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:الملخص  

و     و االجتهاد في التكفل بها من الجهات الوصية بقضايا الشباب ومشكالتهم المعاصرة  االهتمامإن          
مدى و هي واحدة من المؤشرات الدالة على   ،والتنموية  السياسية واالجتماعيةيعد من أهم القضايا المسؤولة  

  . أي مجتمعأو تخلف تقدم 

أن الشباب  -: العربي عموما والمجتمع الجزائري بوجه خاص لسببينو يزداد االهتمام بهذه القضايا في العالم   
وثانيا لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من طاقة وقدرة على  - ، شريحة آبيرة في الهرم السكاني  للبالديشكلون 

  .اإلنماءو العمل واإلنتاج 

 االجتماعيةالتحوالت  ب من تغيرات ومستجدات بفعللشبال اليومية حياةمناحي طرأ ويطرأ على و نظرا لما   
من مشكالت  ترتب عن ذلك، وما التي تزداد وتيرتها تسارعا في العصر الحاليو  ... والثقافية واالقتصادية

لوجي وسهولة التفاعل والتواصل الثقافي ونفسية واجتماعية تزامنا مع التقدم الحضاري والتنوع والتطور التكن
والمعلوماتي الذي حدث بفعل عولمة أنظمة المجتمع اإلنساني المستدخلة طوعا وفرضا والذي جعل من العالم 

مشكالت الشباب في ب للتكفل حث عن حلول واستراتيجيات ونحن نقوم بعملية الببأسره قرية واحدة، أصبح لزاما 
د معالم وخلفيات وتصورات واضحة حدو لتطويق و التقليل من مخاطرها  ، أن ن  آل مجاالتها وبكل أنواعها 

تنظم وتضبط وتحكم والتي السائدة  االجتماعيةواألنساق الثقافية والمعايير  االجتماعيةالمعالم بطبيعة المنظومة 
الالسوية داخل المجتمع، من أجل إيجاد محك يعة التفاعالت والعالقات السوية من األفراد والجماعات وطبسلوك 

  .في الجزائر  الشباباآلن تي تواجه عليه تشخيص طبيعة المشكالت ال وباالعتمادأآثر وضوحا يسهل من خالله 

توضيح معالم المجتمع وهويته بين التقليدية والحداثة، ثم البحثية  هذه الورقةق  تستهدف و ضمن هذا السيا   
 االجتماعيةتوضيح مدى معيارية سلوآات األفراد والجماعات وتفاعالتهم وعالقاتهم في ظل هذه المنظومة 

  .والثقافية



 االجتماعيةفي ظل المعطيات  االجتماعيمدى معيارية وال معيارية السلوك معرفة بصيغة أخرى  أو 
أسباب لحدوث حالة الالمعيارية  أو، وما هي العوامل التي يمكن افتراضها من هذا المنطلق آدوافع الراهنة

  .لدى الشباب الجزائري؟

  :الكلمات المفتاحية
 .الحداثة -التقليدية،  -معيارية السلوك،  ال الهوية االجتماعية، معيارية و -

- Youth problems in the  Algerian Society between the identity crisis  and anomia . 
- (A socio-psychological diagnostic view) 

  
- Abstract:                                                                                                                             

The interest in young people issues and their contemporary problems, and the 
concern to provide for these problems, by the authorities and responsible sectors 
of society, is one of the important political, social and developmental concerns 
and one of the significant indicators of the advancement or retardation of 
societies. This concern is increasing, in the Arab world in general, and in the 
Algerian society specifically, for two reasons :                                1. Young people 
represent a large section within the population pyramid of                             the 
country.                                                                                                                                    
2. What characterizes this age group as far as energy, and work, production and 
development capacities are concerned.                                                                           
We consider, here, what happens and is happening to aspects of daily life for 
young people, as a result of social, economic and cultural transformations, 
occurring at an increasingly accelerated pace in the current era, and the 
resulting social and psychological problems happening in synchrony with 
civilization progress, technological development and diversity, easiness of 
cultural and informational interactions and communications, that has taken 
place due to the globalization of human society systems, and which were 
willingly or forcibly internalized by these systems, making the whole world just 
look like a little village .                                                                                                 
In our looking for solutions and strategies to provide, concerning young people 
problems (of all kinds and in all fields), and in order to curb and reduce these 
problems, we found out that it’s highly recommended that we determine the 
milestones, the backgrounds, and the clearly defined perceptions of the nature 
of, the social system, the cultural layout, and the dominating social standards, 
which organize, regulate and govern the behaviour of individuals and groups, 
and the nature of the interactions and relationships ( normal and  abnormal ) 
within society, in order to find a clearer criterion that facilitates, once relied on, 
the diagnosis of the nature of the problems that face young people in Algeria 
now.                                                     

-   Within this context, the present paper aims to clarify the landmarks and 
identity of society between traditionalism and modernism, then explain the 
extent of behaviour normativity in individuals and groups and their interactions 
and relationships under this social and cultural system.                          

-   In other words, the paper aims to find out the extent of normativity and         
non-normativity of social behavior in view of the actual social facts, and what 
are the factors that can be hypothesized, from this point, as motives or causes of 
anomia to occur in Algerian youth. 
 



  
  :مقدمة

الحصر والتحديد الصعبة والمتداخلة و الحداثة من المفاهيم  تعد مفاهيم الهوية و الشخصية و السلوك و الثقافة   
رؤيا تتسم و  ،  ا إال من خالل مقاربة متعددة االتجاهاتهمن ثم فهمو مناقشتها و  أبعادها والتي  ال يمكن تحليل

  .بع التكاملي ال االختزالي أو االقصائي ابالط
الروابط االجتماعية التي المواطنة التي تعتبر روح  مية روحولذلك فالحديث عن قضايا الشباب فيما يتعلق بتن

تربط بين أفراد المجتمع ال يتم معالجتها بمعزل عن طبيعة المعايير االجتماعية التي تحّدد سواء السلوآات 
والتفاعالت االجتماعية من عدمه وتحّدد طبيعة المنظومة االجتماعية والثقافية التي تحفظ للمجتمع هويته 

في بناء وتشكيل هاما  التي ال يستند عليها في سلوآه وحسب وإنما تعّد عنصرا... انينه وأعرافه ووضوابطه وقو
  هوية أفراده آذلك

فيما يتعلق بروح المواطنة وتنميتها آرابط جوهري يربط بين ولهذا فإن التطرق لقضايا الشباب 
االنسان وهي الدولة التي يعيش في إطار نظامها الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه وآأحد المعايير الدالة على رقي 

يقتضي في إحدى جوانبه الهامة التطرق إلى معرفة المصادر وُتعتبر في نفس الوقت معيارا لمدى تقدمه 
والمكامن واآلليات والظروف النفسية واالجتماعية التي يعيشها الشباب في واقعهم المحفوف بالتغيرات التي 

بل وحتى متناقضة يصعب عليه اختيار مناحي الحياة ومواقفها أمام اختيارات مختلفة وضعت الشاب في آثير من 
ثير من األحيان التي تعتبر في آ ويضعه تحت وطأة الضغوط والتوترات والقلق لها األنسب أوالوضع السوي 

 ى هذا األساسالتفاعلية، وعل مواقفهمدوافع مباشرة وراء تبني الشباب لسلوآات غير سوية وغير عقالنية في 
سنناقش في هذه الورقة البحثية وباالستناد إلى األدبيات النظرية واألبحاث التي أجريت في مجال هوية المنظومة 
والشخصية الجزائرية مكمن مشكلة الشباب الجزائري في ظل الواقع الراهن بين أزمة الهوية والالمعيارية من 

  .يا الشبابأجل تحديد محك تشخيصي ينطلق منه لمعالجة قضا
  
  :االجتماعي السلوك-

و        السلوك خاصية أولية و أساسية من خصائص الكائن الحي ، و هو من  أآثر الموضوعات أهمية       
  .إثارة  الهتمام الناس في مجاالت حياتهم اليومية المختلفة ، و يشكل نقطة تقاطع العديد من المعارف

  .محصلة ديناميكية مستمرة للعوامل الذاتية و الموقفية  )السلوك اإلنساني(آما يعتبر    
آل األقطار واألزمنة فإن مضمونيهما وتأثيرهما هاتان المجموعتان من العوامل في وجدت  و إن       

بالفعل، . مجتمع آلخر وحتى في نفس المجتمع، من فترة تاريخية ألخرى االجتماعي يختلفان بدرجات متفاوتة من
النفسية الوجدانية لألشخاص والشروط  االستعداداتتختلف بدرجات متفاوتة وحسب األوضاع االجتماعية، 

 ).39ـ ص 2010مظهر سليمان، .(يراعوها أثناء سلوآهم ومعامالتهم االجتماعية إناالجتماعية التي يجب 
فية واالجتماعية للمجتمع ومة الثقاالمنظهذه الشروط والظروف المستوحاة من هوية  إلىلذلك فالتطرق    
وآيفية سلوآها وتعاملها وتعاطيها الحديث عن هوية الشخصية الجزائرية  إلىيقودنا  )أفراد وجماعات(

