل وسطحية ،2فمعظم دول العالم تمر اليوم
بنقلة حضارية كبيرل،ذات ع قة قوية بقضية التغير االجتماعي والسياسي فالتحرك

نحو الديمقراطية والمشاركة االجتماعية والسياسية أابحت هدفا ثابتا وي تطور
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اجتماعي حقيقي في تلك المجتمعات ،الذي يؤدي بدوره وبشكل تدريجي الى
التنمية،لذلك تحاول القوى التغيرية في المجتمعات النامية ودول العالم الثال

الضغط

على اونظمة التقليدية للحاول على حق المشاركة ،في اوجه الحيال االجتماعية،
والمرأل في دول العالم الثال

جماعة ،لك

في محاوالت تسعى للحاول على حقوا كارد أو

دورها في التنمية مرهو بوضعوا االجتماعي ،وهذا التطلا كذلك

مرهو بطبيعة السلوك فدراسة المشاركة االقتاادية للمرأل هي دراسة لمشاركة طاقات
المجتما في عملية التنمية ،فالمجتما الذي يوظف م

رجال ونساء يكو النمو

االقتاادي واالجتماعي متزايد وخارج نطاق اوزمة ،مما يقدمونه م طاقات مضافة
للمجتما 3،هذا ما تسعى اليه الجزاةر وهو محاولة تغير حيال الارد والمجتما بتحسي

ظروفه المعيشية والقضاء على الاقر والجول واالرتقاء بالعاةلة الجزاةرية خااة
المناطق الرياية ،وذلك باستغ ل الموارد المادية والبشرية والتطور العلمي وتاعيل
برامت تنموية والتي تنص على اإلنعاش االقتاادي الذي يتمحور حول اونشطة
الموجوة لدعم المؤسسات واونشطة الا حية.

كما خص بتعزيز المالحة العامة في ميدا

الري والنقل ،وتنمية الموارد

البشرية م أجل تحقيق تنمية محلية قاد انشاء محيط م ةم إلدماجه في االقتااد
العالمي فوي موجوة بتوزيا توازني للتجويزات واونشطة ذلك باستغ ل التطور
العلمي والبرامت التنموية التي يستايد منوا المواط

في كافة التراب الوطني ،وما

يلات االنتباه هو االهتمام بالمرأل ومحاولة ادماجوا في النشاط االقتاادي وكذا

السياسي ،فإذا كانت بعض الدراسات ترى أ الدور التقليدي للمرأل الذي ينحار في
المنزل والقطاعات والخدمات الغير الرسمية والتي ال يمك قياسوا احااةيا ،يقلل م
أهمية دورها في التغير االجتماعي وأنوا طاقة معطلة داخل اوسرل اذ ال مجال

لمشاركتوا في التنمية اال في اإلطار العام فإ الرؤية اإلس مية ترى في المقابل في
اوسرل قطاعا موما للتنمية وبناء اقتااد تحتي مستقل ال يقل في اوهمية بل قد

ياوق جوود التغيير المؤسسي.4
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ف هتمام بالمرأل ومشاركتوا اجتماعيا واقتااديا وسياسيا في البرلمانات
والندوات يعد حاف از الستغ ل قدراتوا الاكرية والتارغ وعمال خارجية،مما يضاي
عليوا تغير في أسلوب حياتوا المعتاد ،فالنساء اللواتي تقدم

بالمطالبة بقروض

ماغرل تنموية وتبنوا مشاريا كانوا محل اهتمامنا ،وذلك بإجراء دراسة على النساء

القاطني

ببلدية فقارل الزوى عي

اال ،والية تمنراست اللواتي استاد

م

التسوي ت المقدمة م طرف الدولة ،فتكونت عينة الدراسة م  84امرأل مبحوثة
اللواتي شارك في الدراسة،م خ ل االجابة على اوسةلة المستعملة لجما البيانات
وقد اعتمدنا الطريقة القادية في اختيار أفراد العينة،مستعيني بالمنوت الوااي الذي
يسم

بواف طبيعة الع قة بي

تبني المشروع والتغيرات المااحبة على المرأل

الاحراوية،وذلك بطرح السؤال اوتي :

_ ما هي التغيرات الحاالة على المرأل الاحراوية المتواجدل في فقارل الزوى بعد

تبني مشروع تنموي؟
والذي يتارع منه ث

أسةلة فرعية وهي :

