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القضايا الاجتماعية التي لم تعهدها من قبل، و الكثير من الظواهر  تعيش املجتمعات املعاصرة الكثير من :مقدمة -

التيييييييي تثيييييييير اهتماميييييييات علمييييييياء الاجتميييييييا ، و املتحيييييييمل أل هييييييي    الظيييييييواهر  ييييييي  ن يجييييييية لنشيييييييا ات الانسيييييييال املختلفييييييية، 

طيييييي  الاقتصيييييادية و السياسيييييية و القانونييييييية      و الثقافيييييية و  يرهيييييا، و التييييييي ليييييم يقصيييييد الانسييييييال إحيييييدا  ا و ليييييم يخ

إليجادهيييا، لكييين نييي  عصيييرنا هييي ا صيييار الانسيييال يتعميييد صيييناعة الظيييواهر الاجتماعيييية، فيييي ه  مباشيييرة إ يييى إحيييدا  ا و 

 .كأنه يبحث عن شيئ من ختل ذلك

و  ي نييياول عملنيييا هييي ا بالتحلييييل الاعيييع القضيييايا الاجتماعيييية املعاصيييرة و التيييي نييير  بأهمي  يييا، م  يييا  ييياهرة التموقييي  نييي  

البحيييييث عييييين املكانييييية نييييي  مجتمعيييييات التنيييييو     و التعيييييا ش، فأسيييييالي  التموقييييي   و وسيييييا له و املؤسسيييييات املعاصيييييرة، و 

 .أهدافه تختلف عما كانت عليه من قبل

كما تناولنا الاعع قضايا ألاسرة املعاصرة و التي م  ا أسالي  التنشيةة الاجتماعيية    و عتق  يا باشيكالية العقلنية، و 

علييييييى أسييييييالي  تقليدييييييية و تنشييييييةة قا ميييييية علييييييى منطييييييق العقلنيييييية بمفهومهييييييا التناقضييييييات املوجييييييودة بيييييييل تنشييييييةة قا ميييييية 

 .املعاصر، و صعوبة التعا ش بيل النموذجيل

و ينيييدرم  يييمن هييي   الفكيييرة إشيييكالية العتقيييات العا فيييية و اليييزوام بييييل ألاسيييالي  التقليديييية املسييي ندة إ يييى الرقابييية 

ة التعيا ش بييل النميوذجيل، نميوذم القييم املعاصيرة، و  ألاسرية و ألاسالي  القا مية عليى اياييارات الفرديية، و صيعوب

 .القيم   و ألاعراف الاجتماعية املتوارثة

كما تعتبر شبكات التواصل الاجتماع  من أهم املتغيرات التي أثيرت ني  العتقيات الاجتماعيية، و قيد تطرقنيا إ يى ذليك 

رن  يا مي  الشيبكات الواقعيية، و ني  مكيال  خير مين الافترا يية، و مقا  من ختل تحليل العتقات الاجتماعية الطتبية

ه ا العمل تناولنا تأثير العوملة الثقافية  ن  الفعل الاجتماع ، و التي م  ا املسؤولية الاجتماعية، و ثقافية التعيا ش، 

رت و الثقافييية الاسييي  تكية، و السيييلو  الاجراميييي، و مختليييف أشيييكال العتقيييات العامييية و العتقيييات التجاريييية التيييي صيييا

 .املؤسسات املعاصرة تعتمدها ن  عتقات ا م  البيةة اياارجية، و م  جماعات املصايح
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 سوسيولوجيا التموقع فى الحياة الاجتماعية

 قاسيمي ناصر

نى تحليل ه ا العنصر نود إلاشارة إ ى نقطتيل جوهريتيل ألاو ى و    أل نظرية التموق  تختلف عن  :ـ تمهيد 

املكانة نى نقطة جوهرية و    أل التموق   سبق املكانة، من حيث أل فعل التموق  يكول نى املكال، نظرية الدور و 

فبعد تحديد املكانة املر وب في ا يتم تحديد شكل التموق  و توقيته  و استراتيجياته، ه ا الاغع النظر عن 

  إلاخوة نى البيت فهي مكانة  ير املكانات التى يتواجد في ا ألافراد دول أل يكول لهم دخل في ا، مثل ترتي

و   اختيارية، و الثانية    أل الكثير من العمليات الاجتماعية نى ايجماعات القرابية، و أشكال التنشةة الاجتماعية،

أشكال العتقات الزواجية و ألاسرية إنما تبحث بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة عن التموق  نى املكال ال ي يثير 

ه، أو يحقق لهم إلاشبا  ال ي  س  دفونه، أو الر ا نى املحي  العا ل  و القرابي، موقعا ينال اهتمام أصحاب

استحسال آلاخرين،  سواء كانت تلك ألافعال صراعا أم تعاونا أم فعت عا فيا أو تضامنيا أو كل ما يتعلق بأشكال 

 .املعامتت و الهدايا و الزيارات املتبادلة

بر أل كل إنسال من  والدته و هو يبحث عن أماكن للتموق ، سواء كال نى ايجماعات كما أل ه   النظرية تعت

ألاولية التى م  ا ألاسرة و جماعة ألاصدقاء، ففى ألاسرة يبدأ الطفل من  سنواته ألاو ى يبحث عن أحسن تموق  

الكبير من قبل والديه،  له منطلقا من فطرته، و هو ب لك يبحث عن الامتيازات العا فية و املادية، و الاهتمام

مستعمت شتى الاستراتيجيات التى تزيح عنه منافسيه و تقن  والديه بضرورة الاهتمام به أكثر من  ير ،  و نى ه   

 .املرحلة  ستعمل الطفل استراتيجيات فطرية م  ا البكاء و الصراخ و إبداء الغض ، و استعطاف الوالدين

استعمال الاستراتيجيات الفطرية، لكن ه   املرة ب كاء أكبر و نى املكال و  و نى مرحلة الكبر  ستمر إلانسال نى

الوقت املناسبيل، مثل الاستعطاف و املبادرة بالدفا  أو الهجوم،  و الدخول نى الصرا  و املنافسة و التعاول، م  

جتماعية، و أخر  استعمال استراتيجيات أخر  مك سبة عن  ريق التنشةة الاجتماعية، و تراكم الرواس  الا 

نى مختلف املؤسسات   شاصية قد تم تطويرها من ختل ايابرات الشاصية نى ايحياة، و ه ا من أجل التموق 

الرسمية التى ينتمي إلي ا مثل أماكن العمل و النوادي، و ايجمعيات السياسية و الثقافية و الدينية، منطلقا من 

شاصية تدفعه إ ى البحث املستمر عن املواق  التى تثير اهتمامه دواف  داخلية و مبررات اجتماعية، و  موحات 

و تثير ان باهه، و التى ير  أن ا تحقق له الر ا   و إلاشبا  الداخل ، و  عتبرها عامت أساسيا نى تحسيل و عه 
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قل الاجتماع  و الاقتصادي، و ب لك فالتموق   س  دف دا ما أماكن أحسن من السابقة، و و عا أحسن  على ألا

 .نى تقدير ألافراد

و ال ي م ألافراد نى بحث م عن التموق  إل كانوا فاعليل أو  ير فاعليل نى ايجماعات التى ينتمول إلي ا، فايجمي  

و املؤهتت التى يتمتعول ب ا، و التى يرول بأن ا تسمح    و الطاقات الفردية التموق  نى حدود إلامكانيات  يبحث عن

هداف التى حددوها، و ب لك فكل املواق  التى يقرها املجتم  تتحدد الاشروط يقرها هو أيضا و لهم بالتموق  نى ألا 

 عطي ا الشرعية الاجتماعية، كما يحدد لها الامتيازات املادية و املعنوية املصاحبة لها، و تعتبر املناف  و الامتيازات 

و التخطي  املستمر يحيات م نى املستقبل، من أهم الدواف  التى تجعل الناس يبحثول باستمرار عن التموق ، 

ألن م  عتقدول بأل ه   املناف  تحقق لهم إلاشبا  املادي و املعنوي، و تحقق لهم الاحترام نى املجتم ، خاصة و 

أن م تحصلوا علي ا باستحقاق، و اعتراف اجتماع ، و إذا كانت املاركسية ايجديدة قد تحدثت عن صرا  املصايح 

ألافراد نى املجتم  أو داخل املؤسسة، فال صرا  املواق   سبق صرا  املصايح، فاملصايح ال كمحر  ألفعال 

 .تتحقق إال باحتتل املواق  سواء كانت رسمية أو  ير رسمية

و ألجل ذلك  عمل الباحثول عن التموق  على تبني استراتيجيات خاصة ب م من أجل التموق  لتحقيق ألاهداف 

و باقى املؤسسات الاجتماعية نى الاستراتيجيات التى  التى حددوها، و تؤثر ألاسرة عن  ريق التنشةة الاجتماعية 

ققول ب ا ه   الاستراتيجيات، باعتبارها وسا ل يختارها ألافراد من أجل التموق ، و ك ا نى الوسا ل التى يح

و ألاسرة ذائعة الصيت نى ميدال العلم،  و ألاسرة صاحبة التجارة، و   مشروعة، فاألسرة املالكة صاحبة ايحكم،

صاحبة الصناعة، تعطي فرصا كبيرة ألبنائ ا كي يتموقعوا نى ه ا إلارث ألاسري، و  عيدول إنتام نفس املواق ، أما 

التى تعطي فرصا  ئيلة فهي ال تقدم إمكانيات كبيرة ألبنائ ا من أجل التموق  ايجيد، و يبقى علي م نى  ألاسر 

مرحلة الشباب الاعتماد على  اقات م الفردية من أجل تغيير مسار التموق  ألاسري املوروث، ه ا ما نتحظه نى 

عدومة، لكن التعليم و التكوين ايجامع  ألبنائ ا الكثير من الدول املستقلة التى كانت أ ل  أسرهم أسرا فتحية م

أعطي الكثير من ألاسر فرصا حقيقية لتغيير مسار التموق  و إعادة إنتام الطبقات نى املجتم ، و الانتقال من فةة 

 .اجتماعية و من  بقة اجتماعية ألخر  

حقيق  موحهم التموقع ، إما و ألجل البحث عن التموق   ستمر ألافراد نى بناء استراتيجيات م الشاصية لت

 من إلارث ألاسري أو البحث عن مواق  أخر  خارم ه ا إلارث، و ينطبق ذلك كثيرا على الطبقات املتوسطة  و 
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املعدومة، فبعع ألافراد ال يجدول فرصا كثيرة للتموق ، و ال يجدول البدا ل الكثيرة التى تر ي م الاسب  فقر 

الفردية أو حتى  عف إرادت م و  موحهم فيكتفول بمواق  تحصلوا علي ا و  عف إمكانيات م   إلارث ألاسري،

 ".صدفة"

و يتمت  ألافراد ال ين يبحثول عن مواق  أحسن من السابق بطاقة فردية ختقة تجعلهم يبحثول دا ما عن 

أو السياس ي  ألاحسن و تحديد الاستراتيجيات و ألاهداف ب كاء كبير، فال ي يبحث عن التموق  نى املجال القرابي

أو الديني أو الاقتصادي أو العلمي، ي بني الاستراتيجية املناسبة له   املواق  و التى م  ا استراتيجية التكوين و 

التعلم، و ايحصول على الشهادات العلمية املناسبة، و اتبا  كل الشروط الاجتماعية الضرورية ل لك،  و من ذلك 

 .فيه مخالطة املجتم  ال ي يريد أل يتموق 

و إذا كال إلانسال يبحث عن تحسيل املواق  باستمرار فه ا ال  عني  أنه يحقق التحسيل باستمرار، فيحتمل نى 

أثناء بحثه عن التحسيل أل يق  نى حالة اختتل التموق  أو فشل كل  للتموق ، فيتراج  إ ى مواق  أسوأ من 

كثيرة ترج  إ ى الاستراتيجيات التى تبناها،  و إ ى السابقة أو يبقى نى موقعه السابق سنوات  ويلة، ألسباب 

صعوبة تخلصه من إلارث ألاسري و الاعع رواس  التنشةة الاجتماعية التى أعاقته عن التموق  ايجيد، و قد يرج  

السب  إ ى قوة املنافسيل، و من ذلك التموق  نى الطبقات الاجتماعية صعودا و نزوال، و التموق   نى سلك 

 .عليا أو التراج  إ ى أالاس  مناص  العمل الاسب  أخطاء نى استراتيجية تسيير التموق إلا ارات ال

و تختلف الاستراتيجيات املتبعة من ثقافة ألخر ، بحيث تتراوح بيل املشروعة  و  ير املشروعة، و بيل 

تيجيات التموق ، التى م  ا الاستراتيجيات العقتنية و  ير العقتنية، فاملجتم  املعقلن يدعم املسار العقتني السترا

و تنشةة أفراد  تنشةة تتماش ي م  ه ا املسار، من ختل منحهم وسا ل    احترام قواعد اللعبة، و قواعد املنافسة،

التكيف م  املجتم  العقتني و ما يفر ه من قواعد عقتنية للتموق ، الاعيدا عن استعمال العصبية، و 

الشاصية، و القرابية، و ايجهوية، التى تكسر قاعدة الفرص امل ساوية التى املحسوبية، و العتقات املصلحية، و 

 .تمنحها املؤسسات الاجتماعية املختلفة التى تنز  إ ى العقتنية، و التى تقل  قواعد التموق  العقتني

لعقتنية، و و  ير ا   و نجد نى الواق  الاجتماع  الكثير من ألامثلة عن احتتل مواق  بالطرق  ير املشروعة 

باالستراتيجيات و الوسا ل  ير املشروعة، و احتتل مواق   ير مشروعة تماما مثل الانتماء إ ى عصابات السرقة و 

التزوير و تبييع ألاموال و الهجرة  ير الشرعية و  يرها من املواق  التى يختارها الاعع ألافراد أو يجدول أنفسهم 
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ل العاملية،  و يمكن له   ايجماعات أل تتموق  نى ه   ألاماكن تعبيرا عن بداخلها، و التى تعاق  علي ا القواني

رفع واق  اجتماع  منم ، واق  لم يمنحها الكثير من الفرص، أو رفع واق  اجتماع      و اقتصادي و ثقان  

  مفروض، مثل حركات البهي و عبدة الشيا يل و  يرهم، ل ا نجد أقص ي درجات التطرف نى رفع ه ا الواق

املعاصر و رفع قواعد البحث عن التموق  التى يقرها و يفر ها من ختل الانتحار الفردي و ايجماع ، أو من 

 .ختل العصيال الاجتماع ، و ممارسة النشا ات  ير الشرعية

و نى نفس الوقت يتموق  الاعع ألافراد نى مواق  استفزازية بالنسبة لبعع ايجهات الاجتماعية أو بالنسبة 

  أو بالنسبة للعا لة، فيمكن لألسرة املحافظة أل تري نى تموق  أحد أفرادها نى ميدال الفن و الغناء للمجتم

استفزازا ياصوصي  ا املحافظة و خروجا عن تاريخ العا لة، و هنا  من يتموق  سياسيا نى جان  املعار ة، و 

املعادية للبيةة، أو منظمات حقوق  هنا  من يتموق  نى جمعيات حماية البيةة و محاربة ألانشطة الصناعية

إلانسال، و    مواق  تعبر عن خيارات يمكن أل تج ب املتاع  ألصحاب ا، و الكثير من املتاع  لهم، تجعلهم 

 .يفكرول باستمرار نى أحسن الاستراتيجيات و ألادوات من أجل التمكن من تحقيق أهدافهم

د، الاعد عقتني، ال ي يقوم على هدف محدد مسبقا، و على و ينطوي السلو  التموقع  لألفراد على خمسة أالاعا

مجموعة من الوسا ل و املسببات املدروسة، ثم الاعد التموق  عن  ريق الصدفة،كأل يلتقى شاصال فيعرض 

الواحد على ألاخر مشروعا معينا  غير تماما مجر  حياته،  و يمكن أل تؤدي الاعع الظروف الطار ة ن  املؤسسة 

الاعع إلا ارات، أو الاعع ألاحداث التاريخية الو نية إ ى تغيير مواق  الكثير من الناس، ثم الاعد  إ ى تغيير مواق 

ايحفاظ على املوق  من ختل اتبا  استراتيجيات مناسبة ل لك، و التى م  ا الاج  اد، و العمل املستمر و الابتكار، 

ثم الاعد املنافسة، فاذا كانت املنافسة أو استعمال استراتيجيات  ير عقتنية قرابية أو جهوية أو  يرها، 

كاستراتيجية أكثر شيوعا نى املجتمعات املعاصرة من أجل ايحصول على املواق ، فألل ذلك يرج  إ ى اعتبارها من 

أهم شروط ايحصول على املوق ، أو تعتبر من أهم قواعد اللعبة ايااصة بالتموق ، نظرا لندرة املوارد، أو لندرة 

املؤسسات املختلفة، مقابل زيادة الطامحيل له   املواق ، و يتحصل ألافراد على تلك املواق  إذا الاعع املواق  نى 

سيروا بطريقة جيدة استراتيجية املنافسة و التى م  ا الكفاءة و العلم، ه ا الاغع النظر عن املنافسة املشروعة و 

 . ير املشروعة



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  12  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
واق  ن  ايحياة اليومية لألفراد، ال   له أسباب عدة، م  ا ثم الاعد إعادة التموق ، أو ما نسميه ايحرا  داخل امل

بحث إلانسال املستمر عن تحسيل  روف حياته يدفعه دا ما إ ى البحث عن مواق  جديدة أحسن من السابقة، 

أو أنه يجد منافسة شديدة أو يرفع املوق  ال ي هو موجود فيه الاسب  سعة  موحه، أو يجد فيه الكثير من 

و تراج  الامتيازات الاجتماعية  و املادية التى يقدمها، أو أنه ا ل  على  بدا ل أخر  للتموق              املضايقات، 

أحسن من التى بيل يديه، مدفوعا بطموحه الكبير و إرادته نى التحسيل و التغير، و هنا  من يفقد موقعه ألسباب 

تراتيجيات أكثر نجاحا من السابقة، فاملطلق يبحث عن قاهرة تدفعه إ ى إعادة التفكير نى مواق  جديدة و عن اس

إعادة التموق ، و ألاعزب يبحث عن موق  جديد، و ال ي تحصل على شهادة أعلى من شهادته السابقة يبحث عن 

إعادة التموق ، و ال ي أفلست تجارته يبحث عن إعادة التموق  نى مجال التجارة أو نى نشاط  خر، و ب لك 

اظ على املوق  و إعادة التموق  عمليات مستمرة نى حياة إلانسال، و توفر شبكة العتقات فالتموق  و ايحف

الاجتماعية التى ينتمي إلي ا ألافراد إمكانيات كبيرة للنشا ات التموقعية نظرا لشساع  ا و تنوعها، باعتبارها سوقا 

تزودهم من ختل وسا ل إلاعتم  حرة للتموق  ألن ا تمد بالفرص و املعلومات للباحثيل عن التموق ، كما

باملعلومات الضرورية، و باأل راف املتعاونة و املتعاقدين و تعرفهم بمنافسي م سواء كانوا أشااصا أو مؤسسات، و 

ايجهات التى يقصدون ا مثل إلادارة الرسمية و املؤسسات ايحكومية، فيمكن لكل فرد أل ينتمي إ ى عدة شبكات 

التى يمكنه النشاط في ا و التموق  في ا باستمرار، و كلما اتسعت ه   الشبكة كانت اجتماعية نى نفس الوقت 

حظوظ التموق  كبيرة، فاملجتمعات الصناعية، و املنا ق ايحضرية الكبري تمنح حظو ا كبيرة للتموق  ال تمنحها 

البدا ية، نظرا لعدم تطور املجتمعات البسيطة، و املنا ق املعزولة، و ال حتى ايجماعات القرابية التقليدية و 

مؤسسات ا و نظرا لضعف الكثافة الاجتماعية و الصناعية، و  عف مستويات التنمية، فآالف ايجمعيات، و 

ايجامعات، و املؤسسات الاقتصادية         و الثقافية، و السياسية، و إلاعتمية، و انفتاح السوق و اتسا  

 ، و التوجه نحو املجتم  العالمي و مجتم  التعا ش،  و تطور وسا ل السلو  الاس  تكي، و الانفتاح الاجتماع

الاتصال و املواصتت فتحت الكثير من آلافاق للباحثيل على التموق   نى منا ق جغرافية أالاعد من املنا ق التى  

 .ولدوا و نشأوا في ا

ل املواصتت، و شيو  تكنولوجيا و نظرا التسا  شبكة العتقات الاجتماعية املعاصرة و تنوعها، و كثافة وسا 

الاتصال، و كثرة الفرص ن  العالم،  فيمكن لألفراد أل يحتلوا نى نفس الوقت مواق  كثيرة، ن  مجتمعهم أو ن  

العالم فاملؤسسات الاس ثمارية العاملية صارت تقدم عرو ها للمجتم  العالمي، و صارت استراتيجية التعا ش من 
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ملواق ، فاالندمام ن  املجتم  العالمي املتنو  ثقافيا يتطل  خاصية التعا ش من أجل أهم استراتيجيات اك ساب ا

 .اك ساب املواق  و ايحفاظ علي ا

و يمكن لألفراد التموق   نى ايجماعة القرابية التى ينتموا إلي ا، و نى الح ،  و نى مكال العمل نى ايجماعات الرسمية 

 ير املشروعة، مثل الاج  اد نى العمل، أو الوشاية نى حق الزمتء من أجل  و  ير الرسمية، بالوسا ل املشروعة  و 

تحطيم مواقعهم و كس  مواق  أحسن، او عن  ريق الامتثال و الطاعة و الانضباط، و الفعل الامتثا   يدركه 

ألاسات ة، ثم إلانسال من  صغر  بأنه الفعل املفضل لدي مجتم  الكبار، ثم لد  إدارة املدرسة و املعلميل   و 

رؤساء العمل، ل ا  عمل على فهمه و ممارسته و إ هار ه ا الفعل باستمرار من أجل تحقيق ر ا آلاخرين و 

مكافأته باملواق  التى  س  دفها، و ه ا الو   يدف  باألفراد إ ى ممارسة عدة أدوار نى نفس الوقت، أدوار مناسبة 

لطريقة التى تحقق له أهدافه، و مقنعة خاصة بالنسبة لكل موقف تموقع ، فيؤدي ا على أحسن وجه و با

لأل راف ألاخر  التى يتفاعل معها، و ب لك فاحتتل املواق   و الاستراتيجيات املتبعة تكول حس  الفهم ال ي 

يبنيه ألافراد يحيثيات التموق ، ه ا الفهم ال ي يفسر نى شكل فعل تموقع ، و أي خطأ نى استراتيجية التموق  

يرج  إ ى كيفية الفهم ال ي يبنيه ألافراد نى أذهان م عن العتقات التموقعية، فاإلخفاق نى تجارة ما أو إنما 

مسابقة قد يرج  إ ى فهم مسبق عن ذلك كاعتبار  أمرا سهت، أو ال ي يتقدم للاطبة من  بقة اجتماعية أو 

 .دينية من  ير  بقته فيتق  الرفع م  أنه اعتبر ذلك أمرا ممكنا

ب لك فالفعل التموقع  فعل اجتماع  عقتني، له معاني متعدد و متفق علي ا لد  جمي  أفراد املجتم ، مثل  و 

التموق  نى  بقة اجتماعية عليا أو متوسطة أو دنيا، و يمكن أل تكول الاختتفات من ثقافة ألخر ، و هو من 

حقق الاعدد أفرادها و كثرة نسلها، فكلما زاد املنظور ايالدوني تموق  يتحقق بقوة العصبية، و قوة العصبية تت

عددها سادت على العصبيات ألاخر ، و كلما زادت سيادت ا زاد  موحها ملواق  أكبر، و    اياروم من حياة البدو 

إ ى البحث عن التموق   نى ايحوا ر، فتحضر نفسها الحتتل مواق  حضرية نظرا لتمتيازات و حياة الترف التى 

توفرها ايحياة البدوية، فاذا تموقعوا نى ايحا رة امتدت أعيل أفرادها نحو املواق  الفردية، توفرها  و ال 

فايحا رة موق  عام أو كل ، و    تحوي مواق  فرعية أو ثانوية، مثل املراكز التجارية و املناص  السياسية، و 

 .  املتاح و املناس  لهإلادارية، و التعليمية، و ايادماتية  و  يرها  و ايجمي  يبحث عن املوق
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أما من حيث النموذم املثا  ، فاألسرة تقدم ألبنائ ا عن  ريق التنشةة الاجتماعية نماذم مثالية عن أشااص 

ناجحيل نى حيات م الدينية و العلمية    و العت قية و العملية فق  ألن م أحسنوا التموق   بفضل إلامكانيات التى 

املؤسسات الاجتماعية املختلفة نى تقديم ه ا النموذم املثا   نى كل امليادين  كونوا أنفسهم علي ا، و تستمر 

 .ملساعدة آلاخرين على الاندمام و النجاح و حسن التموق 

و الفعل التموقع   س ند إ ى عتقات اجتماعية تفاعلية معقدة ت بادل الكثير من الرموز التى يصع  معرف  ا أو 

الثقافية التى وجدت في ا، و من التموق  نى العا لة و ايجماعة القرابية ينطلق التموق   التدري  علي ا إال نى بية  ا

إ ى ايحياة الاجتماعية و مختلف املؤسسات الاجتماعية، إذ  ستعمل ألافراد أسلوب املحاكاة من العتقات القرابية 

راتيجيات التى عهدها ألافراد نى تنشة  م، إ ى العتقات الاجتماعية ألاوس  مجاال م  ا، و بمختلف القوانيل و الاست

فالفرد ال ي تعود على القيادة  نى أسرته، خاصة إذا كال ألاخ ألاكبر فهو بطريقة عفوية يتصدر املبادرة  نى املواق  

القيادية نى مكال العمل العتبار  ذلك أمرا  بيعيا بالنسبة له، و ب لك يكول تموق  ألافراد نى مكال العمل و نى 

حياة الاجتماعية بناء على ترتيب م بيل إخوت م، و بناء على  بيعة تنشة  م، و مستو  ايحريات و املبادرات التى اي

منحت لهم نى أثناء تنشة  م، و ما نتحظه من سلبية فعل املرأة نى العمل و تراج  مبادرات ا و زهدها نى املناص  

لمية و العملية إنما من  بيعة التنشةة ألاسرية التى تعلم املرأة القيادية ر م مستويات ا التعليمية و كفاءات ا الع

و بالتراج  و اياضو  كسلو  تموقع  خلفي  لرجال، و ب لك فهي تقبل بالدونيةاياضو  و التراج  حيث وجد ا

 .باستمرار، و هو ما تثمنه القيم الاجتماعية  و تعتبر  فعت ال قا بالنموذم املثا   للمرأة

ا الواق  الاجتماع  ملجتم  تقليدي فال تموق  املرأة دا ما يكول نى املواق  ايالفية مهما كال تفوقها، و إذا الحظن

فهي ال تأكل إال الاعد أل يفرغ الرجال، و ال تسير أمام الرجل بل وراء ، و ال تجلس جلوس الرجال، و ال تأ كل إال 

اصمهم وتنازعهم القول، فه ا من العي  الاجتماع  و باح شام، و ال ترف  صوت ا أما الرجال،و ال تقف أمامهم تخ

 .مما ال يليق الاسلو  املرأة

و تتصدر املرأة مواقعها نى املجتم  التقليدي نى إ ار ما تسمح لها ثقافة املجتم  املحل ، و بناء على  بيع  ا 

ا انجبت الكثير من ألانثوية، و كلما تقدمت نى السن تحصلت على مواق  أحسن نى املجتم  النسوي، خاصة إذ

ألابناء، و صار لدي ا أبناء  و أحفاد و زوجات ألابناء، إذ تستلم املواق  القيادية  و تنال حق التدخل نى ايحياة 

اليومية ألسر أبنائ ا و إصدار ألاوامر، و مما يزيد من أهمية موقعها خبرت ا الطويلة نى ايحياة التى أكسب  ا الكثير 
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ارب العملية نى الغ اء و تحضير    و حفظه، و نى العتم التقليد ، و تربية ألابناء، و النسيج من املعلومات   و التج

و كل ما يتعلق الاعالم املرأة و العتقات الزوجية، فتصير مرجعا للفتيات حديثات السن، و تصير خبرت ا قوة 

و توبيخهم و عقاب م، و ب لك تحتل موقعا  ملوقعها، بل و مبررا لتموقعها، و مبررا لها لقيادة آلاخرين، و إلرشادهم 

 .مركزيا نى ايحياة الاجتماعية، موقعا حيويا بالنسبة ملواق  الرجال و مكمل لها

من جهة أخر  تعمل ألامهات و ايجدات على تنشةة بنات ن تنشةة قا مة على التموق  ايالفى، تنشةة ال تقوم على 

 بيعية بالنسبة لهم، و نى نفس الوقت يتم تلقي  ن أسالي  التموق  عدم مزاحمة الرجال نى املواق  التى اعتبرت 

نى املواق  ايااصة بالنساء، و التى م  ا الطاعة و الامتثال، و التدري  ايجيد على خدمة آلاخرين، و الترتي  املنز  ، 

رأة بالنسبة لزوجه و و تحضير الغداء و  ير ذلك، كما يتم تدريب ن على حسن التموق  نى حالة الزوام، تموق  امل

 .تموقعها بالنسبة ألهله، إذ يتم معاملة كل  رف بما تمليه القيم الاجتماعية و ثقافة املجتم 

و نى املجتمعات املعاصرة منح التعليم املرأة الكثير من الفرص ل سلم مواق  أخر   و الاعتراف لها بتلك املواق ، و 

عن سابق  ا، إذ لم تعد املرأة تسلك سلو  اياضو   ير املشروط  حتى نى ايحياة الزوجية تن شر ثقافة مختلفة

للرجل بل و صارت تنافسه الكثير من املواق  التى اعتبرت حيوية و  بيعية بالنسبة له، و ر م ذلك ما زالت املرأة 

 .مشدودة بقوة إ ى  بيع  ا ألانثوية  و متأثرة بالقيم التقليدية

ل مواق  أمامية  عتبرون ا حكرا علي م خاصة املواق  القيادية، و تمتد ه   و باسم التفوق ايجنس ي ينال الرجا

املمارسة نى ألاسرة و ايجماعة القرابية التى تقدم ه   التنشةة إ ى املؤسسات الاجتماعية املختلفة، ففى مكال 

ه   املواق ،   و  العمل يتم تكريس ه   الثقافة ليأخ  الرجال باستمرار مواق  أمامية، و تتراج  النساء خلف

ر م حالة التعا ش التى نراها نى مكال العمل فال الرجال لهم مواقف متأثرة بطبيعة التنشةة التى قدمت لهم، 

فهم مقتنعول نى ذوات م بحالة تفوقهم، فهم متفوقول على املرأة مهما كال مستواها، و  عتبرول بأل اهتمامهن 

كل اهتمامهن مكرس للبيت و ألابناء،      و ب لك فهن كثيرات التغي ، و هن بالعمل يأتي نى املرتبة ألاخيرة،  و أل 

كثيرات املشاكل و الكتم نى أماكن العمل على حد تعبير ميشال كروزييه نى كتابه الظاهرة البيروقرا ية، و املرأة 

وم امرأة تفوق مستوا  إذا قادت السيارة فال الرجال يكثرول من متحظات م لقيادت ن السيةة،  و الرجل إذا تز 

التعليمي كثيرا، و منصبه نى العمل فانه  ستعمل رصيد  من التنشةة الاجتماعية و يحتل موقعا أماميا نى عتقته 
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بزوجته من ختل الاس  قوته و قراراته علي ا، فيتحكم نى خروجها و دخولها، نى دخلها و عتقات ا الاغيرها، و هو 

 .مقاوم  ا، ألن ا تبقي مشدودة لطبيعة تنشة  ا ب لك يتحكم نى وسا ل إخضاعها ر م

و يمكن متحظة حالة التموق  نى املجتمعات العربية بأن ا تتأرجح بيل عقتنيتيل متناقضتيل، عقتنية املجتم  

التقليدي و عقتنية معاصرة موجودة نى النموذم املثا   للتموق  ال ي تقدمه املؤسسات املعاصرة، إذ يتم نقل 

التموق  التقليدي إ ى ه   املؤسسات ليحدث الصرا  بيل العقتنيتيل، وكثيرا ما يحتل الرجال مناص  عقتنية 

قيادية ليسوا أهت  لها،  و  ينالول امتيازات ليست من حقهم القانوني، و ال تمنحها لهم كفاءات م، و ه ا يرج   إ ى 

ض نى تنشة  م ألاسرية، مما  عتبرونه  بيعيا نى كل عدة عوامل م  ا  بيعة التفوق الطبيع  املمنوح لهم على بيا

 .حيات م

و تقدم املجتمعات املعاصرة إمكانية التموق  ن  العالم الافتراض ي أيضا ال   صار ي يح الفرصة لكل ألاشااص 

 .مهما كانت مستويات م و تخصصات م و انتماءات م، من أجل اك ساب مواق  اجتماعية محددة

راض ي إمكانية التموق  ن  الشبكة الاجتماعية العاملية، متخطيا الزمال و املكال، و متخطيا الكثير و ي يح العالم الافت

من قوانيل العتقات الاجتماعية الواقعية و الكثير من قوانيل التموق  ن  العالم الواقع ، فت يوجد حساب للسن و ال 

، و الفرص تبدو قريبة جدا للمساواة، فاذا كال إلاعتم للمال و للنو  و ال للاصا ص الثقافية و الدينية و الطبقية

التقليدي  عطي أولوية للنخ  من أجل التموق  فال العالم الافتراص ي  عطي الفرصة لكل الفةات الاجتماعية 

لتحقيق ه ا الغرض الاغع النظر عن مستواهم العلمى و خبرات م املهنية و  يرها من الصفات، و ربما سيصير العالم 

 .راض ي مجاال أكثر إ راء للباحثيل عن التموق  ن  املجاالت التي اختاروها، و من مختلف ايادمات التي يقدمون االافت

 :يمكن أل نلاص عملنا ه ا ن  مجموعة من الفر يات    كاألتى: ــــــ خالصة

لعبة التموق  زادت احتماالت ييييي كلما استوع  و فهم أفراد العا لة و القرابة الواحدة قواعد املنافسة، و قواعد 

 .نجاحهم  نى التموق 

يييييييي كلما تم فقدال املواق  املك سبة ب لت ايجهود من أجل استرجاعها أو من أجل إعادة التموق  قى مواق  مماثلة 

 .أو أحسن م  ا

واق  جديدة أكثر ي كلما كانت الامتيازات التى يمنحها املوق   عيفة أو  ير مر ية تم الاتجا  نحو البحث عن م

 .ر ا
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ي كلما تعقد املجتم  واتسعت كثافته التنموية و شبكة عتقاته الاجتماعية زادت ايحظوظ نى تقديم مواق  كثيرة و 

 .بديلة

 .ي كلما كانت الامتيازات و املصايح التى يقدمها املوق  زاد التمسك به و زادت حدة املنافسة عليه

 .ذات أهمية ازداد ايحماس نحو البحث عن مواق  ريادية أخر   ي كلما تم النجاح نى احتتل مواق 

ي يؤثر إلارث الاجتماع  لألسرة و  بيعة التنشةة الاجتماعية نى املواق  التى يختارها ألافراد و  ريقة تموقعهم، و 

 .الاستراتيجيات التى يختارون ا

لغالبة نى املجتم  تم ايحصول على املواق  ي كلما تم الالتزام بالشروط العقتنية للتموق  أو شروط التموق  ا

 .املس  دفة
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 سوسيولوجية ألاسرة  وإشكالية العقلنة

 2    ألاستاذ الفضيل رتيمي جامعة البليدة

 2ألاستاذ عمار بن حبيلس جامعة الجزائر 

ألاساسية املتصلة باعداد تحقيق أهدافه من ختل املؤسسات الاجتماعية لتلبية احتياجاته ن  يقيم املجتم  

الفرد ملتطلبات العضوية الاجتماعية والانتماء الاجتماع  ، ونظرا ألهمية املؤسسات الاجتماعية ودورها التكامل  

 و على تشكيل الوع  ألاسرة عمل  يةيفك علىجتماع ، نحاول تسلي  الضوء على ن  بناء شاصية الفرد وكيانه الا 

 .الاجتماع الضب   راد من ختل التنشةة والضمير ايجمع  لألف ، والعقل

 املسؤولة عن التنشةة الاجتماعية و سرة املؤسسة الاجتماعية ألاو ىتعتبر ألا  :ألاسرة واقع وخصائص:أوال