يؤثر في اآلخر آال من هذه الجوانب  أن إذفي مختلف المواقف االجتماعية والعكس صحيح، ... وتفاعلها
واالجتماعي ) الشخصي-الفردي( السيكولوجيديها ونصف فيما يلي بإيجاز مفهوم الهوية ببع .ويتأثر به

  ).المعياري-الثقافي(
  
 :أبعاد مفهوم الهوية-
  : للهوية السيكولوجيالبعد - 1



 لضبط أساسية تدريبات" من له يتوافر بما للفرد الشخصي التاريخ خالل والتطور بالنمو الهوية تبدأ   
 الثقافية المنظومة إطار في واألدوار والمعايير والعادات اللغة لتحديدات وفقا الحاجات وإشباع السلوك،
 بطريقة لها حلول إيجاد وعليه الفرد، على االجتماعية المؤسسات تفرضها االلتزامات وهذه .للمجتمع
 ).564، ص 2011حمود فريال، (  "إيجابية

هوية األنا : الهوية بأنها المجموع الكلي لخبرات الفرد، وتتكون من عنصرين هما يعرف اريكسونو    
 اإليديولوجيةتحقيق االلتزام في بعض النواحي آالعمل والقيم  إلىوهوية الذات، وترجع هوية األنا 

ماعية، الشخصي لألدوار االجت اإلدراك إلىوالسياسة والدين وفلسفة الفرد لحياته، أما هوية الذات فترجع 
، ص 2007معمرية بشير، . (والبعد االجتماعي اإليديولوجيالبعد : ويذآر آذلك أن للهوية بعدان هما

152.(  
يصعب فصله عّما هو اجتماعي، بل إن هذا  سيكولوجيُيستنتج من التعريفين السابقين بأن الهوية آواقع    

الفصل في واقع سلوك وشخصية الفرد ومعاشه النفسي هو مؤشر هام على انعدام التناسق وداللة على 
  .وجود خلل في التوازن النفسي والتكيف االجتماعي

  :وجود أربع رتب للهوية هيوانتهى إلى مارشيا تأآيدا على هذا حدد و    
فيها يقضي الفرد وقتا فعاال لتحديد هدفه من الحياة واعتبار الذات والقيم التي يؤمن بها، و :أ تحقيق الهوية

  .األهداف التي يؤمن بها إلىولديه تعهد شخصي بالكفاح في سبيل الوصول 
 إرساءحيث يعاني الفرد من أزمة الهوية و ليس لديه تعهد لخطة ما لخطط الحياة أو : ب تشتت الهوية  

  .مبادئ عامة 
  .وتعني الشخص الذي ال يتعهد بشيء محدد يلتزم به ، وليس لديه إحساس بأزمة الهوية: ج انغالق الهوية 
ذلك مع عدم  إلىالبحث عن هويته الشخصية ومحاولة التوصل  إلىوتمثل ميل الفرد : د تعليق الهوية

  ).153، ص 2007معمرية بشير، . (حل ألزمته الشخصية إلىالقدرة على الوصول 
اذن فالهوية آواقع سيكلوجي معاش او آمفهوم نظري أآاديمي من القصور واإلجحاف ان ُيعالج تبعا    

له، ولكن آمسّلمة علمية يجب  ألتفرديآما ال يمكن في ذات الوقت انكار البعد  لتصورات ليبيدية بحتة
وقضايا ي البشر آمسائل ظواهر والمواضيع المشترآة بين بناالعتراف بعدم بلوغ الجدوى في معالجة ال

 إال من خالل التوصل إلى نقاط االشتراك بينهم... وروح المواطنة والتنمية وغيرها ةالمواطنة والدول
  .، وسيتوضح هذا بشكل أآثر تفصيلية فيما يلي)األفراد(
 :أزمة الهوية لدى الشخصية المغاربية وحاالت الالمعيارية -

في آتابه سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية، الى أن ) 30، ص 2010بن عبد اهللا محمد، (لقد أشار 
خصائص هي نفسها منسوبة الى ) 10(نموذج الشخصية القاعدية العربية تتميز بما ال يقل عن عشر 

اء، التي الشخصية العربية، ولعل أهم هذه السمات التي يبرزها هذا النموذج هي سمة اإلحساس بالحي
تتصل بفشل الفرد في االمتثال الى معايير الجماعة والى الخوف من فقدان السلطة واالنكشاف، ويشارك 

هو المكون األساسي " الفحلوي: "مثال يعتبران ان 1968والعزم،  1978مغرابي، (في هذا الطرح آل من 
ستوعب آل جديد بحذر نسبي للشخصية القاعدية العربية ويذآران ان الفحلوي هو شخص سريع التكيف ي

فالفحلوي إنسان ذآي جدا يستخدم عادة هذا الذآاء . وهو مستعد دائما إلبداء وفاق سطحي وتودد سريع
إلخفاء آل واقع سيء وهو بارع في عملية النقل واإلبعاد، وهو األسلوب الذي يلجأ إليه الفرد لتحميل غيره 

ريقة آثيرا ما يعمد إليها لتبرير اي  وضعية مربكة قد وهي ط. المسؤولية وإبعادها عن دائرته الشخصية
 .يجد المرء نفسه فيها

المجتمع العربي هو مجتمع : "ونفس المنهج يتبناه آل من برآات وحمادي حينما يذهبان إلى القول بأن   
تي فسمة الحياء البارزة في الشخصية القاعدية العربية تبدو مرتبطة في نظرهما بطرق التخجيل ال" حيي



الملمح الثاني الذي يبرز هو الذي يعتمد على حقيقة أساسية وهي أن المجتمعات . تستخدم أثناء تربية الطفل
تتغير باستمرار آما أن األساليب الخاصة بالطفل وخصائص الشخصية غالبا ما تتغير هي آذلك، وإذا ما 

ا للحفاظ على الهوية او لتفادي آما بقيت ثابتة او متكيفة في زمان التقلبات االجتماعية السريعة فهي إم
-30، ص 2010بن عبد اهللا محمد، ".(التفكك التاريخي" 1970نقال عن لفتون، : 1978يقول مغرابي، 

31.(  
وباعتبار ما سبق من توضيحات لطبيعة الشخصية المغاربية والميكانيزمات النفسية االجتماعية التي    

جهة وآذلك ما تم بيانه من تحوالت بارزة في مختلف المجاالت، تميز حياتها وممارساتها االجتماعية من 
وألن أزمة الهوية يرتبط لدى الفرد بعدم قدرته على إيجاد  تصور واضح له بخصوص مدرآاته حول ذاته 
وما يتوقع منه، او من خالل عجزه عن وضع او ضبط تصور واضح بخصوص المعايير والمرجعيات 

الحالة التي تميز الجماعات او المجتمعات التي تتعرض للتحوالت التي يستند عليها سلوآه وهي 
، مما يؤدي إلى تضارب وتناقض وصراع أو حدوث حالة من ...والتغيرات بصفة مستمرة او متتالية 

الغموض بشأن المرجعيات والمعايير فإن هذا  يضع الفرد تحت وطأة القلق والتوتر ويجعله أآثر عرضة 
  .معيارية في سلوآهللتصرف بحالة من الال

ففي دراسة ميدانية تتعلق بمستويات الهوية وأبعاد السلوك العدواني لدى عينة من الشباب الجزائري،    
عندما يرتفع انفعال الغضب والعداوة لدى الشباب الجامعي من الجنسين، : أنه)  2007معمرية، (وجد 

وة بشعور الفرد باإلحباط والحرمان من ينخفض الشعور بتحقيق الهوية، وترتبط مشاعر الغضب والعدا
وتتأثر الهوية في تحقيقها بإدراك الفرد لمكانته في المجتمع، فالشاب الذي يدرك ان مكانته . إشباع حاجاته

والشباب قابل . في المجتمع توجد في الدرجة الثانية من الصعب عليه ان يكتسب شعورا قويا بهويته
ت السريعة االجتماعية واالقتصادية التي تضر بهويتهم، ولعل للتعرض لألذى نتيجة لضغوط التغيرا

  .اضطرابات الشباب في الجامعات دليل على إحساسهم بفقدان هويتهم ومحاولة استرجاعها
األفراد بالتحاقهم بالمدارس : الى ان) 97-96، ص 2011الوافي عبد الرحمان، (وفي هذا السياق يشير    

امعات، يكونون عرضة لتأثيرات البيئة على نطاق أوسع ومن نوع آخر، فقد وباإلآماليات والثانويات والج
تتعدل دوافعهم الفطرية وتنمو ضمائرهم واتجاهاتهم نحو سلوك معين أثناء تفاعلهم االجتماعي مع الجو 
المدرسي واالآمالي والثانوي والجامعي، وحين يتغير إتجاه الفرد في الحياة او حين تضطره الظروف الى 

فقد يستجيب في أغلب األحيان بالتمرد او بالعدوان واالنحراف بخاصة ان لم يحقق ارضاء وإشباع  ذلك
دوافعه األولية وحاجاته الثانوية، وهو األمر الذي يجعله أسرع مطاوعة لدوافع العدوان وأقل عاطفة 