-

ما هي التغيرات الحاالة لدى المرأل الاحراوية المتبنية لمشروع تنموي في

-

ما هي التغيرات الحاالة لدى المرأل الاحراوية المتبنية لمشروع تنموي في

-

ما هي التغيرات الحاالة لدى المرأل الاحراوية المتبنية لمشروع تنموي

فقارل الزوى على المستوى االقتاادي؟

فقارل الزوى على مستوى الع قات اوسرية واالجتماعية ؟
في فقارل الزوى على مستوى أوضاعوا المعيشية؟
-1فرضية الدراسة:

أدى تبني المرأل الاحراوية لمشروع تنموي باقارل الزوى الى حدو

جملة م

التغيرات لديوا على المستوى االقتاادي ومستوى الع قات اوسرية واالجتماعية
وكذا تحسي أوضاعوا المعيشية .
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ثانيا:االطار النظري

- 2مفهوم التغير االجتماعي

يدل لاظ تغير في اللغة العربية على معنى التبدل والتحول "،تغير :تحول

غير_ يقال (:م يكار
وتبدل .تغايرت اوشياء :اختلات ...الغير،أغيار :االسم م ّ
باهلل يلقى الغير) أي تغير الحال وانتقالوا م الا ح الى الاساد،5كما يعطي
ماطل ( )changeفي اللغة االنجليزية أما معنى االخت ف في أي شيء يمك
م حظته في فترل زمنية معينة ،ويعرف *ولبرت مور* ( )mooreالتغير االجتماعي
ب نه" تبديل للبناءات االجتماعية أي لنماذج الاعل و التااعل االجتماعي ،متضمنا
نتاةت هذه البناءات وما ياا عنه مجسما في القوالب (قواعد السلوك) والقيم والناتت

الثقافي والرموز"
ووظياة،وتكو

6

فالتغير يعني تحويل بنية المجتما بما تضمنته م

بناء

النتيجة تحول السلوك االجتماعي لألفراد في ناس المجتما م

ممارسات سابقة الى ممارسات الحقة أو جديدل،ظور في نماذج الاعل االجتماعي
نتيجة االحتكاك بي

اوفراد،وما ينتت عنه م

نماذج جديدل للسلوك

االجتماعي،وتجدر اإلشارل الى أ ااط ح التغير االجتماعي قد استخدم أول مرل
وباورل عرضية في كتابات *آدم سمي * وعلى اوخص في كتابه المشوور (ثرول
اومم ) الذي نشر في القر الثام عشر ،لك لم ينتشر وياب واسا التداول اال
بعد نشر علم االجتماع أ

هذا التغير االجتماعي ماووما متحر ار م

التقييم وال

يرتبط بااات موجبة أو ااات سالبة،اتاق ما *اوجبر *البعض وعارضه
آخرو .

لوذا ومنذ ظوور هذا الماووم أول مرل والعلماء يقدمو تعار يف وتحلي ت
متعددل ومختلاة له،يمك القول أ التغير االجتماعي بمعناه العام يشمل التغيرات
البناةية في جميا أنواع الع قات االجتماعية وأطرافوا،والتغيرات الثقافية بكل ما يشمله

معنى الثقافة م معاني وأفكار وقيم وأدوات ومواضيا7ويتجسد ذلك في ظوور قيم
جديدل م

عادات وتقاليد تتبعوا،واندثار القيم القديمة أو ضعاوا،وبالتالي تتغير

الرموز الثقافية في المجتما،فينعكس ذلك على كل مجاالت المجتما،يرى الباح
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ماطاى الخشاب أ « التغير االجتماعي كل تحول في النظم واونساق واوجوزل
االجتماعية سواء كا

ذلك في البناء أو الوظياة،ولما كانت النظم في المجتما

متكاملة بناةيا ومتساندل وظيايا ،فإ أي تغير يحد

في ظاهرل ال وأ يؤدي الى

سلسلة م التغيرات الارعية التي تايب معظم جوانب الحيال بدرجات متااوتة » ناوم

م هذا التعريف أ التغير بالنسبة للباح
االجتماعية م حي
البعض،بحي

يكم في تحول جميا النظم واوجوزل

البنية والوظياية،نظ ار لتكامل نظم المجتما ومساندتوا لبعضوا

ال يستطيا أي نظام العمل وحده،لذلك فكل تحول أو تبديل يحد

ظاهرل معينة تاحبه تحوالت فرعية تحد

بدرجات متااوتة.