الضب  الاجتماع ، فهي اتحاد تلقائي يتّم ن يجة الاستعدادات والقدرات الكامنة ن  الطبيعة البشرية التي تنز  إ ى 

تلع  ألاسرة دورا أساسيا ن   و ،لبشري واستمرار الوجود الاجتماع     رورة حتمية لبقاء ايجنس ا الاجتما ، و

تي تقدمها لصغارها، فأنماط ال فعليقة سوية أو  ير سوية، من ختل نماذم الألافراد بطر  صيا ة و توجيه أفعال

أو إيجابا ن  تربية الناشةيل، وتعّد ألاسرة  التفاعتت التي تدور داخل ألاسرة    النماذم التي تؤثر سلبا و فعلال

 .و املعنوية أقو  املؤسسات الاجتماعية تأثيرا ن  كل مك سبات إلانسال املادية

و ر م الكم الها ل من الدراسات والكتابات املرتبطة باألسرة وقضاياها، هنا  قضايا هامة وعديدة ن  بناء ألاسرة 

ربما تكول هنا  حاجة إ ى نظرية   ا، ما زالت بحاجة إ ى فهم وإيضاح، والتغيرات التي  رأت علي و ا فها و و

 شاملة كافية لتفسير قضايا ألاسرة، نظرية تعكس بو وح وشمول الرب  بيل ألادلة

 (1.)املعالم لتؤدي ن  ال  اية إ ى إ ار نظري محدد ات،والاستنتاج

، بل    أيضا تعّبر عن خصا ص مجتم  صا صاجتماعية لها خ أّل ألاسرة ليست فق  مؤسسةإ ى و نشير هنا 

 (2. )منه يكول من الضروري فهم ه   القوانيل لدراسة ألاسرة العامة، و عن قوانينه معيّل و

 ، و نظرا ياصوصي  اايجزا رية العديد من ألاسر ن  بيت واحد عا لةال تضم: خصائص ألاسرة الجزائرية  ي

القضاء على  ستعمار الفرنس يالا  قد حاول  ونظام حيات ا ملّدة  ويلة، و استطاعت املحافظة على كيان ا  سعةوّ امل
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من أفرادها و ردهم من  العديد  تهجير من ختلايجزا ري النظام الاجتماع  والاقتصادي والثقان  للمجتم  

 .ر م محاولة  مس هوي  ا تقاليدها و   بقيت ألاسرة ايجزا رية متمسكة الاعادات ا  و   أرا ي م،

من ألافراد املشكليل للكيال احد، و    تتكول ة أسر زواجية تحت سقف و عّد  منالعا لة ايجزا رية ت شكل و 

إذ يتو ى تسيير شؤون م و   أمر واحد هو رب العا لة ال ي يكول ن   ال  ألاحيال ( 3)،الاجتماع  والاقتصادي

 (4. )املتزوجيل ألاب وأبنا هشمل ت ، أما من حيث الشكل متمثت ن  شاصية ألاب أو الابن ألاكبر

 مبنية على وحدة املصايح الاقتصادية وعلى التضامن و يمتاز منطق ألاسرة ايجزا رية بأّن ا م سلطة، مركزية و

… ألاخت  ألاخ و الزوجة و الزوم و ألام و وأدوار تعرف باألب و بيل أعضاء أو عضوات" والعتقات في ا  (5)التكامل،

 كل فرد ن  ألاسرة مسؤوال ليس عن تصرفاته الشاصية فحس ، ير العضوية يصايخ وبموج  ه   

يمارس رّب العا لة  ،أبوي صارم هانظام ، والزوام ن  ألاسرة ايجزا رية داخل (1)بل عن تصرفات ألافراد آلاخرين

ن من ختله سلطة مطلقة على جمي  أفراد ألاسرة، ال ين يتوج  علي م اياضو  له  تطّرقت مجموعة م

"    ديمرسمال"و   ،"بر "الدراسات ملو و  ألاسرة ايجزا رية ن كر م  ا تلك الدراسات التي قام ب ا كل من 

عبد الغني "هنا  دراسات حديثة حول ألاسرة ايجزا رية و   دراسة الباحث  و ،" يورمانس"و  ،"كميليري "و

ألاسرة ايجزا رية "الاعنوال " مصطفى بوتفنوشت" ودراسة الباحث " الثقافة والشاصية ايجزا رية" الاعنوال " مغربي

 ".تطورها وخصا صها ايحديثة
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 مبادئ ا و و قد خلصت ه   الدراسات إ ى تشابه ألاسرة ايجزا رية م  نظيرات ا العربية وإلاستمية ن  جوهرها و

إال أّل املجتم   ،امل ه  املالكي ملؤسسه مالك بن أنساتبعت ن  أحكامها  و، و ا فها بني  ا و تكوي  ا و أختقها و

قد  و ،املعايير انطتقا من انتما ه لإلستم والعروبة ألاعراف و ايجزا ري عمد إ ى إيجاد مجموعة من التقاليد و

أبويا  ى أّن ا أسرة ذات  االا  ممتد يكول النس  في ا والسكن إألاسرة ايجزا رية التي تناولت  توصلت الدراسات

 .مطلقة وسلطة ألاب في ا

من  و ها،لدعمه  ب ا و  صلته ادرام الطفل ن  املجتم  من ختل اعتماد  على العا لة  و يتحقق ب هاتماسك كما أل

التضحية ن   واجبه هو أل  و ،تجا  العا لة ال تجا  املجتم  مسؤوليته مس شعرا الطفل ينمو   ج ه ا الاعتماد أّل نتا

فهو مثت ال يتزوم إذا كال أشقاؤ  الصغار ما زالوا ن    هم،ب ل كل ما ن  وسعه من أجلو ، سبيل والديه وإخوته

 ن  إ ار ه   الشروط النفسية و و ،، أو إذا كال والد  ن  حاجة إ ى إعالةشقيقاته لم يتزوجن الاعد ألأو  ،املدرسة

ال  ال ي يتصور  الفرد كفكرة مجردةيبقى سو  مجال صغير للشعور بالواج  تجا  املجتم  ألاكبر  ال الاقتصادية

بالنسبة للفرد املرتب  عا ليا ب  ا الشكل ال يمثل املجتم  سو   و ، ا مفهوم املسؤولية بصورة  بيعيةنطبق عليي

و                  كيال العا لة ورفاهي  ا،  ه والكفاح ال ي ينتز  الفرد لنفسه فيه مكانا ليدعم كيان لصرا  ول مجاال

بيل ايجهتيل  ختار فمن السهل على الفرد أل ياملجتم   ه إذا ما وجدت مطال  متناقضة بيل العا لة وناملتحمل أ

 .بالقيام بواجبه تجا  العا لة ال تجا  املجتم 

باعتبارها سيدة املنزل، كما تعطي مكانة أعلى  ألا فال تربية إدارة شؤول املنزل و ايجزا رية للمرأة  عا لةال و تسند

ه يحافمل على اسم العا لة
ّ
 (1.  )تتر  منزل العا لة عند الزوامفأما ألانثى  ،لل كر ألن

إلاناث ن  ألاسرة ايجزا رية مكان  ن أدنى من مكانة ال كور حيث  ستقبل ميتد ال كر بفرح أكبر من ميتد  و "

ممتلكات ا ويمثل مصدرا اقتصاديا وير  فيه ألاب رفيقا ن  العمل ووصيا  و عا لةى اسم اللبنت، لكونه يحافمل علا

 (2.)إخوته الاعد موته على أمه و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، 1991مركز دراسات الوحدة العربية، د سمبر  بيروت،،املجتمع العربي املعاصر، بحث استطالعي اجتماعي بركات حليم،( 1)

 .161-165، ص ص 3:ط
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
كانت ألاسرة ايجزا رية قبل الاحتتل ذات  االا  ممتد حيث كانت ت س  لعديد من العا تت، وكانيت للعيادات لقد  و

عيييا  : " والتقالييييد دور كبيييير نييي  تماسيييك ألافيييراد التيييي كانيييت تيييربطهم قرابييية اليييدم، كميييا بيييّيل محميييد السيييويدي نييي  قوليييه

علييى أرض مارسييوا في ييا عملهييم الزراعيي  علييى ( بليي ق)املجتميي  ايجزا ييري نيي  فتييرة مييا قبييل الاسييتعمار نيي  وسيي  عشييا ري 

 (3) .أسس تعاونية جماعية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ص  1994دييييوال املطبوعيييات ايجامعيييية،  ،الجزائر،العائلـــة الجزائريـــة التطـــور والدصـــائص الحدي ـــة بوتفنوشيييف، مصيييطفى،(  2()1) 

39. 

ي ألهـــــم مظـــــاهر التغييـــــر فـــــي املجتمـــــع الجزائـــــري سوســـــيولو ويدي، مقدمـــــة فـــــي دراســـــة املجتمـــــع الجزائـــــري، تحليـــــل ســـــمحمـــــد ال( 3)

 .22،ص1990املطبوعات الجامعية، ديوان الجزائر،  ر،صاملعا

ألام مركزا ثانويا تحتل  و  يمثل مصدرا اقتصاديا وير  فيه ألاب رفيقا ن  العمل ووصيا على أمه وإخوته الاعد موته و

ر ييييم أّن ييييا تتمتيييي  الاسييييلطة إدارة الشييييؤول املنزلييييية، كمييييا لييييم تكيييين لهييييا صييييتحية املشيييياركة نيييي  اتخيييياذ القييييرارات املتعلقيييية 

 إذ الاشؤول ألاسرة

ليم يكين ليتطيور  و ،النيووي واحيحاشيكلها ايجزا ريية مين  عا ليةال لم يكن تحيول  و (  1)،كال الرجل ينفرد ب    املهمة

 الاعييد نزوح
ّ
ممييا الشييك فيييه أّل النمييو ايحضييري السييري  نيي  ايجزا يير كييال  إ ييى الوسيي  ايحضييري، وهييا الاشييكل سييري  إال

ه ا النمو هو ن  صميم عملية  و ،دينة من جهة ثانيةمن الريف إ ى امل و ،ن يجة لتحر  السكال بيل املدل من جهة

أّل ألاسيييرة نييي  املغيييرب العربيييي قيييد إ يييى "  ميييوريس بورميييانس" شيييير بصيييفة عامييية  و (  2)،اقتصيييادية واجتماعيييية وثقافيييية

 :أشكال ثتثة نلاصها نى دتغيرات وع تعّر ت لتطوراتو

 .ن  املدلقل  ا  قر  و التي نجدها خاصة ن  ال: شكل ألاسرة املحافظةييييييييييييي 

 .بيل ألافكار املحافظة والعصرنة التي تجم (: الانتقالية)شكل ألاسرة املتحولة ييييييييييييي 

العيادات وهي ا شيكل قلييل ني   الثقافية و ال ي يميل إ ى ايحيياة ألاوروبيية مين حييث اللغية و: شكل ألاسرة املتطورةيييييييييييييي 

 (3)  .املدل وينعدم ن  القر  
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
____________________________________ 

(1) Bourdieu (P). Sociologie de l’Algérie. Paris . P.U.F. Edition . 1987. P. 15. 

 .99محمد السويد ، مرج  سابق، ص( 2)

(3) Bormans (M) . op. cit. p.p.623.626 

 

اعتبرت مؤشرا التي  والاقتصادية والثقافيةكما عرفت ألاسرة ايجزا رية تطورات أخر  ن يجة للظروف الاجتماعية 

ميؤثرا عليى ألاسيرة  حاسيما وفي يا كيال الو ي  ألامنيي  التيىات يه ا ن  فترة ال سيعين يبدو  ، و هادور  و هاهاما على حجم

اقتصييادية  اجتماعييية و عرفييت هي   املرحليية أزميية سيكنية و إذايجزا ريية الاشييكل عيام وألاسييرة الريفييية الاشيكل خيياص، 

 و  معيشي  ا فضيت عين إلاهميال الي ي يحيق أبناءهيا، العا تت النازحية ني  أ لي  ألاحييال ملصيادر قوت يا ون يجة فقدال 

 طبيعيةالو عية  ير ال الو   ألامني املتردي و أمام  ، و و تسرب مدرس يرسوب  ما أد  إليه من

 نحيييو خيييدمات النقيييل و   ّييييرت نشيييا ها و ،شيييراء سيييكنات نييي  امليييدل و اإ يييى بيييي  ممتلكات ييي ألاسييير  الاعيييع تصيييعبة يجيييأال و 

أميييا ألاسييير الريفيييية  يييير القييييادرة عليييى تغييييير نشيييا ها فقيييد حاولييييت التكييييف باحيييداث مناصييي  شيييغل ألبنائ ييييا  التجيييارة،

الزوجة  حل إ ى بي   و ا طرت أخر   ،أو العمل ن  ايحقول املجاورة للمدينة ،امل سربيل بواسطة  اوالت السجا ر

أميييييا  ،الييييي ي نييييتج عيييين تسييييريح العمييييال ر الاقتصييييادي اليييي ي عرفتييييه الييييبتد ولسييييّد ايحاجيييييات ايااصيييية نيييي   ييييّل الان ييييييا

فاسييتفاد ميين هيي ا الو يي   ،العييا تت ايحضييرية فقييد تييأثرت بييدورها ن يجيية التييدفق الكبييير لألسيير الريفييية نحييو املييدل

 .ايحضريةن  املنا ق الفقيرة  عاد بالسل  على أ ل  الفةات املتوسطة و و ،فةة التجار وايحرفييل

هيييي   مقدميييية للحييييديث عيييين الفعييييل العقتنييييي لألسييييرة نيييي   ييييل الظييييروف التاريخييييية التييييي مييييرت ب ييييا، و ألاسييييالي   كانييييت

 .املتكيفة للتنشةة الاجتماعية التي تلجأ إلي ا، ه ا ما يقودنا إ ى العنصر الثاني من ه   الدراسة

هييييل أسييييلوب  :آلاتييييى ل ال سيييياؤ  ملناقشيييية هيييي ا ايجييييزاء ميييين العمييييل ننطلييييق ميييين: ألاســــرة وعقالنيــــة التنشــــ ة -انيــــاث

 عمل على تشكيل عقل ناقد مبد ؟  ةة ألاسرية ايحا ىالتنش
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
أجم  كثير من الكتاب ن  املجتم  العربي أمثال هشام شرابي، عل  زيعور، محمد جواد ر ا، مصطفى صفوال، 

تتوجه بنسق  واحدة وأّل ألاسرة وحدة اجتماعية تنتمي إ ى  بقة اجتماعية ليست ذات  بيعة …محمد حجازي 

ال  مما  غل  على الثقافة ألاسرية أّل الطفل ُيلع  به و لكي ال يفقد خاصيته ثقان  يتقارب م  الثقافة العامة، و

يتع ، فهو أداة تسلية وكثيرا من ألامهات اللواتي ينجبل ن  سن متأخرة ينجبل بدعو  أّل الطفل  سلي ن ن  

 .كبرهن

بل من مقّدر النف  املادي أو املعنوي ال ي يحمله ألهله، ومن   مد قيمته من ذاته،إّل ه ا الطفل كا ن ال  ست

باء املحبطة، التي لم ل آلا اكثيرا ما ينتظر آلاباء من أبنائ م تحقيق أم و البداية يو   تحت التصرف والتدجيل، 

شةة أ فالهم على صورت م من ويحاولول تن… لدي عندما يكبر يصير  بيبا، أو  ّيارا تحقيقها، مثل و  ستطيعوا 

 .(ولدي كي يكبر و   كي ببا   ، راجل شا ر يجي  ايابزة من فم السب )املهنة و ير ذلك، مثل   حيث السلو  و

تشير أ ل  الدراسات العربية ايجارية ن  ميدال التنشةة الاجتماعية إ ى شيو  أنماط التربية امل سلطة املحافظة، 

املناقشة  ايحوار و تنتفي إمكانيات النقد و التبعية و ات مطوعة تميل إ ى إلاذعال والتي تسعى إ ى بناء شاصي و

 .وإلابدا 

ميل كبير إ ى اياضو   و ،فقدال القدرة على ممارسة ألادوار إلايجابية و ، عف الثقة بالنفس ىفال سل  يؤدي إ 

 (1) .التلقائيالعمل  و فقدال املبادرة ال اتية و ،الاستكانة لكل أشكال السلطة و

فقدال مشاعر  يؤدي إ ى مظاهر إلاحساس بالدونية، و أّل القم   سود ثقافتنا العربية  و: "ي ه  محمد قنبرو 

ضرب املحكوم والغني مألوف ن  حياتنا، فايحاكم ي الضرب أسلوب اجتماع  شائ  و فالصفح و ،احترام ال ات

املعلم يضرب  الرجل يضرب املرأة، و ب الصغير، والكبير يضر  القوي يضرب الضعيف، و و، يضرب الفقيري

 (2) ".هك ا نضرب أنفسنا بأنفسنا ونستمرئ الضرب فنتربى عليه التلمي ، و

 ا بكل ما  عيش الطفل ايجزا ري عموما بيل إكراهات ايح  ألامومي، وبيل إكراهات القسر ألابوي، فحّ  ألام ألبنائ

 تفرض ألام هيمن  ا العا فية على أ فالها، وتشّل ن   ، إذكيالتمل  غل  عليه الطاالا  يتميز من حرارة عا فية

م الطفل مبكرا ن  ألاسرة فّن التعامل م  املحيطيل به، فاملقولة و  نفوسهم كل
ّ
ك "  "ه ا ولد شا ر " يتعل

ّ
 سل

ه  عرف كيف يتدبر أمر  م  آلاخرين، أي كيف يتعامل م  بيئته املؤلفة من والديه، " راسو
ّ
 أشقا ه، و و عني أن

 .جيرانه أقربا ه، و
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 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، العدد الساالا ، التربية بجامعةكافية رمضال، أنماط التنشةة ألاسرية ن  املجتم  العربي، حوليات كلية   (1)

 .19قطر، ص1991

 .131،ص1992دار سعاد الصباح، الكويت، محمد قنمر، التربية وترقية املجتم ، مركز ابن خلدول، ( 2) 

 

 لتتؤم ولفّن كيوافقه ويتتءم معه، واملسايرة  عني أل  سير املرء م  آلاخر و ي  ال فّن املسايرةإّل التدري  على   

ال سوية ذات و يفة اجتماعية تؤدي إ ى خفع توتر التفاعل الاجتماع ، فالطفل إذ يتعلم كيف يتكيف م  

حس ، بل أيضا لتكييف ذاته نفسيا م   التصرف و لم ما يت م من أسلوب ايحديث والناس، يفعل ذلك ال ليتع

من املسايرة تفرض موقفا ذهنيا ي  رب من املواجهة املباشرة، ومن معايجة املشكتت  فّن التعامل الاجتماع ، و

 .                          ج ورها

فينشأ الطفل انفعاليا خرافيا عاجزا عن  ،الغيبيات واملخاوف تحيطهم الاعالم من ايارافات و و ،ر بات الاستقتل

 (1).التفكير العقتني و  التصّدي للواق  من ختل ايحس النقدي

ن  مصن    عرف مشاكل وختفات عمالية يتع ر  مضمونا م  العقتنية، فاملسؤول املسايرة ت ناقع شكت و و    

ها عند لقا
ّ
ء الناس وجها لوجه، فهو يحاول أل يتحاشاهم ويراو هم ويعدهم دول عليه التعبير عن اياتفات أو حل

تقديم حلول ملموسة أو ج رية، ألّل مبدأ املسايرة ال ي تدرب عليه  عيقه من الالتزام بال سيير العلمي والتمسك 

 .                                                                           بالعقتنية

التنشةة ن   ال  ألاحيال ن  املجتم  ايجزا ري على  رس فكرة الاتكالية التي تتحول مستقبت إ ى مبدأ  تعمل

ية التي التي تظهر بو وح ن  الاعع القيم الاجتماع و… الزبونية، املحاباة،و  يتعامل به الناس ن  شكل املحسوبية،

عندما نحلل مبدأ الاتكالية نجدها تأخ  شكل عدم  و       . ةهم اليوميأفعال ن تشرب ا ألافراد، وتظهر باستمرار 

              املقدرة ن  مواجهة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

                                                                                                                                      .92،ص1992 ،5ط،معهد إلانماء العربي بيروت،مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، سيكولوجية إلانسان املقهور،( 1)
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   تعني  ، وش يءالهللا غالب، ال أستطيع فعل ذلك ه ا يظهر ن  أقوال اجتماعية م  ا،  املشاكل و الصعاب و

 هو ن  ألاساس هروب من املواجهة، و الاستعانة بالغير دول حاجة فعلية إليه، و ، وإلاحجام عن مواجهة الصعاب

 البتد، و و واملو وعية ،  املسؤول ن  إدارة نجد  يداف  بصورة كتمية عن العقتنية، رفع لتلتزام، فالفرد أو

لحفاظ على ل على ذلك   الواق  مستعد للمساومةلكنه ن عن إلادارة حتى  خر نقطة من دمه، و الو نية، و

ألعب لعبك، تبكي ، جاءت من فوق، واش أتدير، هلل غالببا، مبررا ذلك ذويه وأقاربه و و منصبه، ،مصالحه

 .                  عقتنية مبررات  ير     و ..ه ي    البتد ،أمو، ما تبكيش أمي

تنشةة، فالفرد إذا وجد تربية تتميز باملنافسة عندما نبحث ن  قيمة الاتكالية داخل املجتم ، نجدها من نتام ال و  

ه يك س  أختق املنافسة، ن  حيل أّل البيةة التي تحدد سلفا مركز الفرد ودور  ن  املجتم ، تجعل الفرد مياال 
ّ
فان

أسلوب التربية ن  املجتم ،  عمل على خنق الاقتحام ورد الفعل عند الطفل، حيث  الاتكالية، و إ ى اياضو  و

كما  علمونه كيف يتحاش ى النزا   لنم  م شدد، ةمطابق أفعالهأل يجعل  كيف يتأدب، و( أي الوالدال) ه  علمون

هنا يتعلم الطفل أّل روح اياضو  تنال املكافأة، ن  حيل روح الاقتحام ورد الفعل ال  ن  تعامله م  آلاخرين، و

ه يتعلم كيف يجد  ريقة لطل  املساعدة 
ّ
واس ثارة العطف بدال من العمل بارادته تجدي نفعا، بمعنى أن

يظهر ه ا ن  مو و  السكن وتوزيعه، أو مو و  العمل والتو يف، بحيث  عمل الفرد على إشعار  ايااصة، و

بالتا   فهو  عترف  الاسااء املعطي، و السكنات من ختل تعابير  وموقفه صاح  الو يفة أو املسؤول عن توزي 

واتكاليته على آلاخر، فه   ايحالة تعتبر كقيمة اجتماعية تصنف  من  -رابي حس  تعبير هشام ش -الاعجز  هو،

، وهنا تستعمل التفضيل واملحسوبية كأداة عادية، وينظر إلي ا أّن ا "الشطارة، ألع  لعبك"  رورات ايحياة،

ه ا السلو   فالواق  ال ي نعيش فيه  عطي لنا نماذم كثيرة من ،تدخل  من تفهمات املجتم  عادية اجتماعيا و

ه ا ما  فمثت الفرد ن  املجتم  يبحث دا ما عن وسا  ، وعتقات تسهل عليه الاستحواذ أو الوصول إ ى هدفه، و

نجد ه ا  من أسلوب التربية عند الطفل، إذا ما احتام إ ى ش يء من أبيه نجد  يتحاش ى  نقصد  باالتكالية، و

فهو يحاول تلقا يا بكل ما لديه من وسا ل أل يتفاد  ما ( خاله أمه، عمه أو ) يلجأ إ ى  رف ثالث  الاتصال به، و

 (                      1) .باالحترام ن  املواجهة املباشرة من موقف منفعل وخنو  واستكانة، مقرول

ر على النمو النفس ي للطفل، و   
ّ
 تكوين شاصيته وتحديد متمحه، كما تؤثر ن  نمو  العقل  وايجسمي  فاألسرة تؤث
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 ثتثة أنماط للتنشةة الاجتماعية ديانا بودمرند حددت و ، عن  ريق نم  التنشةة الاجتماعية ذلك والاجتماع ، و

            : 

التأكيد  عدم الاستما  للطفل، و و        إيقا  العقاب املتكرر،  يتميز بالضب  الصارم، و و: النمط التسلطي -1

              الانسحاب، على شعور الطفل بالتعاسة، و" مرنددديانا بو "ينعكس حس   ه ا الشديد على القواعد السلوكية، و

 .                    املنخفع التحصيل الدراس ي العداوة، وو عدم الثقة ن  آلاخرين،  و

و يانا، إيقا  العقاب البدني أحو     ايح ،و التواصل، و  ايحزم،و يتميز بالضب  املعتدل،  و :الضبط التربوي  -2

باعها، ويتمثل أثر ه ا النم  على سلو  ألا فال  و  مكافأة السلو  ايجّيد،
ّ
إعطاء تفسيرات للقواعد التي ينبغ  ات

 .                   ال ات التعاول، الاعتماد علىو  الر ا،و ن  الضب  ال اتي، 

ندرة  قليل من القواعد السلوكية، وبوجود عدد  و     يتميز بالدفء دول صرامة أو  ب ، : التساهل املفرط -3

 (                                  2.) عيف  ب  ذاتيو يؤثر ه ا النم  على سلو  ألا فال ن  الاعتمادية على ال ات،  العقاب، و

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .33،،ص1992 ،دراسات الوحدة العربيةمركز بيروت، إشكالية تخلف املجتمع العربي،  النظام ألابوي و ،هشام شرابي (1)

 .    23، ص1993 ،2الديماوي محمد عودة، في علم نفس الطفل، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ط( 2)

"  وئ ا أدوارا اجتماعية متمثلة ن املكانات،  سلكول على   تعمل ألاسرة ألفرادها على تحديد شبكة من ألادوار و و  

                                                  (1) ..تجتم  حول و يفة اجتماعية معينةمجموعة من نماذم السلو  ن  حالة عتقات متداخلة، 

يظهر ه ا  و  اجتماعية تقدم وسا ل تغطية العجز وال  رب من املسؤولية، املستقرئ للواق  وجود قيمو يتحمل   

تجعل الواق   ،مموهة   وسيلة  ت وتقب جعله أكثر واقعية و ن  املواقف الشكلية التي تعمل على إخفاء الواق  و

شفتني   م ل هذا طبيعيتحل الاستجابة الكتمية محل الاستجابة العملية ف عقتنية، التعقتني يبدو أكثر قبوال و

ن   ير يص ال  رب مظهر ايح ر و تتحول الاستجابة العملية إ ى نو  من التحصيل النفس ي، فيأخ  العجز و ، وغير أنا

املؤسسات  و         إلادارة تسي  و محسوبية أو انحرافات ن  تسييركوجود وسا   أو  ذلك املوقف الاجتماع 

    و ،إعفاء ال ات من املسؤولية تتحول الاستجابة العملية إ ى نو  من التحصيل النفس ي و إذوجودا  بيعيا، 

                          بهله ما يجري ال عتقة  ن  املجتم ، ألّل ما جر  وعدم الالتزام ال ي نشهد    رق تستعمل كثيرا ن  ال  رب و

هللا  ال ، وا  أندير، جات من عندهم ، "ه ا ما  عبر به املوقف الاجتماع ،   رف  خر، و تق  املسؤولية و
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الصغر فن التكتم قد تعلم الفرد من   و… ، "ما دخلني"أنا  ،علق ألامر بتو يف أو ما شابه ذلكإذا ت، حشموني

                             (2. )مما يقوله لآلخرين    عادة إخفاء النوايا وايح ر فيما يقوله و والتخفي، و

 ةمزدوج أفعاال فة العملية، بمعنى أّل هنا  با ن يتخ  الص  خر   اهر و  فعله ا القبيل فاّل التمييز بيل  و من     

لو  ل  من مسّير ن  إدارة اقتصادية أل يتكلم ن  ال سيير ك لك مو و  تشجي ، فهو   منيا اجتماعيا، و ةمقبول

م عن النظريات ن  ال سيير العلمي والتنظيم، و
ّ
            العقتنية ن  التوجيه، لتكل

______________________________________ 

(1) (2)Fichter. (joseph-H). La sociologie (Notion de base. Traduit par G.Hoyois). 

Paris. Ed. Universitaires. coll. Encyclopédie. Universitaire. 1972.p.p132.45. 

أو على ألاقل نجد  فاشت عندما تنظر ن  أسلوب تسيير  ن  إلادارة التي يديرها  و… التنظيم املراقبة، و والكفاءة و 

ما  سلكه  مخرجا من ه   الازدواجية بيل ما يفكر فيه و كثيرة، وولو  ل  منه السب  لوجد مبررات !  ير متحكم

تساعد  على تدبير أمور ،  جد أّل الطفل يتعلم باستخدام حيلعندما نعود إ ى الواق  املعيش ن ن  واقعه، و

ها من حّولت القيم ألاساسية التي يتبنا موم ألاسالي  التربوية الوالديةالتخجيل والضرب املطبقة ن  ع فالقهر و

ه جعله  شعر بتاملجتم  إ ى حوافز داخلية، ف
ّ
كن ن  "مسؤوال ن  كل حال، و ال مجال للومه على إلا تق مثل   ير أن

ه ا ما هو موجود بالفعل ن  ألاسلوب التربوي املكرس كثيرا ن  العا لة  ، و"مكاني وا  أدير أنت؟ هللا  ال 

خرا إ ى البيت، أو تكسير عند الفشل الدراس ي، أو العودة متأ هار ه ا عندما تداف  ألام عن ولديظه و  ايجزا رية،

أنا  ير  . "…لدي ولدي ما يتتمش هما إ   داروها، حصلوا ن  و… ايحق مش ي عليه، ما ش ي هو"ن  البيت،  ش يء

 إ ى نف -ال ي جاء ن  املثال السابق –مسؤول، املسؤول شاص  خر، وبالتا   ينظر الطفل أو املسؤول 
ّ
ه سه على أن

                                           .                موقف التخفي و، مما يكرس مظلوم وححية آلاخرين

يشب  من ختله ، فاملتقدمة مركز اهتمام الفرد يحتل مفهوم العمل ن  البلدال: التنش ة وقيم العمل -1

العربية عموما وايجزا ر  املجتمعات إلافريقية و حاجياته البيولوجية والنفسية والاجتماعية ن  حيل مفهومه ن 

ما يكول عا قا للتطور ذلك  ه ا ال ينعكس سلبا على ألاداء فق  و باياصوص يكمن ن  جوانبه املادية فق ، و
ّ
إن

                                                                          .                           عليه ألّل الفرد ال يفكر ن  العمل املبد  بقدر ما يفكر ن  ايجوان  املادية التي تعود

د ذلك من ختل الدراسة امليدانية التي أجراها محمد السويدي ن  مجتم  تامنراست تحت عنوال    
ّ
) و قد تأك

 بقدر ( البدو الطوارق بيل الثبات والتغير
ّ
فعندما  ،محددة لفترة زمنية يكفي قوت مما أّل الناس في ا ال  شتغلول إال
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يحتاجول إ ى أموال ي هبول إ ى محطات التنقي  على املعادل،  شتغلول في ا مدة شهر أو شهرين ثم  عودول إ ى 

              .                          للبحث عن العمل  أخر   عند ان  اء النقود  عودول مّرة و      ،بلدهم يقضول معظم أوقات م متكةيل على ايجدرال

الوقت السا دة لد  الفرد ايجزا ري من العامل البسي  ن  املستو   للعمل و  وهنا   ثارا للمفهوم التقليد

                                                               :على ينعكس بصورة خاصةما ألادنى من السلم التنظيمي إ ى املو ف السامي ن  أعلى قمة الهرم وه ا 

 .                    للوقت املواعيد الناجم عن عدم إعطاء اعتبار  نىباط عدم الانض -1

التقيد ب ا ألسباب م  ا تأكيد ال ات،  انخفاض ألاداء ن  العمل الناجم عن عدم اياضو  إلجراءات العمل و -2

 و  ،م الر ا ن  جو تنظيمي يتميز باالنضباطالت مر وعددف  إ ى ي( الاعزة النفس ) فالشعور بقيمة ال ات أو ما  سمى 

 ايحرن  إلجراءات العمل،بانتقاص ن  كرام  م عندما يجدول أنفسهم مجبرين على الامتثال لألوامر والتقيد  الشعور 

                                                                                       (1).  إثبات ال ات يقومول بتخفيع مستو  أدائ م كوسيلة لرد الاعتبار وو 

الرمادية شعورا م  م بأّن ا تنتقص من كرامة الفرد  الت الزرقاء ودأعمال الب احتقار ألاعمال البسيطة و     -1

ه ا ما يدف  كثيرا من ألاسر بأبنائ م إ ى تخصصات ن  ايجامعة ذات الياقات البيضاء  نا م  م أّن ا  وشاصيته، و

ه ا مشاهد اجتماعيا عندما  و ،بمكانة اجتماعية محترمة مقارنة بالياقات الزرقاء التي يحتقرها املجتم تتميز 

 إذا ( ى باشامس شفى مصطف)ال يصطح  املريع إ ى العاصمة املمر يل ن  إحد  املس شفيات بأيصل أحد 
ّ
إال

ذلك يقبل ذلك مرض ويج  أل يظهر الاسب  أّل املس شفى املستقبل يحتقرونه كم_مئزر _ياقة بيضاء أعطيت له 

ن  بلدال أوروبية الاسب  اختتف نظرة العمل  ، وعمل  سل نفس الش يء لرفع شاب ،وبمظهر محترم،   كطبي 

 .     عندهمعندنا و 

عهد علم بالجزائر م عبد الحفيظ مقدم، املؤثرات ال قافية على التسيير والتنمية، ورقة في أعمال امللتقى الدولي املنعقد( 1)      

                    20،ص1992النفس والتربية ديوان املطبوعات، جامعة الجزائر،

 عود  ، ومقياس تقدم الشعوب أو تأخرها ماهو مفهوم الوقت  إذا كال العمل : التنش ة ومفهوم الوقت -2

 كيفية استغتله، و و   الوقت العمل و  الفرق بيل الدول املتقدمة والدول املتأخرة إ ى نظرة كّل واحد م  ما إ ى

  .                                                     و التنظيم ن  التخطي  ايحرص على الانضباط ن  املواعيد، و
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نا نتكلم عن املدة الزمنية الفاصلة بي  ا وبيل البلدال املتخلفة، و و   

ّ
معنى  ايحديث عن الدول املتقدمة معنا  أن

عدد السنوات التي  عن دولة متقدمة؟ أو سؤال هو الفترة الزمنية التي تفصل بيل دولة متخلفة و ه ا الكم

 تفصل املجتمعات العربية عن أمريكا أو كندا أو اليابال مثت؟                                                                  

بد من  يقها بالدول املتطورة؟ ولإلجابة عن ه   ألاسةلة البمعنى ما    السرعة التي يج  اللحاق عن  ر     

ايادمات وتخفيضها إ ى ايحّد  التي ال تتحقق إال باختصار فترة إلانتام و ايحديث عن تحديد السرعة الفاصلة و

 و              ،1991دقيقة ن  سنة  51 ساعة و 26تصن  ن  مدة  5ألادنى، فمثت ن  مصان  رونو كانت سيارة رونو 

حتى  ستطيعوا منافسة  1995ساعة ن   14حدد املسؤولول  ن ا  بأّل ه   الفترة يج  أل تنخفع إ ى 

                                                                                                   .آلال بت شك أّل الوقت قد اختصر أكثر و(  1)املؤسسات والبقاء ن  السوق 

ايادماتية  تسعى باستمرار إ ى اختصار العمليات إلانتاجية و التىا واملجتمعات ألاوروبية املقارنة بيل مجتمعاتن و   

الاقتصادية و ه ا يظهر تقريبا ن  كل مجاالت ايحياة الاجتماعية  ، وتمديدها إ ى نسعى بينما نحنتسريعها  و

ن  جامعة أوروبية  التي تنجز تم  العربي السياسية، فمثت لنقارل مدة إنجاز شهادة جامعية عليا  ن  املج الثقافية و 

 رونو؟                                         ن  مصان    اصناع ون  ايجزا ر،   اأو تركيب صناعة شاحنةلما    املدة املثالية و   سنتيل، ن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .22نفس املرج ،ص( 1) 

العمل على إنتام أفراد تاالاعيل  ةاملعهودة ن  ألاسرة ايجزا ري  ألاسالي  التربوية من :التنش ة ومفهوم الوالء-3

بالنسبة إ ى الفرد العادي ن   ن  املجتم ، و او روري ا عتبر الوالء للعا لة أو العشيرة أساسي و      مواليل لها، لها و