تصرف دون وتعاطف مع أخيه االنسان الذي هو أيضا يبدي ما يبدي من أشكال السلوك المضطرب، وي
  .التقيد بالقدر الالزم والكافي من العقالنية

، بين )الواقعي-المعرفي(حالة من التصادم ) العوامل الموقفية-العوامل الذاتية(السيما إذا واجه في تفاعالته 
وبين ما يفرضه الواقع المعيش مما يفاقم حدة ... ما اآتسبه مثال خالل تكوينه المعرفي والعلمي واألآاديمي

راع الذي يعيشه الشاب ويضعه أمام حالة من الشعور بفقدان المعايير لسلطتها ووزنها وقوتها في الص
الضبط االجتماعي والتنظيم والردع السلوآي داخل المجتمع ولدى أفراده وهذا ما يطلق عليه بحالة 

ل البعد يلية من خالوستتوضح هذه الفكرة بصورة أآثر تفص .األنوميا االجتماعية او الالمعيارية
  .السوسيولوجي للهوية

  :معيارية الثقافة ورمزيتها :للهوية البعد السوسيولوجي- 2
عن غيره من أنواع الترابط األخرى بالخاصية المعيارية، وهي من الخاصيات  اإلنسانييتميز الترابط     

نجد بعض األنواع الحيوانية تعيش نوعا : عن آافة أنواع العجماوات، فمثال اإلنسانالجوهرية التي تميز 



ذلك، ولكن ال  إلىراقيا من أنواع الترابط االجتماعي مثل النمل والنحل والغنم والذئاب والخيول وما 
العامل الوراثي هو العامل الحاسم  أن، اي محضةيخرج هذا الترابط عن آونه منتوجا لعوامل بيولوجية 

فإنه يختلف عن ذلك في أنه ليس آائنا اجتماعيا فحسب،  اإلنسانأما ... ي تحديد هذه الحياة الحيوانية، ف
الحيوانات األخرى على  أنواعنوع من  أيوإنما يعيش حياة اجتماعية ترابطية يستحيل وجودها لدى 

ن هذه العوامل المميزة على أ. ... وسبب ذلك هو هذه الخاصية المعيارية المتمثلة في الثقافة اإلطالق
الفرد ال  أنوليست عوامل فطرية مثلما هو الشأن عند العجماوات، بمعنى  مكتسبةهي عوامل  لإلنسان

يولد مزودا بالمعايير واألنماط الثقافية السائدة في مجتمعه وإنما هو يكتسبها من اآلخرين، وتنقل من جيل 
آخر بواسطة العالقات االجتماعية، آما أنها تتميز بالطابع التراآمي ألن آل جيل يضيف من عندياته  إلى

 ).125- 124، ص 1988بن نعمان أحمد، .(التراث الثقافي الموجود إلى -يكثر أويقل -شيئا  
لتفاعالت من هذا المنطلق فالمعايير االجتماعية هي آل ما من شأنه ضبط وتنظيم السلوك والعالقات وا

 أن، والتي هي باعتبار ما سبق يمكن المجتمع من عناصر ومكونات ثقافية اجتماعية أوداخل الجماعة 
مما قد يحدث أشكال مختلفة من المشكالت  أخرى إلىفترة تاريخية أخرى ومن  إلىبيئة تتغير من 

  ).قيم-جماعات-أفراد: بين(يات عدة وعلى مستووالصراعات 
  :وصراعات المعاييراالنسالخ الثقافي -

، وبعد )سنة 52غني عن الذآر أن الجزائر آدولة تتمتع باالستقالل والسيادة منذ أآثر من نصف قرن     
قد مرت خالل هذه ) م1962-م1830(أآثر من قرن وربع القرن  فترة من االستعمار الفرنسي دامت

االجتماعية، والسياسية، (المراحل التاريخية بأحداث وتغيرات وتحوالت مّست جميع الجوانب 
بخصوصية المنطقة وشعوبها،  تاريخي مميزمضافة إلى موروث ...) واالقتصادية، والتعليمية، والثقافية

تبعا لعوامل قد ال يكون من السهل .. قد أّدى آّل هذا إلى حدوث تغيرات تتفاوت درجة عمقها ورسوخها
ا نرآز في هذه النقطة على أثر ما حدث ويحدث ، اذ إننتصنيف دقيق لها في مداخلتنا هذهوضبط  حصرها

مما ذآرناه من مراحل وتبعاتها من تغيرات وتحوالت على مستوى الهوية االجتماعية والثقافية ونسق القيم 
  .وبنيات المؤسسات االجتماعية المختلفة ووظائفها

اقتصادية تنغمس الجزائر المعاصرة في مناخ -ألسباب تاريخية واجتماعية: المثالاذ إنه وعلى سبيل     
نور الدين طوالبي، (نصف هذا الوضع بأنه بيثقافي، ونفسره بعاملين آما ورد عن  أننا. من الفاصل الثقافي

  ):الدين والطقوس والتغيرات(في مؤلفه ) 1988
يما منها إشراب السكان القهري تقريبا بالقيم والنماذج النتائج االجتماعية الثقافية للمرحلة االستعمارية الس- -

 .الغربية وبدايات عملية االنسالخ الثقافي
الكلية للتغير االجتماعي في الجزائر وخصوصا محصالت التصنيع السريع الذي أصبح أثر  المحصالت- -

هذا التصنيع الذي آان مؤهال لتعزيز . الحصول على االستقالل الوطني، خيارا ذا أولوية في عملية التطور
 .ش الغربيتينضرورة انفتاح واسع النطاق على الثقافة وآيفية العي إلىانطالقة البلد االقتصادية أدى 

إيجاد آثار ثانوية غير مرغوب بها من بينها  إلىأن هذا االنفتاح أدى ) 1988، يطوالب(لكن يرى     
وضع ذي أزمة ثقافية، فعلى األقل  إلىلم يكن  إنإغراق القيم التقليدية بالنماذج الغربية، مما دفع الجزائر 

إلحاح إلى توضيح معالم المنظومة االجتماعية األمر الذي يدعو وب ".التشوش الثقافي"جو عام من  إلى
أنها تقليدية ولكن بمظهر  أمهي في مرحلة انتقالية؟  أمتقليدية  أموالثقافية الجزائرية، هل هي حديثة 

  خاصة والعالم يعيش اليوم  يتماشى وطبيعة الحداثة التي فرضتها وتيرة التحوالت العالمية؟
والثقافي والحضاري وبأنواع تتسع قائمتها من الوسائل واألساليب أشكاال مختلفة من الغزو الفكري 

  .والطرائق التي نوضح تأثيرها البارز من خالل التغيرات التي أحدثتها التحوالت االجتماعية المختلفة



أهم النظريات الحديثة  إحدىوقبل ذلك نناقش مكمن الالمعيارية في سلوك الفرد الجزائري في منظور 
هي نظرية المواجهة النفسية االجتماعية التي تكشف في جوانب لها عن مصادر مجابهة الفرد المفسرة له و

الحداثة وما يتضمنه هذا السياق النفسي االجتماعي من مظاهر سلوآية وتفاعالت  أوالجزائري للتجديد 
  .قف صراعية عديدةوموا

  :ممارسات االجتماعيةلفي ا يارّيةامعّلمكمن ال

آمنطلق فرضي يوجد مصدرين محرضين لحالة األنوميا او الالمعيارية السلوآية داخل المجتمع     
الجزائري، أحدهما ينبثق من انتماء لثقافة تقليدية تتسم بوسط عدواني حر التصّرف تسّير المنظومة 

وُتكّرس ) ساتهاالمنظومة االجتماعية بمختلف مؤس(وُتسّخر هذه األخيرة االجتماعية بمختلف مؤسساتها 
لخدمتها وهي تمنع بذلك آل ما يعارضها من أسس وشروط إلحداث التجديد، آما بينت هذا نظرية 

 :مؤشر حيث يقول) 30(من خالل أآثر من ) 2010مظهر، (المواجهة النفسية واالجتماعية 

صيغته المادية  الفعل تحت أوالسلوك الشفوي والسلوك الجسدي، : يتكون السلوك من نوعين مختلفين ... "
يتكامل، عامة، هذان النوعان من السلوك في المجتمعات المتقدمة، فإنهما غريبان عن بعضهما  أن. البارزة

ما يقوله ممثلوا هذه  أنلقد ر أينا . البعض أحيانا ومتناقضان في حاالت شتى ضمن المجتمعات المتخلفة
فيستنتج المتتبع للحياة . متناقضين أوتوازيين المجتمعات وما يقومون به يكونان حسب الظروف، سياقين م

معمول بها بصفة متتالية غير  اجتماعيةاالجتماعية في المجتمعات المتخلفة وجود ما يمكن اعتباره قاعدة 
االنتماء االجتماعي بالممارسة االجتماعية  ينبئال : متقطعة، يمكن التعبير عليها من جديد بالطريقة التالية

إن سر هذا التباين متعلق باختالف رآائز  سة االجتماعية االنتماء االجتماعي لماذا؟وال تجسد الممار
 ).40، ص 2010مظهر سليمان، .(السلوك الشفوي والسلوك الفعلي