في

في شتى مناحي الحيال االجتماعية،لك

 1المرأة:جما ماردها نساء م غير لاظوا،مؤن

الرجل ،هذا المعنى اللغوي والمرأل
8

إصطالحا:هي المرأل التي تبذل جودا فكريا أو عضليا مقابل أجر مادي ،أما عدنا
9

أبو مال يعرف المرأل ب نوا كيا انسا مستقل تتمتا بالقيمة اإلنسانية كاملة ولوا

حقوق وعليوا واجبات.10
التعريف االجرائي:

التغير االجتماعي:نقاد بالتغير االجتماعي في بحثنا هذا مجموع التغيرات الحاالة
على المستوى االجتماعي واالقتاادي للمرأل الرياية الاحراوية القاطنة في والية

تمنراست داةرل عي اال بلدية فقارل الزوى.

المرأة الصحراوية:المقاودل في بحثنا هذا المرأل المقيمة في احراء الجزاةر،التي

تقيم ببلدية فقارل الزوى عي اال والية تمنراست،التي تتميز بخااةص تميزها ع
المرأل في المدينة.

-1مشاركة المرأة في التنمية االجتماعية واالقتصادية
 2-1دوافع مشاركة المرأة في التنمية

 2-2-1الدوافع االقتصادية :يعتبر الدافا االقتاادي أو المادي م أكثر الدوافا
قول ،م حي

التج معظم النساء الى العمل خارج بيوتو اذ يعتبر هذا اوخير

يساهم في ناقات المعيشة اوسرية خااة اوسر ذات الدخل المنخاض.
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 1-2-1الدوافع الشخصية:يعتبر الدافا الشخاي للمرأل،تعبير ع خروجوا للعمل
م

أجل اثبات كااءتوا وقدرتوا في انجاز اوعمال التي كانت حك ار على

الرجل،ويظور ذلك خااة بالنسبة للمرأل العاملة و المتحالة على شوادات عليا في
التعليم ،و هذا اوخير في حد ذاته ال يحقق الحاول على العمل فقط بل هو
وسيلة لتحقيق هدف أو طموح شخاي للمرأل التي تعمل خارج المنزل كما أ العمل
يساعد المرأل على مواجوة اعوبات ومشك ت الحيال ،م جوة وم جوة أخرى فوو

يقتضي على وقت الاراغ الذي تعاني منه.

 3-1-2دوافع تحقيق الذات  :ويتض هذا الدافا م خ ل خروجوا للعمل خارج
المنزل ،م أجل القضاء على الوضا التقليدي الذي يضعوا فيه المجتما وم خ له

تتحدد وظياتوا باعتبارها ربة بيت وزوجة وأم وطاال ،وعليوا العبء اوكبر في
التنشةة االجتماعية ،اضافة الى تاضيل الكثيرات القيام بعمل منظم ع القيام ب عمال
المنزل وتجد في ذلك حرية.
 4-2-1الدوافع االجتماعية :يعتبر التانيا م اوسباب الرةيسية والجوهرية وراء
خروج المرأل للعمل ونه أتاح لوا الكثير م

الارص ،اضافة الى ذلك التطور

التكنولوجي واختراع أدوات الكورومنزلية التي ساعدت على توفير وقت الاراغ لدى

الزوجة ،اضافة الى سوولة الحاول على المنتجات واالمكانيات التجارية كاوطعمة
المحاوظة وغيرها ،فكل هذه العوامل مكنت المرأل م

تخايف متطلبات اوسرل

ومسؤولياتوا وساعد المرأل على القيام بدور ربة المنزل وأم أيضا وبدور عاملة تكسب

دخل آخر ،زد على ذلك مستواها التعليمي م جوة أخرى ،مكنوا م ايجاد فرص
العمل المناسبة لوا ف اب هذا اوخير ال يحتاج الى القول الجسمانية كما كا م