 .                                                               الدين  تتخ  معنى إال ن  ارتبا ها بالنماذم ألاولية للقرابة و الا املجتم  مجردة و فاّل فكرة الو ن واملجتم  

، ألامةليس املجتم  أو  الزعيم الديني و شيخ القبيلة و وجهة والء الفرد فق  ن  سلطة ألاب، و دو تتحد     

  ين يتربى الفرد علي ما ن  إ ار العا لة، والتبعية ال الوالء الشاص ي و ذلك بتقوية فتعمل التنشةة على التقاليد و

                   (1). ايحماية و اتوزي  الر  تعزيزهما ن  إلا ار الكل  للمجتم  داخل نظام الوالء و

 حيوية، فما كال نظام الوالء املعقد كما هو قا م اليوم ليتج ر و يوفر تقليد الواسطة لنظام الوالء مرونة و و   

 املجتم  و الوسا   تضمن حماية الفرد و يصع  إزاحته لوال تقليد املحسوبية، فاملحسوبية و يترسخ و

مصايحهما املادية، إّل الواسطة ن  الشكل ال ي تتخ   ن  إ ار العا لة ال تعمل فحس  على تنشةة الفرد 
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ي  أو العم أو قر  ،  ألاما ليرض ى الاسيادة السلطة، بل تدرب الفرد على التعامل ب ا، فمثت من ختل توساجتماعي

ه 
ّ
ه قادر على التحر  ن  بللعا لة يك شف الطفل أن

ّ
 أن

ّ
وه ا يبدو جليا القا م،  نظامالالر م من عجز شاص ما إال

صا ية لد  أصحاب الشأل وايجا  الاعد توس  ناهم يلقى  ذانا أد ، فحتى أالاس  ألافراد ون  الواق  املعيش

قضاء ما يصاحبه من  عليه فاّل نظام الوالء و ألاقرباء وألاصدقاء أو أصدقاء ألاقرباء، أو أصدقاء ألاصدقاء، و

مرار ايحماية ويشعر صاحبه ، ألّل نظام الوالء يضمن باستعه و التعامل معهواقفهم  سهل على الفرد  املصايح

                                                                                                 .   ابالر 

 الامتثال قبل ألاصالة وبفر ه ا، ذلك أّل ه ا النظام ن  فعالية أية بنية ي يمن علي  نظام الوالء  شّل  إّل     

 يقض ي على موهبة الطاعة قبل الاستقتل ال اتي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  .14املرج  نفسه، ص (1)

ليييس مييا يتعلييق باملؤسسيية أو املجتميي  اليي ي ينشييأ   يي  ألاسيياس و تطلباتييه ايااصييةم مصييايح الفييرد و تصييير  إلابييدا ، و 

، فحيييييث تتييييوفر عتقييييات ألابوييييية واملتجمعييييات ايحرفيييييةفي مييييا، وهيييي ا موجييييود نيييي  ايجامعييييات واملييييدارس واملس شييييفيات 

                                                                                              .     الامتثال  سود الوالء و    الوالء، و  الشعور بالنقص، و  الشعور بالتفوق،و السيطرة، و ممثلة ن  اياضو ، 

الشيييييييهامة والطاعييييييية والتخجييييييييل، والتعجييييييييز  القهييييييير و فالثقافيييييية ألابويييييييية التقليديييييييية وأنظم  يييييييا ايااصييييييية بايحماييييييية و    

 .                                                       بفشل أسلوبه التنشيئي أمام املتغيرات العاملية ايحديثة وأصبحت تعبر بت عقتنية ه ا النظام 

 متييييى انقطييي  عيييين عا لتييييه و  عيييييش حاليييةايحيييديث علييييى جعييييل الفيييرد   عميييل املجتميييي  ألابيييوي نيييي  شيييكله التقليييييدي و و    

 -العشيييييرة -العا ليييية) كييييال البنييييى الاجتماعييييية ألاولييييية للبشييييريةعشيييييرته أو جماعتييييه، ألّل الدوليييية ال تسييييتطي  أل تحييييل م

الشعور باال طهاد، تماميا كميا هيو دور املجتمي  امليدني، فهي    بل تعتبر الدولة قوة تدفعه إ ى الا تراب و ،(ايجماعة

 ألا نيييياء و  ايييية ال يحظيييى في يييا بييياالحترام و
ّ
خلقييييا  الفيييرد يتصيييرف واقييي  العمليييىنييي  ال و         . ذوو السيييلطة التقيييدير إال

ال  عتيييرف بييياألختق خيييارم  ، ونييي   الييي  ألاحييييال ال  عييييش و(ايجماعييية -العشييييرة -العا لييية) فقييي  داخيييل البنيييى ألاوليييية 

                                                                              ".                                               كن ذيب ال تأكلك الذيابة:" الشعارات الكثيرة تؤكد ه ا ايا  م  ا ارتية، حتى صالبنى ألاول

فييييياّل العا ليييية اليابانيييييية التقليديييييية تلقييييين صييييغارها فضييييييلتي التضيييييامن والطاعيييية، عليييييى أّن ميييييا شييييير ال  مثييييال ذليييييكو    

أّل اليابيييييانييل يمارسيييييول أساسيييييال للبقييييياء والاسيييييتمرار، تمامييييا كميييييا تلقييييين العا لييييية العربييييية صيييييغارها، ولكييييين نيييي  حييييييل 
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ل اجتمي   العربيي منحصيرتني  امل تبقى هاتال الفضيلتالن  املجتم  الواس   التضامن والطاعة خارم نطاق العا لة و

 (                           1).ايجماعة العا لة العشيرةالتي    ن  البنى ألاولية 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . 53،ص1992،مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت، كالية تخلف املجتمع العربي، إش النظام ألابوي و ،هشام شرابي (1)

رت ن  الانتقال من الوالء العا ل  إ ى الوالء ايجماع ، ليس عن     
ّ
و على نحو مشابه فاّل املاوية ن  الصيل قد أث

ر ن   و لكن عن  ريق بديل حافمل على الاحترام   ريق التحويل ايج ري للقيم التي تولدت داخل العا لة، و
ّ
وف

واج  ألا فال ن  خدمة  بائ م تحّول إ ى واج  ألا فال ن  خدمة ف (1)،الوقت نفسه موا ي  حّ  وتعلق

املثل ألاعلى املوجود ن  املجتم  العربي عموما وايجزا ر خصوصا هو ح  الو ن فوق كل اعتبار هو  املجتم ، و

       .                                                                                                                            لم تضمن ترجم  ا إ ى مسلك عمل  و ،راد ن  كل املستويات لك  ا لم تترسخ على أرض الواق شعار يمجد  كل ألاف

يجهلها  ، أو فهم الواق عن سرة ن  تربية أبنائ ا ن  ألاساس إ ى عجزها ي تعرفه ألا  الت ب ب ال  عود :خاتمة-

غياب الالغة ن  اياوف علي م مما يوح  أو للمبا ،تربوية تسلطية سالي  أو استعمالها أ ،ألسالي  التربية ايحديثة

عدم تحمل  والتردد واإلحجام ب تتصففتصن  عقوال  ير واقعية  ،قبة و املرافقة، أو املراالعقتنية ن  التوجيه

يبرز  و  ،عدم أخ  ألامور بجدية كافية التمباالة و ، و ياب التضحية ، واملسؤولية، أو التفكير باملصايح الشاصية

التي تستوج  الصرامة، أو  املواقفهمال أمام إن  املدرسة، و  ، وهم اليومية م  ألاقرال ن  الشار أفعاله ا  ن  

 ، خالية من قيمتزنةم ياب تنشةة أسرية  بيل ي يمارس  د ألابناء مما يعنف النجد املبالغة ، أو ال النصح

 .                                                                           الابدا  و النقدهندسة  و الاحترام ، وايح  وال شجي  و   التقدير

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .نفس املرج ، نفس الصفحة(1)

 :ييييييييييي  املراج 

     .1993 ،2الديماوي محمد عودة، ن  علم نفس الطفل، عمال، دار زهرال للنشر والتوزي ، ط  -

الدراسات الاجتماعية، عن املرأة ن  العالم  ،رسام أمل، نحو إ ار عمل نظري لدراسة املرأة ن  العالم العربي ، ن  -

                                    .1994املؤسسة العربية للدراسة والنشر، اليونسكو،  بيروت،العربي،
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عبد ايحفيمل مقدم، املؤثرات الثقافية على ال سيير والتنمية، ورقة ن  أعمال امللتقى الدو   املنعقد بايجزا ر  -

                             .1992ديوال املطبوعات،  ، ايجزا ر،معهد علم النفس والتربية

 التربية بجامعةألاسرية ن  املجتم  العربي، حوليات كلية  كافية رمضال، أنماط التنشةة -

                                                                                                                          .1991، ، قطر، العدد الساالا  

املجا ى قبتل، وجهة نظر ألابناء ن  سيطرة ألاب أو ألام على اتخاذ القرارات ألاسرية، دراسة  ميدانية، مجلة مؤتة  -

 .   1991، جامعة مؤتة، عمال،3، العدد 11للبحوث و الدراسات، املجلد 

ير ن  املجتم  محمد السويدي، مقدمة ن  دراسة املجتم  ايجزا ري، تحليل سوسيولوج  ألهم مظاهر التغي -

     .1991ديوال املطبوعات ايجامعية، ايجزا ر،  ايجزا ري املعاصر،

  .                                     1992، سعاد الصباح، دار الكويتمحمد قنمر، التربية وترقية املجتم ،  -

ال املطبوعات ايجامعية، ديو  ، ايجزا ر،مصطفى بوتفنوشت، العا لة ايجزا رية التطور واياصا ص ايحديثة -

1994.                                                                                                                           

                                                                                                                                      .1996 ،5طمعهد إلانماء العربي، بيروت،مصطفى حجازي، التخلف الاجتماع ، سيكولوجية إلانسال املقهور، -

                                                                                                                                                  .1992 ،مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت، إشكالية تخلف املجتم  العربي،  النظام ألابوي و ،هشام شرابي -

-Bourdieu. (P). Sociologie de l’Algérie. Paris. P.U.F. Ed .1987.  

-Chaulet. (C). La terre .Les frères et l’argent. Stratégie Familiale et production agricoles en 

Algérie depuis 1962. tome 1 Alger. OPU. 1987.  

-Fichter. (joseph-H). La sociologie (Notion de base. Traduit par G.Hoyois). Paris. Ed. 

Universitaires. coll. Encyclopédie. Universitaire. 1972. 

-MENMELHA. ( C). La famille Algérienne entre le droit des personnes et le droit   public. 

11. Revue. des Sciences jur-eco – soc – N1273. Alger .1982. 

- Michel.(A). La sociologie de la famille. Paris. Mouton. 1970.p79. 
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 .قافة التعايش في مجتمعات ما بعد الحداثةث

         .ياسف مديحة                                                         

ألافراد نى مجتمعات ما الاعد ايحداثة  من الدا رة  كثر ايحديث ن  آلاونة ألاخيرة عن التعا ش بيل: تمهيدـــ   

، أحد ركا ز املوا نة ن  ه   املجتمعاتباعتبار ألامر صار إلانسانية الواحدة القادرة على البناء إلانساني املتضامن، 

ر التكنولوج  ف م ايجارية ن  عالم اليوم، والتي تدعمها بصورة قوية  ليات التطوُّ
ُ
َعْول اذا أمعنا النظر ن  عمليات التَّ

ايحاصل خاصة فيما يتعلق بتقنيات التواصل الافتراض ي بوسا طها ايحديثة وايجديدة، ندر  جيدا أهمية 

ليات وأنظمة الاندمام ن  عالم تتقلص املسافات بيل فضاءاته، ن  الوقت ال ي تتضاعف أختق و رورة تطوير  

ناته َناُب  بيل مكّوِّ ر والتَّ
ُ
ناف  . التَّ

هو ثورة لتوحيد املجتمعات، ثورة على ال ات الرافضة لآلخر، ثورة على آلاخر الرافع لل ات   شفالتعا   

التعا ش السلمي سواء من  م   من ر  السري  املتضامن لتوحيد املجتالتح صطلح الثورةمنقصد بإلانسانية، و 

ألاديال بعع ن  نفس الزمال واملكال، أو تعا ش ما ناحية ألافكار، أو من ناحية تعا ش ألاشااص م  الاعضهم ال

 (1). والتعا ش الثقان 

ق ألامر    
ّ
 هو الشائ  ن  النقاشات ون  شتى ألاقطار، خاصة إذا تعل

ً
و قد كال مفهوم صرا  ايحضارات سابقا

ف باختتفات مبد ية ن  الرأي أو ن  املنبت ايحضاري العام، وقد اس بدل ه ا املفهوم اليوم 
ّ
بصرا  سياس ي مغل

أو استحالة تحّققه، ن  حيل أل املفهوم ألاول لم  بمفهوم  خر هو التعاُ ش، بينما تضاربت آلاراء بخصوص  رورته

 
ً
استراتيجيا  من التداول، ففي الوقت ال ي يكول املبعث ألاساس ي للصراعات ن  الغال  اقتصاديا أو يضمحل ن ا يا

 يبرز مفهوم التعاُ ش تظهر الصراعات على أن ا صراعات حضارية و دينية، وهنا

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، تمي العالمي للحواردار املؤتمر إلاسمكة املكرمة، ، البناء في مجتمع متعدد-التعايش السلمي إلايجابي فوزي فا ل الزفزاف،  (1)

 .19-16، ص2119

 
ً
 أم و نيا

ً
 أم عرقيا

ً
 .الاعد انفجار أزمة تحمل أحد ألوال قطبي الاختتف، سواء كال دينيا

للتعاُ ش الاجتماع  والثقان  من ختل التركيز على أسس التربية، وإلزامي  ا ل شرُّب  إميل دوركهايمو قد أسس    

إل لم يكن  حقيقةاين   والقيم املجتمعية، فخلص إ ى أنه بدول مراعاة قيم مشتركة، فت وجود لتعاُ ش ممكن، 
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، مختلفة جماعات ة بيلعن املنافس ناتجالوهو صرا  ينتج عن التعص   ،هنا  تعا ش سلمي فهنا  صرا  واقع 

ذلك لتحقيق مصادر قيمية معينة بالنسبة له   ايجماعات، كاملنافسة على املكانة الاجتماعية ن  املجتم   و

تسب  العدوال، فما هو معروف أنه لو كانت هنا  جماعتال لهما نفس  التي قدايجماعية  ة، ه   املنافسالواحد

خر ، فمما الشك فيه أل التعص  والعدوال داخل ايجماعة الهدف، و أل إحداهما كانت مصدر إحباط لأل 

 حتميا، و ه ا ما  عرف بنظرية الصرا  الواقع  بيل ايجماعات
ً
تعتقد نظرية الصرا  الواقع  بيل  و ،سيكونال أمرا

تشير إ ى أل املنافسة  و ،ايجماعات أل معظم النتا ج املتطرفة التي تحدث ن يجة له   املنافسة تحدث الصرا 

أل وجود الصراعات  بوبو و ليفين و كامبلالتي تحدث بيل ايجماعات ال شك أن ا منافسة جا رة، و ي كر كل من 

الواقعية التي تتمثل ن  الاهتمام بالعداء أو وجود  و ال  ديد و التنافس ال ي يحدث بيل ايجماعات كلها شروط 

ذلك ال  ديد هو ال ي يوجد العدوال  د ألاخر  وسابقة عن التعص  و التمييز، إذ أل كل جماعة تميل إ ى ت دي

على العامل  مايلز هيستون يؤكد  و   (1) ،تقييمات سلبية متبادلةبي  م، وبالتا   فال ه ا العدوال يحدث  بي  م 

فمن وجهة نظر  أل ه ا العامل بمفرد  قادر على  ،هو  بيعة ألاهداف ألاخير ن  تفسير الصرا  بيل ايجماعات و

 (2). تفسير الصرا  بيل ايجماعات
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‘1) Jahrgang.in Art et Throught.literatur als verteidigung der geschichte.Dzevad 

Karahasa.2002.p39-76. 

حوار الحضارات؟،  بحث مقّدم للمؤتمر الدولي حول، صراع الحضارات أم -السيد يسين، حوار الحضارات في عالم متغير( 2) 

 .15-10، ص 1992القاهرة، 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
 عن اختتف    

ً
غات، فضت

ُّ
فليس من الشّر ن  ش يء أل يختلف الناس، فاالختتف بيل البشر كاختتف ألالوال والل

ّل ما ن  داخل 
ُ
 ألّل ك

ً
 ليس  ريبا

ً
ات املتعّددة والصراعات املختلفة من زمٍن آلخر، فاختتفهم إذا ألاعراق والقوميَّ

وس الّناس وكل ما يحي  ب م من  روف ايحياة يدعو إ ى اختتفهم، كما أنه ينب  من  بيعة تكوي  م ومن نف

ّن مكمن الشر أل يمّزقوا جسور التعاُ ش فيما بي  م،  أحوال معيش  م وتنوُّ  مواهب م وقدرات م و اختتفها، ولكِّ

وا على ذلك رُّ  . ويضلوا الطريق  و ُيصِّ

ل بأي حال أدنى عرقلة،    
ّ
فايجمي  يتفق على أل التعاُ ش يبنى على قاعدة احترام عناصر الاختتف، التي ال تشك

ف بي  م قانول يحمي ايجمي  بدول تمييز 
ّ
  (1).لتحّقق الا تتف، بيل أفراد مجتم  يؤل

ن  كل محفل وناٍد، ن  كل هو التزمة التي تتكرر « التعاُ ش»واليوم، بل ومن  عقد ونصف العقد، صار    

 عيش بالفعل أزمة مجتمعية ما  مجتمعات ما الاعد ايحداثة، و لو أخدنا املجتم  الفرنس ي كمثال نجد أنه صار

 الاعد حول، و لعل أهم مظاهرها ما تعرفه الغالبية الساحقة من أبناء الضواح ، وأبناء 
ً
فتئت تستفحل حوال

إحساس بالضيا ، و ميل إ ى ايجريمة، و مقت لألواصر التي تصلهم بأمهم ألاحياء الفقيرة، من أزمة هّوية،  شوب م 

فرنسا، أو باألحر  ايجمهورية التي رأوا النور فوق أر ها، الش يء ال ي تبرهن عليه الكثير من الوقائ ، ويقلق 

 .سكينة املسؤوليل الفرنسييل

 أكثر من أي  ن  جريدة لوموند، ، صاح  املقاالت الرصينةبدو جان بول درواو ن  ه ا الصدد يقول    
ً
منشغت

فليس »: شاص  خر بَ ّم التعاُ ش، إل مسألة التعاُ ش بز ت مثل تساؤل أساس ي من  سنوات قليلة فق 

 حديث العهد بنا، ولكن ايجديد، هو أل ه ا التعاُ ش يلوح من  آلال مثل 
ً
ل أمرا

ّ
التعاُ ش إذل هو ال ي ُ شك

 من العوامل التي  سباب التي أدت إ ى ه   الو عية ُمتعّددة، ويخلص الرجل، إ ى أل ألا لإشكال و 
ً
 قد ذكر الاعضا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .69-66فوزي فا ل الزفزاف، مرج  سابق، ص  (1)

قد فقد بداهته، حضور  املفترض، فلم  عد معطى وال متتالية إكراهات مفرو ة، إنه بناء يلزم ( التعاُ ش)ه ا  

 .«استكشافه من أجل حسن جْبلهتشييد ، عالم معقد يلزم 

أنماط  و املالية،    و املصاع  الاجتماعية،  الاقتصادية و تالاحتقاناتصي  التعاُ ش اليوم، من بي  ا  أصابت و

، التواصل التي تيسر و لك  ا 
ً
قة بالهوّية، دول أل ننس ى و خصوصيات تجمد أيضا

ّ
عتقاتنا و التوترات املتعل
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
الدينية أو الطا فية، ثم الفقدال النسبي للُمثل ايجماعية، وأهم عنصر ال يمكن إ فاله الصراعات إلايديولوجية و 

 .نظرا ألهميته و هو انتصار الفردانية والعوملة

ما يحي  بمجتمعات ما الاعد ايحداثة من مخاوف و شكو ، فكتاب  أمامالتعاُ ش صع  التطبيق  و يبدو    

د أل اياوف والانكفاء على ال ات هما أقو  من كل نية «الهل  ال ي ن  نفوسنا»املوسوم بي فريديريك بوييه
ّ
، يؤك

  .أو ر بة أو قدرة على التعاُ ش أو الاندمام

فلقد كثر اليوم ال ين ينشرول ثقافة اياوف ن  مجتمعات ما الاعد ايحداثة، اياوف من املختلف ن  املعتقد،   

غة واملنشأ، ف ش
ّ
تد أصوات ال ين يرول مسالك ايجمهورية  ير  منة، وقد نفخوا ن  نفس القرل من  اللول، الل

ها قد »: عقد ونصف العقد كل ذلك من أجل مكاس  سياسية وأرباح انتخابية، فمن قبل كال الشعار املتداول 

 .«إنه قد أتى ليستأصلنا كي  ستحوذ على أر نا»: ، واليوم صار«جاء الغري  ليأكل خبزنا

بد إذل أل ايحيثيات العاملية مقلقة، ما يجعل فكرة التعاُ ش ُمعّر ة أكثر فأكثر للتصدُّ ، وقد ال يخطئ  ت ف   

ال ي تنبأ بمستقبل للبشرية حيل يتوق  أل ه   املجتمعات تتجه نحو إرادات  ثيموتي سنيدراملؤّرخ ألاميركي 

 (1)!الاقتصاد، ألارض والغ اء: ة ألاو ىجديدة مثل تلك التي حدثت ن  املاض ي، والتي يكول سبب ا بالدرج

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 .59-51، ص  2003 ،للنشر والتوزي  دار ألاندلس اياضراءجدة، سلمين،،التقارب والتعايش مع غير املمحمد بن حسن( 1)

 إل لم ش ن  مجتمعات ما الاعد ايحداثةه ا ما يجعل التعا ُ   
ً
، ألنه مهما صعبا

ً
كانت محاوالت  نقل مستحيت

نقيع  دا ما مشكلة تصاُدم إلايديولوجيات داخل ه   املجتمعات، و    واجهناايحلول، ت البحث عن تنظير و ال

 إل كانت قا مة على مبدأ الاختتف، واحترام حّرّية آلاخر، وأفعاله و را ه قبول أفكار آلاخر حتي وتعا ش ألافكار، ف

يجعل أفراد ه     سل  وألاحادية والقهر والعنف،ال ليس الوقوف موقف الضد و لدينية، والسياسية وا

 .املجتمعات يفتقدول إ ى العتقة التفاعلية حتى و لو كانوا  عيشول ن  بيةة واحدة

م  كما أل صعوبة تعاُ ش البشر م  ألامكنة التي ُيفترض في ا أل تكول أليًفة يؤدي  إ ى استحالة التعاُ ش    

قافة التي تجعل التعاُ ش م  آلاخر 
ّ
آلاخر، فما هو معروف أل انسجام إلانسال م  العمرال  عمل على إنتام الث

، فالتعّمق ن  النظر إ ى العمرال ال ي نعيش فيه، 
ً
 ومستحيت

ً
، وكلما افتقدنا إ ى ذلك صار التعاُ ش صعبا

ً
ممكنا

ينة نضي  ن  دروب ا، بل تؤدي إ ى التمكال، ربما فق  إ ى يجعلنا نتنز  ن  متاهة صارية، وتجعلنا  رقات املد
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
 وحصل ذلك ألل الدورال حول أنفسنا ن  حلقة معمارية ُمفَر ة، 

ً
د ايجمي ، فوجد نفسه  ارقا

ّ
ايجمي  أراد أل يقل

 الاعد  خر، و صارت مهمة ه   املدل    البحث عن الهواء النقي والشمس الباهرة 
ً
 ون  متاهة صارية تتوس  يوما

 عود السب  ن  ذلك إ ى ما يمكن أل نطلق عليه ديكتاتورية املهندسيل و املصمميل و املعمارييل،  املطر اياص ، و

    من هنا تبدأ املشكلة ايجوهرية، و ال شعراء، و فهم ليسوا الاعلماء اجتما   و ال محلليل نفسانييل و

 .لم  نسيطر عليه القمقم، و شراسة املدل التى خرجت من يد البشر كالعفريت ال ي يخرم من

فعييدم قييدرة مجتمعييات مييا الاعييد ايحداثيية علييى إيجيياد التييوازل النفسيي ي والهييدوء الييداخل  يييؤدي بالضييرورة إ ييى زيييادة    

التوتر بيل الناس، ويحطم النسيج الاجتماع  الضروري يحياة إلانسانية، فالغرض هو تطميل البشير عليى حا يرهم 

فلسييييييفة العمييييييارة لييييييم تحييييييا ِّ  مييييييال إلانسييييييال، بييييييل زادت ميييييين إحبا ييييييه وخيبتييييييه، ومسييييييتقبلهم، فممييييييا ال شييييييك فيييييييه أل 

صت أماكن التأمل والراحة النفسية الاعد أل أ لق املهندسول آلافياق أماميه ألن يا فشيلت ني  إيجياد التيوازل بييل 
ّ
وتقل

رة إ يييى نقطييية كميييا ينبغييي  إلاشيييا، مييين هنيييا بيييدأت معضيييلة التعييياُ ش مييي  آلاخييير النسييييج العمرانيييي والنسييييج الاجتمييياع ، و

أخيير  أساسييية فمييين املعييروف أل لكيييل مجتميي  إنسيياني ثقافتيييه، ونخييص بالييي كر هنييا  غيييال الثقافييية ألامريكييية عليييى 

قافييية ألاوروبيييية الغربيييية عليييى مسيييتعمرات ا السيييابقة، و  ييي  التيييي أنتجيييت مجتمعيييات
ّ
 أوربيييا و عليييى العيييالم، و  غييييال الث

و ثقافييية ألابييييورجيل، و         و العليييوم و التقنييييات، و التيييأثيرات الي وديييية املسييييحية و إلا ريقيييية والتتينيييية  الاسييي  ت ،

و ثقافة الرفاهية بكل أالاعادهيا، ولعيل هي ا ميا أثقيل   الثقافة املادية املليةة بح  املال كغاية قصو  ن  ه   ايحياة،

 .كاهلها

تعياُ ش الثقافيات، فياياطر ألاكبير الي ي ي يّدد ثقافتنيا إلانسيانية ني  الوقيت  و تبرز هنا إشيكالية أخير  جوهريية و  ي   

قافيييية « شيييييطنة»ألاميركييييية، ودعييييوات بييييو  إ ييييى  -آلاخيييير، كمييييا حصييييل نيييي  ايحييييرب العراقييييية« شيييييطنة»ايحا يييير هييييو 
ّ
الث

من خيتل رميوز   إلاستمية برم  ا، وك لك ايحال فيما يقوم به اليميل املتطّرف ن  أميركا وفرنسا ن  الوقت ايحا ر 

إلاسييتم ورميوز  وخلطييه باإلرهيياب ميين أجييل تحقيييق مييآرب سياسييية « شيييطنة»السييةة، و يي  الييدعوات التييي تطاليي  بييي 

معروفة، ومين جهية ثانيية اسيتخدام أ روحية امليؤامرة، و ي  الفكيرة املفضيلة ليد  العنصيرييل التقلييدييل، ومين هنيا 

، فيميا يقابلهيا ني  الطيرف آلاخير دعياة «ة منفصيلة مي  اختتفاتنيادعونيا نعيش بصيور » هرت الفكرة ايجهنمية القا لة 

 .«أل نعيش م  الاعضنا م  اختتفاتنا»محاربة العنصرية الاعبارة 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
ومن هنا جاءت فكرة دمج املهاجرين ن  بلدال أوروبا الغربية كخيار أفضل وفق ما سمي بنموذم املجتمي  متعيّدد    

، لكن البعع «املساواة  و الاختتف»إ ى « املساواة ن  الاختتف»ل شعار الثقافات وفق الفكرة املتناقضة و    تحوّ 

 ميييين 
ً
نظييير إ ييييى هيييي ا الانييييدمام علييييى أنييييه إهانيييية كبيييييرة، ألل املهيييياجرين يفقييييدول الكراميييية والشييييرف لييييو أن ييييم فقييييدوا جييييزءا

 حه ا املصطل خصوصيات ثقافات م ر م إيمال مجتمعات ما الاعد ايحداثة بمسألة التعّددية الثقافية

 (1) .العزيز على نفوس الغربييل والفرنسييل خاّصة

املفهوم من معال  ن  مجتمعات ما الاعد ايحداثة بما يحمله ه ا" التعا ش بيل أهل ألاديال"ثم أل ايحديث عن   

وجماعية تستدع  تطورا ن  القوانيل و  ما يترت  عن ذلك من مواكبة فردية معقدة ن  نفس الوقت، و عميقة و

 التفكير، لكن هل نحن مدركول أصت له ا التعقيد؟ و و ن  ايحقوق والواجبات، لهو أمر جدير بالتمعن واملعامتت 

أم " ألاديال السماوية الثتث"؟ ملا نتحدث عن ألاديالمور من نفس املنظور؟ و من نخص بال كر ر  ألا يهل كلنا 

هل نبعث به م   ،؟ ومن ال دين له"ماوي الس"و " ألارض ي"كل ألاديال؟ ثم من أعطانا ايحق ن  التصنيف بيل 

 !ال اهبيل إ ى املريخ ألل التعا ش ن  ألارض هو فق  بيل أهل ألاديال

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

(1) 
يييييييييي
 .525-524، ص 1991املكت  إلاستمي،  بيروت،الدطة الشاملة لل قافة العربية،أنور ايجندي،  

فعند مناقش نا نا ملو و  التعا ش والهوية الدينية كشكل من أشكال الهويات املجتمعية يقودنا إ ى ال ساؤل    

، وتأثير  على الهوية الفردية وايجماعية ن  مجتمعات ما الاعد ايحداثة، فمفهوم "الدين"عما نفهمه من مصطلح 

 ومعانيه تختلف بيل ما هو متداول من مد" الدين"
ً
لوالته اللغوية وال شريعية والتاريخية وبيل فضفاض جدا

إجماال هو كونه " الدين"املفاهيم التي تضمن  ا الدراسات السوسيولوجية و ألانثروبولوجية، فما نعرفه عن 

على مجموعة من ألافكار و العقا د التي توحح بحس  معتنقي ا الغاية من ايحياة والكول وما يترت   مصطلح يطلق

وممارسات ومؤسسات مرتبطة ب لك الاعتقاد، أما علماء الاجتما   و ألانثروبولوجيا فينظرول  عن ذلك من أحكام

و القيم أو التجارب القادمة من رحم الثقافة، وبموج  ه      إ ى الدين على أنه مجموعة من ألافكار املجردة 

  ملجتمعية، وبالتا   فحتى النظرياتالتعاريف، فالدين هو رؤية ال  نى ع  ا ن  العالم تحكم ألافكار الشاصية وا
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العلمية التي تصير بمرور الوقت مسلمات ال شك في ا حتى و إل ثبت العكس، مثلها مثل باق  املعتقدات ألاخر ، 

  (1).    أيضا دين قا م ب اته

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .39-36،ص، ص 1996 مكتبة ال  ضة املصرية،القاهرة، ، موسوعة النظم والحضارة إلاسالميةأحمد شلبي،  (1) 

ونقصد به فصل الدين عن الدولة هو ن  ألاصل مصطلح وجد ن  عصر " العلمانية"فما نصطلح عليه اليوم ب 

، ن  مقابل املعتقدات "الهر قة"التنوير للداللة على مجموعة من املعتقدات العلمية التي وصف  ا الكنيسة ب 

دين عبر أشكال مختلفة ن  شتى الثقافات، ، ولقد تم تطوير ال"ايارافة"الكنائسية و التي وصفها التنويريول ب 

رة الاعع الديانات ركزت على اياب ؤكد  خرول على ايجان  الواقع ، وو يتركز على الاعتقاد،  فبعع الديانات

مرتبطة أل هنا  ديانات  و ر أل أنشطة املجتم  الدينية أكثر أهمية، ير  البعع آلاخ و الدينية ال اتية للفرد، 

 قواني  ا و" سماوية"تدع  أخر  أن ا ديانات عاملية بمرجعية  بينماالاعرق أو مكال معيل، 
ً
 علم الكونيات ال ي  معتبرة

هو  االاعها الزمة لكل البشر، وبغع النظر عن التفاصيل التي  بعت كل دين و ميزته عن باق  ألاديال، فقد نتفق 

َمي ألانثروبولوجيا  واححا أل شيةا واحدا  ساعدنا  يبدو"ن  استنتاجهما بأنه  جون موناغان و بيتر جستم  َعالِّ

 ".الدين أو املعتقد"هو :  على التعامل م  مشاكل ايحياة البشرية الهامة

التي تؤسس ملفهوم  ، و    شعور باالنتماء يجماعة تدين بنفس الدين أو املعتقد، فهي"الهوية الدينية"أما    

من ألافراد لنفس ألاحكام واملمارسات العقا دية وتمثلهم نفس املؤسسات حيث يخض  مجموعة " املجتم  الديني"

الدينية ذات السلطة ألاختقية و الروحانية وأحيانا القانونية، و ه ا التصنيف يجعلنا نعتقد للوهلة ألاو ى أل 

تمعنا ألامر جيدا،  هنا  مجتمعات متدينة وأخر   ير متدينة أو أل هنا  دوال دينية و أخر  ال دين لها، ولكن إذا

السا د، وما ي منا ن  ه ا التحليل ليس  لها دي  ا" العلمانية"سنجد أل لكل مجتم  أو دولة دينه ايااص، وحتى 

البحث ن  أصول ألاديال ومعاني الكلمات وإنما متمسة الواق  والظروف آلانية التي نتجت الاسبب ا، وأحيانا 

 .ار  املعاصرن  إ " التعا ش"بفضلها، وربطها بمفهوم 

فمن ه   الناحية، يمثل الشق ال شريع  والقانوني للدين أهم ايجوان  املتعلقة بمفهوم التعا ش، فالدين      

املتدينيل ال ين صاروا اليوم  عيشول أو يتعا شول  من حدود الدولة الواحدة وبدستور " دستور "نوعا ما هو 

و لو نسبيا بدول  ا املدنية قد تتخللها الاعع التداختت  ةاملتكافةموحد، ل لك فعتقة املجتمعات الدينية 
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، و إل كانت ذات مرجعية مدنية "الدين السا د"والتنازالت من كل ألا راف و عتقة ألاقليات الدينية بدول  ا ذات 

تعتري ا الاعع الاعتداءات السلوكية من  رف ألا لبية، كما هو ايحال ن  عديد من الدول الغربية، و قد تصل 

أحيانا لدرجة الان  اكات ايحقوقية ايجسيمة خصوصا إذا كانت الدولة ذات مرجعية دينية، كما هو حال الاعع 

التاريخ  له   ألاقليات  من حدود الدولة املعنية، سلمنا أصت بالوجود أو الدول العربية وإلاستمية، ه ا إذا 

ب  حركة السكال العابرة للدول والقارات  من ألنه ن  الاعع ألاحيال قد تكول ه   ألاقليات حديثة النشأة الاس

النظام العالمي ايجديد، أو الاسب  اعتناق الاعع ألافراد لديٍن  ير دين  بائ م وأجدادهم ن  إ ار ما صار يصطلح 

ول "حرية املعتقد"عليه اليوم ب 
ُ
ن ّوِّ

َ
، أو حتى بمجرد انسحاب م من دين ايجماعة دول انتمائ م لدين معيل فُيك

 (1).عا ال دينيا وليس بالضرورة علمانيابدورهم مجتم

من " الفكر واملعتقد حرية"فت ري  أل من أهم مناح  ايحياة الشعور بايحرية فكرا و قوال و عمت، ل لك كانت   

دساتير كل دول ما الاعد ايحداثة، لكن أهم ما ن   ألاساسيات التي شملها إلاعتل العالمي يحقوق إلانسال وتضمن  ا

 ".اجتماع  بطبعه"، ابن خلدون املشتر ، ألل إلانسال كما قال  سعينا الفطري للعيش ايحياة أيضا

 بيعة العتقة التي تربطها باملجتمعات الدينية التي تعيش ن  كنفها هو ما  السا د بيل الدول ن  فاالختتف  

ايحل  متفاوتا من دولة ألخر ، و قد يكول أحيانا  ير قابل للتطبيق، و" التعا ش بيل ألاديال"يجعل تفعيل مبدأ  

 يكمن ن  الارتقاء باملناهج التربوية و التعليمية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، ص 2011، مكتبة ش رات إلالكترونية عمال،، الحضارة إلاسالمية بين أصالة املاض ي وآمال املستقبلعل  بن نايف الشحود،  (1)

11-16. 