يرتبط السلوك الشفوي بالمعالم االجتماعية المعترف بها، المعالم التي يوجد بد من التظاهر باالمتثال     
أنه مع الوحدة  -حسب الميدان االجتماعي الذي يكون متواجدا فيه–ال وأثبت ال يسأل شخص مثال إ. لها

الوطنية والتآخي والتعاضد والتعاون والشرف والكرامة والكرم والعمل والقانون والمصلحة  أوالعائلية 
أما . بمجرد ما يتناول الكلمة بصفة رسمية التي يبدو آل متشبثا بها والمبادئذلك من القيم  إلىالعامة وما 

صح التعبير، فإنه مرتبط بالظروف وهي  إنالممارسة االجتماعية بمعناها العملي  أيالسلوك الفعلي، 
لهذا، يكون السلوك الفعلي مضطرب غير مستقر، يعاآس بدرجات متفاوتة ما يقره . عرضة للتقلبات
م المواعيد والقوانين والمصلحة العامة إال لما يستحيل إهمالها ال تحتر المثالفعلى سبيل . السلوك الشفوي

  ).40، ص 2010مظهر سليمان، .(في المجتمعات المتخلفة
فعليا أنه يتمحور حسب انشغاالت األشخاص  أووأخيرا تبين المتابعة العلمية للسلوك شفويا آان      

االنتهازية،  أوراهنة وانتهاز الفرص، والشبكات العالقاتية والجماعات، حول التكيف مع األوضاع ال
والحيلة والكتمان والكذب والتفاخر والتضخم والصبر والخيانة واالحتكار والتحصيل اآلني والتسلط 

آما يبين االعتناء بهذه العناصر التي تتمحور حولها الممارسة االجتماعية أنها ... والخضوع ونكر الجميل
مظهر سليمان، (".ناجمة من ثقافة قديمة عريقة هي الثقافة التقليديةثقافية  اجتماعيةتمثل آليات نفسية 

 ).40، ص 2010
إذن فالنظرة المدققة والموضوعية للسلوك تستدعي تفصيال أوال في أقسام السلوك ثم في الجوانب المتحكمة 

اخلية مع ثرة في آل نوع، وان دل وجود التناقض والصراع بين أقسام السلوك المختلفة سواء الدؤالم أو
دل على شيء فإنما يدل في أبسط صوره على حالة من التشتت  إنالشفوية مع الفعلية  أوالخارجية 



وتزداد هذه الحالة تأزما وتتعدد المظاهر السلوآية  .النفسي االجتماعي الوجداني السلوآي وعدم االنسجام
، وهو أجلُّ ما يمكن ان يعبر موقفيةغير السوية آلما ازدادت هوة التناقض في تفاعل العوامل الذاتية وال

  .على حالة الالمعيارية السلوآية ويحرض عليها علنا وخفية
ما حدث ويحدث في العصر الحالي من عوامل وأحداث وتطورات في بفعل  هأن إلى اإلشارةآما ينبغي     

شتى مجاالت الحياة ازدادت هذه الهوة وتشعبت عواملها وتأثيراتها السيما على المجتمعات المتخلفة التي 
رآب الحضارة العالمية وتدخل طوعا وآرها في خضم التحوالت الحاصلة في  إلىتنضم  أنلم تجد بدا إال 

وة من خالل بعض في حلقة الصراع وزيادة اله أثره نوضحالمنطلق الفرضي الثاني الذي وهو العالم، 
  .المؤشرات التي نوردها في العنصر التالي

  
  :على الهوية االجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري التحوالت االجتماعية األساسية ونتائجها-
 :على مستوى النسق القيمي- 1

مسألة  أنخريف حسين إلى :  ورد عن:والهوية الثقافية اإلعالميةالعولمة : حول) فضيل دليو(في مقال ل 
لوجي والنفسي وبوتحتل صميم التكوين االنثر" قافيةالذاتية الث"بعبارة أدق  أوخصوصية الثقافة 

سابهم احدة يشترآون في فكرة عامة في انتألفراد الذين ينتمون إلى ثقافة وواالجتماعي والسياسي للثقافة، فا
، ومع ان هذه الخصوصيات الكلية تشتمل على خصوصيات وإبداعها إنتاجهاهذه الثقافة واالستفادة من  إلى

فإنها تصبح في ظل القبول االجتماعي األوسع ضمن ... فرعية تتعلق بالمهنية والطبقية والعرقية والعقائدية
ثقافة من الثقافات  أية أننع ثقافته، حيث التكوين السلوآي العام للمجتمع وبالتالي تسهم بشكل أساس في ص

ال تخلو من وجود نسق للقيم خاص بها يعطيها تماسكها واستقرارها واستمرارها، وهو الذي يبرر سلوك 
األفراد وأفكارهم اعتبارا لكون الثقافة في أي مجتمع هي حصيلة النشاط االجتماعي وأساليب الحياة ونمط 

ولذلك تعبر الذاتية الثقافية عن جدلية األصالة ) مادي وال مادي(ظهرين القيم وأدوات االنجاز، وتتخذ م
والمعاصرة في تشكيل الهوية الوطنية من حيث ان االثنين قضية واحدة تدخل في التكوين الحضاري 

  ).176، ص 2010دليو فضيل، .(لألمم
ول النامية ومنها الدول أن جميع آثار العولمة نجد لها أثر أآثر وضوحا في الد: وأضاف خريف حسين   

العربية وفي جميع المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ولكن بمظاهر وتجليات مختلفة 
الغربي وتعريضه الهوية الثقافية  اإلعالميدارسوا العولمة هو خطر التدفق  إليهوأآثر عامل مؤثر يميل 
لتشمل الرجل والمرأة والشاب والطفل  اإلعالميفق حيث تمتد مخاطر التد. العربية لخطر االنحالل

 إعالميةاألسرة العربية آاملة انطالقا مما يستقبله أفرادها عبر القنوات الفضائية من مضامين  أيالصغير، 
أنماط ثقافية غربية تمس أساليب الحياة من  إلىال تنسجم بل تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم وتدعو 

درجة أصبح الفرد يشعر بتبعية للثقافة الغربية يصعب  إلىيغلب عليها طابع االستهالك جميع النواحي و
الخالص منها، آما يشعر بنوع من االغتراب الثقافي ليس عن مجتمعه فحسب بل عن ذاته أيضا ألنه لم 

دليو .(يبق قادرا على استقاللية التفكير وإيجاد الحلول لمشاآله بمعزل عن تأثير أنماط التفكير الوافدة عليه
  ).183، ص 2010فضيل، 

لقد وجدت وتوجد : "يقول هنري برغسون:العولمة وانتهاك المقدس: بعنوان) فضيل دليو(ـلآخر وفي مقال 
، فالدين أصيل في "جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة

الكتب السماوية، ورساالت اهللا، اإلنسان ولذا يظل الملجأ الذي يأوي إليه، السيما بعد ان تعزز بنزول 
يعبد  أنفتوطدت العالقة بين اإلنسان والدين، وتعمقت حقيقة عقدية في آيانه، توحي بان للكون إله حق 

  ).49، ص 2010دليو فضيل، . (ويوّحد ويطاع



جزء  التي تعتبرخصوصا،  بمفهومها العام والقيم الدينيةولذلك فحري ونحن نناقش الشق المتعلق بالقيم     
، ان نطرح جملة الديانة التي يدين بها غالبية المجتمع اإلسالم القيم للمجتمع الجزائري باعتبار هام في نسق

من األسئلة التي قد ال يتسع المجال للخوض فيها بشكل مفصل في هذه المداخلة ولكنها في نفس الوقت 
  :للفرد الجزائري، ومن هذه األسئلةتعتبر هي األخرى منطلقا في تفسير بعض نواحي السلوك االجتماعي 

من النسق القيمي للمجتمع الجزائري؟ وما مكانته في حيز الممارسة  اإلسالميةما مكانة القيم الدينية 
  ... .االجتماعية؟ هل هو حيز قاعدي نمائي ام دفاعي؟

في الجزائر المعيار األول للسلوك بل يبررون على  اإلسالميةالديانة  أنمن المنظرين من لم يعتبر  هناك
 اإلسالميةومنها الجزائر سمحوا للفتوحات ) البربر( إفريقياصحة هذا الموقف بالقول ان مجتمع شمال 

باالستقرار فيها واالنتشار بدون حدوث حروب طويلة اآلماد واألبعاد آما فعلوا مع سابقيها  اإلسالمولدين 
على األقل ال تسعى  أو) ينالتقليدي( يناألصلي ينلثقافة والنظام االجتماعيسس األمن غزاة ألنها تكرس 

ن الديانة فإ ميقا في هذا اذ من زاوية أخرى، ولسنا بصدد الخوض ع.لتغييرهما او القضاء عليهما
قع في المجتمع الجزائري هي معطى اجتماعي واسع االنتشار ال يمكن إهماله او إنكاره في الوا اإلسالمية

  ... .السلوآي والممارسات االجتماعية والدينية اليومية والمناسباتية
غير انه في ظل االنفجار المعرفي الذي يشهده العالم، وفي ظل ثقافة العولمة وعولمة الثقافة والتي تنطوي 