قبل بقدر احتياجه للموارل والتدريب.11
ثالثا :االطار الميداني

أوال :وصف خصائص عينة الدراسة

المجال المحدد لدراسة هو احدى البلديات التابعة لداةرل عي

اال

بوالية

تمنراست ،هي بلدية فقارل الزوى الواقعة بالشمال الشرقي لمقر الوالية على بعد
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عاامة الوالية و82كلم م

مدينة عي

اال ،تتميز بطابعوا

الرياي،أما فيما يتعلق بخااةص العينة فيمك حارها فيمايلي:
-1الس ر  :لرردينا أكبررر نسرربة م ر أف رراد عينررة بحثنررا سررنو الحررالي ينحاررر فرري الاةررة
العمريرة  84-87سرنة بنسربة ، % 30.3تليورا الاةرة العمريرة  34-37والاةرة مر 37

ف كثر بنسبة .%31.23

-2الحالة المدنية:سجلنا أكبر نسبة عند المبحوثرات اللرواتي حرالتو المدنيرة متزوجرات
بنسرربة قرردرت ب ،%83,03ثررم تليوررا نسرربة  %20.74تمثررل النسرراء العازبررات،ثم تليوررا
النسر ر رراء المطلقر ر ررات بنسر ر رربة ،%11,11وت ر ر ر تي بعر ر رردها نسر ر رربة النسر ر رراء او ارمر ر ررل حي ر ر ر

تمثل.%12,73

-3المسرتوى التعليمي:وجردنا أ أكبرر نسرربة مر أفرراد عينتنرا لور مسرتوى تعلريم يقر أر و

يكتررب ،حي ر

يقرردر ب ،%81.11فبوررذا فالمسررتوى التعليمرري يقر أر و يكتررب كررا من روال

المستوى التعليمي وفرراد عينتنرا،ثم يليورا المسرتوى التعليمري االبترداةي بنسربة%31.23

بينما نجد نسبة % 4.33بالنسبة للمستوى التعليمري الثرانوي ونسربة  % 1.23بالنسربة
للمستوى التعليمي اومي وكذا ناس النسبة للمستوى التعليمي الجامعي.

-8المسرتوى المعيشري لعينرة الد ارسرة:ن حظ أ أغلرب المبحوثرات الارحراويات يعشر

مسررتوى معرري حسر بنسرربة مقرردرل بر ر ، %32,74ثررم تلو ر النسرراء الل رواتي ارررح ب ر

مس ررتواه المعيش رري متوس ررط بنس رربة ، %31,23ثر رم تر ر تي اللر رواتي مس ررتواه المعيش رري
ضعيف بنسبة ،%17,81وأخي ار وبنسبة ضرةيلة المبحوثرات اللرواتي اررح بالمسرتوى
الجيد للمعيشة.
-2بداية المشروع:لقد كانت بداية مشارعيو

عند حاولو

.2712
جدول رقم( : )1توزيع أفراد العينة حسب نوع المشروع
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م خ ل نتاةت الجدول أع ه ن حظ أ أغلب المبحوثات كا اتجاهو نحو
مشروع الخياطة بنسبة مقدرل ب ،%31,23ثم تليوا المبحوثات اللواتي تبني مشروع
النسيت بنسبة  ،%23ثم ت تي المبحوثات اللواتي اتجو نحو انا الحلويات بنسبة
قدرت ب  ،%17,81وأخي ار المبحوثات اللواتي مشروعو يتمثل في انا الاخار

بنسبة . %4,33

ن حظ تنوع في اونشطة الحرفية بالنسبة للمبحوثات وهذا حسب قدراتو
الشخاية فبعض الحرف تكو متوارثة م اوموات والجدات كالنسيت أو اناعة
الاخار كما ارحت احدى المستايدات بقولوا  :أنا أديت الانعة م جدتي

أنوا تعلمت الحرفة م عند جدتوا.