و ال شريعات املنظمة له        الارتقاء بالقوانيلو  آلاخر، محو التعص  واحترام حتى تؤسس ملبدأ املساواة و

الدول، و ملستو  املواثيق و العهود الدولية حتى تضمن كافة ايحريات الفردية، و تعامل ألافراد على أساس 

 .املوا نة و ليس على أساس انتمائ م الديني

 سعنا جميعا، وبدل املزيد من ايجهود  كيف نتعا ش ن  ستم ن  و ن نحبه ونعتز بانتما نا له، و ن  عالم فسيح    

ن  اتجا  تعميق التفاهم بيل أهل ألاديال، وإشاعة القيم إلانسانية ن  أوسا هم، وإقامة جسور التقارب إلانساني 

ال ي  علو على التقارب الفكري والثقان ، باإل افة إ ى التعاول ما بيل ألاديال للمحافظة على ستمة البيةة، 

http://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=12
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اياطيرة والقضاء على التفرقة العنصرية، و رف  الظلم عن الشعوب و الطوا ف و الفةات التي  اضوملحاربة ألامر 

  .تتعرض لت طهاد، و هو مجاٌل واسٌ  للتعا ش بيل أهل ألاديال

كما يمكن أل  شمل التعا ش بيل ألاديال العمَل املشتر  ملحاربة إلايحاد، والانحتل ايالقي، وتفكك ألاسرة، و   

 .ألا فال، ومقاومة كل آلافات وألاوبةة التي ت ّدد ستمة كيال الفرد و ايجماعة، وتضر بايحياة إلانسانية إحراف

فالتعا ش ال ي البد أل نفهمه ونؤمن به، وال ي نرح  بالتعاول من أجل إقرار ، ال  عنى بأية حال من ألاحوال،   

صّب ا ن  قال  واحد، حتى وإل زعموا أنه قالٌ  إنسانيٌّ ن  تميي  املواقف، وخل  ألاوراق، ومزم العقا د وت ويب ا و 

 
ً
 واعيا

ً
 بصيرا

ً
الصميم، ذلك أل أصحاب العقا د السليمة ال يقبلول ه ا ايال  املري  الغامع، ويرفضول رفضا

أل يفر وا ن  خصوصيات م ومقّومات م وقيمهم، خشية أل يوصموا بالتعص ، أو حتى يظفروا بصفة التحّرر من 

ه ي تّز، هو ليس بتعا ش، وإنما العق
َ
، وكيان ه يختلُّ

َ
د املركبة، فالتعا ش ال ي ُ سل  إلانسال هويَته، ويجعل توازن

 (1).هو  ّش، واحتيال، وتضليل

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، 1995 مكتبة مدبو  ،القاهرة، ، الحضارة إلاسالمية وتحديات القرن الحادي والعشرونعبد الفتاح مقداد الغنيمي،  (1)

 .54-53ص 

بنى   :ـــــــــــ خالصة
ُ
ما كال مفتر ا هو أل مشاري  بناء الدول الناجحة و املستقرة ن  مجتمعات ما الاعد ايحداثة ت

راساة تؤسس لل سامح و التعا ش، الاعيدا عن أصوات الانتقام و الكراهية التي تدّمر و ال على قواعد أختقية 

تبني، فكلما تعالت أصوات الانتقام و زاد الشحن بالكراهية تعّمقت التصّدعات ن  بنية املجتم ، و تأسست 

و الاستقرار والستم التي يحلم صراعاٍت أخر  و زاد عدم الاستقرار لفترة أ ول، و بالتا   ي  ار مشرو  دولة ألامن 

ب ا ألافراد  الاسب  نقل الصرا  و الكراهية من مستو  ألانظمة ايحاكمة و القيادات إ ى مستو  الشعوب، فكم 

ام سادوا ثّم بادوا و تبقى املجتمعات ثابتة تمارس حيات ا و تؤسس لعتقات ا الاجتماعية و الاقتصادية 
ّ
من ايحك

 .ايحكامومن اياطأ تحميلها أخطاء 

 كول هنا  تحاور بيل كل الطوا ف والقوميات يج  أل يبنى على أسس متينة من فلكي ي   

الصدق م  آلاخر وإلاختص له، ويكول أيضا حوارا مبنيا على املصايح املشتركة ال على مصلحة  رف دول  خر و 

أل  سبق ه ا ايحوار تنظير على جمي  املستويات ويكول بيل رؤساء وعمداء الطوا ف ن  البلد و أل ال  س ثنى منه 
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نات خر والقرب منه الاعيدا عن كل املشاحأحد، وه ا التحاور سيصن  جوا من ايح  والتعا ش والتقاء آلا 

تبنى أجهزة الدولة على أساس الكفاءات الاعيدا عن املحصصات والات امات و يرها من ألامور، كما البد أل 

الطا فية التي تثير النزاعات، وبالن يجة  سلم البلد إ ى حكومة كفؤة تعمل على تقدم البلد  و ازدهار ، ك لك فال 

ألا ياف والقو  داخل املجتم  نى النزاعات تعد من الضروريات املهمة يحل إلاشكاالت وليس  مسألة التفاوض بيل

عملية التفاوض واحدة من الاستراتيجيات التي تعمل ))بقوله  أحمد زايدلغة الستح، وه ا ما عبر عنه الدكتور 

 على تنقية ألاجواء

وبا من أسالي  حل النزاعات بيل ألا راف والوصول وتقري  وجهات النظر بيل ايجماعات املتصارعة، ما  عد أسل

 (1)((. إ ى حلول مقبولة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، عالم املعرفة الكويت،،قضايا في الهوية الاجتماعية و تصنيف الذات-سيكولوجية العالقات بين الجماعات أحمد زايد،  (1)

 .99-91، ص 2111

 :قائمة املراجع -

، عالم املعرفةالكويت، ، "قضايا في الهوية إلاجتماعية وتصنيف الذات- سيكولوجية العالقات بين الجماعات"أحمد زايد،  -

2111. 

 .1996مكتبة ال  ضة املصرية، القاهرة، ، "موسوعة النظم والحضارة إلاسالمية" ،أحمد شلبي -

 .1991، املكت  إلاستميبيروت، ، "الدطة الشاملة لل قافة العربية" ،أنور ايجندي - 

، "صراع الحضارات أم حوار الحضارات؟” بحث مقّدم للمؤتمر الدولي حول  -حوار الحضارات في عالم متغير" ،السيد يسين -

 .15-10، ص 1992القاهرة، 

 .1995، مكتبة مدبو  القاهرة،، "الحضارة إلاسالمية وتحديات القرن الحادي والعشرون" ،عبد الفتاح مقداد الغنيمي -

 .2011، مكتبة ش رات إلالكترونية  عمال،،"الحضارة إلاسالمية بين أصالة املاض ي وآمال املستقبل" ،عل  بن نايف الشحود -

 العالمي للحوار،مي دار املؤتمر إلاست مكة املكرمة، ، البناء في مجتمع متعدد-التعايش السلمي إلايجابي فوزي فا ل الزفزاف،  -

 .19-16، ص2119

 .59-51، ص  2003،للنشر والتوزي  دار ألاندلس اياضراء،جدة ،"التقارب والتعايش مع غير املسلمين" ،محمد بن حسن -

 ‘2) Jahrgang.in. Art et Throught.literatur als verteidigung der geschichte.Dzevad 

Karahasa. 2002.    p39. 76.                                     
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 (زداملاكدونال)ال قافة الحدي ة للوجبات 

 .مديحة ياسف

 عد الغداء من أهم ما يضمن استمرارية ايحياة الاعد املاء والهواء، فمن  القديم أو ى إلانسال عناية كبيرة  :تمهيد

حاجته للحصول على الغداء ذات صلة كبيرة للحصول على ما يأكله وسعى ل لك الاعديد ألاشكال والطرق، وبقيت 

 1.بر بته واستعداد  للتغدي

لكن املتحمل حديثا ن  مجال الغداء أنه  عرف تحوال كبيرا الاسب  عامل التطور الصناع  والتكنولوج ، ال ي    

عات ساعد ن  الوصول إ ى حالة الغ اء املتعارف عليه اليوم واملختلف عنه ن  وقت سابق، ولعل أبرز الصنا

الغ ا ية التي  عرفها إلانسال اليوم وأححت  االاعا يتطب  به كثير من الناس    صناعة الوجبات السريعة أو 

الفاست فوود وهو مصطلح دخل عاملنا املعاصر كما دخله الكومبيوتر، والبث التلفزيوني الفضائي، و ير ذلك من 

 ن  السلو  والثقافة، 
ً
 كبيرا

ً
 من حياتنا الوسا ل التي أحدثت تغييرا

ً
 أساسيا

ً
إذ أصبحت الوجبات السريعة جزءا

 على الصعيد العالمي 
ً
اليومية فقد كال روام ما أصطلح على تسميته باإلنجليزية تشينز من الظواهر ألاكثر ان شارا

 2.ن  القرل العشرين

 علييى سلسييلة املخييازل الكبيير  واملتوسييطة و   
ً
 لييق أوال

ُ
، فقييد تحييّول نيي  العقييود إل كييال تعبييير الوجبييات السييريعة قييد أ

 ألاخييييرة مييين القيييرل نفسيييه ليشيييير إ يييى مجموعيييات املطييياعم السيييريعة التيييي 
ً
، وباتيييت تشيييكل قطاعيييا

ً
 هيييا ت

ً
عرفيييت توسيييعا

 والتييي  عييد
ً
 جييدا

ً
 حيياما

ً
ماكدوناليي ز املييروم والرا ييد ألاول لصييناعته بامتييياز، هيي   الصييناعة التييي تعييد ميين  اقتصيياديا

 أوس  الصناعات ان شارا
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.Edition Autrement.  Paris. Atlas de l’alimentation dans le monde. E.-Mill Ston(1) 

2003.p53.65. 

 .2112، "حقائق وأرقام حول الوجبات السريعة" FAOالزراعة لألمم املتحدة  تقرير منظمة التغدية و( 2)
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كثير من دول العالم سواء املتقدمة أو السا رة ن   ريق النمو، وساعدت ا ن  ذلك عوملة التجارة، باإل افة إ ى  نى 

ألاسعار و  متءم  ا ألسلوب حياة  عطي قيمة للرفاهية تغير وتيرة حياة ألافراد اليوم التي صارت ت سم بالسرعة و 

باب، والسفر بالسيارات ال ي يتطل  التوقف كل فترة، املخفضة، والدعاية القوية وجاذبي  ا لأل فال والش

و تحول أدوار الرجل واملرأة ن  ايحياة اليومية، و خروم  وتجانس الفرو  بما يجعلها مألوفة فيطمئل لها الزبول،

املرأة للعمل كلها عوامل ساعدت على توجه ألافراد وايجماعات إ ى الاعتماد على صناعة الوجبات السريعة ن  

  .  م اليومية ألامر ال ي جعل من ه   الصناعة واسعة الان شارتغدي

وما بدأ كنزو  أمريكي ن  ان شار سلسلة من ألا عمة السريعة من  منتصف ايامسينيات الاعد تأسيس مطاعم 

تقدم الدجام املقل  فق ، تحّول إ ى  اهرة عاملية م  بداية ان شار  ن  أسواق أوروبا ثم العالم من  منتصف 

السبعينيات، وقامت صناعته على أسلوب إنتام متجانس، مواد  محددة وقليلة، ويعتمد على أسلوب تحضير 

 .و بخ موحد

ه ا التجانس ن  إلانتام، وتحديد املعايير، ومنهجة أسلوب إلانتام وتصنيعه، جعل من تكرار  كسلسلة من    

 املطاعم أو املقا   ليشكل مسألة سهلة تبدأ ن  محيطها املح
ً
 (1) .ل  ثم تتوس  عامليا

 ن  متءم  ا ل وي الدخل املحدود،    و تعميمها لثقافة  و   
ً
 يكمن أيضا

ً
 ممكنا

ً
ما جعل نجاح ه   السلسلة أمرا

 من ايحالة الروتينية كمعطى وليس كوارد
ً
عاملية ه   الظاهرة ال و    .اس  تكية شائعة صارت م  الوقت جزءا

 ن  أمريكا الشمالية،  واسعة، فهي ي كون ا متفاوتة التأثيرتنف
ً
 لثلث ألامريكييل، فالطعام  جدا

ً
 اس  تكيا

ً
توفر منف ا

السري  يدخل حياة املجتم  ن  أكثر من جان ، ن  أسلوب اس  تكه الواس ، و ن  تنظيم املدل ومراكزها التجارية 

ها ال ي أخ ت فيه النشا ات الكبيرة تتألف من سلسلة مختلفة من املخازل واملطاعم، ون  إنتاج املتماثلة التي

 .املمركزة مكال املزارعيل وأصحاب ألاعمال الصغار، ون  نوعية إنتاجها املصّن 
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(1) http : //www.annabaa.org.com.12-07-2017.15 :17H. 
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 واسييعة، وذلييك الاسييب  الاعتميياد املتزايييد علييى تنيياول وجبييات الطعييام نيي  أوروبييا كانييت  يياهرة ا و   

ً
لطعييام السييري  أيضييا

خارم املنزل، إذ صارت حصيلة إنتام املطاعم تضا   إلانتام الزراع ، والعاملول في ا ينياهزول  يعف العيامليل ني  

 )الزراعة 
ً
 (.ه   النس  تخص بريطانيا ويمكن أل تنطبق على أوروبا أيضا

، فسلسييييلة  أمييييا نيييي     
ً
 لكنييييه لييييم  عييييد ُمهيمنييييا

ً
، فييييال التييييأثير كييييال كبيييييرا

ً
 والعييييالم الثالييييث عمومييييا

ً
البلييييدال ألاقييييل تصيييينيعا

املطاعم السريعة آلاتية مين ايايارم  ي  أكثير كلفية مميا هيو قيا م ومحلي ، الي ي تعتميد  البيتيه عليى منشيآت صيغيرة، 

 .ألل املكال يبدو أكثر نظافة و لباقةأّما ارتياد مطاعم السلسلة العاملية فيبدو كمجاراة للعصر، و 

، بييدأت تنمييو حركيية ارتجاعييية تنتقييد املسييتو  املتييدني لنوعييية الطعييام السييري ، وبييات و    
ً
منيي  سيينوات خمييس تقريبييا

املصييطلح يحمييل دالليية  ييير مسييتحبة، و هييا  يي  الصييناعة تتجييه اليييوم إ ييى محاوليية تحويييل نظيير ايجمهييور إ ييى مصييطلح 

 (1) .السريعة بديل مثل مطاعم ايادمات

  و   
ً
ل لك  ساق تعريف الطعيام السيري  الاشيكل يواكي  العصير املتيأثر بالسلسيلة الكبير ، كمصيطلح ال يصيف  عاميا

م مباشيييرة علييى منضييدة صيييندوق 
ّ
 ميين تقييديم الطعيييام، يتييوفر الاعييد يحظييات مييين  لبييه، ويسييل

ً
ب اتييه، بييل يصييّنف نوعيييا

  .من دول استخدام أدوات الطعامايحساب،  عام يجري تحضير  مباشرة      و يمكن أكله 

نجد ن  كلمة الوجبات السريعة إصرارا على فكرة السرعة أو باألحر  فكرة تغ ية تتصف بالسرعة و العملية،  و   

املستعملة ن  الوجبات التقليدية كاملتعق والشوكات  تسعى بكل جهد إلر اء الطل  املتزايد دول توفير جل ألادوات

ا أل ه   الوجبات دخلت حياتنا فال ه ا النموذم من التغ ية ال يرض ى باشبا  حاجة و بم. والصحول و يرها

 . ايجو  فق  وإنما  سعى ن  نفس الوقت ألل يصير مألوفا ومحبوبا و ممتعا
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(1) http : //www.qafilah.com.23-07-2017.13 :35H. 
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املتحمل أل الفةة ألاكثر إقباال وتعلقا ب    املو ة الغ ا ية ايجديدة هم الشباب واملراهقيل ال ين  عرف ع  م  و   

اندفاعهم إليه، وه ا يدل على إتبا  أو تقليد كامل لثقافة  دا ية  تقبل كل ما هو جديد وإقبالهم واستعدادهم ل

 تغيرا ن  ثقافة الغ اء عند هؤالءجاء ب ا زمن العوملة، مما  عد 

مييييين ألاسيييييماء املشيييييهورة واملعروفييييية تقريبيييييا ليييييد  ايجميييييي ، فييييياذا ذكييييير الاسيييييم تبيييييادر إ يييييى الييييي هن   عتبييييير ماكدوناليييييدز و    

الل ييي ة أو شييطيرة بيييج مييا  الشييهيرة و يرهييا ميين املييأكوالت الشييهية واملشييروبات املنعشيية التييي  سندوتشييات الهمبرجيير

ري شارد  ألاخوالمن قبل  1941السلسلة سنة  من  قديم الزمال، حيث بدأت ه   ارتب  اسمها باسم ماكدونالدز

، وأسييييييس شييييييركة ريييييييي كييييييرو حيييييييث أسسييييييوا فكييييييرة مطيييييياعم ماكدوناليييييي ز، ثييييييم الاعييييييد ذلييييييك أتييييييى  ماكدونالييييييد ومييييييوريس

 .ماكدونال ز

كدونالدز أكثر من ثتثييل أليف فير  لبيي  الوجبيات السيريعة من شيرة ني  أكثير مين مةية وعشيرين دولية ني  العيالم، ملا و   

، فحيثميييا ذهبيييت سيييتجد نفيييس الشيييعار الييي ي  البيييا ميييا إذ  عميييل بتليييك الفيييرو  أكثييير مييين أربعما ييية وسيييتيل أليييف عاميييل

، باإل افة إ ى نفس ألا عمة ونفس متالاس املو ف
ً
 عاليا

ً
 .  يل ن  كل أنحاء العالميكول مرفوعا

 يييي  باألسيييياس تعييييود لطريقيييية  لعييييل أهييييم ألاسييييس والقواعييييد التييييي سيييياعدت نيييي  نجيييياح وان شييييار شييييركات ماكدوناليييي ز و   

ال سيييير حيييث أكييدت ماكدوناليي ز علييى  ييرورة إيجيياد بيةيية عمييل جيييدة مناسييبة وناجحيية  ييمن مؤسسيي  ا التييي تضييم 

الداخليية وكيل ميا يتعليق ب يا مين خيتل و ي  قواعيد صيارمة لكيفييية سلسيلة مطياعم عبير العيالم، انطتقيا مين البيةية 

إعيداد الطعيام  تشيمل أحجيام القطي ، وأسيالي  الطهيي وأوقاتيه و التغلييف، كميا اهتميت بو يعية و حالية العاميل و 

تكوينه، فمن ختل تدريبه على أرف  مستو  وفق مجموعية مين البيرامج التدريبيية للعيامليل لتقيديم أفضيل مسيتو  

العيالم، و حتييي ي سينى لكييل واحييد   ألاداء وخدميية العميتء و ذلييك عبير إحييد  جامعات يا السييبعة املن شييرة ني  أنحيياءمين 

تقديم كل ما ن  وسعه من مجهودات ن  عمله، و هو ألامر ال ي جعلها تصنف  من املراكز ألاو يى كأفضيل سلسيلة 

ة، كما أن ا توفر بيةة عمل جيدة ت سم باالنفتاح و مطاعم ت تم بتطوير وتنمية القيادات من ختل البرامج التدريبي

التعاول، باإل افة إ ى  رورة احترام أختقيات املهنة و الالتزام بجمي  القوانيل سواء بالنسبة للقيادات أو للعمال 

نيي  كافيية  و هييو شييرط أساسيي ي لنجاحهييا، و هيي ا ميين أجييل زيييادة أربيياح الشييركة و بنيياء نظييام قييوي لوجبييات ماكدوناليي ز

روعها العاملية،   و تجسيدت قواعيد ال سييير هي   أيضيا نيى املسيتو  ايايارج ، فقيد خضيعت بيةية العميل اياارجيية ف

ملجموعييية مييين املعيييايير فيميييا يتعليييق بخدمييية العميييتء مييين خيييتل السيييماح باعيييادة النقيييود للعميييتء نييي  حيييال عيييدم صيييحة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%8A_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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سيييييمح كيييييرو  ألصيييييحاب الامتيييييياز بتحدييييييد  الطلبيييييات، أو للعميييييتء الييييي ين تتيييييأخر  لبيييييات م ألكثييييير مييييين خميييييس دقيييييا ق، و 

براحة الزبول و بتلبية ر باته، كما تسعى دا ما إ ى دعم  اهتمت ماكدونال ز  الطريقة ألامثل ل سويق املنتجات،    و

املجتم  نى املستو  القومي من ختل ألانشطة واملشيروعات املجتمعيية ونيى مسيتو  بيةية العميل مين خيتل اهتميام 

 .ة ايايريةالعامليل باألنشط

ساعدت الدعاية املستمرة وإلاشهار ه   املطاعم على ال سويق لنفسها، فقد أنفقت على الدعاية ما يقارب  و   

املليار دوالر تصرف على إعتنات الوجبات السريعة ن  الواليات املتحدة فق ، كما أشار استطت  للرأي قامت به 

التعرف على شعار ما  من الاعيد بنسبة أكبر من تعرفهم على إحد  املؤسسات ألامريكية أل الناس  ستطيعول 

 (1) .الصلي 

السلة ألامريكية،  هنا  مشاركة واححة له   املطاعم ن  ألالعاب الريا ية ألاكثر شعبية كاألوملبياد وكرة و   

 ، مثلما كانت الراع 2112ماكدونال ز كانت الراع  الرسمي ألوليمبياد ف

، وأدارت ختلها برنامج أبطال أوليمبياد ألا فال ال ي سافر من "2119بكيل "ألاوليمبية الرسمي لدورة ألالعاب 

، وت سابق سلسلة املطاعم ن  ج ب ما تعتبر  ختله  فتل عربيال إ ى الصيل ملشاهدة فاعليات الدورة

، ال ين تتراوح أعمارهم ما بيل 
ً
عام من النو  الثقيل سنة، عبر إدخال حصص   24و  19باملس  لكيل ألاكثر ثقت

مثل املونستر بر ر       و امللك الضام و بيغ إكسترا، باإل افة إ ى استحداث الوجبة السعيدة ايااصة باأل فال 

 (1). وإرفاقها الدا م بأشكال متنوعة من الدمى التي باتت م  الوقت ألاكثر ألفة لدي م

 للثقافة الرأسمالية العاملية، و لو تمعنا جيدا ن  مطاعم ماكدونال ز سنجدها ال  و      
ً
تزيد أكثر عن كون ا رمزا

تجسيدا ألحد أوجه العوملة، والدليل على ذلك أن ا أححت تغير من العادات الغ ا ية ألفراد املجتم  ال ين 

ينسول أل تغييرهم للعادات الغ ا ية من شأنه ك لك أل يؤثر على املجتم  ككل، ألنه ببسا ة ليست العادة 

و الدينية                   ية  ريقة لتحضير الطعام أو أكله فق ، وإنما تتعد  ذلك ملدلوالت ا الاجتماعية والثقافية الغ ا 

  .الاقتصادية و الصحية و

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، دار العربية للعلوم ناشرولالبيروت، ،  "الفاست فود"ريعة أمة الوجبات الس،ربى عنبتاوي ترجمة  -إيريك شلوسر (1)

 .211-31ص .، ص2112

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/769/author.php?id=4e03y19971Y4e03
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 للمتييل من ألاشااص ال ين تجبرهم  روف     

ً
 عمليا

ً
فوجبات ماكدونال ز السريعة تقدم نفسها باعتبارها حت

هو املركزي بحق،  عملهم على  رورة شراء مثل ه   الوجبات، و    فكرة براقة وعملية بالفعل لكن ما وراءها

تعمل على تحويل  ريقة الطعام من الطريقة التقليدية إ ى تلك الطريقة السريعة و ه ا  عد  فتلك الصناعة 

 من رسالة ما  عندما قال
ً
لزبا   ا من حيث  ال بد أل تكول مطاعم ما     املكال و الطريقة املفضلتيل“: واححا

 (2) .”الطعام و الشراب

التي تعبر ع  ا الوجبات العادية )ديد قد حول و  ير ثقافة  املجتم  من الثقافة التراحمية فه ا ألاسلوب ايج  

           بأسلوب ال شار  ال ي  عل  من القيم ايجماعية و التكافلية و الود  

 ال )التراحم  إ ى الثقافة التعاقدية و 
ً
 فرديا

ً
 تنفصل فيه التي  تقدمها الوجبات السريعة باعتبارها أسلوبا

ً
تشاركيا

 مما  غ ي قيم الانفصال و التباعد  و املصلحة الفردية، و يقدم املصلحة ايااصة و هو ما يتوافق 
ً
ألايادي تماما

 
ً
 عطي دالالت على اختتفها عن املجتمعات ألاخر   ، وه ا(م  القيم الليبرالية للمجتم  ال ي نشأت فيه إرتكازا

ية كقيمة محورية، فبعد أل كانت العادات الغ ا ية دليت على ثقافات الشعوب التراحمية، و عن املصلحة ايجماع

التي تتميز بأ باقها التقليدية أو باألحر  مورو  ا الثقان  الغ ائي ال ي تفتخر به صار ه ا املوروث يواجه خطر 

الوجبات السريعة  الزوال، فمن كال مفتر ا علي م حمل ه ا املوروث صاروا يفضلول ألاكل ال ي تقدمه محتت

  .على ألاكتت التقليدية مما يجعلهم يفقدول الاهتمام ب  ا ايجان  الثقان 

و إذا أمعنا النظر نجد أل تأثير ه   الظاهرة قد تعد  البعد الثقان  ليؤثر ك لك ن   ايجان  الاجتماع ، فصار    

ول عن الطعام ال ي تحضر  ألامهات ن  العديد من الشباب يتخلى عن الوجبات التقليدية ن  املنزل   و  عزف

 املنازل، حتى أنه لم  عد  ريبا أل نسم  أحدهم يفتخر ب ناوله من أرب  إ ى خمس وجبات سريعة يوميا، و أل ذلك

 أ نا  عن تناول أ عمة املنزل وأ نا  عن ايجلوس إ ى أفراد عا لته حول ما دة واحدة و هنا مكمن اياطر، إذ 

ة من عوامل التحفيز على الفردية ال ي يؤدي إ ى اختتل ن  العتقة داخل ألاسرة و لو كال صارت الوجبات السريع

 الاسيطا، فكم من أم أبدت امتعا ا من أبناء يفضلول تناول وجبات الغداء أو العشاء م  أصدقائ م ن  فضاءات

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(1) http : //www.almrsal.com.03-08-2017.14 :16H. 

(2) http : //www.macdonalds.eg.com.27-08-2017.19:30H. 
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الوجبات السريعة الاعيدا عن املنزل،      و كم من شاب ال ترا  عا لته إال ليت عندما يحيل وقت النوم، وبالتا   

الغداء  ليس املنزل فق  و إنما توجد أماكن أخر  يمكن أل ترض ي ر بة ألاكل اعتياد الشباب على فكرة أل مكال 

لديه، و لم  عد املنزل املجال الوحيد للغداء و إنما هنا  من ينافسه مما يجعل أوقات الاجتما  م  العا لة ن  

 نة ثقافية وتسعى لبس  هيم تضاؤل، وبالتا   فاننا اليوم أمام واق  تحكمه العوملة بأدوات اقتصادية و

 .اجتماعية

وهو ما نستطي  متحظته على  باإل افة إ ى أل ه   الوجبات أدت إ ى زيادة العمل وتقسيمه و تعدد و ا فه  

الزيادة الكبيرة ن  عدد مطاعم ما  حول العالم بمعدالت بي  ها لة لشرا ح البرجر ن  الثانية الواحدة، وتمكنت 

 . فاقت ميزانية الاعع الدول  بالتا   من الوصول إ ى أرباح  ا لة

 من النوعية وه ا  عني     
ً

كما أل ماكدونال ز قد  ورت مفهوما خا ةا عن ايجودة ال ي صار  ساوي الكمية بدال

فقبل جيل واحد  أل كمية كبيرة من املنتج مباعة للزبول ن  فترة قصيرة هو ش يء  ساوي املنتج عا   ايجودة،

 كال يحس  لنوعية الطعام
ً
،  تقريبا

ً
ر وجبات متوازنة   ا يا

ّ
حسابا كبيرا، فالطعام املنز   املوروث عبر السنيل وف

ولم يكن إلانتام الغ ائي بوفرته ايحالية و بنمو  التصنيع  القا م ليجعل حساب كميته الزا دة أو نوعيته مسألة 

سس على موروث خبرة السنيل على الاساط البحث، أما اليوم فبدأ ألامر يتغير فالصناعة الغ ا ية املعاصرة لم تؤ 

بل على معادالت عقتنية ايحساب، و لم تقم لصايح التغ ية بل لتخفيع الكلفة وتسري  إلانتام، و بات املس  لك 

 إ ى أل يجاري ه ا التطور بمثله، أي أل يبدأ بايحساب العقتني ملا يأكله لكن من منطلقات مصلحته و 
ً
مضطرا

 .اسا من أهم متطلبات االتي ال تعد التغ ية الصحية أس

فمن ألامور التي تؤخ  على وجبات الطعام السري  أن ا نقيع الاعع اياصا ص ألاساسية للطعام كما توارثنا ،    

فهي تؤسس لتجانس هو نقيع التنّو  كحاجة للتغ ية املتوازنة، كما أن ا تعتمد على املحّول أكثر من الطبيع ، 

 درجة الدسامة
ً
  كما تؤخ  علي ا أيضا

ً
 .ن  عدد من منتجات ا التي تجعلها أكثر جاذبية و إشباعا

خاصة املفرومة )، فاألمراض ايجرثومية التي قد تنتج عن السرعة الفا قة ن  تعلي  اللحوم إ افة إ ى ذلك   

  ، واملفارقة هنا أل سلسلة املطاعم تتمت  بقدرات على الفحص  و  إلاشراف على الطعام، ال تتوافر عادة لد(م  ا

املؤسسات الصغيرة مما يجنب ا الوقو  ن  إحداث أ رار مباشرة كال سمم والبكتيريا إال أل ما يؤخ  على ه   

السلسلة اليوم هو ال ساؤل عن أ رار ألا عمة املحّولة نى املد  الطويل التي يزيد في ا الدسم وتقل في ا نسبة 
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 من وحتى العامليل ن  ماكدونال ز يتم تقييمهالغ اء الصح ، 

ً
م بقصر الوقت ال ي ينجزول فيه أعمالهم بدال

ه   الوجبات بأنواعها سواء كانت من مستو  جودة العمل التي يقدمون ا، و هو ما جعل الزبول ال ي ي ناول 

ارتفا   اللحوم املصعنة أو املقليات و يرها بانتظام و التعود علي ا  سب  له مشاكل صحية كزيادة ن  الوزل   و

 (1) .السكري، زيادة على ايحساسية و الربو و املشاكل ايجلدية غ  الدم و 

و بالتا   يمكن القول أل ه ا النم  ايجديد من الثقافة بما يمتلكه من مواصفات تتعلق خاصة بجاذبية    

الطعام السري  و جاذبية املكال، يتعد   كونه مجرد وجبة فق  بما يحمله من مدلوالت اجتماعية، و ثقافية، و 

تصادية، و فكرية و صحية، ويتميز بقابلية السيطرة على كل ه   النواح  داخل املجتمعات على اختتفها، اق

فهنا  توّس  ملحوظ لد  القطا  ككل، يأتي لصايح فرو  على حساب فرو  أخر ، ويدف  باتجا  بدايات 

د، للتعددية والتنوي ، فهنا  من يريد العودة إ ى مطعم ألام، وحركة الطعام الب قِّ
ُ
طيء تريد إعادة الاعتبار لكل ما ف

فهي من  سنوات عديدة تقدم نفسها كايحركة إلايكولوجية لفن ألاكل، وتسعى إ ى املحافظة على املطبخ املحل ، 

 .وتبقى الساحة مفتوحة على احتماالت جديدة

ينطوي الطعام و كيفية تحضير  على خصوصيات حضارية مو لة ن  التاريخ، فهو  عبر على التراكم   :خالصة

الثقان  و ايحضاري لألمة، و منه يمكن متحظة التفاوت بيل حضارة و أخر ، فايحضارات املو لة ن  القدم أكثر 

 نوعية و تنو  ن  تحضير الطعام، و أكثر أصالة 

كلة واحدة دليل على ه ا التفاوت، و دليل على العمق ايحضاري، فاألكلة السريعة فيه، فتعدد مراحل إعداد أ

ألامريكية املحضرة بالبطا ا املقلية   و شريحة اللحم املشوي تعبر على مرحلة واحدة من التحضير، و لم يدخل 

م بأشكال متنوعة و على املادة الغ ا ية مراحل عديدة للتحضير بينما ن  مجتمعات أخر  تطهى البطا ا و اللح

أما ما  سمى باملاكدونالدز فهو  عبر عن وجه حضارة ما الاعد ايحداثة، حضارة البيبس ي    و الكوكا  .مراحل عدة

 كوال، املستفيدة من التفوق الاقتصادي ألامريكي، و من قوة إلاشهار، 

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ناشرول،ار العربية للعلوم الدبيروت،  ،ترجمة مركز التعري  والترجمة، حضارة الوجبات السريعة،الحقائقإيريك شلوسر،  (1)

 .196-14ص .، ص2113
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و مييييين برييييييق الرفاهيييييية الرأسيييييمالية، هييييي   املطييييياعم التيييييي تسيييييتجي  لييييينم  ايحيييييياة الرأسيييييمالية القيييييا م عليييييى    

و ان شييار ثقافيية ألاكييل هيي   ال  عنييى قبولهييا ميين قبييل كييل      .وة الان شييار نيي  كييل منييا ق العييالمالسيرعة و الفعالييية، و قيي

زحيييييف النميييييوذم الثقيييييان  ألامريكيييييي الييييي   يقضييييي ى عليييييى اياصوصيييييية الثقافيييييية  املجتمعيييييات ففرنسيييييا ميييييثت تشيييييتكى مييييين

الفرنسية شيةا فشيةا، ر م الانتماء إ ى نفس النموذم الرأسما ى، و ألامر كله ن  أوربيا  و بقيية العيالم، فعوملية نمي  

ى عليى اياصوصييات الاس  ت  املاكدونالد  جاء ن يجة عوملة كل املجاالت ن  عالم ما الاعد ايحداثة، مميا قيد يقضي 

الثقافيية املحليية و يقضي ى عليى خاصيية التنيو  نيي  العيالم، ر يم ميا جياء بيه ميين إ يافة فيميا يخيص تسييير هي ا النييو  

 .قات العمل النوعية التي جاء ب امن املساحات ايادمية و التجارية، و مناهج ال سيير ايجديدة و عت

و ر م أل ه ا النيو  مين املطياعم جياء متماشييا و منسيجما مي  نمي  ايحيياة الرأسيمالية خاصية ألامريكيية، فيبيدو      

أنيييه نييي  الكثيييير مييين اليييدول خاصييية املتخلفييية اقتصييياديا جييياء بطريقييية مفاجيييأة و سيييريعة، فهيييو نميييوذم ثقيييانى دخييييل  يييير 

قتصيييييييادية و الاجتماعيييييييية و الثقافيييييييية لهييييييي   منسيييييييجم مييييييي  القييييييييم املحليييييييية، و ال  عبييييييير عييييييين التطيييييييور املنطقيييييييي للبنيييييييى الا

املجتمعييييات، فهنييييا  تفيييياوت بيييييل البنييييى و الهياكييييل الاقتصييييادية و الاجتماعييييية التييييي تبييييدو متخلفيييية و النمييييوذم العييييالمى 

 املتطور له   املطاعم، فمستو  الرفاهية ال   تقدمه ه   املطاعم ال  عبر عن املستو  

و يبقييييى فقيييي  أن ييييا ترمييييز لتسيييي  ت  التفيييياخر  لفةييييات معينيييية ميييين هيييي    الاقتصييييادي اليييي   بلغتييييه هيييي   املجتمعييييات،

املجتمعات، ه   الفةات التي تحاول أل تحاكى النموذم الاس  تكي ألامريكي، ل ا فتعميم ه   النماذم الاس  تكية 

فييية، و تشييو  ني  املجتمعييات املتخلفيية اقتصياديا  عبيير عيين حاليية ال شيو  التييي مسييت مختلييف البنيى الاجتماعييية و الثقا