دي على درجة عالية من العلمنة، وتغلب المادة وتمثل الحياة العاجلة، واختزال اإلنسان في بعده الما
االستهالآي اهتز مفهوم الدين، وتعرضت مقدساته للسخرية واالنتهاك تحت طائلة حرية التعبير، مما 
عرضه لالمتهان والتشويه الذي عمقه غياب الوعي، وتنكر األفراد لهويتهم وخصوصيتهم على حساب 

دليو فضيل، . (عانفي مدى قدرته على الذوبان في اآلخر وتبنى ثقافة اإلذ اإلنسانهوية عالمية، تختزل 
  ).49، ص 2010

آل هذه العوامل ساهمت وتساهم في إحداث حالة من االرتباك لدى الفرد ال سيما إذا شعر بأن القيم التي     
تنظم الحياة االجتماعية قد فقدت وزنها في المجتمع ويدعم شعوره هذا وبشكل مستمر الكثير  يفترض ان

  .من المواقف واألحداث االجتماعية التي تثبت في آل مرة فقدان هذه القيم لسلطتها ومكانتها في المجتمع
العولمة ساهمت بشكل آبير  أن إلى) 2010دليو فضيل، (لعوير ليلى إليه أشارت يدعم هذا الموقف ما و   

وبطرائق عديدة في فسخ العديد من القيم والثوابت والمعايير الدينية إما بشكل مباشر وإما بشكل جعلها تفقد 
  .تأثير على األفراد والجماعاتقيمتها وُتضِعف قوتها في ال

 :والمؤسساتية البنية العائليةمستوى على - 2
العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، عالج : حول) 1984، مصطفى بوتفنوشت(ـفي دراسة ل   

مجموعة من التحوالت التي طرأت على البنية االجتماعية واألسرية في الترآيب والوظائف والتي تمثلت 
تحوالت على مستوى العائلة، وتحوالت في السكن، وفي البنيات االجتماعية، وعلى مستوى التنظيم : في

لجماعة الى المجلس البلدي، والنظام القانوني من قانون العرف الى القانون المدني وما السياسي من ا
تضمنه من تطورات وجدلية بين التقليدي والعصري اي بين احترام القيم الموروثة عن األجداد والروح 

  ... .ا من تغيرات بارزة في آل ذلكالتحررية وما تضمنه إدخال التكنولوجيا واستخدامه
هي العامل األول واألساسي في تكوين األسرة،  )على سبيل المثال األجيالتنشئة (آانت تربية األطفالولما 

ظهر في و حتى يالئم ظروف المجتمع، بل هي أهم واجباتها نجد أن تنظيم األسرة قد اتخذ أشكاال متباينة
ين األسرة تبعا اختلف تكو المجتمع آثير من المؤسسات والمنشآت التي تعنى بالحياة الزوجية، ولذلك فقد

، جميع هذه التغيرات التي )12، ص 2008ر وسحر فتحي مبروك، عصام توفيق قم... (المختلفة للظروف
حصلت على مستوى بنية ووظائف المؤسسات االجتماعية المختلفة وإن بدت ظاهريا آمظاهر حضارية 



و حدث تتعارض فيه مطالب تبرز للظهور مع آل موقف افإنها قد حملت معها مشكالت وصراعات 
  .وشروط الحياة االجتماعية التقليدية مع مطالب وشروط الحداثة وما تتطلبه من تغيير وتجديد

 :على مستوى الزواج وعملية االختيار الزواجي - 3
بعدما آان الزواج في المجتمع التقليدي الجزائري يمارس بشكل طبيعي من قبل الرجل والمرأة على    

المحدد له اجتماعيا، حيث آانت مسؤولياته بما فيها المعنوية  أيبلوغهما السن المطلوب، السواء، عند 
ملقاة آلها على ) آتوفير المهر والسكن ومصاريف العرس الشكلية(والمادية )  -ة–آالبحث عن الشريك (

عاتق األسرة، لم يكن الشباب يعاني من قضايا الزواج آتلك المتمثلة في ظاهرة تأخر سن الزواج او 
غير محدود، ولم يكن سوق الزواج هو اآلخر يعرف ما يسمى بأزمة الزواج، فالفتاة لم العزوف عنه ألجل 

تواجه مشكلة ممن تتزوج؟ ومتى تتزوج؟ وآذلك الرجل إذ لم يكن هناك اي عائق يعوق السير الطبيعي 
تمعنا للزواج، لكن الوضع لم يستمر على حاله في هذا المجال وهذا نظرا للتغيرات العميقة التي شهدها مج

مليكة لبديري، ... (جراء عمليتي التحضر والتصنيع والتي انعكس آثارها على بنية األسرة ونظام زواجها
  ).60، ص 2005

في أن ما حدث من تغيرات على مستوى بنية ) 1996عبد الرحمان الوافي، (ويشارآها في هذا الطرح    
ر وساهم في حدوث العديد من المشكالت ووظيفة األسرة خصوصا وعلى النظام االجتماعي بوجه عام أث

فيما يتعلق بزواج الشباب ولذلك اقترح فكرة ضرورة تكييف الزواج مع الواقع المعيشي في خالصة آتابه 
 .خل المجتمع ولدى الشباب الجزائريدا) في سيكولوجية الزواج(
ي في الثقافة االجتماعية التغيرات الظاهرة جليا على حدوث التجديد والتغير الجوهر هولكن هل تدل هذ  

التي تحفظ للمجتمع وألفراده وللمنظومة االجتماعية هويتها الخاصة واقعيا ومن خالل الممارسات 
لشباب ومن زاوية أخرى ما المشكالت التي يعاني منها أفراد المجتمع عموما وااالجتماعية اليومية؟

  خصوصا في خضم هذه المعطيات؟
 
  :التقليدية وحاالت الالمعيارية مظاهر الحداثة في المنظومة-

الحاصلة بفعلها في محاولة  النفسواجتماعيةسنوضح في هذا العنصر بعض مظاهر الحداثة والتغيرات 
  .لبيان أثر هذا في ظهور حالة الالمعيارية داخل المجتمع الجزائري

 :السكن المستقل توابع
للسكن الوظيفي من جهة على أنه مظهر عصري يدل على وجود وتيرة تقدم اجتماعي واقتصادي  ينظر   

ان يكون من العوامل المساهمة في إحداث التقدم والتجديد  هب، ومن جهة أخرى يفترض ...ومهني
 العكس، بل على االجتماعية، ولكن تؤآد الممارسة المطلوبين والمرغوبين على مستوى الفرد والمجتمع

  ):2010مظهر، (حدوث مشكالت نفسية واجتماعية مختلفة ومتفاوتة الدرجة، وقد أآد على هذا 
    .م يسهل السكن الوظيفي الحياة المهنية االجتماعية لمن استفاد منه بل عقدها عليهل"    

حسب  لمهنيةأوال، سرعان ما أوقع السكن الوظيفي اإلطار في تبعية اجتماعية معادية لتأدية األدوار ا
تورط  ،باسم ضرورة التحصيل على هذا النوع من السكن واالحتفاظ به فقط شروط التنمية والتطور،

فة نفيذ أوامر مخالالصمت وت والتزاماإلطار بدرجات متفاوتة، في عرقلة سياق التنمية باالبتعاد عن النقد 
  ..لوظيفيإلنجاز مشاريع، هذا آمظهر أول لحالة الالمعيارية التي تسببها السكن ا

الفردية التي يرمز إليها في بعث سياق اجتماعي عائلي قد  االستقالليةتسبب السكن الوظيفي باسم : ثانيا 
في  ستهل التسعينات فرصتينمحمل السكن المستقل في . أوقع آذلك اإلطار في فخاخ اجتماعية أخرى

اع من قبضة ممثلي النظام االجتماعي التقليدي، تمثلت الفرصة األولى في االمتن: يصالح التجديد االجتماع



سهل هذا النوع من السكن على من استفاد منه الخروج من الحياة العائلية  إذوباألحرى من األهل 
أما الفرصة الثانية فقد تمثلت في فسح المجال لبعث تحوالت اجتماعية عائلية متفتحة نحو . الجماعية

 اجتماعيةفي بعث تحوالت الحاصل على السكن الوظيفي  اإلطار لم يشاركولكن  .التغيير االجتماعي
به تكوينه الجامعي وتحثه عليه مسؤوليته المهنية وتسهله له إمكاناته المالية ووسائله  ينبئثقافية آما آان 

لم يعتمد  فماذا فعل إذن؟...) سكن مستقل، مرتب، سيارة، ضمان اجتماعي، تقاعد(المادية واالجتماعية 
، تحمل إنتاج، جهود، اتخاذ القرار، انضباط(الجزائري الشروط العصرية التابعة لمهنته  اإلطار

ليتخلص من قيوده النفسية االجتماعية والتقليدية ويشارك في تجديد الحياة االجتماعية، بل ...) المسؤولية
ة التقليدي الذي تسبب في بعث سياقات اجتماعية قد سهلت إعادة ابتالعه من طرف نمط الحياة االجتماعي