جدول رقم (: )1توزيع المبحوثات فيما يخص الذي استشرنه قبل المشروع
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م خ ل الجدول أع ه يتبي لنا أ معظم المبحوثات استشر أزواجو قبل
بداية المشروع بنسبة قدرت ب ،%81.0ثم تليوا المبحوثات اللواتي لم يستشر أحد
في ذلك بنسبة ،%22.4تليوا المبحوثات اللواتي قم باستشارل الطالب بنسبة مقدرل

ب  ،%27.4تليو

المبحوثات اللواتي استشر اوب بنسبة ،%1.3ثم اللواتي

استشر الجارل بنسبة ،%8.2وأخير اللواتي استشر اوخت واوخ بناس النسبة وهي
.%2.1
ا هذا التباي فيما يخص االستشارل في موضوع القرض واالنط ق في المشروع
بالنسبة للمبحوثات ،يكو حسب كل حالة أو وضعية المرأل والمرجعية التي يثقو

فيوا ،ف حظنا توجه بعض المبحوثات الى الطالب الذي يدرس القرآ في المنطقة

،واستشارته حول فكرل القرض اذا كانت ح ل أو حرام ،قد ارحت احدى المبحوثات
بذلك بقولوا ( :كي علمت بالقرض مشيت لطالب وسولتو كا ح ل وال حرام) أي :
عندما علمت بالقرض ذهبت الى مدرس القرآ وس لته اذا كا ح ل أم حرام.
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وهذا يعكس لنا احدى الخااةص التي ن حظوا في الريف ،وهو توجه اوغلبية م
سكا اورياف في عدل أمور الى الطالب ،واستشارته في أي شيء يريدو القيام به
جدول رقم ( : )3توزيع المبحوثات حول نجاح المشروع

م خ ل نتاةت الجدول أع ه يتبي لنا أ أعلى نسبة عند المبحوثات اللواتي
ارح ب

نجاحو في المشروع بعض الشيئ بنسبة  ،%31مقابل اللواتي نجح

في المشروع بنسبة قدرت ب  ،%34أما المبحوثات اللواتي ارح بعدم نجاحو

في المشروع فكانت النسبة .%1

 -1التغيرات الحاصلة على المرأة الصحراوية من خالل تبني المشروع

 2-1أدى تبني المرأة الصحراوية لمشروع تنموي إلى تغير إقتصادي
جدول رقم( :)4توزيع المبحوثات حسب تحسين أوضاعهن اإلقتصادية

م

خ ل نتاةت الجدول أع ه ن حظ أ

أغلب المبحوثات ارح

ب

وضعيتو االقتاادية تحسنت بنسبة قدرت ب  %80.4وناس النسبة للنساء اللواتي
ظروفو اإلقتاادية بعض الشيء،أما اللواتي لم تتحس ظروفو اإلقتاادية يمثل
نسبة.%8.2م

خ ل النتاةت نتوال الى أ

المادية الى اوفضل واوحس

المرأل غيرت م

مما يجعلوا تحقق العديد م

لديوا.وهو دور ايجابي بالنسبة لألسرل والمجتما.
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جدول رقم (:)1توزيع المبحوثات حسب نجاح المشروع وعالقته بتحسين األوضاع
االقتصادية

م خ ل الجدول أع ه ن حظ أ االتجاه العام للجدول يتجه نحو المبحوثات
اللواتي ارح
ارح

ب

حالتو

االقتاادية تحسنت أفضل م

قبل و كذلك اللواتي

بتحس الظروف بعض الشئ بناس النسبة التي قدرت ب ،%80.41مقابل

النساء اللواتي أجب بعدم تحسي ظروفو االقتاادية بنسبة .%8.11

عند ادخال المتغير المستقل المتمثل في نجاح المشروع سجلنا أكبر نسبة
للمبحوثات اللواتي ارح

بنجاح مشارعو

بعض الشئ وتحسي

ظروفو

االقتاادية بعض الشئ بنسبة قدرت ب ،%04.21مقابل أاغر نسبة للمبحوثات
اللواتي لم ينجح

.%4.14فتحسي

في المشروع وظروفو االقتاادية تحسنت بعض الشئ بنسبة
المستوى المعيشي االقتاادي بالنسبة لألسرل مرتبط بنجاح

المشروع،ومدى المد خول الذي تتحال عليه المرأل ،م

خ ل ما تنتجه م

سلا،لشراء ما يلزم وفراد العاةلة ،والمنزل ،فمشاركة المرأل في ميزانية البيت واعانة
الرجل في مواجوة المشاكل واالحتياجات الضرورية للعاةلة ،ينقذ االسرل م الاقر

والعوز المالي.