عملييييات التغيييير الاجتمييياع  الييي   ليييم يحيييدث بطريقييية عقتنيييية، خاصييية  و أل هييي ا النميييوذم الاسييي  تكي  يييير نييياالا  مييين 

 .اياصوصية الثقافية املحلية

 :راجعامل-

الدار العربية للعلوم بيروت،  ،ربى عنبتاوي ، ترجمة "الفاست فود"أمة الوجبات السريعة  إيريك شلوس، -

 .211-31ص .، ص2112ناشرول، 

مركز التعري  والترجمة الدار العربية للعلوم  بيروت، ،الحقائق–حضارة الوجبات السريعة  إيريك شلوسر، -

 .196-14ص .، ص2113ل، ناشرو 

 .2112 حقائق وأرقام حول الوجبات السريعة،،FAOالزراعة لألمم املتحدة  تقرير منظمة التغدية و -

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/769/author.php?id=4e03y19971Y4e03
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في املؤسسات التجارية الجزائرية على تكنولوجيا  اعتماد إدارة العالقات العامة

 إلاعالم والاتصال في عالقتها مع أصحاب املصالح

 دراسة وصفية تحليلية للموقع إلالكتروني ملخابر فينوس ملواد التجميل بالبليدة

 كلفاح أمينة.د

إل املؤسسييات الاقتصييادي  يي  بمثابيية حجيير الزاوييية بالنسييبة ألييية نظييام  سييعى إ ييى التطييور وتحقيييق رفاهييية  :تمهيــد

و  يييي  تحظييييى بمكانيييية مهميييية نيييي  مختلييييف دول العييييالم، سييييواء كانييييت متطييييورة أو نامييييية، لكيييين و ميييي  تطييييور  املجتميييي ،

املؤسسات همية التي تتمت  ب ا ألا فال ة السياسية والاقتصادية خصوصا، املجتمعات التي باتت تحت  ا لة العومل

لييييم تعييييد كافييييية لضييييمال بقائ ييييا و نجاحهييييا وسيييي  محييييي  تك سييييحه املنافسيييية قتصييييادية خاصيييية نيييي  الييييدول النامييييية الا

 .الشرسة، باإل افة إ ى تنامي الوع  السياس ي  و الاجتماع  لد  مختلف فةات املجتم  

أو خاصيية لييم تعييد قييادرة علييى الاكتفيياء بممارسيية نشييا ات ا املؤسسييات التجارييية ايجزا رييية سييواء كانييت عمومييية و     

داخييل محيييي  معييييل، و إنميييا أصيييبحت مجبييرة عليييى التعاميييل مييي  هييي ا املحييي  و إنشييياء عتقيييات وثيقييية معيييه، ذليييك أّل 

 بيعييية النشييياط الييي ي تمارسيييه املؤسسييية و ميييد  أهميييية مشييياريعها و الفا يييدة التيييي تعيييود ب يييا عليييى املجتمييي ، ليييم تعيييد 

د للتفوق و تحقيق القبول، و إنما أصبح من الضروري أخي   راء مختليف أصيحاب املصيايح املنتمييل الضامن الوحي

 .ملحي  املؤسسة خاصة الداخل  الاعيل الاعتبار ختل عملية التفكير ن  املشاري  ايجديدة و التخطي  لها

ييية فحسيي  وإنمييا  يي  تكنولوجييية والتحييديات التييي تواجييه هيي   املؤسسييات التجارييية  يي  ليسييت مالييية أو إدار            

 عتبر قطا  تكنولوجيا إلاعتم والاتصال من أكثر القطاعات التي شيهدت حركيية وتطيورا سيريعا خيتل أيضا، حيث 

السييييينوات ألاخييييييرة مميييييا أد  إ يييييى حيييييدوث نقلييييية حضيييييارية ليييييم  سيييييبق لهيييييا مثييييييل، وكيييييال للمؤسسيييييات ايحيييييمل ألاوفييييير مييييين 

                                                                                                                            .        الاستفادة من ه   التكنولوجيات

و ميييين هيييي ا املنطلييييق تييييأتي هيييي   الورقيييية البحثييييية ميييين أجييييل تسييييلي  الضييييوء علييييى أحييييدث ألاسييييالي  إلادارييييية             

هم نحيو الاتجيا  الي ي يخيدم املؤسسية مين أجيل تحقييق التيوازل بييل أهيداف للتعامل م  أصيحاب املصيايح، و تيوجي 

املنظمة ومصايح جمي  ألا راف     و كاستراتيجية فعالة يج  أل تنتهجهيا املؤسسيات التيي تسيعى إ يى تحقييق املييزة 

 تعتبر التي "مةالعالقات العا" و" تكنولوجيات إلاعالم والاتصال"التنافسية، اعتمادا على متغيرين أساسييل هما 
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الو ييييا ف الاتصييييالية و إلادارييييية الرا ييييدة  نيييي  التنظيمييييات ايحديثيييية، والتييييي أصييييبحت تعتمييييد علييييى التكنولوجيييييا  حــــد إ

                 .                                                   "العالقات العامة إلالكترونية"الاشكل كبير ن  نشا ات ا املختلفة لكي نجد أنفسنا اليوم نتحدث عن 

إل و يفة العتقات العامة أصبحت تلع  أدوارا جديدة تتواك    و التطورات السريعة التي  :مشكلة الدراسة

تعرفها املؤسسات الاقتصادية على جمي  ألاصعدة ، و على وجه اياصوص ملسا ل تعّد من القضايا الراهنة التي 

ؤسسات أهمها مسألة الدور الاجتماع  للعتقات العامة ، فر ت نفسها الاشدة ختل السنوات ألاخيرة على امل

حيث لم تعد ه   الو يفة  ن  املؤسسة  ت تم فق  بارساء قواعد ايحوار و التبادل م  أصحاب املصايح،        و 

إنما أصبحت تركز على كيفية جعل املؤسسة تحقق التوازل املطلوب بيل دورها ال ي وجدت ألجله و هو تحقيق 

، و بيل مسؤوليات ا التي يحملها لها املجتم  ال ي تنتمي إليه، و   مسؤوليات ليست بالهينة جعلت القا ميل  الربح

على مصايح العتقات العامة ن  مختلف دول العالم  سعول دا ما إ ى التوصل بمختلف آلاليات والوسا ل التي 

ساهم التطور التكنولوج  ن  إحداث نقلة  من شأن ا أل تسهل علي م القيام بمهامهم وتحقيق أهدافهم، وقد

نوعية ن  ممارسة مو في العتقات العامة ملهامهم، سواء على املستو  الداخل  أو اياارج ، حيث أصبح التواصل 

م  أصحاب املصايح أسر  وأكثر سهولة باملقارنة م  ما كال عليه قبل بدأ الاعتماد على إلامكانات الها لة التي 

 .                   يا إلاعتم والاتصال للمنظمات املعاصرةتوفرها تكنولوج

وتسعى ه   املداخلة إ ى تسلي  الضوء على أهمية اعتماد العتقات العامة على التكنولوجيا لتتحول إ ى       

عتقات عامة إلكترونية خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الطاالا  التجاري والربح  وذلك من ختل محاولة إلاجابة 

ملواد التجميل بالبليدة أل " فينوس"امة بمخابر كيف يمكن إلدارة العتقات الع: على ال ساؤل املحوري التا  

وما هو الدور ال ي يلعبه املوق   تستفيد من تكنولوجيا إلاعتم والاتصال ن  عتق  ا م  أصحاب املصايح؟

 إلالكتروني للمؤسسة ن  تو يد ه   العتقة واملحافظة علي ا؟  

 :تساؤالت الدراسة

 مة الالكترونية ن  حياة املؤسسات ايحديثة؟ما هو الدور ال ي تلعبه العتقات العا -

 ما هو دور املوق  الالكتروني ملخابر فينوس وما أهميته بالنسبة إلدارة العتقات العامة؟ -

 ما  بيعة املوا ي  التي  عر ها املوق  الالكتروني ملخابر فينوس؟ -

 ؟ما  بيعة التصميم وايادمات التي يقدمها املوق  إلالكتروني للمؤسسة -
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 ما    ألانماط املستخدمة ن  املوق  من أجل ايحفاظ على التفاعلية والتواصل م  أصحاب املصايح؟ -

 :نسعى من ختل ه   الدراسة إ ى تحقيق جملة من ألاهداف، أهمها :أهداف الدراسة-

ملواد التجميل " فينوس"التعرف على مكانة تكنولوجيا إلاعتم والاتصال ن  املؤسسة التجارية مو و  الدراسة -

 .بالبليدة

 .تسلي  الضوء على أصحاب املصايح وأهمي  م بالنسبة ملختلف املؤسسات -

التعرف على مد  قدرة إدارة العتقات العامة على الاستفادة الكاملة من إلامكانات التي تمنحها لها تكنولوجيا  -

تصبح ب لك عتقات عامة إلكترونية إلاعتم والاتصال، خاصة على مستو  التواصل م  جماهير املؤسسة، ل

 .بامتياز

التعريف باألهمية الكبيرة التي تك سي ا املواق  إلالكترونية للمؤسسات التجارية ودورها ن  ايحفاظ على عتقات  -

 .فعالة م  أصحاب املصايح

 هم و ،نشا هاجميعها أيا كال حجمها وقطا   ةإ ى بيةة املؤسس ركز الدراسة على املنتميلت :أهمية الدراسة

ال يمكن للمؤسسات و تحديدا التجارية م  ا  إذالداخل  أو اياارج ،  هامحيطإ ى  املنتميلأصحاب املصايح سواء 

أل تنجح دول أل تضمن ر ا جماهيرها عن نوعية منتجات ا وايادمات التي تقدمها، خاصة ملا نكول بصدد 

. مجال  عرف منافسة قوية جدا محليا وعاملياايحديث عن مؤسسة مختصة ن  صناعة مواد التجميل، وهو 

ويكول ذلك من ختل اعتماد العتقات العامة على ما توفر  التكنولوجيات ايحديثة من إمكانات خاصة شبكة 

الانترنيت التي تسمح للمؤسسات أل تبقى على تواصل دا م م  جماهيرها من ختل املواق  الالكترونية ومواق  

 .التواصل الاجتماع 

 (:إجرائيا)تحديد املفاهيم -

   و يفة اتصالية تساهم ن  إرساء قواعد التواصل وايحوار والثقة املتبادلة م  أصحاب  :العالقات العامة

املصايح املختلفيل للمؤسسة، وتعمل على تفعيل قنوات الاتصال املتنوعة التي تحتوي علي ا املؤسسة، وتؤ ر 

ارية تسهم ن  عملية اتخاذ القرار إلاداري، وتحفز من ختل تحكمها ن  و   و يفة إد. العملية الاتصالية ككل

وتلع  العتقات العامة دورا اجتماعيا فهي . الاتصال و لياته املشاركة الفعالة ألصحاب املصايح ن  ه   العملية



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  56  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
ات ا وتتكفل بايجاد تتكفل بجمي  املسا ل املتعلقة الاعتقة املؤسسة ببيةتي ا الداخلية  و اياارجية و تحدد مسؤولي

السبل لتحمل تلك املسؤوليات، و    ن  خضم ه ا كله ال تنس ى أهم دور لها وهو مساعدة املؤسسة على البقاء 

         ".                                                                                                                 ن  السوق  و تحقيق الربح 

مات املختلفة على نظالعتقات العامة ن  امل ةعتماد القا ميل على إدار    ا: العالقات العامة الالكترونية 

                                              .                                                                                           الاتصال ن  أدائ م ملهامهم املعتادة تكنولوجيات إلاعتم و

معايجة  ن  إنتام وها العتقات العامة    كل التكنولوجيات التي تستخدم: تكنولوجيات إلاعالم والاتصال

 .التواصل م  جماهيرها داخليا وخارجيا وتبادل املعلومات و

إدارييل ومهندس ي )معهم املؤسسة، من إ ارات    ايجماهير الداخلية واياارجية التي تتعامل  :أصحاب املصالح

إ ى ايجماهير اياارجية للمؤسسة من  وجمي  املو فيل املنتميل إ ى املحي  الداخل  للمؤسسة، باإل افة( املخابر،

 .زبا ن وموردين وموزعيل

والبوابة التي  وتعتبر واجهة املؤسسة،    مجموعة من الصفحات املتصلة بالشبكة العاملية: املواقع الالكترونية

 . تتعامل من ختلها م  العامليل الواقع  والافتراض ي

 :الدلفية النظرية للدراسة

فر ت العتقات العامة  لقد :من العالقات العامة التقليدية إلى العالقات العامة إلالكترونية-1

التي تساهم ن  تحقيق نفسها ختل السنوات ألاخيرة بقوة على التنظيمات املختلفة، وأصبحت من الو ا ف 

املكانة املميزة التي تسعى إ ى الوصول إلي ا املؤسسات عبر مختلف أنحاء العالم، مهما كانت  بيعة النشاط ال ي 

فسواء كانت املؤسسة كبيرة أو صغيرة ايحجم، عمومية أو خاصة، صناعية، تجارية، خدماتية، أو حتى . تمارسه

قات العامة على أن ا وسيل  ا لتحقيق الفعالية والتميز وكس  ثقة وتأييد خيرية، فقد باتت كلها تنظر إ ى العت

 ايجماهير

إل التعدد والتنو  ن  تعريفات العتقات العامة، قاد إ ى حدوث خل    :في ماهية العالقات العامة  1-1

يفة بالطريقة التي وعدم و وح ن  املفهوم وإ ى إبراز اتجاهات مختلفة كل م  ا  عمل على تحديد ماهية ه   الو 

 عكس كل باحث مفاهيمه وأفكار  ايااصة ن  تعريفه للعتقات العامة وشرحه ملو وعات ا، فهنا  من  إذ، يراها
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بالسياسية، و خرول اهتموا بايجوان   و  عامة من الناحية القانونيةالباحثيل من اهتم بدراسة العتقات ال

 .  العامة للعتقات جام  الاقتصادية وإلادارية، وبالتا  ، فت يوجد تعريف واحد

العتقات العامة بأن ا و يفة إدارية تقوم بانشاء و الاحتفاظ الاعتقات  Broomو   Cultip ،Center عرف 

 (1)'.مد  نجاح املنشأة و فشلها متبادلة مفيدة بيل املنشأة و ايجمهور ال ي  عتمد على

مخالفة لصورت ا ايحقيقية، و إنما     يجعل املؤسسة تبدوفق  العتقات العامة وسيلة دفاعية  ال  عتبرولو      

فالعمل ألاساس ي ملختص   (2)املستمرة لكس  ثقة ايجمهور من ختل ألاعمال التي تحظى باحترامه،إلادارة جهود 

كس  احترام من أجل  العتقات العامة ليس هو الك ب و ايادا ، و إنما تقديم ايحقا ق عن املؤسسة 

  (3) .جماهيرها

علم سلوكي واجتماع  تطبيقي تتضمن الو ا ف : فير  بأل العتقات العامة   " Edward robinson"أما       

 : آلاتية

 .ل وتفسير ايجماهير املختلفة التي لها عتقة باملنشأةييييييييييي قياس وتقيي

 .يييييييي تصميم وتنفي  وتقييم البرامج ب دف كس  تفهم ايجماهير وقبولها

يييييييييي مساعدة إلادارة ن  تحديد ألاهداف املتعلقة بزيادة تفهم ايجماعة للمنشأة وخططها، وتقبلها ملنتجات ا وخططها 

 .وسياسات ا

  ييييييييي تحقيق التوازل بيل أهداف املؤسسة وبيل مصايح وحاجات وأهداف ايجماهير،

 (4): تعريفات العتقات العامة كما يأتى " Kitchen "وقد ياّص  

 

 

__________________________________________ 

(1)
cultip, s.-m., center, A.-H., & Broom, G.-M.  Effective public relations. New Jersey: 

Prentice Hall 2000.p.29. 

 .31، ص 2111إلاسكندرية، املكتبة ايجامعية،  ،العالقات العامة في الدول النامية، حمدي عبد ايحارث البخشوج (3()2(

(4)
Robinson, E.-J. Communication and public relations; Ohio: Charles Merril Publishing; 

1996, pp51-52 
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 .تغطي نطاقا واسعا من ألانشطة    و يفة إدارية يييييييييي العتقات العامة

 .يييييييييي العتقات العامة     ريق ذو اتجاهيل أو تفاعل 

 .يييييييييي العتقات العامة تفترض أّل نوعية ايجماهير التي تتفاعل معها املؤسسات ليست واحدة ولك  ا متعددة

 (1) :العامة    مصطلح  ويل ألاجل وليس قصير ألاجل العتقات -

و يفة هامة من و ا ف إلادارة، معنية بتحليل سلو  ايجمهور ملعرفة اتجاهاته : "  عتبر العتقات العامة

                               (2)  ".واحتياجاته والعمل على و   البرامج التي تتفق م  الصايح العام ن  مقابل ه   الاحتياجات

اتصال ذو  رفيل يحل املشاكل و النزاعات املتعلقة بتضارب : "فال العتقات العامة   "Black"بالنسبة ليي           

املصايح و املناف ، و ذلك بالتوعية عن الوجه الصايح لتبادل املنفعة، باإل افة إ ى أن ا تعنى باقامة الفهم املتبادل 

3) " .س ايحقا ق و املعرفةعلى أسا
 ) 

التوسل باملعلومات عن  ريق إلاقنا  و املت مة بيل سياسات املؤسسة و : "بأن ا" Edward Barneys"و  عرفها     

) ".و نشا ات اأهداف املؤسسة  على تأييد ايجمهور للحصول اتجاهات 
4) 

الاتجاهات و تحديد  التي تقوم ب ا إلادارة لتعديلالو يفة : " و من جهته جريز ويلد  عتبر أل العتقات العامة   

 خطوط و سياسات املؤسسة بما يتفق و مصلحة ايجمهور و تنفي 

 

 

_______________________________________________________ 

 

(1)Kitchen, Public Relations principles and practice. International Thomson business 

press.1997 

Marston, J.-E;. The nature of public relations. New york: Mc Graw Hall Brok 

Company.1963,p5
 (2)

 

3
Black, S. The role of public relations in management. London: Pitmon Publishing,1976. 

  

(4)
 .1959، مؤسسة فرانكليلالقاهرة، ود   فلسطيل، و حسيل خليفة، ، ترجمة، العالقات العامة فنإدوارد بيرنيز،   
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  (1) " .البرامج الهادفة، إ ى تو يد عتقة ايجمهور م  املؤسسة و كس  ر ا   و تفاهمه

م  بدأ استخدام العتقات العامة لوسا ل الاتصال ايحديثة والتطبيقات  :العالقات العامة إلالكترونية 1-2

الالكترونية لتحقيق أهدافها  هر ت العتقات العامة الالكترونية التي استفادت م  ا املنظمات إلانتاجية والربحية 

وتفعيل أهدافها  والشركات واملصايح ايحكومية والتي عمدت إ ى الاستفادة من مزايا إلاعتم الرقمي ن  تحقيق

 .  وإدارة عتقات ا م  ايجمهور عبر املناف  التي أتاح  ا التكنولوجيا ايحديثة

استخدام وسا ل الاتصال عبر الانترنيت والوسا ل التكنولوجية ايجديدة :" تعرف العتقات العامة إلالكترونية بأن ا

علومات والتكنولوجيا  رورة حياتية للتواصل م  أصحاب املصايح املرتبطة باملنظمة الاعد أل أصبحت امل

للمنظمات تو فها لتحقيق أهدافها وبرامجها وخططها والوصول إ ى ألاسواق املحلية والعاملية، حيث أسهمت 

أدوات وتطبيقات الانترنيت ن  تغيير برامج واستراتيجيات العتقات العامة الكتسيكية، و ورت من نم  التواصل 

لعتقات العامة  رقا كثيرة ومتنوعة للتفاعل م  ايجماهير ومشارك  م اهتمامات م م  ايجمهور وفتحت ملمارس ا

 (2) ".و رائ م ومقترحات م

و ن  دراس نا سوف يكول اهتمامنا منصبا على استخدام العتقات العامة للمواق  الالكترونية من أجل          

مجموعة من :" و  املواق  الالكترونية    توسي  نشا ات ا والوصول إ ى أكبر شريحة من أصحاب املصايح،

الصفحات املتصلة على الشبكة العاملية والتي تعتبر كيانا واحدا أو منظمة واحدة ويكرس ملو و  واحد أو لعدة 

 موا ي  وثيقة الصلة، أو    

 مجموعة من الصفحات الالكترونية املرتبطة يبعضها والتي تحتوي على نصوص وصور 

 متحركة ووصتت وربما موسيقى وأفتم ب ا معلومات حول مو و  ما قد يكول  ورسوم

 

 

 

                                                           
(1)

 .81،ص 8811، عالم الكتب، القاهرة،األسس العلمية للعالقات العامة ،علي عجوة 
 23-22 ،2115،دار ومكتبة عدنال للطباعة والنشر، ، الاغداد ،العالقات العامة إلالكترونيةجاسم  ار  العقابي،  (2)
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شركة أو جهة حكومية أو شاصا أو بحثا داخل صفحات منسقة، ويحمل املوق  أسما منفردا يمكن فتحه من 

 (1) ".ختل شبكة الانترنيت

مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقا   الفيديو : "املوق  إلالكتروني بأنه" الزعبي و يطيشال" و  عرف 

املترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل ي دف إ ى عرض ووصف املعلومات والبيانات عن جهة ما أو مؤسسة ما 

 ".يز  عن بقية املواق  على شبكة إلانترنيتبحيث يكول الوصول إليه  ير محدد بزمال وال مكال وله عنوال فريد يم

(2)  

من  وقت معروفة   قضاياالتزامات م تجا  املجتم      و ي ا مسير دور إل دور املؤسسات و : أصحاب املصالح-1

ل الحظا تطور ا، ال 1932م  عا Meansو  Borle  املصايح تعود إ ى أعمال أل ج ور مقاربة أصحاب إذ ويل، 

املؤسسة  مسؤوليات م تجا  كل من قد تكول قرارات املؤسسات، لكي  عترفوا بالضغوط الاجتماعية على مسيري 

أنه  يج  أل يكول هنا  توازل بيل مصايح  Meansو  Borle ير  إذ أو بآخر، ة على التأثير عليه الاشكل ر قاد

 او ال ي  عتبر املؤسسة مكان       1939عام  Berard ا معهم ن  ه اعات املكونة للمجتم  ، و يتفقمختلف ايجم

 نىان شر مفهوم أصحاب املصايح ، و ة من العتقات بيل أصحاب املصايحتقا   فيه أنوا  مختلفت امفتوح

له ا  داوال ا متتعريفقدم لنظرية أصحاب املصايح، و  امعروف ممثت  Edward Freemanالستينيات، و  عتبر 

 (3)  ."أصحاب املصايح هم كل جماعة أو فرد يمكن أل يؤثر أو أل يتأثر ب نفي  أهداف املؤسسة"  :املفهوم

 stanford Research institue"" التعريف النموذج  ملعهد ستانفورد لألبحاث :مفهوم أصحاب املصالح1-

(SRI)و ه ا التعريف "ايجماعات الضرورية يحياة املؤسسة:"،  شير مفهوم أصحاب املصايح إ ى 1913ام ع ،

جماعة تعتمد : "عرف أصحاب املصايح على أن مفي، 1915عام   "Rhenman"مشابه كثيرا للتعريف ال ي جاء به 

و    (2)."حفاظ على وجودهاعلى املؤسسة من أجل تحقيق أهدافها ايااصة، و تعتمد علي ا املؤسسة من أجل اي

، و ال ي تناقله الاعد  1994عام   Freemanمن  ذلك الوقت توالت و تعددت التعريفات ، و أكثرها استعماال هو لي 

 تأثرأصحاب املصايح    كل جماعة أو فرد يمك  ا أل تؤثر أو ت" كاآلتىعرفهم و ير من الباحثيل الكث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2119، جامعة صايح بوبويندر قسنطينة ،(49) مجلة العلوم إلانسانية،  خصائصها ومعايير قياس جودتها املواقع إلالكترونيةسمية ثنيو،  (1) 

 31ص 

 .2114دار وا ل للطباعة والنشر، بيروت،  ،الحاسوب والبرمجيات الجاهزةحمد بتل الزعبي، أحمد يطيشال،(2)
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و  الزبا ن، و املس ثمرول، مولول، وو حس  ه ا  التعريف فال أصحاب املصايح هم امل ، 3"بأهداف املؤسسة

العمال و املجتم  ككل، و  س ثنى ن  ه   ايحالة ال   ليس لديه تأثير على املؤسسة نظرا لعدم امتتكه ألية 

 .سلطة، و ال ين ال يتأثرول باملؤسسة نظرا لغياب أي عتقة تربطهم ب ا

أصحاب املصايح ألاو ى   مجموعتيل، تضم إ ىتقسيم أصحاب املصايح  يمكن :حاب املصالحأنواع أص 2-2

 :أصحاب املصايح الثانوييلالثانية تضم و  سبة للمؤسسة،الر يسييل بالن

 (Fernand, 2005) :(3)أصحاب املصالح الرئيسيين 2-2-1

أصحاب املصايح، و هم الفةة املستفيدة الاشكل مباشر من نشاط يمثل املساهمول فةة مهمة من : املسهمون 3 -

املؤسسة الاقتصادية، و هم يتحملول مخا ر الاس ثمار من ختل املغامرة بأموالهم ايااصة متوقعيل عا دا مجزيا 

و يمكن أل يكول املالك شاصا واحدا أو مجموعة أو شركة مساهمة أو شركة سبا من ه   الاس ثمارات ،  و منا

أي شكل قانوني  خر، و كل من يحوز على رأسمال املؤسسة مهما كال وزنه سواء تعلق ألامر  من أوتض

باملس ثمرين للمؤسسة أو صغار املساهميل لديه ايحق ن  توجيه سياسة املؤسسة و اتخاذ القرارات الاس ثمارية، 

 فمن حق املساهميل فرض ايجوان  الاجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)PesqueuxY. & Biefnot. Y. L'éthique des affaires. management par les valeurs et respnsabilité sociale. Paris. 

édition d'organisation.2002.p p 179.192.                                                             

(2)Mercier. S. La Théorie des parties prenante. Cahier de Fargo , 2005. Mais. p. 3. 

-  (3)Fernand. A . Les tableaux de bords des managers.le projet décisionnel dans 

sa totalité. Paris. édition d'organisation. 2005 

 

ن  و   و رسم تلك السياسات، فاملس ثمرول ال  سعول فق  إ ى الربح على املد  القصير فق  ، بل    و على 

 .املد  الطويل ك لك ، و ه ا ما يدعون م إ ى تبني سياسة اجتماعية و بيئية ن  املؤسسة

يك س  الزبا ن أهمية كبيرة بالنسبة لكل املؤسسات الاقتصادية، فوجودهم مرتب  بانتام سل  : ــــــــــــــ الزبائن

وخدمات  س  لكها الزبا ن، و بيعة التعامل معهم وإقناعهم باس  ت  ه   املنتجات عمل مهم من أعمال إدارة 

التي يمكن بواسط  ا تحقيق  ال سويق ن  أية منظمة، حيث أل إشبا  ر بات الزبا ن  عتبر أحد العناصر املهمة
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بقاء املؤسسة ن  السوق و مال نموها، كما بامكان ا تحسيل مركزها التنافس ي وذلك باستقطاب حصص سوقية 

 .جديدة، وبالتا    مال صح  ا املالية

  عتبر العمال املورد ألاساس ي للمؤسسة، ولكي يكونوا  رفا فعاال ن  نجاح: ـــــــــــــــ العمال

البد   وأل تو   لهم الاهتمام الكان  من ختل ال شجي  والتحفيز، فايحوافز    حجر الزاوية ن  نجاح  املؤسسة،

املؤسسة التي تعطي ألاهمية الكافية لكل من إلابدا  وإشبا  ر بات الزبا ن والتأقلم م  املحي  املتقل  ال ي 

 .تنش  فيه

ويعتبرول مصدر ثروة للمؤسسة، حيث لهم مصلحة مهمة وتشمل ه   الفةة جمي  العامليل من إدارييل وفنييل، 

ال تقتصر على ألاجور فق  بل تتعداها إ ى توفير  روف عمل مت مة، التكوين والتدري ، فالعمال الاشكل 

          .                                              ساهمول إيجابي ن  تحسيل نوعية إلانتام وايادمات وابتكار  رق جديدة للعمل

يتوقف نشاط أية مؤسسة على بناء عتقة وثيقة م  املوردين تكول قا مة على الثقة املتبادلة، فهم : ـــــــــــ املوردون 

يمثلول مصدرا مهما ملدختت املؤسسة ومحركا ر يسيا لسلسلة توريدها، ويكول ذلك بخلق نو  جديد من العقود 

الطويل، وليس الهدف ايحصول على أفضل ألاسعار بقدر ما هو ايحصول م  املوردين تتمثل ن  عقود على املد  

على خدمات ومنتجات ذات نوعية جيدة وعلى فترات دا مة ومستمرة، وب لك تعم الفا دة كت الطرفيل أي 

 .املؤسسة واملوردين

يحا   إذا تم التركيز فق  على يتفق ايجمي  على أنه ال يمكن  مال نجاح املؤسسة ن  العصر ا: ـــــــــــ املجتمع املحلي

البعد املا   أو الاقتصادي ن  إدارة املؤسسة من ختل تعظيم ألارباح، فقد فر ت أالاعاد أخر  نفسها على 

املؤسسة وأصبح من الضروري مراعات ا، من أهمها املجتم  ال ي تنتمي إليه ه   املؤسسات، وهم كل من  عيش 

فحياة وتطور املجتمعات املحلية  عتمد الاشكل . صفة مباشرة أو  ير مباشرةن  محي  املؤسسة ويتأثر بنشا ات ا ب

مباشر على التأثيرات الاقتصادية للمؤسسات، خاصة فيما يتعلق بتوفير مناص  الشغل باإل افة إ ى دف  

وأل الضرا   فاملؤسسات الاقتصادية    اليوم مجبرة على تو يد العتقة م  املجتم  املحل  ال ي تنتمي إليه 

 .تجد ألاسالي  املناسبة لتلبي حاجياته ومتطلباته
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 :الدراسات السابقة

ـ(1: الدراسة ألاولى -1
Matthieu Sauvé ( ،  

ع -2

رض الباحث ن  ه   الدراسة إ ى مو و  ن   اية ألاهمية و يتمثل ن   بيعة العتقة التي ترب  بيل املؤسسة و  ع

ولعل أهم فكرة ركز علي ا . جماهيرها ألاساسية ، و الدور ال ي يمكن للعتقات العامة أل تلعبه ن  ه ا إلا ار

ول تعريف واحد وموحد ملفهوم العتقات العامة، الباحث ن  بداية دراسته، هو  ياب التوافق بيل الباحثيل ح

 وه   حقيقة  شير إلي ا أ لبية الدارسيل للمو و  سواء كانوا أجان  أو عرب
 

 

ما هو دور العتقات العامة بالنسبة للمؤسسات، هل    و يفة ت تم بايجوان  : جاءت كاآلتي ــــــــ إشكالية الدراسة

الاتصالية ن  العتقة بيل املؤسسة وجماهيرها؟ أم    تقنية تسعى إ ى الزيادة من فعالية ه   العتقة لصايح 

 مة من لع  ه ا الدور؟                املؤسسة؟ وما    الشروط ألاساسية التي يج  توفرها لكي تتمكن العتقات العا

ه   الدراسة نظرية، جم  في ا الباحث مختلف املصادر التي تناولت العتقات العامة و تحليلها اعتمادا على و        

                                                           :                                                             املقاربة النقدية و خلص إ ى جملة من النتا ج أهمها 

ييييييييي صعوبة ايحديث ن  الوقت الراهن عن إمكانية و   نموذم خاص للعتقات العامة  و دورها داخل املؤسسة، 

 . لسيطرة النموذم إلاداري على ممارسة العتقات العامة

لعتقات العامة أنفسهم ال ين  غل  علي م التكوين ألاكاديمي، املفتقر إ ى يييييييييي الن يجة الثانية تتعلق بممارس ي ا

الكفاءات التقنية، لكن  بامكان م لع  أدوار أخر  داخل املؤسسة، تتعلق بمختلف الرهانات الاجتماعية التي 

ليل ال ين تواجه املؤسسات، وذلك بقدرت م على ايحفاظ على توازل ن  العتقات بيل املؤسسة و مختلف الفاع

 .لدي م عتقات معها

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(1)
Sauvé. M. Du role des relations publiques dans la relation entre les organisations et 

leurs parties prenantes dans un contexte Nord-Americain. Montréal.  université de 

Québec.2010. 