، األمر الذي يؤآد أن الفرد الجزائري يسلك )101ـ ص 2010مظهر سليمان، ( بات األهل متشبثين به
وفق ثقافة تقليدية تحكمها الظروف والتغيرات تارة ويسلك وفق ما يناسب مصلحته الفردية إذا سمحت 

بشكل معادي ه إمكانية التصرف الظروف وُأتيحت فرصة، وهذا االرتباك المعياري ال شك يحمل في طيات
  ).هذه المعايير(لمصادر الضغط 

  .تؤآد المعطيات التالية هذا الوضع 
حه االجتماعي فإنه عان في نفس سكن مستقل واستظهر به آدليل نجا ان اعتز اإلطار باالستفادة من 

  :الوقت من قلق متعدد األسباب، مثل
يمكن ربط هذا التأنيب بما . اإلطار على غير وعي في معظم األحيان السبب األول تأنيبا ذاتيا قد تأثر به

لقد استفاد من استفاد من سكن مستقل آأنه شخص منفرد وهو مهيكل لكي ال يغادر عائلته إال لتلبية : يلي
فاعتبر اإلطار أنه قد خان أهله، إذ أصبح يتمتع برفاهية . رغباتها والحصول على ما تأمره به وتنتظره منه

  .سبية وهم بقوا في األوضاع التي آانوا عليها وهي أوضاع ضيقة على العمومن
آان يتخوف من ان يستغل احدى العائالت المحرومة . أسباب قلق اإلطار يآونت توابع أزمة السكن ثان

من سكن عادي تغيبه اليومي لتستولي على سكنه، وآان توقعه هذا يخيفه، على وعي وإدراك وهو يتناسى 
السلطات العمومية عند الحاجة ما آان قد يسهل له االستنجاد ب أيلتخصيص المتواجد بين يديه، قرار ا

، لكن آيف ال يتخوف وأناس يثبتون من حوله أنهم يعرفون شخصا ذآر لهم أن صديقا له قد ...)رطةالش(
  لقضاء؟سلب منه سكنه منذ عدة سنوات ولم يستطع ان يسترجع حقه رغم الدعوة التي رفعها أمام ا

لقد وجد نفسه منعزال : أما السبب الثالث الذي أقلق اإلطار فهو متعلق بموقعه االجتماعي في حيه الجديد
 ).102، ص 2010مظهر سليمان، .(خرينوهو مهيكل لكي يحيا بفضل تعامل مستمر مع اآل

  :فشل اإلجراءات الرسمية- 2
السلوآية يعد عدم احترام القوانين من طرف أفراد المجتمع مظهر أخر  آمؤشر آخر لحاالت الالمعيارية   

يالحظ بصورة تؤآد عليها عدد المخالفات واالنتهاآات القانونية التي تحصيها دوائر الشرطة والمؤسسات 
بأي صفة آانت على المرور وال اإلجراءات القانونية المتخذة إشارات لم تؤثر : فعلى سبيل المثال .المعنية

لم يراع أصحاب المرآبات اي إجراء من اإلجراءات التي تحث هذه اإلشارة على . سلوك السائقين
فما يمكن . احترامها، رغم تواجد دوريات رجال الدرك والشرطة في أماآن مختلفة من هذه الطرقات

ع استنتاجه من هذا الوضع هو أن فشل اإلجراءات الرسمية يزيل مصداقية السلطات العمومية ويشج
  ).153، ص 2010مظهر سليمان، (.التصرفات المعادية للتمدن

  :مؤشرات انعدام المواطنة- 3
  .وسياراتهم ال يتردد الناس في رمي فضائلهم من نوافذ منازلهم: - 1-مالحظة 
  ... .ال يتردد سائقون في توقيف مرآباتهم على حافة الطرقات لقضاء حاجاتهم الطبيعية:  - 2-مالحظة 



بحكم ثقلها االجتماعي تحث هاتان المالحظتان األخيرتان على االعتناء بكيفية استهالك الطاقة البشرية في 
المجتمع الجزائري على سبيل المثال ويكفي االعتماد على نمط الحياة االجتماعية التقليدي للتفطن ألمر 

مشادات تتجسد في تعديل نفسي تهدر هذه الطاقة ، منذ القدم، من خالل مشادات بين الزوجين، : عويص
  ).155، 2010مظهر سليمان، . (اجتماعي على حساب الرجال في معظم األحيان

إذن فما يبدو ظاهريا من مظاهر الحداثة لم يحدث التغيير الجوهري بل ووجه بآليات نفسية اجتماعية 
- صراع(موقف أزمة معيارية تارة ووضع الفرد الجزائري في  تقليدية، بل أآثر من ذلك لقد ُسخِّر لخدمتها

باعتبار مميزات القوة الجسمية والنشاط  ولكن أال ينبيء الضغط الممارس على الشباب ،)فقدان قيمة
النفسي والعقلي واالنفعالي المميز لهذه الفئة وباعتبار تربعهم على أعلى فئة اجتماعية من حيث الكثافة 

او التجديد بالنظر الى المستوى العالي من حيث الكم والتعدد في إحداثه للتغيير  بإمكانية ينبئأال ... السكانية
لتدفق للفكر والمعيار الغربي بالمقارنة مع الضعف المالحظ أسريا ومؤسساتيا في ... النوع واالستمرار
 واإلعداداستمرار وتفاقم هذا الضعف؟ سؤال إشكالي يجب التفطن له ودراسته  وإمكانيةالعصر الحاضر 

ولذلك سنوضح في العناصر اآلتية بعض األساليب والوسائل المستخدمة بانتشارية واسعة . له االستراتيجي
لدى فئة الشباب وآيف يمكن ان تؤثر في سلوآهم االجتماعي وقيمهم وآيفيات استجاباتهم للمواقف 

  .المرتبطة بها
  
  :للشباب الهوية الثقافيةوتأثيره على  البث التلفزيوني المباشر-

من والهوية الثقافية في الجزائر، أشار الى أنه  اإلعالميةالعولمة : حول زوبيرلزرزايحي في مداخلة 
القضايا التي تتأثر بها الهوية الثقافية العربية التعددية في القنوات التلفزيونية، خاصة في ظل تنوع البرامج 

ن أهم األخطار على المقدمة عن طريق القنوات الخاصة والمقدمة عن طريق المحطات األرضية، وتكم
التلفزيون العالمي في عملية التجانس او التشابه، ثم ان تشكيل الهوية الثقافية عبر التلفزيون يتدخل في 

بالمائة من حجم  85تتحكم فيما نسبته  األمريكيةالجانب التجاري، فهناك اعتقاد بان الواليات المتحدة 
بالمائة فقط من  4صرية وعلى النقيض تستورد حوالي التجارة العالمية في مجال الوسائط السمعية والب

برامج من دول العالم، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى حدوث نوع من التماثل بين أنماط مشاهدة 
، ونلحظ ذلك عندما يشاهد الجماهير برامج التلفزيون في آل مكان، ويشاهدون نفس المضامين الجماهير
  ).250ـ ص 2010دليو فضيل، .(المقدمة

 أوبالبث القادم من الخارج  األمرسواء تعلق  إغفالهتأثير البث التلفزيوني المباشر ال يمكن  أنوالحقيقة     
الفنية  اإلمكانات إلىتشير معظم النتائج والدراسات  إذالذي نبثه نحن لمواطنينا من داخل دولنا العربية، 

المحطات الفضائية األجنبية وما تقدمه من مواد إعالمية جذابة تخفي وراءها مخاطر  الهائلة التي تتمتع بها
بعض الفئات من المواطنين، وتكمن الخطورة في ان هذه الفئات تتمثل في  اهتمامعديدة يجعلها موضع 

ود، ية مظاهر التقليد والمحاآاة للثقافة الغربية على نطاق غير محدبالشباب حيث سادت في دولنا العر
اليومية والعالقات االجتماعية بين الناس وسيادة  الحياةويتمثل ذلك في عادات المأآل والملبس وممارسات 

الغربية الى  اإلعالميةالحاجات المادية على المعنوية وزادت درجة الخطورة عندما ترجمت األعمال 
وبالرغم من       ،  ...المتحرآة العربية وعرضها في محطاتنا التلفزيونية آالمسلسالت واألفالم والرسوم

المخاطر العديدة للبث التلفزيوني المباشر تبقى حقيقة هامة وهي أنه أصبح ضرورة تمليها ظروف 
يعيش في عزلة عن العالم لكن ما يجب فعله تجاه هذا الخطر الداهم هو  إنالعصر، اذ ال يستطيع الفرد منا 

 إلىلصين واليابان وحافظتا على هويتهما الثقافية، باإلضافة تصحيح الطريقة التي نعامله بها آما فعلت ا



للتعامل مع هذه الظاهرة، خاصة وان هويتنا الثقافية  والمبادئرسم سياسة إعالمية مشترآة تضع الخطط 
  ).251-250، ص 2010دليو فضيل، . (اإلسالميلها جذور مستمدة قواعدها من الدين 