جدول رقم( : )6توزيع المبحوثات حسب مساهمتهن في مصاريف البيت بعد

المشروع
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م خ ل نتاةت الجدول أع ه يتبي لنا أ المبحوثات اللواتي يساهم في
ماروف البيت أحيانا فقط بنسبة ، %32.74ثم تليوا النساء اللواتي يساهم كثي ار
في ماروف البيت وبااة داةمة بنسبة مقدرل ب  ،%83.03وأخي ار المبحوثات

اللواتي ال يساه في ذلك بنسبة .8.11
م خ ل النتاةت نتوال الى أ في أغلب اوحيا المرأل الاحراوية في فقارل

الزوى أابحت تشارك الرجل في ميزانية اوسرل ،وهو كذلك دور ايجابي تضياه
المرأل الى اودوار الطبيعية لوا م انجاب وتربية وترتيب وتنظيف المنزل.

جدول رقم( :) 7توزيع المبحوثات حسب الحالة المدنية وعالقتها بمدى مساهمة
المبحوثات في مصروف البيت

ن حظ أ االتجاه العام للجدول يتجه أكثر عند المبحوثات اللواتي يساهم في
ماروف البيت أحيانا بنسبة قدرت ب  ،%32.74تليوا النساء المستجوبات اللواتي
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يساهم في ماروف البيت بااة أكثر بنسبة  ،%83.03وأخي ار اللواتي لم يساهم
فس ماروف البيت بنسبة ضةلة قدرت ب .%8.11
عند ادخال المتغير المستقل المتمثل في الحالة المدنية للمبحوثات سجلنا أكبر
نسبة قدرت ب  %17بالنسبة للمبحوثات المتزوجات اللواتي يساهم

أحيانا في

ماروف البيت ،مقابل أاغر نسبة للمبحوثات اورامل اللواتي يساهم أيضا بعض

اوحيا ب  .%8م نتاةت الجدول يتبي لنا دور المرأل المبحوثة في مشاركتوا في
مااريف البيت ،وهذا طبعاً يعود الى نسبة المسؤولية الى كل امرأل ،أو
حالة،فالعازبات مث ً نجد أغلبو

تحت وااية أو مسؤولية اوب أو اوخ أي رب

العاةلة،هو الذي يقوم بتوفير ما يلزم للبيت.

كذلك بالنسبة للنساء المتزوجات نجد البعض منو

م

يشارك

في ماروف

البيت وذلك في بعض الحاالت عند عدم توفر المال عند الرجل ،فاي هاته الحالة
المرأل تساهم في جلب أو شراء ما ينقص وهذا ما ارحت به احدى المبحوثات
المتزوجات بقولوا(:نشري أش يخص كي الرجل ما يكو عندو) أي :تشتري ما يلزم
عندما يكو الرجل ليس له نقود  .أما بالنسبة للنساء المستايدات المطلقات واورامل
فنجده يساهم في ماروف البيت بااة داةمة وذلك لثقل المسؤولية التامة ،على
أفراد أسره

في توفير ما يلزم م

حاجيات كالغذاء واللباس وغير ذلك ،فتتوزع

اودوار والمسؤوليات داخل اوسرل على حسب مكانة الشخص في العاةلة وهذه
المسؤوليات ومشاركة المرأل في ماروف البيت يكسبوا سلطة ق ارريه في العديد م

الق اررات العاةلية والمجتما الذي تعيش فيه.

-3أدى تبني المرأة الصحراوية لمشروع تنموي إلى عدة تغيرات على مستوى
العالقات األسرية

2-3التغيرات الحاصلة على مستوى العالقات
جدول رقم ( :)8توزيع المبحوثات حول ما إذا كن أصبحن يتخذن قرارتهن في
األسرة بعد المشروع
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م خ ل الجدول أع ه ن حظ أ معظم المبحوثات أجب أنو أابح يتخذ
ق ارراتو ع السابق أي بعد المشروع بنسبة قدرت ب ،%00.1مقابل المبحوثات

اللواتي ارح ب نو لم يتغير شىء في اتخاذ قرراتو ما العاةلة أو اوسرل وذلك

بنسبة .%22.4فنجد أ اوغلبية الساحقة م المبحوثات في فقارل الزوى اجب أنو

أابح يتخذ ق ارراتو ع السابق،فيما يخص اومور التي تتحاور فيوا العاةلة ،أو
لمشاركتوا الاعالة في بعض المجاالت المختلاة كمشاركتوا في الق اررات الخااة

بتحديد مااريف الدخل وتوزيا الميزانية وعلى بنود اإلنااق واالدخار ،وزواج اوبناء
وغيرها م الق اررات ،وهذا نتيجة اونشطة االقتاادية والثقافية للمرأل.
جدول رقم ( :) 9توزيع المبحوثات حسب ما إذا كانت عالقة المبحوثات تغيرت بعد
المشروع مع أفراد أسرهن.