دراسة –أثر الوسا   املتعددة على و يفة العتقات العامة " :الاعنوال (1)" ألاميل زهير عل "ل: ــــ الدراسة ال انية1

 .2116بحث مقدم لنيل درجة املاجستير جامعة أم درمال إلاستمية " تطبيقية على هيةة ايجمار  السودانية،
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هدفت ه   الدراسة إ ى التعرف على و يفة العتقات العامةو ممارسة نشا ها داخل هيةة  :إشكالية الدراسة

ايجمار ، ن   ل التدفق املعلومات وسهولة ذلك عبر الوسا   إلاعتمية من ختل أجهزة رقمية وتكنولوجية، 

ور حتى يحصل وكيفية استفادة إدارة العتقات العامة من ذلك من أجل توصيل سياس  ا وبرامجها للجمه

 .التفاهم والتعاول 

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي من ختل أسلوب املسح ب دف تحليل وتفسير واستختص  :منهج الدراسة

النتا ج، ب دف التعرف على أسالي  ممارسة العتقات العامة ن  هيةة ايجمار  وكيفية استخدام الوسا   

 .املتعددة ن  ممارسة نشا ها

 :سةنتائج الدرا

 .وأكاديميا به كوادر مؤهلة علميا جهاز العتقات العامة بايجمار  من ألاقسام ايحيوية و -

 . ساعد استخدام التقنيات ايحديثة املتمثلة ن  الوسا   ايجديدة الهيةة ن  اتخاذ قرارات ا السليمة الاشال العمل -

 .للرب  التام بيل الهيةة و جمهورها استفادة الهيةة من كس  ر ا ايجماهير عبر الوسا   ايجديدة وذلك -

أثر تطبيق تكنولوجيا إلاعتم والاتصال على و ا ف : الاعنوال (1)" منصور تحسيل"ل  :الدراسة ال ال ة  -3

 .العتقات العامة ن  القطا  الصح  ألاردني

هدفت ه   الدراسة إ ى التعرف على أثر تطبيقات تكنولوجيا إلاعتم والاتصال على و ا ف  :إشكالية الدراسة

 .العتقات العامة املتمثلة ن  البحوث والتخطي  والاتصال والتقويم ن  القطا  الصح  ألاردني

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أم أثر الوسائط املتعددة على وظيفة العالقات العامة ، دراسة تطبيقية على هي ة الجمارك السودانية، ، ميل زهير علألا  (1)

 114، ص 2116، امعة أم درمال إلاستميةج،درمال

 :فرضيات الدراسة

ال توجد عتقة ذات داللة إحصا ية ألثر تطبيق تكنولوجيا الاتصال على و ا ف العتقات العامة ن  عينة  -

 .الدراسة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية الستخدام تطبيقات تكنولوجيا الاتصال على و ا ف العتقات العامة تعز   -

 .للمتغيرات الشاصية والو يفية ألفراد عينة الدراسة

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليل ، فشمل مجتم  الدراسة جمي  مو في  :منهج وعينة الدراسة

 59وقد تم تصميم استمارة تتكول من . مو فا ومو فة ن  مس شفى  عمال 131ات العامة والبالغ عددهم العتق

 .فقرة تتمحور حول مو و  الدراسة

 : توصلت الدراسة إ ى مجموعة من النتا ج، من أهمها: نتائج الدراسة

التخطي ، الاتصال، البحوث : تستخدم تكنولوجيا الاتصال ن  و ا ف العتقات العامة حس  الترتي  آلاتى -

 .والتقويم، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

أثبت تحليل الانحدار البسي  وجود أثر على استخدام تكنولوجيا الاتصال على و ا ف البحوث والتخطي   -

 .والاتصال والتقويم

أل تسل  الضوء على  إل كل دراسة من الدراسات املعرو ة إال وحاولت :التعليق على الدراسات السابقة   

ألاهمية البالغة التي تك سي ا العتقات العامة ن  املؤسسات ايحديثة أيا كال  حجمها و بيعة النشاط ال ي 

تمارسه، سواء كانت خاصة عمومية، خدماتية أو تجارية أو حتى حكومية، م  ألاخ  الاعيل الاعتبار دور تكنولوجيا 

العتقات العامة ملهامها، وهنا تكول نقطة الالتقاء بيل دراس نا  إلاعتم والاتصال ن  تسهيل وتطوير أداء

 والدراسات املعرو ة ن  ه ا البحث والتي    عينة فق  من البحوث املوجودة ن  املكتبات ايجامعية العربية 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

دراسات  عمال،أثر تطبيقات تكنولوجيا الاتصال على وظائف العالقات العامة في القطاع الصحي ألاردني،تحسيل  منصور،  (1)

 .921-911، ص ص 2114، العلوم إلانسانية والاجتماعية

ة أصبحت اليوم ال  نى ع  ا بالنسبة للمؤسسات ألن ا تعتبر بمثابة واملواق  الالكتروني. واملحلية وحتى العاملية

 .  البوابة التي تتواصل وتتفاعل من ختلها م  جماهيرها

،  تاالاعنا من 11/12/2121إ ى  11/11/2121امتدت فترة البحث من  :الحدود الزمنية واملكانية للدراسة 

 .ختلها املوق  إلالكتروني ملخابر فينوس ملواد التجميل بالبليدة

 املوق  الالكتروني ملخابر فينوس ملواد التجميل بالبليدة :عينة الدراسة
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ة ومشاهدة للسلو  والظواهر عملية مراقب " :اعتمدت ه   الدراسة املتحظة والتي     :أدوات الدراسة

واملشكتت وألاحداث ومكونات ا املادية والبيئية ومتاالاعة سيرها واتجاهات ا وعتقات ا بأسلوب علمي منظم ومخط  

وهادف بقصد التفسير وتحديد العتقة بيل املتغيرات والتنبؤ الاسلو  الظاهرة وتوجي ها يادمة أ راض إلانسال 

 (1)."وتلبية احتياجاته

أداة تحليل املضمول والتي تعتبر من أسالي  البحث العلمي ال ي ي دف إ ى  كما اعتمد بحثنا أيضا على          

، وتحليل  (1992عبد ايحميد، ) الوصف املو وع  واملنظم والكمي للمضمول الظاهر ملادة من مواد الاتصال

أحد ألاسالي  البحثية التي تستخدم ن  تحليل املواد إلاعتمية ب دف التوصل إ ى استدالالت : " املحتو   عرف بأنه

 (2)."واستنتاجات الصحيحة ومطابقة يحالة مادة البحث والتحليل

:" تستعمل لل سجيل والعد، و ن  قياس مد  تردد املو و  محل الدراسة ، و   : وحدات التحليل -1

عبارة عن مجموعة من الوحدات اللغوية التي يختارها املصدر الاعناية للتعبير عن ألافكار واملعاني التي  س  دف 

 (3)."توصيلها إ ى ايجمهور لتحقيق أهداف معينة

وهنالك اتجاهيل ر يسييل ن  تحددي وحدة التحليل عند تحليل محتو  املواق  الالكترونية ايااصة باملؤسسات، 

 :وهما

ألن ا الوحدة  املثالية للتحليل، حيث أل الكثير من الزا رين  الصفحة الافتتاحية للموقعدة التحليل    وح

يقررول ما إذا كانوا سوف  ستمرول ن  تصفح املوق  أو اياروم منه بناء على الانطبا  الاول ال ي الدي سوف 

 .يكونونه عن الصفحة الافتتاحية للموق 

مهما بلغت عدد صفحاته، وهو ما  عتبر  أ لبية الباحثيل املدخل ألاكثر شموال  بالكاملاملوقع وحدة التحليل    

حللنا جمي  صفحات املوق  والتي بلغ  لتعريف وحدة التحليل، وه      الوحدة التي اعتمدن ا ن  دراس نا إذ

 .عددها قرابة العشر صفحات

 :حليل محتو  املواق  الالكترونيةتعتبر أهم فةات التحليل املستخدمة ن  ت :ف ات التحليل-2

 (اياصا ص الديمغرافية للموق ) فةة الشكل -

 .فةات املضمول  -

 . الفةات التركيبية والتنظيمية -
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 : نتائج الدراسة التحليلية

 : الدصائص الديمغرافية للموقع-

 labortoires Venusمخابر فينوس : اسم املوقع -

 تجارية مختصة ن  صناعة مواد التجميل  مؤسسة: خصائص املؤسسة صاحبة املوقع -

 https.//laboratoiresvenus.com:عنوان املوقع -

 : ف ات املضمون -2

نشا ات /العتمة التجارية/رسالة املؤسسة/التاريخ املؤسسة) : املوضوع الذي يتناوله املوقع -

 (معلومات موجهة للجماهير/إلاعتنات/املؤسسة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .63، ص 1999  ،2ط،  دار وا ل، عمال،  منهجية البحث العلمي محمد عبيدات، محمد  أبو نصار عقله،(1)

(2)
 .1996 دار الفكر،القاهرة،  ، تحليل املحتو  في العلوم إلانسانيةرشدي  عيمة، 

(3)
 . 2116 ايجامعية،ال املطبوعات ديو القاهرة، ،تحليل املحتو  في بحوث إلاعالممحمد عبد ايحميد،  

من هو ايجمهور ال ي تتوجه إليه املؤسسة من ختل ه ا املوق ، وهل هنالك : الجمهور املستهدف من املوقع -

 .أفضلية ن  التعا ي م  ايجمهور الداخل  أو اياارج 

 (.خطابات/إعتنات/تقارير)كيف يتم تقديم املضاميل: أساليب تقديم املوضوع -

 (.ن  الصفحات الداخلية/ نى الصفحة الر يسة) : موقع املواضيع املقدمة داخل املوقع -

 الف ات التركيبية والتنظيمية -3

 الفيديو / الصورة املتحركة/الصور الثابتة/الصوت/النص) : عناصر الوسائط املتعددة -

 سهولة استخدام املوقع من عدمها -

فتح فضاء للتواصل والتفاعل / ى رواب  م  مختلف وسا ل التواصل الاجتماع الاعتماد عل: )التفاعلية في املوقع 

 (.بيل املؤسسة وأصحاب املصايح
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و قد أسفرت عملية جمع املعطيات امليدانية للدراسة على تقديم بعض الاستنتاجات و من ثم القراءات 

 :الفرعية آلاتية

بأل صر تبيل امليدانية النحصل علي ا ن  ه ا العنالنتا ج  :ف ة املضمون الذي يقدمه املوقع إلالكتروني -

باملقارنة م  باق  املوا ي  ألاخر  التي نجدها ن  املوق ، حيث  %55.16النسبة ألاعلى حصدت ا إلاعتنات ب 

فق ، وه ا  %1.44املضاميل املتعلقة برسالة املؤسسة والتعريف بالعتمة التجارية حصلت كلتاهما على نسبة 

ملؤسسة مهتمة أكثر بايجان  التجاري والربح  من اهتمامها بالتعريف باملؤسسة ككل، سواء تعلق يدل على أل ا

ألامر بأصحاب املصايح الداخلييل واياارجييل، ولعل ه ا يرج  لطاالاعها الربح  فهي تفضل تقديم إعتنات 

 .لللتعريف بمنتجات ا أكثر قصد جل  الزبا ن من مس  لكيل عادييل أو تجار أو موزعي

إل الطاالا  إلاعتني الربح   غل  على املوا ي  التي تقدمها املؤسسة، مما يحيلنا إ ى أل ال سويق يحاول       

التفوق على العتقات العامة والاتصال بالنسبة للمؤسسة مو و  الدراسة، لكن يج  أل نشير هنا إ ى أنه 

دة ما لم تفتح املؤسسة قنوات تواصل حقيقية م  وبالر م من أهمية ايجان  ال سويقي إال أنه لن يكول ذا فا 

جماهيرها خاصة عبر املوق  الالكتروني  ال ي  عتبر تصميمهم جميت وناجحا على الصعيد ايجرافيكي، لكن ه ا ال 

يكف لوحد  وإنما يج  أل يظهر البعد التواصل  أكثر ويتم تفعيله من ختل القا ميل على املؤسسة واملسيرين 

 . حد سواء،  من أجل تحقيق تقدم أكبر والوصل إ ى تنافسية قوية محلية وعامليةللموق  على 

 تبيل البيانات املحصل علي ا ميدانيا: الجمهور املستهدف من مضمون املوقع إلالكتروني -

املوا ي  التي يقدمها املوق  الالكتروني للمخابر ي تم أساس بايجماهير اياارجية للمؤسسة وجاء ذلك بنسبة  بأل   

جاءت من املوا ي  التي يمكن أل تكول موجهة للجماهير الداخلية أيضا خاصة  %1.65مقابل نسبة   93.24%

هو أل هدف  السابق و عنصر تحظة  ن  الوهنا نعود لنفس امل. ها عندما يتعلق ألامر برسالة املؤسسة وأهداف

املؤسسة هو ربح  بالدرجة ألاو ى ل لك فهي تركز على الزبا ن الفعلييل واملحتمليل للمؤسسة أكثر من اهتمامها 

 .بتوجيه رسا ل املوق  للجماهير الداخلية

ظري، لكن من ختل إل أصحاب املصايح متنوعيل ومتعددين كما سبق وأشرنا إليه ن  ايجان  الن            

تحليلنا للموق  إلالكتروني للمؤسسة نجد بأنه ال يتحدث م  جمي  أصحاب املصايح وهنالك إهمال شبه تام 

للجماهير الداخلية، على أساس أل املوق  هدفه ربح   سعى إ ى التواصل م  الزبا ن الفعليل واملحتمليل وجل  
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ن ختل متاالاعتنا للموق  ال نستطي  التفريق بيل الرسا ل املوجهة املزيد من املس  لكيل، وحتى ن  ه   ايجز ية وم

إ ى املس  لكيل العادييل وال إ ى السلطات العمومية وال إ ى وسا ل إلاعتم وال حتى التجار واملوزعيل، وها  شكل خلت 

 . كبيرا بالنسبة للموق  ويعيق الاستفادة ايحقيقة ملخابر فينوس منه

فيما يتعلق باألسالي  املعتمدة ن  عرض املوا ي  على املوق    :في تقديم مختلف املواضيع ألاساليب املعتمدة  -

مقارنة بالتقارير واياطابات التي لم تأخ  سو  حصة صغيرة قدرت  %  91.46يبقى إلاعتل يحتل الصدارة بنسبة 

بالنسبة عتل وكس  الزبا ن السابقة والتي تحيلنا إ ى أهمية إلا  اتقراءاللنعود ب لك إ ى نفس ،  % 4.61ب 

ك إلاعتني الربح  املحع، أين  غي  السع  نحو تفعيل لهنا نجد أنفسنا ندور ن  الف و، للمخابر مو و  الدراسة

 .تبادل م  مختلف جماهير املؤسسة و تواصل فتح قنوات حوار و و

 امليدانية بألتبيل املعطيات : موقع أهم املضامين املعروضة في املوقع إلالكتروني-

من املحتو  ويتوز   %61.46ايحصة ألاكبر من عرض املوا ي  نجدها على الصفحة الر يسية للموق  بنسبة 

ة دورا كبيرا ن  ج ب املتاالاعيل ، حيث تلع  الصفحة الر يس32.52 %الباق  على الصفحات الداخلية بنسبة 

ات التي يريدها حول منتجات املؤسسة وخدمات ا وتسعى املؤسسة من ختل موقعها أل يجد املتصفح كل املعلوم

فور ولوجه إ ى املوق ، وه ا من شأنه أل يوفر سهولة الاستخدام ويشج  املستخدميل على الولوم مرات أخر  إ ى 

 .املوق  ألن م يجدول ايجديد ن  الصفحة الر يسية وال يكونول مضطرين إ ى البحث داخل باق  الصفحات

الصورة الثابتة    ألاكثر استخداما ن  املوق  بنسبة   تبيل املعطيات امليدانية بأل: تعددةعناصر الوسائط امل  -

باملا ة مقارنة م  باق  الوسا ل ألاخر ، حيث نجد بأل املوق  ال  عتمد تماما ال على الفيديو وال على الصوت  91.25

أ ل  الصور املستخدمة    إما إعتنية تصور مختلف منتجات املؤسسة، أو صور تمثل  و ن  التفاعل م  الزوار،

 . واجهة املؤسسة اياارجية وموقعها

ه ا  شكل نقصا كبيرا بالنسبة للموق  إلالكتروني على مستو  التفاعلية التي عنصر أساس ي ن  أي موق   و         

   فال العتقات العامة دورها منقوص جدا ألل أساس نشا ها  سعى إ ى تحقيق الفا دة والربح للمؤسسة، بالتا

هو التواصل والتفاعل، وكيف يكول ذلك ممكنا إذا كال املوق  يفتقر لفيديوهات تعريفية باملؤسسة ومنتجات ا، 

 .ويحاور مختلف أصحاب املصايح ايااصيل ب ا
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 ى املوق  واستخدامه سهل وبسي  جدا و ال الولوم إ تبيل املعطيات امليدانية بأل: سهولة استخدام املوقع  -

يتطل  مهارات خاصة من  رف املستخدم وال قوة تركيز ألنه  عرض منتجاته بطريقة الاسيطة ومثيرة لتن با  

خاصة املنتجات ايجدية حيث  عر ها بحجم كبير، والرواب  مصممة بطريقة منظمة تقود  مباشرة إ ى 

 .عرف علي ااملوا ي  أو املنتجات التي تريد الت

تبيل املعطيات :  اعتماد املوقع على روابط مع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات ألاخر    -

من مميزات املوق  إلالكتروني ملخابر فينوس هو توفر رواب  متعددة لكل التواصل الاجتماع  ايااصة  امليدانية بأل

مواق  إما لنشر صورهم ايااصة عند استخدامهم للمنتجات   افة إ ى فضاءات خاصة بايجماهيرباملؤسسة، باإل 

لكننا م  ذلك ال نلمس أي نو  من التفاعلية حيث ال يوجد ما يديل ، أو إلرسال رسا ل أو بريد الكتروني للمؤسسة

 . على أل هنا  من  ستقبل رسا ل ايجماهير ويج  علي ا

املجتمعات املعاصرة ون  حياة املؤسسات ككل، حيث إل مواق  التواصل الاجتماع  تحتل مكانة مهمة ن        

تقدم ه   املواق  العديد من ايحوافز بالنسبة يجمي  املستخدميل باإل افة إ ى فرص ايحوار والتبادل التي تمنحها 

لهم، وه ا  عود بالفا دة الكبيرة خاصة بالنسبة للمؤسسات التجارية التي يصبح لدي ا وسا ل جديدة للتعريف 

ت ا وكس  املزيد من الزبا ن من ختل بقاءها ن  استما  وتواصل دا ميل معهم، ل لك فوجود رواب  بمنتجا

توصل املستخدميل ملواق  التواصل الاجتماع  ايااصة باملؤسسة على موقعها هو أحد أهم أسالي  كس  جماهير 

كما .  كنولوجيا وإمكانيات ا الها لةاملؤسسة ممكن أل تعتمد عليه العتقات العامة ايحديثة التي قوام عملها الت

 سمح البريد إلالكتروني ك لك من التواصل الاسرعة وفعالية بيل املؤسسة ومتاالاعي ا من مختلف أصحاب املصايح، 

 .حيث  عتبر من الوسا ل املضمونة والتي تتمت  بطاالا  الرسمية ال ي يحفمل للجمي  حقوقهم

 :نتائج الدراسة

لتجميل بالبليدة موق  إلكتروني ذا تصميم جيد على املستو  ايجرافيكي، يتميز تملك مخابر فينوس ملواد ا -

 .الاسهولة الاستخدام والتعرف على املستجدات املتعلقة باملنتجات

تحتل الرسا ل إلاعتنية النصي  ألاكبر من املوا ي  التي  عر ها املوق ، أما باق  املوا ي  فهي تقريبا هامشية  -

 .لى املوق بالنسبة للقا ميل ع
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يركز املوق  إلالكتروني على فةة ايجماهير اياارجية على حساب ايجماهير الداخلية ن  نوعية املوا ي  واملضاميل -

 .التي  عر ها

ليس هنا  تنو  ن  الوسا   املستخدمة، حيث  عتمد املوق  الاشكل كبير على الصور الثابتة والنصوص م   -

 .ات وحتى ال سجيتت الصوتية ياب تام للصور املتحركة والفيديوه

 .يتميز املوق  الاسهولة الاستخدام  و التجول بيل الصفحات -

يتميز املوق  برب  املستخدميل بمختلف صفحات وسا ل التواصل الاجتماع  ايااصة باملؤسسة مو و   -

مثل ن  الرسا ل الدراسة، باإل افة إ ى توفر وسا ل يمكن للمستخدم من ختلها التواصل م  املخابر والتي تت

والبريد إلالكتروني، لكن ليس هنا  ما يدل على أل املؤسسة تتفاعل م  الرسا ل التي تردها أو ترد على زبا   ا 

 .باستخدام شبكة البريد إلالكتروني

صار ايجمهور يتواصل م  املنظمات ويتعامل معها مباشرة لكي يأخ  قرار    :تفسير نتائج الدراسة مناقشة و

ن  الاستمرار ن  التعامل والتواصل أو ينتقل إ ى منظمة أخر  تشب  له حاجات ن وتلبي له متطلباته، ذلك أل 

بأل  العصر ايحا ر ال ي تغيرت فيه الوسا ل والوسا   وتطورت وتغيرت أيضا اتجاهات ايجمهور ومتطلباته

أصبح أكثر وعيا ومعرفة وانفتاحا على املجتمعات املحلية والعاملية و هرت أجيال أكثر شغف ومعرفة بالتكنولوجيا 

ل لك أصبحت مختلف إلادارات داخل املؤسسة . ايحديثة وأكثر حرصا على تحقيق مطالب ا وحاجات ا عن  ريقها

 .العتقات العامة مجبرة على استخدام ه   التكنولوجيات وعلى رأسها إدارة

و ن  دراس نا كال تركيزنا على التحول ال ي حصل ن  العتقات العامة التي أصبحت تعرف بالعتقات العامة        

إلالكترونية نظر الستخدامها لوسا ل تواصل تكنولوجية تواك  التحوالت ايجارية ن  املجتمعات املعاصرة، ومن 

إلالكترونية للتواصل م  أصحاب املصايح، وقد أفرزت ه   الدراسة أهمها اعتماد املؤسسات على املواق  

 :مجموعة من النتا ج نوجزها ن  النقاط التالية

املكانة التي تحتلها تكنولوجيا إلاعتم والاتصال تلع  دورا مهم ن  حياة املؤسسة مو و  الدراسة حيث الحظنا  -

فادته من إلامكانات التي وفرت ا شبكة الانترنيت، ووسا   ذلك من ختل تحليلنا للموق  إلالكتروني ورأينا است

 .التواصل الاجتماع  ك لك
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املوق  إلالكتروني ملخابر فينوس يركز على الرسا ل إلاعتنية الاشكل كبير وه ا يدل على أل ألاهداف الربحية  -

يتوافق م  أهداف للمؤسسة تتفوق على أهداف التواصل وفتح قنوات ايحوار م  أصحاب املصايح، وه ا ال 

 .العتقات العامة سواء التقليدية أو إلالكترونية

هنالك اهتمام خاص موجه من ختل املوق  لزبا ن املؤسسة من مس  لكيل عادييل وتجار، وإ فال كبير يجماهير  -

حيطي املؤسسة الداخلية، وك لك لوسا ل إلاعتم والسلطات العمومية وايجمعيات ومختلف الفاعليل املنتميل مل

 .املؤسسة الداخل  واياارج 

يقدم موق  املؤسسة املنتجات الاشكل جيد لكنه يفتقد للتفاعلية والفورية م  املستخدميل، وه ا خلل بالنسبة  -

 .ملا يج  أل تكول عليه املواق  إلالكترونية ايااصة باملؤسسات خاصة التجارية م  ا

ملنتجات ا من ختل اعتمادها الاشكل شبه كامل على إلاعتنات تو   املؤسسة أهمية بالغة للجوان  ال سويقية  -

التي يتم تحديث ا الاشكل مستمر، وإذا كال زبا ن املؤسسة سوف يجدول  ال  م ن  ه ا املوق  إال أل البعد 

 .التواصل  يبقى هو ايحلقة ألا عف بالنسبة للموق  إلالكتروني للمؤسسة

ال ي تملكه الاشكل فعال يوفر ايادمات الاتصالية وخدمات لم تو ف املؤسسة مو و  الدراسة املوق   -

العتقات العامة، وه ا نقص يج  أل تتداركه من أجل أل تجني حقيقة ثمار الاستخدام ايجيد لتكنولوجيات 

 . إلاعتم والاتصال

 قائمة املراجع

 :املراجع العربية

 وديع فلسطين، و حسين خليفة ، القاهرة،مؤسسة فرانكلين،  ترجمة،العالقات العامة فن، وارد  بيرنيز،  إد

1191. 

  دراسة تطبيقية على هيئة الجمارك : األمين زهير علي، أثر الوسائط المتعددة على وظيفة العالقات العامة

 .2002السودانية، أم درمان، جامعة أم درمان اإلسالمية،  

 صال على وظائف العالقات العامة في القطاع الصحي األردني،تحسين  منصور، أثر تطبيقات تكنولوجيا االت 

 .2012، عمان ، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  ،2019بغداد، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر، ، العالقات العامة اإللكترونية،جاسم طارش العقابي 

   ،1192القاهرة، دار الفكر،  تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية،رشدي طعيمة. 
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  جامعة 29سمية ثنيو، المواقع اإللكترونية خصائصها ومعايير قياس جودتها، مجلة العلوم اإلنسانية، عدد ،

 .2019صالح بوبويندر قسنطينة،الجزائر، 

  ،ديوان المطبوعات  مناهج البحث و طرق إعداد البحوث، الجزائر،عامربوحوش، محمد محمود الذنيبات

 .2001ية، الجامع

  ،1199عالم الكتب،  األسس العلمية للعالقات العامة، القاهرة،علي، عجوة. 

   ،دار وائل للطباعة  الحاسوب والبرمجيات الجاهزة، بيروت،محمد بالل الزعبي، أحمد يطيشان

 .2002والنشر،

  ،1112القاهرة، عالم الكتاب،   بحوث الصحافة،محمد  عبد الحميد. 

   ،2002الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم،محمد  عبد الحميد . 

 13-  ،1111، 2،عمان، دار وائل، ط منهجية البحث العلميمحمد عبيدات، محمدأبو نصار عقله. 
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 ،املجتمع العربي  بين العوملة ال قافية  و املسؤولية الاجتماعية

 الشباب الجزائري نموذجا 

 مليكة لبديري  /د 

 سعيدة  بودودة/ د 

ما  شهد  العصر  ، جراءو الانفتاح إلاعتمي   و الثقان  ل العوملة  سرعة التحوالت املحلية و العاملية ن  :ــــــــــ تمهيد

كالثورة جوان  ايحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و التقنية، ايحا   من تغيرات م سرعة ن  مختلف 

التكنولوج ، و فضا يات إلاعتم املصاحبة للتقدم  املعلوماتية و الطفرة الها لة و امل هلة ن  نظم الاتصاالت و

 املجتمعات العربية التي  املا قاومت للحفاظ علىو  ير ذلك من مظاهر التغير املستمر، أثرت ن   الانفجار املعرن 

 ير أن ا أصبحت  خصوصيات ا الثقافية، و راهنت لرف  مختلف التحديات ملواجهة زحف العوملة بطوفان ا الثقان ،

يوم تعرف ان شارا كبيرا لظاهرة تفاعل أبنائ ا من الشباب م  الانترنت الاعد أل فرض علي ا ايحاسوب الدخول إ ى ال

من عادات، تقاليد، قيم، لغات، أفكار، أسالي  حياة و أنماط  ، بثقافته ايجديدة وما تحويه(1)املجتم  العالمي

 فيما يتعلق بطبيعة ايحياة وتفاعتت ا الاجتماعية وعيش مخالف تماما ملا هو سا د ن  املجتم  املحل ، خاصة 

نقل عبر وسا ل
ُ
الاتصال املختلفة خاصة الالكترونية م  ا، باإل افة إ ى الفضا يات التي تمارس  املجالية، والتي ت

 غطها الرمزي و تأثيرها ن  الشعور ألافراد من ختل ما تحدثه من ت ب ب ن  املشاعر و تش ت ن  ألاذهال وج ب 

 للعقول، و ما يطرأ الاسب  ذلك 

على ألاذواق وامليول والاختيارات، حيث أعيد تشكيل و بناء قيم و اتجاهات جديدة تؤثر على قواعد السلو  

 الاجتماع  و قيم املجتم ، و تم تحوير املخيال الاجتماع  و تشكيل مداركه، باإل افة إ ى فتح  فاق واسعة للعلم و 

و الوسا   التي كانت فعالي  ا واححة على ألافراد و ايجماعات، كما        لف الوسا لاملعارف املتجددة عبر مخت

ت دد الهوية الثقافية  ارتزعت كيال الثقافة التقليدية صساد على اثر ذلك  الاعتقاد بأل الهزة العنيفة التي زع

 . بقوة

                                          ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                            ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  19ص .2114منتد  املعارف، :سلسلة اجتماعيات عربية، الطبعة ألاو ى، بيروت . سوسيولوجيا الانترنت. منصوري، نديم (1)
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مما الشك فيه أل العتقات الاجتماعية ن  املجتمعات إلانسانية قد تأثرت بطريقة ما بالتطورات الها لة       

"  باملجتمع العاملي"و ما نتحظه ن  ه ا العالم الافتراض ي ايجديد واملسمى ة التي حدثت ن   ل العوملة، املتتالي

يكشف لنا ذلك بو وح من ختل ما يحدث ن  عملية التفاعل الاجتماع  بيل ايجماعات إلانسانية املكونة له، بأل 

عتقات إنسانية مباشرة كما اعتدناها ن  املجتم   العتقات الاجتماعية التي    أساس البناء الاجتماع ، لم تعد

"  وسيط آلي" عبر قا مة على أساس تفاعل بيل  رفيل أو أكثر " مفترضة"الواقع ، بل أصبحت عتقات إنسانية 

  (1) .يتم الاشكل  ير مباشر

خر مشابه، من خروجنا السابق عبر التاريخ البشري لم يكن ن  حقيقة ألامر إال خروجا من مكال إ ى  » إل    

أما املجتم  الرقمي ايجديد . جغرافية الاشرية إ ى جغرافية الاشرية أخر ، من ثقافة إنسانية إ ى ثقافة إنسانية أخر  

  (2)«اجتماعية -   ، تسود  عتقات اجتماعية افترا ية تحددها منظومة تكنو –خرم بنا إ ى مجتم  إنساني 

 ص التكنولوجيا الرقمية ن  عقله      و سلوكه، كما تغيرت و هك ا تحول الفرد إ ى إنسال جديد يحمل خصا

 .مكونات هويته و  بيعة انتماءاته

إل السمة الافترا ية التي  غت على واق  ايحياة، أصبحت تثير قلقا و جدال على مستقبل العتقات الاجتماعية    

  املجتمعات املحلية العربية، نظرا وألاسرية، وك لك على مستو  املجتم ، خاصة م  ان شار خدمات الانترنت ن

إلفراط الفرد ن  استخدام مواق  التواصل الاجتماع  عبر شبكة الانترنت إ ى ايحد ال ي أد  به إ ى انقطاعه عن 

                     (1).محيطه الاجتماع  ايحقيقي و هو ن  مكانه

العزلة الاجتماعية وتفكيك العتقات بيل أفراد  الاعث حالةيكمن ن  إلانترنت بناء عليه، يمكن القول أل خطر     

املجتم  عبر مختلف مؤسساته، فاألفراد أصبحوا اليوم يقضول وقتا  ويت ن  التعامل م  الكمبيوتر و إلانترنت 

خاصة و أن العصر  الاشكل الفت للنظر،  ستدع  الاهتمام بالبحث ن  انعكاساته وأالاعاد  الاجتماعية وايحضرية،

 يتميز ب ورة هائلة في تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، و أصبح الستخدام وسائل إلاعالم الحالي أصبح 

 

 ييييييييييييييييييي                                                                                                     ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 24، ص نفس املرج  (1)

سلسلة، عالم املعرفة،  ،مقاربة في علم الاجتماع العربي  و الاتصال عبر الحاسوب ،علم الاجتماع آلالي. محمدرحومة، علي ( 2)

                                                                                                                                                            346ص 2119املجلس الو ني للثقافة و آلاداب،  ،الكويت
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باعتبارهم من أكثر الفةات ر على كافة ف ات املجتمع خاصة الشباب منهم، الرقمية دورا ملحوظا في التأثي

أكثر ميت إ ى قيم التجدد و »  الاجتماعية انفتاحا على الثقافات ألاخر ، و أشدها تطلعا و موحا، ل لك نجدهم

 .(2)«.ةالتغيير و أكثر تمردا على ما يحي  ب م من قيم و معايير و خيارات اجتماعية و سياسية و حياتي

عن قلة ايابرة ايحياتية و  و نشير هنا  إ ى أل قابلية الشباب للتأثر بالبيةة الاجتماعية والثقافية قد يكول ناتجا    

        .قلة الفرص التي ت يحها املجتمعات العربية لتكوين التفكير النقدي لد  هؤالء لضعف لغة ايحوار

 :و ن  ه ا الصدد ندرم قوال لكات  فرنس ي عن آلاثار السلبية الناجمة عن العوملة و ال ي ورد فيه ما يل   

كلما تفشت املعلوماتية و ألاجهزة التلفزيونية و السلكية والتسلكية، كلما كبلت ألايدي بقيود العبودية، و »  

 (1) «.من  ير عا لة و ال قبيلة و ال و نازدادت مظاهر الوحدة و الانعزال واياوف والهل  و العيش 

و تطورات تكنولوجية     وكما هو معلوم فال شباب اليوم ن  املجتمعات العربية  عيش تغيرات اجتماعية عميقة

سريعة، حيث أصبح املاض ي في ا أكثرا الاعدا عن ايحا ر، و معايير وأنماط ايحياة املا ية    ألاخر  أصبحت 

م سرعة وتيرة التغير و صعوبة مواكبة مستجدات الواق  الاجتماع  للتكيف معها، وق  الاعيدة عن ايحا ر، وأما

أ ل  هؤالء ن  معاناة ال ش ت ن  ألاهداف والغايات النعدام القدرة لدي م على التمييز الواحح بيل ما هو صواب 

 ملوجودة، و عجزهم عن تطبيق و ما هو خطأ، مما أ عف قدرت م على الانتقاء والاختيار من بيل القيم املتصارعة ا

 

 

 

 

 

 ييييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  24، ص  نفس املرجعمنصوري نديم ، ( 1)

، على (2112)،114العدد ، مجلة املسلم املعاصر، الشباب والقيم الروحية في عصر العوملة،إبراهيم عبد الرحمال، رج ( 2) 
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 ن  حيات م الواقعية لكون ا ال تتماش ى و محيطهم الاجتماع  ال ي يتميز بنسق ثقان  محدد و  ما يؤمنول به من قيم

 :، و ويقول أحمد بن نعمالالتي تشكل هويتهوية و الروحية إ ار بيئي منفرد من حيث خصا صه املادية، املعن

و تجعله يق  ن  حيرة بيل      وملة، تؤثر على الشابأل املؤثرات املادية و النفعية التي تسود ايحياة ن   ل الع»     

تمسكه بما نشأ وتربي عليه، و ما يتماش ى م  معتقداته و قيمه وبيل الانسياق م  ألاو ا  ايجديدة التي يتعا ش 

 (2) « .معها يوميا

مضطربا وجدانيا  ير و يص       يفقد  إلاحساس باالنتماءو لشباب حتما إ ى ا طراب ن  هويته ه ا الصرا  يؤدي با

يتعرض إ ى  عف ن  عتقاته الاجتماعية ن  ايحياة الواقعية لعدم  ر على  ريقة سلوكه و أفكار ، كمامما يؤث

ثم يتحول إ ى فرد  ير مسؤول ن  شعور ، وعديم املباالة ن  قدرته على التواصل م  آلاخرين الاشكل سوي، 

 .مواقفه

و عن عواق  ه   ايحالة النفسية التي يتخب  في ا الشباب، و نظرا ياطورة ه   القضية سوف ندرم ما كتبه    

 :       حينما خا   الشباب " إلامام عبد الحميد بن باديس"

لق، و ال و ال يمتنه خ        ال يمكن أن ينفع أحد نفسه و ال أمته و ال البشرية مادام مهمال مشتتا ال يهديه علم»  

و إنما ينفع املجتمع إلانساني و يؤثر في سيره من كان من  ...يجمعه شعور بنفسه و ال بمقوماته و ال بروابطه

الشعوب قد شعر بنفسه، فنظر إلى ماضيه وحاله و مستقبله فأخذ ألاصول ال ابتة من املاض ي، و أصلح من 

و أمم عصره، ما يصلح لبنائه، معرضا عما ال حاجة شأنه في الحال و مد يده لبناء املستقبل يتناول من زمنه 

  (1) «.وضعه على مقتض ى مصلحته به، أو ما ال يناسب شكل بنائه، الذي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 21ص ،2111دار الفكر املعاصر ، ، دمشقسلسلة حوارت القرل،   ،ما العوملة، جتل العظم، أحمد و حنفي، حسن( 1)

دار ألامة للطباعة    و الترجمة و النشر و التوزي ،  ،ايجزا ر ،الحقائق و املغالطات ،الهوية الوطنية ،بن نعمال، أحمد انظر( 2)

1995   . 

و  و ن  عصر العوملة ه ا، حيث ا طربت املفاهيم و تداخلت ألانساق الثقافية، و تغير مفهوما الزمال و املكال

جتمعات العربية بحاجة ماسة إ ى الرعاية والاهتمام بدأت اياصوصيات تفقد ثبات ا، أصبح شباب اليوم ن  امل

والعمل على تحصينه بتعزيز قيمته إلانسانية و ال اتية من ختل املحافظة على القيم، ألل ايحياة الطيبة كما قال 
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بيل تكمن  ن   ال شبث بالثوابت م  املرونة ن  املتغيرات، ون  ايجم  ،   "مولد قاسم نايت بلقاسم"املفكر ايجزا ر 

ألاصالة و العصرنة، ألل  التوفيق  ن  ه ا العصر لن يكول بيل معاصرة العوملة، و ايحفاظ على أصالة الهوية 

 و أل العوملة ن  جوهرها  خاصة الو نية،

للعودة إ ى ه ا إلانسال الطبيع  ال ي ال  عرف ايحدود و ال الهوية و ال اياصوصية، و ليس عند  أي  تسعى

 (1) .و الارتباط باألرض و الو ن   إدرا  أو اكتراث بالقيم ألاختقية و املعنوية مثل الكرامة، التضحية 

و إلانسانية عرض       بالقيم الغا ية فاملطلوب إذل، هو حداثة جديدة ت بنى العلم والتكنولوجية و ال تضرب 

ايحا  ، حداثة تح  العقل وال تميت القل ، و تنمي وجودنا املادي و ال تنكر ألاالاعاد الروحية له ا الوجود، تعيش 

 (2)".عبد الوهاب املسيري " كما قال ايحا ر دول أل تنكر التراث

رات تدعونا إ ى النظر والتمّعن ن  مسألة     و  رح مثل  الثقافة املتدفقة عبر وسا ل الاتصال ايحديثة،ه   املتغيِّ

ه ا املو و  للحديث عنه له أهمية شديدة و بالغة ن  ه ا العصر، ال ي كثرت فيه التحديات التي يج  مقابل  ا 

الم فايحل هنا ال يكمن ن  الانغتق على ال ات و الابتعاد عن الع و التصدي لها بايحكمة و  بمضاعفة املسؤوليات،

ال ي أصبح قرية، و إنما بالسع  إ ى البحث ن  كيفية إكساب املناعة للشباب من ختل تربيته تربية و نية  قا مة 

على الاعث روح املسؤولية فيه، تركز على تزويد   باملعارف والقيم و املبادئ و املهارات التي  ستطي  ب ا التفاعل م  

  (3) .ةعلى شاصيته الو ني العالم دول أل يؤثر ذلك

  ":نجار نضال" قالت الشأل ه ا ون 

 محليا ليس التبعية و  ال  ميش من أبدية عزلة ن  بقي إال  و  العوملة، تأثير  عن ينأ  أل إنسال أي بمقدور  ليس...»

