
دراســة عاقــات النــوع االجتامعــي داخــل العائلــة مــن خــال دور 	 

ــة، خاصــة منهــا  كل مــن الرجــال والنســاء داخــل املؤسســة العائلي

ــة يف  ــل العائل ــن داخ ــوارد ودور الوالدي ــر امل ــة بتدب ــك املتعلق تل

ــال؛ ــة األطف تربي

 تحليــل العائلــة باعتبارهــا مؤسســة للتنشــئة اإلجتامعيــة والرتبيــة 	 

والتكويــن ونقــل القيــم والتوجيــه؛

ــش 	  ــروف عي ــتوى وظ ــول مس ــاكنة ح ــف الس ــم ملواق ــع تقيي وض

عائاتهــم وحــول معرفتهــم بحقوقهــم وانشــغاالتهم واهتامماتهــم 

ــة؛ ــبكات العائلي ــول الش ــدة ح ــم الجدي ــة إىل تصوراته باإلضاف

دراسة التحوالت العائلية وتأثرها عىل السكنى والسكن	 

البحث الوطني حول العائلة

    أهداف البحث الوطني حول العائلة 

ميكن تلخيص أهداف البحث الوطني حول العائلة كاآليت :

ماحظــة التغــرات التــي طــرأت عــىل البنيــات العائليــة )ســرورات 	 

انتقــال األرسة لنموذجهــا النــووي، مســتويات مقاومــة منــوذج 

العائلــة املمتــدة، منــاذج جديــدة لــأرسة( وتأثراتهــا عىل الســلوكيات 

ــيو-اقتصادية للســاكنة؛ ــة والسوس الدميغرافي

دراســة مســارات الشــبكات العائليــة وتقييــم الرشائــح العائليــة مــن 	 

حيــث األمــن والتضامــن العائــي والتضامــن بــن األجيــال؛

ــن األرس والعائــات 	  ــن وتفتــت و إعــادة تكوي ــة تكوي دراســة عملي

ــة؛ ــة للســاكنة املغربي ــاط مــع الســلوكيات الدميغرافي بارتب

دراســة الحركيــة الجغرافيــة للســكان يف إطــار القــرار العائــي 	 

وبارتباطهــا مــع التحــوالت السوســيو-اقتصادية والدميغرافيــة للنــواة 

ــة؛ العائلي



منهجية البحث 
سيشمل البحث الوطني حول العائلة 2021 

عينة تقدر ب 12.000 أرسة متثل مختلف 

الطبقات اإلجتامعية وجهات اململكة.

ــدة مــن  ــة الســامية للتخطيــط إنجــاز نســخة جدي ــزم املندوبي تعت
ــن  ــة م ــي الثاني ــنة 2021، وه ــة س ــول العائل ــي ح ــث الوطن البح
نوعهــا بعــد البحــث الــذي أنجــز ســنة 1995، وذلــك بغيــة رصــد 
ــىل  ــواء ع ــة س ــة املغربي ــهدتها العائل ــي ش ــرات الت ــف التغ مختل
ــلوكات  ــىل الس ــا ع ــم أثاره ــا، وتقيي ــا أو تنظيمه ــتوى تركيبته مس
الدميغرافيــة والسوســيو-اقتصادية للســاكنة املغربيــة، مــام سيســاعد 

ــرب.   ــة باملغ ــال العائل ــة يف مج ــات العمومي ــه السياس يف توجي

ــاء  ــات اإلحص ــراء معطي ــامل وإث ــة إك ــة لغاي ــذه العملي ــأيت ه و ت
العــام للســكان والســكنى لســنة 2014، وذلــك باإلجابــة عــىل 
نقطتــن أساســيتن، تتمثــل األوىل يف تكويــن قاعــدة معطيــات 
مندمجــة ومتنوعــة حــول العائلــة املغربيــة، والثانيــة تهــم القيــام 
ــا  ــات تكيفه ــارصة وآلي ــة املع ــة املغربي ــل للعائل ــخيص مفص بتش
التحــوالت  الجديــدة و شــبكاتها األرسيــة ملواجهــة  وتطلعاتهــا 

اإلجتامعيــة والدميغرافيــة واإلقتصاديــة التــي تعرفهــا البــاد. 
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