م
ع قتو

خ ل نتاةت الجدول أع ه يتض
ب فراد أسره

أو العاةلة قد تغيرت بعد المشروع بنسبة قدرت ب

،%03مقابل المبحوثات اللواتي ارح

بنسبة .%23

لنا أ

أغلب المبحوثات ارح

ب

أ

ع قتو

ما أفراد أسره

كما كانت

م خ ل هذه النتاةت نجد أ المرأل الاحراوية غيرت م موقعوا ومكانتوا
داخل اوسرل وما أفراد العاةلة م خ ل مشاركتوا في الدخل أو ميزانية البيت ،مما
تنتجه م عملوا االضافي المتمثل في المشروع.
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-4أدى تبني المرأة الصحراوية لمشروع تنموي إلى تحسن األوضاع المعيشية لها
جدول رقم ( :)01توزيع المبحوثات حسب زيادة متطلباتهن الشخصية بعد
المشروع

م خ ل الجدول أع ه يتبي

لنا أ معظم المبحوثات زادت متطلباتو بنسبة

قدرت ب  ،%07.4مقابل نسبة المبحوثات اللواتي لم يرغب في ذلك بعد المشروع
بنسبة .%24.2
بعد القيام بالمشروع وحاول المرأل على دخل ،يجعلوا تزيد م

متطلباتوا

الشخاية ويزيد م طموحوا للحاول على ما كانت تتمناه م قبل ،كما ارحت
احدى المبحوثات بذلك بقولوا (:قبل ماندير هاد لخياطة ماكنت نخمم وال نطما باش
ندير خواة وال سلسلة با بعد ما وليت نخيط ونبيا وليت نبغي نجدد وندير واش
باغية م الدهب) .أي قبل هذه الخياطة لم أك أفكر أو أطما ب

أشتري خاتم أو

سلس ل لك بعدما أابحت أخيط وأبيا أابحت أريد التجديد وشراء ما أرغب فيه

م الحلي).
جدول رقم ( :)22توزيع المبحوثات حسب األشياء اللواتي أضفنها بعد المشروع
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م خ ل نتاةت الجدول أع ه يتض لنا أ معظم المبحوثات أضا اوجوزل
الكورومنزلية بنسبة قدرت ب ،%31.23ثم تليوا اللواتي أضا أفرشة وأثا

منزلي

بنسبة ،%11.11وهي ناس النسبة للمبحوثات اللواتي ارح ب نو لم يضا شيئ
ثم المبحوثات اللواتي ارح ب نو أضا ما يخص اوواني بنسبة .%17.81
ن حظ أ المرأل تساهم في ميزانية البيت وذلك بإضافة اوشياء التي تنقص في

منزلوا أو هي بحاجة اليوا،أما النساء المبحوثات اللواتي لم يضا

شيء فكانت

ماارفو تقتار في الغذاء كما ارحت احدى المبحوثات بقولوا«:أللي ندخل م
دراهم يمشوا أال في لوكيل»أي :أ كل ما تتحال عليه م نقود فوي تارفه في
الم كل والمشرب.
ثانيا :نتائج الدراسة

لقد خل ات نتاةت الدراسة في جملة م المؤشرات التي بينت التغير الحاال لدى

المرأل الاحراوية المتبنية مشروع تنموي باالستاادل م

الزوى وذلك م خ ل :

القرض الماغر في فقارل

أ  :التغير م الناحية االقتاادية للمرأل وذلك بمساهمتوا في مااريف البيت بنسب
 % 32.74بالنسبة للمبحوثات اللواتي يشارك في بعض الحاالت فقط ،لك هناك
م يساهم بشكل داةم بنسبة ، %83.03كذا نجاح المشروع لو أدى الى تحس
اووضاع االقتاادية بنسبة . %80.4
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ب :فيما يخص تغير في مستوى الع قات اوسرية واالجتماعية للمبحوثات وذلك
بمشاركتو في انا القرار بنسبة .% 00.1

ت :تحس المستوى المعيشي للمرأل الاحراوية المتبنية مشروع بإضافة اوشياء التي
كانت تنقاوا في البيت ك اوجوزل االلكترونية و وفرشة وغير ذلك ،أيضا ما

تتمناه كالذهب مث .