 "إلايجابي" التأقلم إما عليه عربي بلد أي فال عليه و  عامليا، بل فق 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 1995دار البعث قسنطينة، ، وزارة الشؤول الدينية، ايجزا ر سلسلة مطبوعات ،حياته و أثارهابن باديس  ،انظر،  البي، عمار (1) 

. 
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  2113 املركز الثقان  إلاستمي  ،الجزائر ،ألاوقاف وزارة الشؤول الدينية و ،سلسلة أعالم الجزائر ،قاسم نايت بلقاسم مولود (1)  

        11ص

       .2113دار الشروق، ، القاهرة، رو ال م و الجذور  رحلتي الفكرية في البذور ، املسيري، عبد الوهاب( 2)

     .2111، ، دمشق69بناة ألاجيال، العدد  ، مجلةأهمية الانتماء و املواطنة في تربية النشء ،عدنالانظر، العل  ايحسن، ( 3)

  (1)«...الثقافة عوملة ملواجهة  رورة العوملة فثقافة ل  ديدات ا، "السلبي "التعرض أو  العوملة م 

 حيث العوملة إزاء إلايجابي املوقف عن حديثه ن  "التويجري  ع مان بن العزيز  عبد" إليه أشار  ما قولها يدعم و 

 ال  حتى و  حولنا يجري  ما نفهم حتى العاملي ال قافي املعترك في ننخرط أن العصر  هذا واقع منا يتطلب »  :قال

 ( 2)«.حظوظنا نندب قاعدون  نحن و  ويتقدم يتطور  الذي العالم على نتفرج نبقى

 :ن  مقال له  تحت عنوال" ن لحسنبدرا"و ه ا ما أشار إليه أيضا الدكتور 

 :قال  إذ "رسالة  مالك بن نبي  للشباب املسلم في عصر العوملة"

م يعد من املستساغ  علميا و واقعيا الغفلة عما يجري من حولنا في القرية العاملية، و إال فإن وعينا ل» 

فاملستو  الشدص ي للمسلم سيصيبه الضمور، و نجهل املعالم التي تتحرك على منحاها أحداث التاريخ، 

 (3)«.حتى و لو نما نموا نسبيا يمكن أن يبدو في حالة تضاؤل  بقدر ما ينمو تطور آلاخرين بسرعة

مستعد أن أفتح نوافذ »":  اندي"و عن مسالة  ه ا الانفتاح الثقان ، و كيفية التعامل معه يقول   زعيم الهند 

 . «هابيتي على كل ال قافات ولكني ارفض أن أذوب مع

                                                                                                             يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  :الراب  على ،2114 مارس العرب، الديوال مجلة ،"ال قافة عوملة ملواجهة العوملة ثقافة"،نضال ار،ج انظر، (1)

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article852        

 للتربية تميةإلاس املنظمة منشورات ،املغرب ،إلاسالمي العالم في ال قافية الحياة و  العوملة ،عثمال بن العزيز  عبد التويجري، (2)

      15ص  .2112 إ سيسكو، ،الثقافة و  والعلوم

 :، على الراب  للشباب املسلم في عصر العوملة ي رسالة  مالك بن نب، بدرال يحسن (3)

https://arrabiaa.net/tag/%d8%af- 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article852
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بناء عليه، ما على املجتمعات العربية  إذل  إال أل تعود لتاريخها ايحضاري ل ستلهم منه العبر ن  ه ا          

و ال يمنعها من الابتكار و التجديد  أل إلاستم  شجعهاو  املجال، لتكول قادرة على مجاب ة التقدم و العاملية، خاصة

 .ح على العلوم و الثقافات ألاخر  و الانفتا

إل ما يحل جمي  املعضتت أمام الثقافة العاملية و التحدي الفكري ال ي تتعرض له ه   املجتمعات هو 

ل صلى هللا استعمال العقل، استعمال الاج  اد ال ي هو مصدر مصادر ال شري  إلاستمي و ال ي وص ى به الرسو 

عندما أرسله إ ى اليمن معلما " معاذ بن جبل"عليه و سلم و أقر ، كما يتضح ذلك ن  حديثه املشهور م  سيدنا 

: قال. فبسنة رسول هللا : د ؟ فقل فال لم تج: قال . بكتاب هللا: بما تقض ي يا معاذ ؟ قال» : وقا يا و سأله قا ت

 (1)« . لوال و  رأيياج  د  : فال لم تجد ؟ قال 

و ملا كال التعارف والتواصل الثقان  واملعرن  بيل الناس أمرا  روريا و إيجابيا لتنمية العتقات وتطوير املصايح    

املشتركة بي  م، يج  الانفتاح على مختلف ثقافات  و حضارات العالم ، كما فعل ألاجداد  من قبل و أنتجوا 

 . عل اليوم الشعوب التي تعتبر ما تأخ   من اياارم مكمتت ألصولهاو تف أخص  ايحضارات، و كما فعلت باألمس 

لكونه العقل املبد  ال ي  سهم ن  دف  حركة  ،يمثل القوة ايحيوية للمجتمعات العربيةو بما أل جيل الشباب    

ن  ه ا  و نجاح أي مشرو  يتوقف على حسن تنشئته، و باإلنتام والعطاء و إلابدا  ن  كافة املجاالت،  التطور 

ن  ملتقى من ملتقيات الفكر إلاستمي مخا با وناصحا شباب ألامة " مولود قاسم ناي بلقاسم"املسألة يقول 

و الاعدها كونوا  و الثقافة و أقرنوهما بالتمسك بأهداب ألاختق و قواعد التربية،     كونوا مقبليل على العلم »

أشد ما تكونول حرصا على مقومات شاصيتكم  و عناصر متفتحيل على العالم و على جمي  ثقافاته، و أنتم 

 (2) «.أصالتكم

وعليه فتبد على الفرد أل ي سلح اليوم بخصا ص و مهارات معينة تعينه على التعا ش إلايجابي م  تحديات 

ارية، و و متحقة املخترعات و إلانجازات ايحض و البد من التفكير الدا م ن  تطوير إلامكانيات و القدرات،  العصر،

 الانتفا  ب ا على أوس  نطاق، وإعطاء

                                           يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                       ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .16،13ص  ، ص،نفس املرجع، أنظر ، قاسم نايت بلقاسم ،مولود ( 2) (1)
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الكاملة ن  استغتل قدرات م و إمكانيات م و الاستفادة م  ا ن  تطوير املجتم  بما ينف   الشباب خاصة الفرصة

  (1).ايجمي  ألنه هو أداة التنمية و ركيزت ا

كما هو معلوم ال يمكن أل تتم تنمية مستدامة فاعلة ن  أي مجتم  إال إذا ارتكزت على شمولية تنشةة الفرد 

كما أن مسؤولية هذه التنمية ال تقتصر على الحكومة والدولة فقط بل هي ، وتأهيله للقيام بدور  ن  التنمية

عندما يتحول إلانسال من فرد إ ى شاص، أي عندما تتم ت يئته علميا مسؤولية إلانسان نفسه، فالتنمية تبدأ 

 على إلاسهام 
ً
        ( 2).ن  التغيير الاجتماع وتربويا وتقنيا وجماليا من ختل  ليات الثقافة املربية ن  املجتم  ويكول قادرا

 .تحمل املسةولية امللقاة على عاتقهو 

إذا كانت قضية التنمية و إلاصتح ن  أي مجتم  ترتب  الاشكل أساس ي بالشباب بصفته العنصر ألاكثر حيوية و     

ة لد  الشباب قضية إذا كانت تنمية ثقافة املسؤولية الاجتماعيوفاعلية ن  قضايا ايحا ر واملستقبل، أو باألحر  

، كيف سيكول مستقبل التنمية املستقبلية التي تنشدها املجتمعات العربية مهمة من أولويات التنمية املستدامة

قط  دفعه إ ى  ن   ل العوملة و عاملها الافتراض ي، ال ي جعل شبابنا اليوم  عيش انفصاما عن واقعه الاجتماع 

 الوصل بينه و بيل املجتم ؟  عتقته م  محيطه و أسرته التي    حلقة

و ملا كال إحداث التغيير ن  أي مجتم  للاروم من ألازمات التي تعتريه على مستو  ايحياة الاجتماعية بمختلف   

الثقافية ككل حتى يتم تأقلم ألافراد م  ألاو ا   أالاعادها يقتض ي تغييرا ن  العقول و ال هنيات و ن  البنية

، و (1)" مفاهيمها"ايجديدة، فال أول ما تصاب به ألامم ن  أ وار تراجعها الفكري و املعرن  و الثقان  كما يقال    

 املفاهيم وصورها ال هنية ن  حياة ألافراد كون ا عامت من العوامل املؤثرة و املحر  الفعل نظرا  ألهمية 

معايجة املو و  املطروح حول الشباب و املسؤولية الاجتماعية و التفتح الثقان   ارتأينا ريقة عيشهم وأعمالهم،لط

م  ايحفاظ على الهوية الثقافية ن  أجواء العوملة، بالتركيز على معنى ه   املفاهيم و مد  إمكانية التوفيق بي  ا، و 

 .نسبة للشباب ومصير  املستقبل درجة ه ا التوفيق و أهميته ن  عالم اليوم بال

                                   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                        يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

للمؤتمر العاشر لرابطة ورقة مقدمة ، "ايحلول والعتم ،ت الشباب املسلم ن  عصر العوملةمشكت " ،يحبن سليمال الوهيبي، صا (1)

 .                                                                                                                   2119، مكة املكرمة،  العالم إلاسالمي

 .،  نفس املرج أنظر، بدرال يحسن( 2)   



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  82  

الكتاب  ا

 الدولي 

 

 حال أو عام أن ا املسؤولية بوجه العربية اللغة مجم   عرف :املسؤولية الاجتماعية املفهوم و ألابعاد - 1

 التزام على أختقياالعمل، و تطلق  ه ا مسؤولية من بريء أنا :يقال عليه تبعاته، تق  أمر عن  سأل من صفة

 (2).للقانول   بقا الغير  على الواق  اياطأ باصطتح الالتزام على قانونا تطلق و  فعت، و  قوال  عنه يصدر  بما شاص

بواسطة  بالتزامه، ذلك الاعد يفي أل على و القدرة أوال نفسه إلانسال يلزم أل على املقدرة بأن ا املسؤولية أيضا و تعرف

ل لتحماستعداد  ول أفعابما يصدر عنه من عبارة عل إقرار الفرد    أيضا و المسؤولية ايااصة،   جهود 

 . نتا جها

 فهنا  في ا، املس  َدفة للجهات تبعا شتى العتبارات املسؤولية  ت نو  و نشير هنا إ ى أل   

وصفته م  العلم  املسؤول بطبيعة الاعتبارية التي تتحدد ايجماعية، و املسؤولية ،(الفردية)الشاصية،  املسؤولية

 كاألختقية، و التي يترت  ع  ا أنواعا مختلفة من  املسؤوليات املساءلة، تبعا لنو  أيضا أل ه   املسؤولية ت نو 

    .و الاجتماعية  القانونية الشرعية،

 بي  م، وتعا شه تواجد  ن  آلاخرين عن له  نى ال" اجتماع  كا ن"و املتمثل ن  كونه  بطبعه الفطري  إلانسال أل وبما 

 تأخ  املسؤولية ايحياة، ه   ن  معهم وتعامله و تفاعله

زا الاجتماعية مساح  ا، إذ  و شمول              امتدادها رقعة إ ى بالنظر -امل كورة  نفا-املسؤوليات  ه   واسعا بيل حيِّ

بل وتمتد  ،(املجتم ) الكبيرة بيئته و ن                    ،(ألاسرة)الصغيرة  بيئته ن  إلانسال بتعامل وثيقا اتصاال تتصل

ؤهل للقيام الاعدة أدوار خلوق الوحيد املو املجتم  إلانساني كله خاصة، و أنه امل املسلمة  الكبر  ألامة لبيئته

 ( 1).و تحمل مسؤوليات ا اجتماعية

ايجماعة  عن ذاته أمام الفرد مسؤولية و    ايجماعة، عن الفردية املسؤولية بأن ا» الاجتماعية  تعرف املسؤولية

  (2)« .فيه  عيش ال ي املجتم  أو إلي ا ينتمي التي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي         

املعهد و املصطلحات             سلسلة املفاهيم ، دراسة معرفية و نماذج تطبيقية بناء املفاهيم، ،اخرول و جابر  طهالعلواني، (1)

    . 2119التوزي  و الترجمة، و                  دار الستم للطباعة و النشر ،القاهرة العالمي للفكر إلاستمي، ايجزء ألاول،

                              .م1999 /ه 1411 ،2طألاموام، دار   ت،بيرو ، ألاول  ايجزء ،املعجم الوسي  ، خرول و  أنيس إبراهيم، (2)  
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من  سوف نس  ل مفهوم املسؤولية الاجتماعية كمفهوم  مركزي ن  املجتم  بتحديد  معنا من ه ا املنطلق،    

ال ي ير  أل إلانسال  املا أنه حر فهو يتحمل مسؤولية أفعاله مسؤولية كاملة، ألنه بدول " سارتر"قولة ختل  م

، و يق  ه ا إلانسال  ايحر و املسؤول ن  أفعال تضر به (3)املسؤولية تصبح ايحرية فوض ى و دمار على املجتم  

ال ي يتحكم ن   "إلادراك"من متطلبات ه ا ألاخير  البد من تواجد الوع  ايحقيقي لديه، و  وبمجتمعه، و عليه

و بالتا   مد  قدرة إلانسال ن  الوصول إ ى التفسير ، و ن  ترجمة معاني ألاشياء، مد  فهم املواقف و ألاحداث

 .ايحقيقي لها

الرصيد املعرن  و الثقان  و         و املرتب  باملستو  التعليمي( الفرد) إل مستو  إلادرا  ال ي يتمت  به إلانسال     

و ايابرة املك سبة تتحكم كلها ن  سلوكياته و ن  إصدار  لألحكام وللقرارات التي يتخ ها، بل إن ا تسهم أيضا ن  

سمات ا، و من تم يصبح الفرد الواع  مسؤوال مسؤولية كاملة عن كل  صقل شاصيته و تحديد خصا صها و

 .و تجا  املجتم  بالدرجة الثانيةألاو ى أفعاله و تصرفاته تجا   مير  بالدرجة 

و  عا شه من      إ ى أل كل ما يتعرض له إلانسال من مواقف وما  شهد    ه ا املضمار تجدر إلاشارة ن و    

أحداث، و ما يخو ه من تجارب ن  حياته الاجتماعية مسؤولة عن تشكيل مستو  إدراكه، و ه ا ألاخير ن  

و ألاشااص و تفسير ألاحداث و املواقف، و من تم اتخاذ        نسال نحو تقييم ألاشياء ايحقيقة هو ال ي يقود إلا

 . القرارات التي يراها مناسبة

 

 

 

 

            يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                                                   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجم  البحوث  ،باكستال، منهجية القران و السنة في تدريب الشباب على املسؤولية، بن عبد الرزاق ايحموي،عدنال (1)  

على الراب  ، 2111العاملية، ايجامعة إلاستمية ميةإلاست 

fhttp://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/alderasa/index/assoc/HASH019e.dir/doc.pd 

                          43ص  ، 1991،لمصريةالانجلو  امكتبة ، القاهرة ،الاجتماعيةلية وللمسؤالتحليل ألاخالقي  ،دعثمال، السيد احم (2)

                                        95ص ،1911دار آلاداب، ،، عبد الرحمال بدوي، بيروتترجمة ،الوجود و العدم ،سارتر، جال بول ( 3)

http://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/alderasa/index/assoc/HASH019e.dir/doc.pdf
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املتحكمة ن   لياتو آلا     وبقدر ارتفا  مستو  وع  الفرد بالواق  الاجتماع ، وزيادة فهمه لتاريخ املجتم ، ثقافته 

مسار  التطوري وصراعاته املختلفة، تزداد مسؤوليته الاجتماعية، فاملسؤولية الاجتماعية تكمن أهمي  ا ن  كون ا 

متقبال وواعيا للتغيرات التي تحدث من أجل التنمية والتقدم في تجعل الفرد » ":  ع مان سيد أحمد"كما يقول 

النظم واملؤسسات، بل إن الجهل باملسؤولية والنقص فيها ألشد خطرا على هذه النظم واملؤسسات من 

الجهل بإدارتها أو تشغيلها، ألن الجهل ألاول يدمر قبل أن يعطل، أما الجهل ال اني يعطل القدر الذي يمكن 

  ( 1) «.تعويضه إصالحه أو 

و أمام املجتم ،                 التزام أمام الضمير و أمام هللا  و بما أل املسؤولية الاجتماعية على جمي  املستويات    

من املعرفة و ايابرة  فحس  كما ذكرنا أعت ، بقدر ما ترتب  باملنظومة  فان ا ال ترتب  بمستو  الوع  ومتطلباته

ل الفرد قبل كل ش يء ينظر إلي ا على أساس أن ا مسؤولية أختقية و التي ال يمكن للمجتم  ألاختقية  التي تجع

 . بدون ا أل ينجح ن  بنا ه ايحضاري و يرقى ملصاف الدول املتطورة

باعتبار املسؤولية الاجتماعية ذات  بيعة خلقية، اجتماعية، دينية، يمكن القول هنا بأل إيمال الفرد  عتبر  و    

لديه كما  عزز شعور  برقابة هللا و بالتا   تصبح  من أهم دعا م املسؤولية الاجتماعية، إذ  غ ي الضمير ألاختق 

نفسه، ويكول ه ا إلالزام نحو ايجماعة، و املرج  ن  ه ا  املسؤولية الاجتماعية إلزاما أختقيا يضعه الفرد من

  (1). إلالزام هو تقو  هللا

 ب ا تقوم الاجتماعية، و ه   العملية التي التنشةة أنماط من نم  نشير هنا  أيضا إ ى أل املسؤولية   كما    

 الفرد شاصية لكول مقومات إلانسال، حياة ن  ألاساسية العمليات رسمية تعد من و ير رسمية تربوية مؤسسات

 إ ى عاجز  عيف مخلوق  من الفرد بتحويل تقوم أن ا« ن   ه   العملية تكمن  ختلها، علما بأل أهمية من ت بلور 

  (2).»بضوابطها منضبطا يحتوي ا ال ي الاجتماع  املحي  م  التفاعل على قادرة شاصية

 

                             يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                                               يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

                                    9ص،1963مكتبة ألانجلو املصرية،  ،القاهرة ،املسؤولية الاجتماعية دراسة نفسية اجتماعية.سيد أحمد عثمال،( 1)
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من ختل مؤسسات التنشةة الاجتماعية املختلفة خاصة ألاسرة، لكون ا املسؤول ألاول عن تشكيل شاصيته   

محوري   ايالقي، له ا يبقى دور ألاسرة القاعدية، و    أهم شاصية ألن ا الشاصية ألاصلية له ولنوعية  مير 

و  ؤولية ن  أفراد املجتم  و ذلك بايحرص على  ب  سلو  أبنائ ا و تلقي  م القيم،و أساس ي ن   رس روح املس

و  و العادات التي تنمي لدي م الشعور باملسؤولية تجا  أنفسهم و أسرهم، و تجا  ألاقارب، ألاصدقاء  املعتقدات

 . و إلانسانية  دول  منه بمختلف مكوناته املاديةايجيرال و املحي  ال ي يتواج

القيم التي تلع  دورا أساسيا ن  تعزيز الشعور باملسؤولية الاجتماعية    حرية التعبير عن الرأي و  و من بيل     

عاداته و  النقد املو وع  ملختلف القضايا و أمور ايحياة الاجتماعية، املشاركة الاجتماعية، احترام أعراف املجتم 

ايخ، و التحل  أيضا ...و ممتلكات م رين وعدم التعدي على حقوقهمآلاخ و قوانينه، وك لك احترام حريات تقاليد 

 .باإل افة إ ى الثقة بالنفس  و تعزيزها عند اتخاذ القرارات يدة كاألمانة، املحبة، ال سامح،بالصفات ايحم

جة جتم  ن  حاكال امله تجا  مجتمعه من دول تقصير إل الفرد بطبعه املدني كلما قام بكل مهامه وواجبات    

فاملجتم  ن  حاجة للفرد املسؤول » الفرد و املجتم  ن  حاجة ماسة للمسؤولية الاجتماعية،  إليه، كما أل

اجتماعيا، و    ك لك حاجة فردية، فما من فرد تتفتح شاصيته و تتكامل إال و هو مرتب  بايجماعة و منتمي 

 (1) «.إلي ا و متوحد معها

فالسلو  املسؤول و العادات السليمة تجعل من الفرد صاح  شاصية قوية متوازنة وسوية تؤهله ليكول     

واجباته و  سعى يادمة مصايح مجتمعه، و ه ا ما  عزز شعور  باالنتماء  فردا صايحا ن  املجتم   عرف حقوقه و

لديه الشعور  ير هويته الثقافية، و يصن  تشكيل  ملجتمعه عموما، و ألصوله الثقافية الاشكل خاص، مما ُ سهم

الشعور باملسؤولية تجا  املجتم  و الو ن ال ي  ايحضاري، و سينمو الاعدهاالتاريخ  و  املفعم باالعتزاز بانتما ه

 .واملصايح ينتمي إليه و تجا  املجتمعات التي  شتر  معها ن  الثقافة وألاهداف

 يي                                                                                                           يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، املصرية -مكتبة ألانجلو  ، القاهرة،دراسة نفسية تربوية، املسؤولية الاجتماعية والشدصية املسلمة، أحمد عثمال،  سيد( 1)

                                      . 95ص  ،1991، 2ط

 .242ص ،  1989 املعرفة، دار، إلاسكندرية  ،والشدصية الاجتماعي البناء، محمد فرح،( 2) 
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التنشةة الاجتماعية  بناء عليه، نخلص إ ى القول هنا بأل املسؤولية الاجتماعية كمفهوم قاعدي ن  عملية  

من ختله بأنه موا ن صايح ( الشاب)للشباب يرتب  ارتباط وثيقا بمفهوم الاعتزاز الو ني ال ي  شعر  الفرد 

 (2). يتمت  بحقوقه و يقوم بواجباته

و الاهتمام بتلقيل  القيم املساعدة على تحمل املسؤولية الاجتماعية ال يكفي لوحد  بل يج  على ألاسرة    

ية باألسالي  التربوية التي تستخدمها نظرا ألهمي  ا البالغة ن  تعليم املسؤولية الاجتماعية ألبنائ ا، و ه   العنا

العملية تقتض ي  رورة اعتماد  رق تربوية صحيحة ألل ألاسالي  القا مة على الليل و التدليل الزا د لأل فال 

 م، أو تلك ألاسالي  التي ُ ستخدم في ا العنف كالقسوة و مثت و ايحماية املبالغ في ا و اتخاذ القرارات بدال ع 

 الضرب، الترهي  و التخويف، ال سل   تعتبر أسالي  خا ةة  يترت  ع  ا نتا ج  مخالفة ملا كال

ُينتظر م  ا، إذ تؤثر  سلبا على شاصية  ألابناء كاتصافهم بالتمباالة و التي يترت  ع  ا  انعدام  تحمل املسؤولية 

 .اعية لدي مالاجتم

 أبرز مؤسسة  إلعادة إلانتام الاجتماع  و إعادة بناء املجتم  من حيث القيم، ألاختق و العادات، و باعتبار املدرسة

فهي اليوم مطالبة أكثر من  يرها من املؤسسات ( الشباب)ولكون ا املؤسسة العلمية املتخصصة ن  تكوين الناشةة 

الاجتماعية بتربية ألاجيال على التحل  باملسؤولية الاجتماعية و إلاحساس ب ا، إذ من ختل مناهجها و برامجها 

التربوية تتم تنمية ه ا  الشعور و تعزيز   بتجسيد  ن  الواق  بمواقف و تصرفات واعية تتجلى ن  اتخاذ القرارات 

ولة كلما اقتضت ايحاجة ل لك،  فاملدرسة بمفهومها ايحديث لم تعد مكانا لتعلم القراءة و الكتابة و املسؤ 

اك ساب املعارف بالتربية النظرية فحس  بل أصبحت ميدانا للممارسة الفعلية لتحمل املسؤولية ن  ايحياة، 

و  تنمي  ا إال عن  ريق املمارسة خاصة و أل تحمل املسؤولية  عد من أهم الصفات الاجتماعية التي ال يمكن

   النفس، على لتعتماد إعداد يتم فهم ن  صقل شاصية الفرد و بنائ ا بناء سويا، اك ساب ايابرة التي تس

 و  تتماش ى قيم و         بمفاهيم وتزويد  مكَوناته، بمختلف البيئي محيطيه م  الايجابي التعامل على تنشئته و 

 .املشروعة بالطرق  عيشه مصدر  و        وصحته حياته تأميل على تساعد  و  املجتم ، و  ال ات على ايحفاظ

 ييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ع (1)

 .95، صبقاس مرج املسؤولية الاجتماعية والشاصية املسلمة، دراسة نفسية تربوية، ، ثمال سيد أحمد

 .119ص ، 2119دار وا ل،  ،عمال، العمل الاجتماعي في مجال رعاية الشباب،  رايبيه، فيصل محمود (2)
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تؤكد الدراسات أل السلو  الاجتماع  الايجابي يزداد ن   وء قدرة »      : "طاحون حسين"ن  ه ا الشأل يقول 

الفرد على تحمل املسؤولية ال اتية بجان  زيادة قدرته على تحمل املسؤولية نحو ايجماعة و املجتم ، و ه ا ما 

، و تصرفاته الشاص السوي يكول  شعور   أعلى باملسؤولية  الاجتماعيةو أل ، "املسؤولية الاجتماعية" سمى 

   (1) «. و متطلبات آلاخرين  تكول ناالاعة من اهتمامه ايحقيقي  و الواقع  باحتياجاتعادة  

ال هني للفرد  يمر الاعدد  و عليه فال  تنمية الشعور باملسؤولية الاجتماعية  قبل نضجه و اكتماله ن   التصور    

م  إذ تنمو قدرة الفرد على الاتحاد م  آلاخرين و ينتقل مرحلة املسؤولية تجا  آلاخرين ن  املجت»من املراحل، م  ا 

، و هنا تكمن أفعالهأساسها إ ى تعلم الوع  ايجماع ، ليض  ن  اعتبار  ر بات و مشاعر آلاخرين التي يضب  على 

كمال ، و ن  املرحلة ألاخيرة يصل الفرد إ ى ...بداية تكوين املعنى ايحقيقي ملفهوم املسؤولية الاجتماعية لديه 

من ختل فهمه له   القيم، و يصير  م  ألاختقية الاسلوكياتهاملسؤولية الاجتماعية، و  سعى إ ى تحقيق قيم املجت

و الاهتمام بالتفكير املنطقي الناقد و الاعتماد على النفس و القدرة على تحمل   أكثر قدرة على إدرا   ثار تصرفاته

 (1) «.املسؤولية

عواق  التقاعس ن  تحملها، واملتمثلة ن    تنمية الشعور باملسؤولية الاجتماعية نعرض و إلبراز أهمية ايحرص على

السلبية التي تلحق الضرر به أوال  فعالمن ختل ألا    تظهرت رب الفرد  من  أدائ ا  على الوجه الت ق و التي  

و     ما يصدر عنه من أقوالوبمجتمعه ثانيا، ل لك تعد تربية إلانسال على تحمل املسؤولية الاجتماعية تجا

و نتا ج  أفعال مسألة  ن   اية ألاهمية لتنظيم ايحياة داخل املجتم  إلانساني، ألنه بتحمل الفرد  ملسؤوليته

و ين شر الشعور باألمن النفس ي و   و الطمأنينة بيل أفراد املجتم  الواحد  و  سود العدل أعماله تستقر ايحياة

 .و ايااصة الاجتماعية الاجتماع  بي  م ن  حيات م
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                      1991ايجامعة ألاردنية  عمال،،دراسـة تجريبية، تنمية املسؤولية الاجتماعية ، احول، حسيل حسن( 1)
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 املسؤولية أولت قد والسنة، الكتاب ألاساسييل بمصدري ا إلاستمية الشريعة و تجدر إلاشارة هنا إ ى أل   

زة، أهمية الاجتماعية  الشباب عنصر و خاصة ألامة أفراد ووجهت الت قة، املكانة وأنزل  ا العالية، الرتبة وأعط  ا مميَّ

 فيأخ ها حقوق  من له ما فرد كل يدر  بحيث الاجتماعية، سؤوليةامل أدق وبشكل كاملة، مسؤوليات م تو   إ ى  فيه

  و ما يضيعها، وال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

التفكير ألاخالقي و عالقته باملسؤولية الاجتماعية في بعض املتغيرات ألاكاديمية لد  عينة من طالبات  ،، أزهار صتحللحيانيا( 1)

 search//:على الراب  ،2111مكة املكرمة، جامعة أم القر ،  ير منشورة، رسالة ماجستير ، "أم القر  بمدينة مكة املكرمة

Shamaa.org›fullrecord http 56-51ص ص 

 (1) .يتغافل ع  ا وال فيؤدي ا واجبات من عليه

و بما أل إلاحساس باملسؤولية الاجتماعية  شكل ألاساس الاجتماع  املتيل لعمليات إلاصتح والبناء والتنمية ن       

و تنمية شعور إلاحساس ب ا لدي م ن  وقتنا          املجتمعات إلانسانية  بث روح املسؤولية ن  أوساط الشباب

أالاعاد املسؤولية الاجتماعية تص  ن  مة،  و هك ا أصبحت الراهن أولوية مهمة من أولويات التنمية املستدا

التي ت تم أساسا ب نمية املوارد البشرية، إذ ال يمكن إحداث التنمية  البشرية من دول  التنمية الشاملة املستدامة

  (2). تربية الفرد و تنشئته على تحمل مختلف أنوا  املسؤوليات عموما و املسؤولية الاجتماعية خصوصا

 ب او يقصد  اللغة العربية،من املصطلحات املستحدثة ن  العوملة  مصطلح: العوملة ال قافية مفاهيم و أبعاد - 2

مجلة ، "لطتب و  البات جامعة امللك عبد العزيز مشتقة من   ليشمل العالم كله، و  تعميم الش يء، و توسي  دا رته

     .2115 الرياض، ،31/ 29، العددال إضافات

و استخدام ه ا الاشتقاق يفيد أل الفعل يحتام لوجود فاعل يفعل، أي ألَّ  ، على صيغة فوعل،"عولم"الفعل 

و هنا  من  ستخدم كلمة قولبة والتي تعني تحويل الش يء من و    خر . العوملة تحتام ملن  عممها على العالم

  (3)وفق نموذم أو قال  محدد 

و التي تنتقل في ا       الشعوب،  بمقتضاها إلغاء ايحواجز بيل الدول وو يقصد بالعوملة تلك العملية التي يتم 

التوحد، و من حالة الصرا  إ ى حالة التوافق، و من  املجتمعات من حالة الفرقة والتجز ة إ ى حالة الاقتراب و

وم على مواثيق و هنا ي شكل وع  عالمي و قيم موحدة تق حالة التباين و التمايز إ ى حالة التجانس والتماثل، 

 ، (3) .إنسانية عامة
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 يييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

   .نفس املرج   السابقبن عبد الرزاق ايحموي، عدنال ،  (1)

 دراسة ميدانية ، الاجتماعية ورؤاهم حول املسؤوليةإدرا  الشباب ، يوسف، اميرة و بابكر، بدري  (2)

ل قافة العربية في القرن لؤتمر الرابع امللقي في بحث أ، ليات ال  ميش ن  الثقافة العربيةالعوملة و ، حجازي، أحمد مجدي( 3) 

 .1999مايو  بجامعة فيتدلفيا ن  ألاردل، القادم بين العوملة والدصوصية،

السياسية،  ايحضارة الغربية، و خاصة ألامريكية م  ا بأنما ها الفكرية،نموذم ل اتعميم العوملة و هنا  من  عتبر 

 املجتمعات و انتقال اياصوصية ذوبال تعني العوملة أل  خرول إ ى و أشار( 1).الاقتصادية و الثقافية على العالم كله

 و الثقافية  الاجتماعية و املفاهيم الاقتصادية السياسية، املبادئ من متكاملة منظومة فهي العام، إ ى ايااص من

ريد
ُ
 .  الاندمام في ا وتبني ا على وإجبارهم العالم شعوب إ ى تصديرها أ

، فهي ت دف إ ى نز  اياصوصية الفردية و القضاء على الهوية ال اتية للمجتمعات، من ختل فرض املعنى و ب  ا   

 يطرةس نموذجية، و سل ثقافة  الرأسمالية لتصيرالثقافة 

التي    الستح آلاخر ال ي أخ   نشر ثقافة العوملة و  ن  بني  ا الثقافية حداث خلالةإل  مجالها الثقان ، الدول على

.المتصاص ثروات الشعوب تجار العوملة  ستخدمونه
 (2)

    

العوملة كما يدع  روادها    انتقال من مرحلة الثقافة » ":إلاله بلقيزر"ن  ه ا املضمار يقول الكات  عبد    

، و    ن  حقيق  ا ا تصاب ثقان  وعدوال رمزي على سا ر الثقافات "عاملية" نية إ ى ثقافة عليا جديدة الو 

و الاتصال لهدر سيادة الثقافات ألاخر  للشعوب، وفرض           ألاخر ، و اختراق تقني  ستخدم وسا ل النقل

   (3)«.الثقافة الغربية

 الثقافة إ ى املحلية ثقافته من الفرد اهتمام ينتقل أل  عني ثقافيا العوملة تعريف ، يمكن القول هنا بألبناء عليه    

 خصا ص وجود هو  ثقافية، عوملة قول  عند ألاذهال إ ى ي بادر  كال ماو  (4)الو نية، هويته ي مش أل دول  العاملية

 العوملة مادامت خا ئ تصور  إذل هو  تتبناها، أل يمك  ا و  اختتفها، على املجتمعات لكل تصلح عاملية ثقافية

  على استحواذها ختل من العالم ثقافات على (أمريكية-ألاورو) الغربية الثقافة هيمنة لفرض تسعى

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 . 2111 ،1طدار ألاندلس،،،جدةأرقام وحقائقالعوملة والعالم إلاسالمي،،عبد سعيد، إسماعيل (1) 

                                                   4ص(.م2111)، السنة اياامسة،35، عدد مجلة النبأ، العوملة رؤ  ومخاطر، مرتض ى، معا ( 2) 
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                                    . 221ص    2115  دار  يداء للنشر والتوزي  عمال، ، إلاعالم الاجتماعي   عزام محمديايجويل ، ( 3) 

                            .           2111، 2، طاملصرية ألانجلو مكتبة القاهرة،، الاجتماعي التغير ،اعتماد عتم أحمد و محمد، ،زيد (4) 

    (1) .واحدة ثقافة لتصبح واحد، قال  ن  تقولب ا بحيث إلاعتم وسا ل

  ألاقو   الثقافات    قدرة الثقافية قد تم الاصطتح على أل العوملةفو عليه    
ً
 على السيطرة على تكنولوجيا

 ن  التأثير ختل من ألاخر   املجتمعات على الثقان  نموذجه تعميم ما مجتم  ومحاولة تكنولوجيا، ألا عف الثقافات

 (2) .متعددة بوسا ل املجتمعات ألفراد ه   السلوكية وألانماط ايحضارية و القيمية، املفاهيم

تجدر إلاشارة هنا إ ى أل عوملة الثقافة ت دف بالدرجة ألاو ى إ ى إقصاء الثقافات ألاخر  عن من ه ا املنطلق    

ة تعار ها وعدم قدرت ا على الانسجام م  توجهات  العاملية بحجَّ

ستمية، لكون ا الثقافة الغربية املادية، ون  الوقت ذاته تسعى إ ى  القيام الاعملية خنق و إيقاف للثقافة العربية إلا 

 .كما يدعول، اياطر الزاحف على الغرب 

من املفاهيم املستحدثة التي  هرت ن  املجتم  ايجزا ري م  بداية ألالفية الثانية، و    " ثقافيةالعوملة ال"إل     

طور ن  و الثقافية م  توس  الثورة املعلوماتية عبر الانترنيت و ما تمخع ع  ا من ت برزت ن  الساحة إلاعتمية

ال ي كال سا دا من "  الغزو الفكري و الثقان "جمي  مجاالت ايحياة، و لقد حل ه ا املفهوم ايجديد محل  مفهوم 

 .قبل

و ه ا    (3)ثقافة واحدة وإحتلها محل الثقافات ألاخر ، باشاعة قيم ومبادئ  الهتمامها ألاخطر    العوملة   ه      

واقتصاديا محلها، و القيم الثقافية للبلد ألاكثر تقدما تكنولوجيا  معنا  تتش ى القيم والثقافات القومية و إحتل 