  
  )طلعاتت-حاجات- مشكالت: (الشباب والمجتمع

يشكل المجتمع المحيط العام الذي يتحرك فيه الشباب والذي يتفاعل معه بصفة يومية ودائمة في حياته   
من األسرة ومن الشارع والمؤسسات والعادات  ابتداءالشخصية العادية، وهو مرآب من عدة عناصر 

وهذه البيئة مليئة . شخصيته والتقاليد التي جميعها تشكل البيئة التي ينمو فيها وتساهم بقوة في تشكيل
بالمعيقات والكوابح آما هي مليئة بفرص النجاح والتفوق، والشباب وحده القادر على التصرف بحكمة مع 

  .)293، ص 2012بومخلوف محمد وآخرون، .(هذا المحيط ليضمن لنفسه التوافق معه
  
  :لدى الشباب الجزائري الالمعياريةمظاهر - 1
قد المعايير التي تفعلى الحالة E.Durkheimيطلق الفيلسوف و عالم االجتماع الفرنسي دورآايم   

و تنظيم سلوآهم لتحقيق القدر   سلوك أفرادهاها في ضبط تاالجتماعية السائدة في مجتمع ما من فاعلي
  .anomieالمطلوب من التوافق االجتماعي بالالمعيارية 

السلوآية هذه تحدث آنتيجة لعوامل نفسية واجتماعية تتسم بألم نفسي ناتج عن فقدان  إن حالة الالمعيارية   
قيمي واقعي او ذهني، يجعل الفرد عرضة للشعور باالغتراب النفسي والثقافي معا، هذه الخبرة النفسية 

  .تها المختلفةالمؤلمة تشكل آما أثبتته العديد من الدراسات جوا خصبا لتفاقم الالمعيارية بأشكالها ودرجا
، أجرت دراسة نمط االستهالك واالغتراب الثقافي في العالم التابع: ي مداخلة لعيشور نادية حول فف   

ثقافيا؟ وما هي  اغترابا حد يعيش الطالب في الجامعة الجزائرية أي إلى: ميدانية لإلجابة على التساؤل
الشباب هم الفئة األآثر عرضة للتأثير والتأثر بمكونات الثقافة  باعتبارأبرز مظاهر هذا االغتراب؟ 

المستوردة، وحددت في دراستها أربعة أبعاد لحالة االغتراب النفسي لدى الشباب والتي ربطتها آنتيجة 
 :السائد وهي مبينة في التالي االستهالآيللنمط 

  :أبعاد االغتراب االجتماعي والثقافي
لمؤسسات   وتناقض المفاهيم انظومة او نسق قيمي منسجم ومتكامل نتيجة لتعدد غياب م :الالمعيارية - أ

درجة التناقض، فيصعب إدراك  إليوالمعاني الرمزية التي تمررها عبر خطاباتها والتي تتسم باالختالف 
أي تضارب . الصواب من الخطأ ،والقبول من الالقبول ،والحسن من السيئ ، من الالمنطقي والالمعقول 

  .لعملية الضبط االجتماعي غير الرسمي س االستحسان واالستهجان آمقومات مقايي
في ضوء التناقض السابق في منظومة الضبط يفقد المرء القدرة على تحديد أهداف طموحه  :الالهدفية - ب

تخدم مصالحه وتتوافق مع المصالح العامة ، مما يعرقل الطموح لديه ويكبح حرآيته ، ويحد من حماسه 
  .زاء تصور المستقبل ، والنضال من أجل تحقيق وتجسيد مضامين هذا الطموح إ
يفعله  أنيكون، وإذا عجز عن إدراك ما يجب إذا فقد المرء الرؤية الواضحة لما يجب أن : الالمعنى - ج

أهداف، صارت حياته آلها بدون معنى وال مدلول، يغذيها الشعور  يسعى الى تحقيقه من أنوما يجب 
  .بالضياع والحسرة والرغبة في مفارقة الدنيا والموت يحمالن المعنى ذاته

اط الشباب الجزائري السيما في ر في أوسظاهرة االنتحاولعلنا نجد من خالل هذا الطرح تفسيرا النتشار   
  .السنوات األخيرة

معرفة ما الذي يجب فعله، عدم امتالك حق الحلم ألنه ما من هدف يمكن رسمه وتحقيقه، عدم : الالحرية-د
ثم فقدان الحياة معناها وقيمتها والشعور بغير فائدة ترجى من الوجود، تجعل المرء المغترب فريسة 



تستخدم لتحقيق  أداة إلىبها ومن ثمة تحوله  اإلحساسفقدان الحرية وعدم  أيللخضوع والتبعية للغير 
  ).288-287، ص 2010دليو فضيل، .(غايات وأهداف اآلخرين

  
  :على األفراد والمجتمعاتوالالمعيارية نتائج االغتراب - 2
، االسترسال في إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، المخدراتمن خالل اإلدمان على : تدمير الذات أ

  .رورةمن غير حاجة وتبديد الطاقة في غير ض اإلنفاق
 اإلرهاب، األشياءالتمرد على القيم، العنف اللفظي والجسدي، أعمال الشغب، تخريب : تدمير اآلخر - ب

  ...واإلجرام
 إلىنوعين من االغتراب يتجلى ويؤدي آل منهما ): 2010دليو، (وفي هذا الصدد ورد عن عيشور نادية 

حالة الالمعنى وهي فقدان الفرد  إلىوالتي قد تصل بالفرد  مجموعة من المظاهر والسلوآات الالمعيارية 
  :نلخصها في اآلتيللمعنى من الحياة، و

العجز ، الضياع ، الالانتماء ، العزلة ، اليأس ، الكبت ،اإلحباط ، الالثقة  : ويشمل: االغتراب عن الذات - أ
اإلدمان (           ال ، مهاجمة الذات ، فقدان اإلحساس بالوجود الفع ، غياب الحلمبالنفس ، آراهية الذات 

  ....)، اإلرهاب ، التخريب  أعمال العنف (، العدوانية إزاء المجتمع )، االنتحار 
عدم فهمهم ، عدم الثقة بهم ، عدم التعاون معهم ، عدم الشعور باالنتماء إليهم  :االغتراب عن اآلخرين  - ب

  .االستسالم لهم ..... والى قضاياهم ،
  .التخذير الثقافيلة عموما بظاهرة على هذه الحاوتطلق 

  
 ).تدني مستوى الثقة في العالقات االجتماعية ونحو المؤسسات: (الشباب وأزمة الثقة في المجتمع- 3

على أنها الرصيد العاطفي الذي يمتلكه شخصان، والذي ): 2012بومخلوف محمد وآخرون، (تعرف الثقة 
 إلىفي بعضهما استنادا  اثنانمصلحة الطرفين، فعندما يثق  أداءاتفاق على  إلىيعينهما على التوصل 

التعاضد المثمر فيما بينهما والتمتع بحسن  إلىجدارة آل منهما بثقة اآلخر فيه ستقودهما الثقة المتبادلة تلك 
أن الثقة هي ومن ثمة يعتقد ب. التواصل المبني على الشفافية والتعاون والمشارآة العاطفية والوجدانية

  .الروابط االجتماعية الحديثة بعيدا عن الروابط العصبية والتقليدية إلىمفتاح المرور 
انهيارات آبيرة وبقيت محصورة في نطاق ضيق ولهذا سادت  إلىلقد تعرضت الثقة الرأسية واألفقية      

ة سببها البطش والقمع العالقات الشبكية القائمة على العالقات الشخصية، ولهذا الوضع جذور تاريخي
والقهر، ومما زاد من تعميقها الظروف المؤلمة التي مر بها المجتمع الجزائري في العشرية السوداء حتى 

، 2012بومخلوف محمد وآخرون، . (أصبح الشك والخوف متغلغل في النفوس حتى بين أقرب المقربين
 .)366ص 

  :معوقات الشباب في المجتمع- 4
، أجريت على عينة من الشباب )294-293، ص 2012بومخلوف محمد وآخرون، ( في دراسة ميدانية   

ما يقلق الشباب أآثر ليس الجوانب المادية وإنما هي : إناث خلصت إلى أن 674ذآور و  801الجزائري 
عكس في الرشوة ، وقوانين المجتمع التي تن) بالمائة 8،39(من عادات وتقاليد  الجوانب المعنوية

سبيل تحقيق نجاحه  ، بينما األسرة ال تشكل عائقا آبيرا أمام الشباب في)بالمائة 6،37(ية والبيروقراط
لم تبق متشددة مثلما آانت عند  األسرةحيث نالحظ ان : ، وعلق الباحث )بالمائة 8،17(االجتماعي 

 و               اإلعالمي، التوجيه  لإلرشاداألجيال السابقة، فاألسرة وبسبب التعلم واالطالع واالستماع 
  ... .المسجدي تنازلت آثيرا عن ما آان في السابق ال يمكن التنازل عنه



غير ان هذه الدراسة لم توضح بشكل دقيق طبيعة هذه التنازالت ونوع القضايا التي تتنازل األسرة     
ة دون بشأنها، هل هي على مستوى جميع ما يخص حياة الشاب من جوانب؟ أم هي تتعلق بجوانب معين