ومؤشرات الدراسة نستطيا القول ب

م خ ل ما سبق م نتاةت البح

تغيرات حاالة على المرأل المتبنية مشروع،بداية م
المشروع فوذا دليل على تحرر المرأل م

هناك

كونوا فكرت وشرعت في

سلطة اآلخري

والتوجه ل ستق ل

االقتاادي الاردي،والتغير الحاال هو كذلك تحسي ظروف الحيال وذلك بمشاركتوا

بالدخل وتوفير االحتياجات االساسية والكماليات،كما تبي

لنا تغير على مستوى

ع قات المرأل ومشاركتوا في الق اررات التي لم تك تشاور فيوا م قبل،لك يبقى هذا

التغير ضعيف وغير قوي ،بحكم المناخ أو الوسط االجتماعي الرياي الذي تعيش فيه
المرأل الاحراوية والذي يحد م تحركاتواباقارل الزوى بعي اال .

ثالثا :خاتمة وتوصيات البحث

ركزت هذه الدراسة في هذا الجزء على معرفة التغيرات الحاالة للمرأل الاحراوية

الرياية المتبنية مشروع تنموي م خ ل القرض الماغر،وتوالنا في تحليل وتاسير

نتاةت البح ،الى وجود بعض التغيرات في حيال المرأل على مستوى الع قات االسرية
والعاةلية ،في فرض بعض الق اررات والمشاركة فيوا،بعد ا

أاب

لديوا مدخول

والمشاركة في مااريف متعددل للبيت،وكذا تحسي الظروف المعيشية خااة بالنسبة

لنساء المبحوثات اللواتي نجح في القيام بالمشروع وعلى غرار ذلك هناك مطالب
للمبحوثات يمك اعتبارها توايات تمثلت في فت أسواق لتسويق السلا وكذا توفير
النقل وتقريب المواد اوولية في المنطقة،اومر الذي ياعب عمل المبحوثات فو

يتنقل م فقارل الزوى الى عي اال التي تبعد 83كلم إلحضار المواد اوولية التي

يحتجنوا،أو يمنع

في غالب اوحيا

فالقروض المقدمة وفراد مجتما البح

م

الذهاب،اضافة الى ذلك نسبة التمويل

اغيرل جداً وغير كافية لتوفير ما يلزم لنجاح
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مشروع،كذا مطالبة المبحوثات بات ورشات تدريبية فوي تحتاج لعناية فكرية وتدريبية
لسير المشروع،هذا ما يجب أ

توفره الجوات المعنية للوكالة في توفير مراقبي

ومسيري يعملو على تدريب النساء ومرافقتو خ ل عملية القيام بالمشروع وفي
اوخير نجد طلب توعية اوهل وهذا راجا لطبيعة البنية االجتماعية الرياية،التي تحدد
أدوار المرأل على حسب العادات والتقاليد وأي تغير في هذا النظام سيجد الرفض

واعوبات لموافقة اوهل وحتى اوطراف الخارجية م المجتما المحلي،فكل هذه
المطالب تعد معوقات أساسية لنجاح المرأل في الريف وتغير حياتوا لألفضل.
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 ،2773،ص ص . 31،32

 -2رحالي حجيلة ،التغير االجتماعي في المجتمع الجزائري،الماووم والنموذج،
مجلة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة محمد خيضر،بسكرل

الجزاةر،العدد السابا جوا  ،2717،ص .8
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ثريا

تيجاني،وسائل
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-9تيركي حسا ،حجام العربي،األبعاد االجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة
الجزاةرية في العملية التنموية،تقرير علمي،جامعة سطيف بدو سنة،ص 1.

 -17عدنا

أبو مال

،معجم علم االجتماع ،دار المشرف الثقافي،عما

اورد ،بدو سنة،ص .02

-11كاميليا
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الاتاح،سيكولوجية

الحديثة،مار،1448،ص .214
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