  .أخرى؟ وإذا آان هذا التنازل يخص جوانب دون أخرى فالبد آذلك من البحث في خلفية هذا
  :حاجات الشباب الجزائري- 5
 :الحوار داخل األسرة الجزائرية والشباب - -أ

يعتبر الحوار والتواصل والتفاعل الداخلي بين اآلباء واألبناء من أهم الحاجات االجتماعية للشباب،   
دليل وعنوان التفاهم والتقدير االجتماعي، وقد برزت إلى السطح في السنوات األخيرة بسبب فالحوار 

التحضر وضغوط الحياة ظاهرة الفتور وعدم التواصل الداخلي بين أفراد األسر وباألخص بين اآلباء 
  ).283، ص 2012بومخلوف محمد وآخرون، ....(واألبناء، 

  .إلى ان هذه الحالة على انتشارها فهي ليست عامة) 2012وآخرون،  بومخلوف(على الرغم من أنه أشار 
  :حاجة الشباب الى العدل والمساواة في المجتمع - -ب
ويشار بذلك الى الحقوق والواجبات تجاه مؤسسات الدولة التي يرتبط بها الشباب ارتباطا عضويا في    

ذلك ما يشاهده في الواقع من انتشار اآلفات  دراسته ونشاطه وقضاء حاجاته اإلدارية، يضاف الى
االجتماعية وال يمكن ان يحرك ساآنا، ومن أجل التعرف على هذه الحاجات عن طريق دراسة ميدانية 

ليؤشر على المشكالت التي يراها تؤثر ) شاب وفتاة 1475(توجهت بالسؤال لعينة من الشباب الجزائري 
- 294، ص 2012في بومخلوف محمد وآخرون، (لصت نتائجها أآثر من غيرها على حياته اليومية، وخ

معاناة الشباب في حياته اليومية وهي مرتبة حسب درجة األهمية بالنسبة الى حياته : أن إلى) 295
آمصطلح جزائري في المرتبة األولى بنسبة ) بالحقرة(الشخصية، وتأتي مظاهر الظلم المعبر عنها 

في المقابالت التي أجريت معهم عن تعرضهم للظلم في الشارع الذي ، حيث عبر الشباب )بالمائة 2،77(
وآذلك انتشار المنكرات المنافية لألخالق . أصبح مجال لبروز األقوى بسبب الفراغ الرهيب من الحماية

، )بالمائة 4،69(للنهي عن المنكر وذلك بنسبة  العامة واألعراف في الحياة العمومية وعدم القدرة للتدخل
والتي أخذت في االنتشار خاصة في المدن ومدينة ) بالمائة 3،62(االنحرافات األخالقية بنسبة  علىزيادة 

والعابرين لقضاء  األنحاءالجزائر على الخصوص باعتبارها أآبر مدينة تستقبل النازحين من جميع 
المرتبة الخامسة  ، وفي)بالمائة 2،53(م المساواة في المجتمع بنسبة وفي المرتبة الرابعة عد. حاجاتهم
  ).بالمائة 4،23(ة عدم احترام القوانين بنسبة واألخير

يعمل الناس بمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أنيهمني : ويدعم هذا إجاباتهم على سؤال آخر   
في الحياة العمومية، هذه القيمة االجتماعية المعروفة في المجتمع الجزائري المستمدة من دينه الحنيف 
أخذت في التراجع يوما بعد يوم خاصة في المدن حيث تنتشر الظواهر المخلة بالقيم وبالحياء العام، حيث 

وهو مبدأ ) بالمائة 4،22(ونسبة الموافقين ) بالمائة 73(جدا على هذا المبدأ تمثل نسبة موافقون  أن
ديني قائم على الروح الجماعية في الحياة االجتماعية العمومية، على خالف المجتمعات القائمة  اجتماعي

على أنهم الموافقون والموافقون جدا ) بالمائة 89(على الفردية وعدم التدخل في شؤون الشخصية ونسبة 
  .، وهو المحافظة على شعور اآلخرينيتحرجون من جرح اآلخرين بسلوآهم

أوال ارتفاع النسب الدالة على الحاجة : والمالحظة التي يجب االلتفات إليها من خالل هذه النتائج هي    
ى لقيم معينة مما قد يكون مؤشرا على تراجعها، وثانيا أن نتائج مثل هذه الدراسات المعتمدة عل

التصريحات الكتابية او الشفوية تغفل الجانب األهم فيما يتعلق بالسلوك المعياري او الالمعياري وهو 
 .جانب الممارسة في حقول الحياة االجتماعية الواقعية



انطالقا من آل ما سبق توضيحه والسيما فيما يتعلق بالجزء األخير من المداخلة والذي تم فيه الترآيز 
ي حاجاتها وتطلعاتها، في استجاباتها وتعاطيتها، وفي مشكالتها ومعوقاتها وتجليات آل على فئة الشباب ف

هام مفاده ان هناك واقع نفسي اجتماعي يتغير بسرعة يصعب على الشاب  باستنتاجهذا يمكن الخروج 
العيش  الخيارات السلوآية والنفسواجتماعية المناسبة بالطريقة التي تضمن له إيجادوالسيما في الحاضر 

الكريم والتوافق النفسي واالجتماعي المرضي لطموحاته وتطلعاته، آما يجب االنتباه الى أن حدوث 
حاالت من الالمعيارية بكل صورها ودرجاتها وشعور الشباب باالغتراب النفسي وهو في أسرته 

، جميعها ...لشابومجتمعه وذويه وآذلك فقدان الثقة في آل هذه األطراف االجتماعية الهامة في حياة ا
عوامل ال يمكن التغافل عنها او وعن وزنها وأهميتها وفي نفس الوقت خطورتها، بل يجب التعامل معها 

  .علميا ومنهجيا بأولوية
  

  :خالصة
األبحاث والدراسات النفسية القول بأن الباحث الذي يحاول تتبع في خالصة هذه المداخلة يمكن    

من أجل  للمجتمع الجزائري طبيعة وهوية النظام والثقافة والسلوآات االجتماعيةواالجتماعية التي تناولت 
لتشخيص مشكالت الشباب خصوصا والمشكالت النفسية واالجتماعية محاولة وضع محك ثابت نسبيا 

سوف يواجه صعوبة في عملية التحديد التشخيصي الدقيق لجملة من لمختلف فئات المجتمع بصورة عامة 
  :والتي نوجزها فيما يلي  العلمية والمنهجية االعتبارات

التأثر الواضح للباحثين الجزائريين خصوصا والعرب عموما ومن ثمة تأثر أعمالهم البحثية وفلسفتهم في 
البحث بالفلسفات والمناهج وطرائق البحث الغربية، والتي انعكست على نتائج البحث العلمي للبالد العربية 

. ي بعض األحيان إلى حّد التناقضوالتي منها الجزائر، وأصبحنا نالحظ اختالفا واضحا في النتائج يصل ف
ولذلك ننّوه إلى ضرورة إيجاد منطلق وفلسفة علمية مستمدة من فلسفة المجتمع الجزائري وهويته 

لمية فالقيمة الع. الشكل والمضمون والمنطلق والمنهجاالجتماعية والثقافية والحضارية وذلك على مستوى 
من حاجات المجتمع وهويته وسخرت نتائجه في انطلقت  تؤتي ثمارها آما هو معروف إذا والعملية للبحث

  .خدمة هوية المجتمع وحاجاته هذا أوال
ي بها آمحكات لتشخيص مشكالت الشباب الجزائري فالخروج  أما فيما يتعلق بالنتيجة الثانية التي يمكن 

في ظل ما سبق توضيحه من معطيات واقعية وذهنية وتحوالت متسارعة على مختلف المستويات و
  :مختلف األصعدة نقترح

تقليدية أم حديثة، (توضيح طبيعة وأصول بنية المنظومة االجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري : أوال
إذ . ومسلمات مشترآة مبادئحتى يمكن بناء بحث علمي ينطلق من ...) ذآورية-أنثوية أم أبوّية- ُأّموّية

أن هناك مشكالت تتعلق بطبيعة المنظومة والثقافة وبناءا على ما تمت معالجته في هذا البحث نجد 
القيم التقليدية والقيم المستدخلة  االجتماعية بهويتها التقليدية وأخرى تتعلق بالتضارب المعياري بين

والدخيلة، وأخرى تتعلق بذهنية الشخصية الجزائرية وقناعاتها وصراعاتها المعاشة بين تمثالتها 
اة الجمعية من جهة ثانية وخيار مواآبة التحوالت والتطورات الراهنة من الشخصية من جهة ومطالب الحي

  ... .جهة أخرى
تنطلق من هوية المجتمع الجزائري بحث تهدف إلى إعادة بناء نظرية ومنهجية للفتح آفاق جديدة : ثانيا

  .وتصب في خدمة حاجاته وتطلعاته



المداخلة أن مشكالت الشباب الجزائري مكمنها في نتوقع من خالل المعطيات العلمية الواردة في : ثالثا
ولذلك نتصور مبدئيا أن عالج  -قاعدة تقليدية بمظهر عصري–ة بمستجداتها تضارب أصول الهوي

 .اب يتطلب معالجة جوهر هذه القضيةمشكالت الشب
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