 (  4).أمريكا و أوربا  نقصد هنا

                                                                                            يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 الفجر  دار  ،القاهرة ،التطبيق إلى املفاهيم من املعاصرة املجتمعية الشراكة و  التربوي  إلاصالح .محمد سليم، محروس ألاصمع ( 1)

    .49 ص.2115 والتوزي ، للنشر 

 .                     2113 املنارة، دار ،بيروت ،ال قافية والعوملة التكنولوجيا . ، محمودأنظر، حواس( 2)    

( 1999أ سطس، )بيروت، 234مركز الوحدة العربية  العدد  ،مجلة املستقبل العربي، "العوملة والهوية الثقافية" ،جتل، أميل (3)

 .11ص 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.thatsbooks.com/arPublisher.jspx?publisher=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
املجلس ألاعلى  ،إستمية، وزارة ألاوقاف، القاهرةسلسلة قضايا ، وتحديات العصرمفاتيح الحضارة  ،حمد ، زقزوق محمود( 4) 

 .12ص  م1999/ هي 1419لشةول إلاستمية، ل

 

، و    وليدة تراكمات ثقافية عبر سنوات عديدة، ه   التراكمات التي انتقلت و إل العوملة تصن  الثقافة        

"  ثقافة العوملة" تصدر منتجات ا كما تصدر السل  ألاخر ، و تعدفهي  بالتا ىتنتقل بالطرق الان شارية املختلفة، و 

عاملية الثقافة، م  التأكيد على  رورة إلغاء كل اياصوصيات و تدع   التي  إحد  املقوالت املهمة ن  مسار العوملة

الثقافات املوجودة ن  العالم بما الهويات التي ال تتماش ى م  املعنى ايحقيقي للثقافة العاملية ال ي تسهم في ا كل 

و املو وع   في ا ثقافات الدول املتخلفة اقتصاديا، و ر م  أل البعد املعرن   له ا املفهوم على املستو  النظري 

ثقافات كل  يحمل ن  مضمونه دالالت و معاني تؤكد على أل ه   الثقافة التي تدع  العاملية، و تدع  حمل

س هويات م، إال أل التفحص و التمعن ل شايص الواق  الاجتماع  للمجتمعات على الشعوب و املجتمعات و تعك

 و املحل  يكشف ميتدا جديدا لعودة الصعيد الدو  

الاستعمار القديم ال ي ما زال  يدعوا املجتمعات املستضعفة إ ى إلغاء  ثقافات ا و ك ا هويات ا كي يتمكن من 

اصة و أل الهدف الاستراتيج  من وراء نشر العوملة الثقافية هو إلغاء كل تكريس استغتلها أكثر مما    عليه، خ

لة وامل
َ
ألا راف املحورية في ا و املتمثلة  هيمن علي ا، و ذلك بالتركيز علىمقاومة محتملة من  رف املجتمعات املستغ

ر ث التنمية و التطويألن م يحملول قوة التغيير ايحقيقي ن  املجتم  من حي و الشباب   ن  املرأة، ألاسرة 

" ة، ل لك ينص  كل الاهتمام ب م ن  استراتيجية نشر العوملة الثقافيو الثقان  الاقتصادي، السياس ي، الاجتماع 

و إ عاف قوت ا  بطمس الهوية الثقافية بمختلف أالاعادها الزمنية، املكانية و من أجل زعزعة بنية املجتمعات 

 .ايحضارية

تدعو إ ى إيجاد ثقافة كونية أو  ربية » أم  م الثقان  ألن ا و تس  دف العوملة الثقافية التأثير على الشباب ب  ديد    

تسعى إ ى فر ها على الثقافات ألاخر  التي تتعارض معها،  وبخاصة ثقافة الدول الصغر  تحت و أة الغزو 

اية نفسها من تأثيرات الثقافة الوافدة، فالعوملة الثقافية الثقان  العالمي، و البا ما تعجز  ه   الدول عن وق

 الثقافية للشعوب، فضت عن  مس معالم الثقافة  تؤد  إ ى الانقسام والتفكك وإحداث شروخ ن  ألابنية
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
 «.الو نية أو إ هارها بمظهر العاجز، حيث تفرض العوملة فكرا  عتمد على ما أنتجته ثورة املعلومات والتكنولوجيا

(1) 

و إذا كال اتسا  تأثير العوملة الثقافية خاصة ن  أوساط الشباب  عود بالدرجة ألاو ى إ ى الثورة املعلوماتية الها لة، 

فال ما ساعد على الانستخ الثقان  هو التقدم الها ل ن  وسا ل و وسا   نقل املعلومات وتكنولوجيا 

  والفعال ألنماط القيم الغربية ن  الفن وامللبس و املأكل حيث أد  ه ا ألاخير إ ى الان شار السري الاتصاالت،

محددة للعالم تختلف اختتفا ج ريا ن  جوان  متعددة م  رؤية مجتمعات م التي  رؤية وال سلية التي تحمل

أصبحت تر  شباب ا يتبنول تلك الرؤية الغربية عن  ير وع  ن  سلوكيات م وحيات م اليومية بحجة املو ة و 

فتحولت ه   الثقافة ذات الطاالا  الاس  تكي إ ى  لة فاعلة ل شويه . العصر و الانفتاح الثقان  على آلاخرمواكبة 

البني التقليدية وتغري  ه ا إلانسال، وعزله عن قضايا  لكون ا تدعو إ ى اعتناق القيم السلبية مثل ألانانية و 

مما ول أداء الواجبات و التمباالة، د ى ايحقوق تغلي  املنفعة الشاصية وح  ال ات، و السع  نحو ايحصول عل

 (2) .أد  إ ى اختتل النسق القيمي لديه و ال شكيك ن  جمي  قناعاته الو نية والقومية والدينية

يتضح مما ذكرنا ، أل املشكلة هنا ال تكمن ن  الانفتاح الثقان  و إنما ن  تلك ال  ديدات التي تتعرض لها هوية     

الشباب و قيمه، إذ ال يمكن ألحد إنكار تأثير النموذم الثقان  الغربي أو الاعبارة أخر  العوملة الثقافية على الشباب 

 . العربي بما في م  ايجزا ري 

 تقتل  عواصف العوملة الثقافية هؤالء الشباب من ج ورهم و أصولهم  و حتى ال    

                  يييييييييييييييييييييييييييييييي                                                                                     يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلة جيل ، الشباب ايجامع  ايجزا ري  نموذجا، ال قافية للشباب العربي لبعد ال قافي للعوملة وأثره على الهويةا ،وارم، العييد( 1)

 /على الراب   9ص   2114 ،برم بوعريريج –البشير إلابراهيميجامعة ، ، العدد الثاني، ايجزا رالعلوم إلانسانية والاجتماعية

https://jilrc.com/             

 ،1999د سمبر، الكويت، ،2، العدد 29ملجلد ، اعالم الفكر ،العوملة وتهميش ال قافة الوطنية، حجازي، أحمد مجد ( 2)    

  .133ص

للتأصيل الثقان  وايحضاري  لهم بمختلف ألاسالي  التربوية و عن  ريق التوعية  التاريخية ال بد من  الاستعداد

 يحماي  م من الاس ةصال الثقان ، و ال يكول ذلك إال بحث م على  رورة 

https://jilrc.com/


 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  93  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
الالتزام باملسؤولية الاجتماعية،  ألل ه ا النو  من الالتزام يكمن فيه التحصيل املتيل من عواق  رياح العوملة 

تي باتت تعصف الاعقولهم ن   ل الانفتاح الثقان  و الثورة املعلوماتية والتكنولوجية التي حولت العالم الثقافية ال

سياسية خاصة م   القفزة الها لة ن  نظم الاتصاالت  -لقرية صغيرة، اختزلت الُاعد املسافات و ألغت ايحدود ايجيو

 الرقمية وفضا يات 

 .إلاعتم و التواصل والافتراض ي

 إل مظاهر التغير التمتناهية التي باتت تفرض نفسها على ايحياة الاجتماعية ن  املجتم  

  ،تعا ش معهالت تمل   رورة الانضمام إلي ا  لار ن  عالم القرية الالكترونية صإلانساني 

و اري ايحياة املعاصرة ن  كل املجاالت للتحقيق التواصل املعرن  و ايحض    من مقتضياتفمسألة التعا ش 

و على توازل الكيال الاجتماع  بمختلف أالاعاد  من ختل الرب  العقتني بيل ألاصالة  ايحرص على ايحفاظ

 . ثوابت الهوية و الانتماء الثقان املعاصر بتعزيز 

تمتلكه ايجماعات  أل الهوية الثقافية كانت نوعا من الكنز الاجتماع  ال ي" جول توملسول " ن  ه ا الصدد، ير  

، مثل يه الاعد ال اك سحت العوملة العالميحتام إ ى ايحماية و ايحفاظ علش يء ها  أصبح اليوم  ية، لكنهاملحل

   (1) .الفيضال

أل ينغلق الفرد و املجتم  على ذاته ن  عالم التكنولوجيا والتحوالت السريعة و ال ، من  ير ايحكمة أيضا ار و ص   

الفةات  ضارة الغربية، ألنه من أكثرنجد جل الشباب مقبل على ايح  ستفيد من ه ا التقدم املعرن  الها ل، له ا

 الاجتماعية ميت إ ى قيم التغيير 

                                                         ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

جامعة قاملة للعلوم الاجتماعية  حوليات، العوملة وأزمة الهوية ال قافية لد  الشباب الجزائري  ،حواوسة،جمييال -1    

 على الراب  ( 2116د سمبر )ايجزا ر،، 22العدد ،وإلانسانية

   -revue/Aricle% 2021 -guelma.dz/files/Articles-guelma.dz/sites/dpu.univ-http://dpu.univ

%20Djamel%20Houwawsa.pdf  

  .وألاكثر تمردا على القيم واملعايير وايايارات الاجتماعية، السياسية و ايحياتيةد، يوالتجد

و مادام اياطر ال يكمن كما بينا سابقا ن  سرعة الاتصاالت و ال ن  الانفتاح الثقان  ال ي أصبح اليوم أكثر من 

إ ى الانخراط حة أمام ايحاجة املل رورة ملواكبة التطورات العلمية و املعرفية، و معرفة ما يجري ن  العالم خاصة 

http://dpu.univ-guelma.dz/sites/dpu.univ-guelma.dz/files/Articles-revue/Aricle%25%202021%20-%20Djamel%20Houwawsa.pdf
http://dpu.univ-guelma.dz/sites/dpu.univ-guelma.dz/files/Articles-revue/Aricle%25%202021%20-%20Djamel%20Houwawsa.pdf
http://dpu.univ-guelma.dz/sites/dpu.univ-guelma.dz/files/Articles-revue/Aricle%25%202021%20-%20Djamel%20Houwawsa.pdf
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
تعرض له املجتم  ايجزا ري  على  رار  املجتمعات هميل، فال ما ير العلم والتكنولوجيا كفاعليل مسن  عص

حاجة  ن  يجعلهااملادية و الروحية،  ابكل مقومات    الهوي العربية من تأثيرات خارجية عبر ه ا الغزو الافتراض ي 

 ت ا اه ا الاختراق، يحماية هوي  ا وخصوصيستراتجية ملقاومة إرساء قواعد إ ماسة إ ى

 علي ا و بطرق شتى ال الثقافية من الانحتل والتتش ي تحت تأثير املوجات ايجاذبة للثقافة العاملية التي تَمارس

ا من للشباب بتبني ب ا سيما شباب ا، و حتى تتمكن  ه   املجتمعات من  ب  حدود ألانماط الثقافية املسموح 

الانسياق وراء الثقافات  و ،دول تشويه للهوية أو الاتجا  نحو التخل  عن املسؤولية الاجتماعية تجا  مجتمعات م

 ،الغريبة بالتخل  عن ثقاف  م ألاصلية، أ حى من الضروري  النظر ن  كيفية السع  إ ى  تو يل الهوية ن  وجدان م

و من و إعادة الاعث ا،  و ايحضارية،  الرموز التاريخيةنشر و العمل على ترسيخ ايج ور الثقافية من ختل 

املستحسن أل يتم ه ا  ن  مرحلة مبكرة من بناء شاصية الفرد بواسطة مؤسسات التنشةة الاجتماعية خاصة 

  .ألاسرة و املدرسة

ك لك  هنا  اعتقاد سا د ن  الوس  الاجتماع  العربي و  : الشباب الجزائري في ظل العوملة ال قافية - 3

ثقان  وتشوهت هويته و أصبح رهيل التأثيرات السلبية املجتم  ايجزا ري بأل شباب ألالفية الثانية فقد انتماء  ال

فالتعلق باملو ة ن  امللبس، قصات الشعر، املوسيقى، السينما، ألافعال و التصرفات التي للعوملة الثقافية، 

 . سب  ه   التصورات حول شباب اليوماصطبغت بالطاالا  الاس  تكي للثقافة الغربية    

 ل فتح املجال للعوملة الاشتى أنواعها و خصوصا  إلاعتمية م  ا ساهم  ن  بروز   مظاهرإ»        

ألن م الفةة ألاكثر تمثيت إحصا يا ن  املجتم   و ن  نفس الوقت  سلبية  لد  الفرد ايجزا ري  و خصوصا الشباب،

 « . الفةة ألاكثر هشاشة باعتبارها تجرب  كل جديد

ن  التناقضات التي  تتجلىالتي ايجزا ر من مشكلة إ ى أزمة، لة الثقافية ن  أيمكن أل ترتقي املس...»:  أ افت و    

 و ألافكار فالقيم  نتحظها على سلو  ألافراد وحركية املجتم ،

و تكول ... و التمسؤولية  و العبثية و النصوص توح  بأشياء ايجابية ن  حيل نجد السلوكيات تتطب  بالسلبية

ألازمة الثقافية بالغة الشدة كلما ارتب  مو وعها بالقيم التي ترتب  باملقدس واملحرم و ك لك عندما ي نكر 

   (1) « ...املجتم  نفسه لقيمة و تاريخه
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
ن  املجتم  ألام تتخب  ن  أزمة، و اب معها " ثقافة ألاصل" تار ر العوملة الثقافية ذروته لدرجة صهل بلغ تأثيف   

 الوع  و إلاحساس باملسؤولية الاجتماعية لد  الشباب ايجزا ري؟

أل مظاهر لقول لكن بناء على ما هو متحمل ن  واق  ايحياة الاجتماعية السا دة ن  املجتم  ايجزا ري يمكن ا   

إال تأثير مفروض  هو  التأثر بالعوملة الثقافية ن  ايجوان  امل كورة أعت  بالنسبة  لهؤالء الشباب ن  ايحقيقة ما

علي م الاسب  العوملة الاقتصادية التي اقتضت تواجد سل  معينة و مو ات ن   ل  ياب قوانيل و قرارات 

يجدول  أنفسهم مجبرين على اقتناءها و ليس لدي م ن  ذلك  اقتصادية لرد  التجاوزات مما جعل هؤالء الشاب

 . خيارات ألل ألاسواق املحلية  ت يمن علي ا السل  ألاجنبية

بينت الدراسات إلانسانية و الاجتماعية املهتمة بقضايا الشباب و الشاصية بأل  ه ا النو  من التأثير  و    

امل كور والقا م على التقليد ال ي يقود  الانب ار  ستمر ملدة زمنية قصيرة،  فق  تبدأ م  فترة  املراهقة التي  تمثل 

إال باستقرار الفرد عندما يتجاوزها وتنتهي املرحلة ألاو ى من مرحلة صرا  الفرد م  نفسه وم  آلاخرين، و ال تنتهي 

ثقافته ر م كل ما  شا  حوله، السب  هنا   عود  لكول  الشاصية القاعدية أل لب م مبنية  ليعود إ ى (2)الشباب، 

 على أسس صحيحة قا مة على القيم الثقافية  و الهوية الو نية،

           يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                                                         يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 و إلانسانية، مجلة حقا ق للدراسات النفسية ،العوملة و إشكالية الهوية في الجزائر، عائشةبليح، (1)

  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/675/1/3/126710:الراب  علىايجزا ر،العدد الثالث، 

  .املرح   السابق حواوسة جمييال،(2)

 انب ارهم بثقافة الغرب بمجرد مرور فترة قصيرة من مرحلة الشباب حيث يبدأ  هور متمح        له ا يتوقف

 .   النضج لدي م على مستو  التفكير و التصرفات و الوع  بمجريات ألاحداث و أالاعادها 

على ( ايخ...مدارس قر نية زوايا،) لقد راهن املجتم  ايجزا ري باألمس الاعدما تم تحطيم كل مؤسساته التربوية

مؤسسة ألاسرة وباألخص ألام للمحافظة على وجود  ن   ل مستعمر اس يطاني قرر مسخ شاصيته و هويته، و 

جل ايحفاظ على ثقافة و هوية املجتم ، و كال أ لت  ه   املؤسسة  تقاوم لوحدها إبال الاحتتل الفرنس ي من 

ي و ايحاسم  ن  تربية ألابناء، إذ تسهر على تلقي  م القيم خاصة، نظرا لدورها ايجوهر " ألام" ذلك  من ختل املرأة 

و املبادئ وألاختقيات املستمدة من الدين، كما تحرص على تعزيز روح املوا نة لدي م و الاعتزاز بايحضارة التي 

 .ينتمول إلي ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/675/1/3/126710
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رل من الزمن ر م كل ألاسرة  ن  تنمية املسؤولية الاجتماعية  و ترسيخها   وال أكثر من قكما ساهمت ه       

التحديات و الصعوبات التي كانت تعاني ا ن  مواجهة عمليات محو هوية املجتم  ومحاولة اجتثاث ثقافته و 

 .حضارته

إل ألاسرة ايجزا رية وخاصة املرأة،    من قدمت جيل من الشباب قاد ثورة من أكبر ثورات القرل العشرين     

من " الرجولة" نحو النصر و كال ذلك بفضل ما تميز به من خصا ص ال توجد إال ن  الرجال بكل ما يحمله مفهوم 

ملة ليس تجا  أسرته و و نه جتماعية كامعال، و هو ايجيل  ال ي  شهد له التاريخ بأنه تحمل مسؤوليته الا 

و إنما تجا   أمته إلاستمية أيضا، ه   املسؤولية جعلته يحمل مشعل التغيير ايج ري، و أعلن الثورة  فحس ،

التحريرية لإلنسال و الو ن و ألامة من كل مظاهر الاحتتل املتعددة ن  الوقت ال ي كاد فيه الاستعمار الفرنس ي 

قض ى على ه   ألامة ايجزا رية و لم تعد سو  مساا من ألامة الفرنسية، لكن املجتم  ايجزا ري أل ُيجزم بأنه 

 .نه من بطوالتَّو تاريخ ايجزا ر أثبت ذلك من ختل ما دو   ربح الرهال،" ألاسرة" بمؤسسته املحورية

وتصرفات معظمهم عندما  ، يتجلى ن  سلوكياتاليومإل ما يؤكد ما ذكرنا  عن وع   البية الشباب ايجزا ري    

ينتقلول إ ى املجتمعات املتقدمة، فهم ال يثبتول جدي  م فحس  بل قدرات م إلابداعية التي تفوق أحيانا قدرات 

شباب الدول التي هاجروا إلي ا، مما مكن البعع م  م بفضل ذلك من اعتتء مناص  عالية ن  مختلف 

يثبتول تفوقهم هنا ، و ه ا ما ينفي املقولة التي تعتبر الشباب املؤسسات، و حتى أولةك ال ين يتجهول للدراسة 

ايجزا ري بأنه اتكا  ، كسول،  ير جدي،  ير واع ،  ير مثقف، منسلخ عن هويته و ثقافته، و العكس هو املؤكد، 

 و ه ا إل دل على ش يء فانما يدل على كونه واع  ن  عمقه بواق  محيطه الاجتماع ، مدر  بما فيه الكفاية

و ايجابيات ا، و ه ا ما يدفعنا إ ى إلاقرار بأل الشباب ن  املجتمعات            يحقيقة املجتمعات الغربية الاسلبيات ا 

العربية ينب رول ببعع مظاهر ايحضارة الغربية لفترة قصيرة فق  من حيات م، لك  م ن  ألاعماق مقدرول ل ات م 

ماع ، و لدي م ر بة ن  تغيير واقعهم وواق  مجتمعهم نحو ألافضل، و معتزول ب وي  م الثقافية و انتمائ م الاجت

والاحتجاجات التي ان شرت ن  املجتم  ايجزا ري و التي كال الشباب قا دا لها  أصدق تعبير عن  وعي م بكل ما  هو 

أت م  بداية كما أل ثورات الشباب التي عرفها العالم العربي، و التي بد. محي  ب م ن  الواق  والسع  لتغيير 

العشرية الثانية من ألالفية الثانية ما    إال تأكيد على مد  نضج هؤالء الشباب ال ين يتميزول بثقافة واسعة 

تعدت حدود أو ان م، و عبرت عن امتتكهم  موحات كبيرة و ثقة عالية بقدرات م، كما أثب ت أن م ال  عانول 

على شباب ألاجيال التي سبق  م تجا  الغرب و حضارته كما  بحدة من عقدة الشعور بالنقص التي كانت مهيمنة
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كال معتقدا، و    ميزة تستحق إلاشادة ن  عصر العوملة الثقافية، ألن ا أكدت تمسكهم ب وي  م، و ه ا من دالالت 

 .قوة الشاصية التي  ستحيل وجودها إذا لم تكن الهوية الثقافية متج رة ن  أعماقهم

و ن  مقدمته الشباب         أخر  على ألاصالة ايحضارية للمجتم  ايجزا ري، و أكد املجتم   إل الواق  برهن مرة   

عراقته وعظمته ن  املواقف ايحاسمة من تاريخه و حيل مرور  باملنعرجات اياطيرة و املآزق ايحقيقية، و قد أثبت 

 .   ذلك التاريخ و الواق  معا

جزا ري يتأكد من حقيقة و شاصية شبابه ال ي كال دا ما هو ايحامل إل املتصفح و املتفحص لتاريخ املجتم  اي

 .ملشعل التغيير، والقا د لكل الثورات التي خا ها املجتم  عبر التاريخ

 ن  ايجزا ري  الشباب لتجربة النظر عند أنه »ايجزا ري،  الشباب حول  ميدانية دراسة و ن  ه ا املو و   جاء ن    

 من الشباب لفةة الواحح البروز  شهدت ، 1962 الاعد املتتحقة التاريخية الفترات فال التاريخية، التجربة خضم

 حيث العددي، التغير ه ا واكبت التي البارزة الثقافية و الاجتماعية التحوالت ن  تأثير  حيث من و العددي، ايجان 

الاجتماع  و خير دليل أحداث أكتوبر على التغيير و دورها الفعال ن  ايحرا   قدرت ا قا   الاشكل و الفةة ه   أ هرت

1999 »(1) 

التحدث و الكتابة بلغته ألام هو من أشعل فتيل  فالتاريخ ايجزا ري،   شهد بأل الشباب ال ي لم يكن ُيحسن   

و هو من انتصر للهوية الثقافية رمز كيال       ، و هو من توجه بالبتد نحو الاستقتل،1954الثورة ن  أول نوفمبر 

التي أثمرت الديمقرا ية و التعددية السياسية ،     1999تم  ايجزا ري، و انتفا ة اياامس من أكتوبر املج

و ال  عرفول   و فكري  و بأن م يجهلول تاريخهم ألاخر   قادها شباب حك م علي م مسبقا بأن م  عانول من  ز 

 .   م الثاق  و تشبث م ب وي  م و ثقاف  محتى أصولهم و هوي  م،  إال أن م  أثبتوا  العكس و برهنوا على  وعي

تقريبا، إال أل ألاسلوب      نفسها 2119فيفري  22و حرا   1999و بالر م من أل أهداف انتفا ة أكتوبر     

املعتمد ن  ه ا ألاخير كال مختلفا  بتميز  بحمل شعار السلمية ال ي جسد  ن  الواق ، حيث لم يثبت  فيه 

سلوكهم ايحضاري فحس ، بقدر ما أثبتوا تفاعلهم الايجابي م  ثقافات " ب ألالفية الثانيةشبا"الشباب ايجزا ري 

  العالم حيث أصبحوا أكثر تفتحا على حضارات الغير، لدرجة مكن  م  من استلهام أسالي  املجتمعات

                                                                                 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ألانثروبولوجيا ن  البحث مركز منشورات والاندماج، الجزائر، التهميش بين الجزائري  الشباب ايحام مراد، و خرول، موالي (1)

 .2111العلمي،  البحثو  لتنمية الو نية الوكالةو  والثقافية الاجتماعية
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املتطورة ن  املطالبة بايحقوق فتعمق وعي م بواقعهم و ازداد إيمان م بضرورة التغيير ايج ري ال ي يقود املجتم  

      .نحو التقدم  و مواكبة التطور العلمي  و التكنولوج 

  السبيل ن  ايحرا  الشعبي السلمي، و اعتبار  أفعالهمء الشباب هو ممارسات م و إل ما يؤكد  ويثبت وع  هؤال     

ألامثل لتخليص املجتم  من التخلف، و انقاد  أنفسهم من ال  ميش  له ا كانوا من أكثر الفةات الاجتماعية 

حضورا ن  ساحة ايحرا ، للتعبير عن احتجاجهم عن واقعهم ور ب  م ن  التغيير نحو ألافضل، و تجدر إلاشارة 

قوله أل نسبة كبيرة م  م    ك لك باستثناء قلة تعيش هنا إ ى أننا ال نقصد أل كل الشباب واع  لكن ما يمكن 

يتجلى ذلك ن  الاعع الظواهر الاجتماعية السلبية التي  الا تراب و الاستتب الثقان  من حيث الشكل و ايجوهر و

 . عاني م  ا املجتم  و تجسد الثقافة الغربية ن  جوانب ا السلبية

من الوقو  ن  مخا ر العوملة الثقافية ن  وقتنا الراهن، يقينا أل  يحافمل املجتم  على ستمة  الشبابكي  : خاتمة

ذلك لن يكول باالتجا  نحو سح  و إلغاء الوسا ل التكنولوجية من حيات م الاجتماعية، كما  ال ألامر لن يكول 

حالة مجديا باصدار مجرد فتو  تدعوهم إ ى  الابتعاد عن مواق  التواصل الاجتماع ، خاصة م  تجدرها و است

عن  ريق إعداد تخلي م ع  ا، ل لك يكمن ايحل ن  بث الوع  لدي م  حول كيفية الانتفا  الايجابي ب ا، و يتم ذلك 

وتعزيز روح املسؤولية في م  برامج تربوية وتعليمية و إعتمية لتقوية ارتبا هم بمختلف عناصر هوي  م الثقافية،

لتنمية التي ينشدها املجتم ، خاصة وأل ه   الفةة    الفاعل بمختلف أالاعادها الاجتماعية لبلوغ الغاية من ا

أداة لدف  حركة التطور، ل لك فنجاح أي مشرو  يتوقف على تنشةة هؤالء الشباب على باعتبارها ألاساس ي 

 .إلادرا  الواع  بأهمية املسؤولية امللقاة على عاتقه، و رورة الالتزام بواج  املشاركة الاجتماعية وتثميل الوقت

ال يمكن أل تتم بدول إعداد الشباب إعدادا ال قا لتحمل املسؤولية  اتجا  ذاته ومحيطه إل عملية التنمية     

الاجتماع  بما فيه املجتم  ال ي ينتمي إليه و ألاسرة التي تحتضنه، فبقدر ما يتمت  به من إحساس باملسؤولية 

 .تطور بقدر ما يتوفر للمجتم  القدرة ال اتية على النمو وال

و بما أل املسؤولية الاجتماعية عملية شاملة ومتكاملة تسهم ن   تماسك بنيال املجتم  وتحقيق توازنه، من ختل  

فال ايحفاظ على هؤالء وتعزيز روح الانتماء تضافر جهود أبنا ه من الشباب ن  عملية التنمية و البناء ايحضاري، 

بوية أو الثقافية أو الدينية  أو إلاعتمية و حدها  بل    مسؤولية الاجتماع  لدي م ليست مسؤولية املؤسسات التر 

من الناحية ل ات اتنمية السع  و العمل على ايجمي  و ن  مقدم  م  الشباب، وعليه  فال هؤالء مطالبول بضرورة 
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اك ساب املهارات  ايجديدة أ حى من ألامور الضرورية للتعامل م   ، خاصة و ألاملهنيةو البدنية ، الروحية

ن  ه ا املجال التحوالت التي أحدث  ا العوملة و التي ال يمكن الاستفادة م  ا إال بحسن التعا ش و التكييف معها، و 

الدخول ن  عصر  إل الشباب بحاجة إ ى تجديد ثقاف  م إعتميا و إيديولوجيا وتقنيا و ": "حواوسة جمييال"يقول 

العلم و التقنية بال وات الفاعلة املستقلة ملواكبة العوملة و بالتا   التصدي لها، ذلك أل محاولة إثبات ال ات و 

ايحفاظ علي ا ال يكول من ختل الانغتق و رفع ايحوار م  آلاخر السيما ن   ل حتمية التطور التقني و الثورة 

 (1)..." اب بقيم  و ثقافة املجتم  املعلوماتية، بل يكول بتوعية الشب

و من أجل التصدي لسلبيات لعوملة الثقافية و الانتفا   بايجابيات ا، و تنمية إلاحساس  باملسؤولية الاجتماعية      

و تنمية املهارات بما يحقق الهدف ال ي ينشد   املجتم   يمكن القول  هنا   بضرورة الرجو  إ ى عناصر هوي نا، 

 . حماية الشباب من مخا ر  العوملة بكل أالاعادها و خاصة البعد الثقان  أي العوملة الثقافية ايحريص على

                                                                                        ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 599ص ،    السابقجحواوسة جمييال، املر ( 1) 

 :املراجع 

 .1999/ه 1411 ،الثانية الطبعة ألاول، ايجزء ألاموام، دار ،بيروت ،املعجم الوسيط ، خرول و  أنيس إبراهيم، -

القاهرة، ، مجلة املسلم املعاصر، "لشباب والقيم الروحية ن  عصر العوملةا"، إبراهيم عبد الرحمال، رج -

 :، على الراب  (2112)،114العدد 

-http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=549:elshabab

-elqiam-we elraw7ia 

 ،التطبيق إلى املفاهيم من املعاصرة املجتمعية الشراكة و  التربوي  إلاصالح ،محمد سليم، محروس ألاصمع - 3

 .2115 والتوزي ، للنشر  الفجر  دار  ،القاهرة

 على الراب     "رسالة   مالك بن نبي  للشباب املسلم في عصر العوملة" ،بدرال، يحسن -

2 https://arr

abiaa.net/tag/%d8%af 

 ايجزا ر،،مجلة حقائق للدراسات النفسية و إلانسانية ،"العوملة و إشكالية الهوية ن  ايجزا ر" ،عائشةبليح،  -

 ، العدد الثالث، على الراب 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=106:issue-104
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=549:elshabab-we-elqiam-%20elraw7ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=549:elshabab-we-elqiam-%20elraw7ia
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5 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/675/1/3/126710                                                               

ورقة مقدمة للمؤتمر ، "ايحلول والعتم ،مشكتت الشباب املسلم ن  عصر العوملة" ،بن سليمال الوهيبي، صايح -

 .2119، مكة املكرمة،  العاشر لرابطة العالم إلاسالمي

مجم  ، ، باكستالران و السنة في تدريب الشباب على املسؤوليةمنهجية القبن عبد الرزاق ايحموي، عدنال،  -

 :على الراب .2111ايجامعة إلاستمية العاملية، -البحوث إلاستمية 

fhttp://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/alderasa/index/assoc/HASH019e.dir/doc.pd 

دار ألامة للطباعة و الترجمة و النشر و  ،ايجزا ر ،الحقائق و املغالطات ،الهوية الوطنية ،بن نعمال، أحمد -

 .   1995التوزي ، 

 املنظمة منشورات ،املغرب .إلاسالمي العالم في ال قافية الحياة و  العوملة ،عثمال بن العزيز  عبد التويجري، -

    .2112 إ سيسكو، ،الثقافة و  والعلوم للتربية تميةإلاس

       .1996مركز دراسات الوحدة العربية،  ، بيروت ،قضايا في الفكر املعاصر، محمد عابد ايجابري،-

 (. 1999أ سطس، ) ، 234العدد  بيروت،،العربي مجلة املستقبل، "العوملة والهوية الثقافية" ،جتل، أميل -

 . 2111دار الفكر املعاصر ، ، سلسلة حوارت القرل،  دمشق ،ما العوملة. جتل العظم، أحمد و حنفي، حسن -

، البلد  ير 2دد ، الع29، املجلد عالم الفكرالكويت،  ،"العوملة وت ميش الثقافة الو نية."حجازي، أحمد مجد  -

  .(1999، د سمبر) م كور 

بحث ألقي في املؤتمر العلمي الرابع حول ، "العوملة و ليات ال  ميش ن  الثقافة العربية" ،حجازي، أحمد مجدي -

 .1999فيتدلفيا ن  ألاردل، مايو  بجامعة ال قافة العربية في القرن القادم بين العوملة والدصوصية،

 ،إستمية، وزارة ألاوقاف، القاهرةسلسلة قضايا  ،مفاتيح الحضارة وتحديات العصر ،حمد ، زقزوق محمود -

 . م1999/ هي 1419املجلس ألاعلى للشةول إلاستمية، 

 . 2113 املنارة، دار ،بيروت ،ال قافية والعوملة التكنولوجيا  ،حواس، محمود -

ة للعلوم حوليات جامعة قامل ،"ة الثقافية لد  الشباب ايجزا ري العوملة وأزمة الهوي" ،حواوسة جمييال -

 :على الراب  (2116د سمبر،)، 22العدد ايجزا ر، الاجتماعية وإلانسانية، 

-http://dpu.univguelma.dz/sites/dpu.univguelma.dz/files/Articles_revue/Aricle%2021

%20Djamel%20Houwawsa.pd 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/675/1/3/126710
http://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/alderasa/index/assoc/HASH019e.dir/doc.pdf
http://dpu.univguelma.dz/sites/dpu.univguelma.dz/files/Articles_revue/Aricle%2021-%20Djamel%20Houwawsa.pd
http://dpu.univguelma.dz/sites/dpu.univguelma.dz/files/Articles_revue/Aricle%2021-%20Djamel%20Houwawsa.pd
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    .5211 ،دار  يداء للنشر والتوزي عمال،  ،إلاعالم الاجتماعي، عزام محمديايجويل ، -

التفكير ألاختق  و عتقته باملسؤولية الاجتماعية ن  الاعع املتغيرات ألاكاديمية لد  عينة "  ،، أزهار صتححيانياي -

 ير منشورة،جامعة أم القر ، مكة  رسالة ماجستير، "من  البات أم القر  بمدينة مكة املكرمة

  search Shamaa.org›fullrecord http//:على الراب  ،2111املكرمة،

مركز إلامارات  ، بي، إلامارات العربية املتحدة ، أبو العوملة وأثرها في املجتمع والدولة ،الدجاني، أحمد صدق  -

 .2112 ،1طللدراسات والبحوث إلاستراتيجية،

سلسلة،  ،الاتصال عبر الحاسوبو  قاربة في علم الاجتماع العربي  م ،علم الاجتماع آلالي ،محمدرحومة، عل    -

 التغير ،اعتماد عتم أحمد و محمد، زيد -. 2119الو ني للثقافة و آلاداب، املجلس  ،عالم املعرفة، الكويت

 .   2111 ،2طاملصرية، ألانجلو مكتبة ،القاهرة،الاجتماعي

 .1911دار آلاداب، ،ترجمة، عبد الرحمال بدوي، بيروت ،الوجود و العدم ،بول سارتر، جال  -

 .1991 ألاردنية،ايجامعة  عمال،، "دراسـة تجريبية ،تنمية املسؤولية الاجتماعية" ، احول، حسيل حسن -

البعث دار ، ارة الشؤول الدينية، ايجزا رسلسلة مطبوعات وز  ،ابن باديس حياته و أثاره ، البي، عمار -

 .1995قسنطينة، 

 .        2111 ،1طدار ألاندلس، ،، جدةالعوملة والعالم إلاسالمي، أرقام وحقائق ،عبد سعيد، إسماعيل –

                              .1991،لمصريةالانجلو  امكتبة  ،القاهرة ،الجتماعيةالية وللمسؤالتحليل ألاخالقي ، حمدأعثمال، سيد  -

 .1963مكتبة ألانجلو املصرية،  ،القاهرة ،املسؤولية الاجتماعية دراسة نفسية اجتماعية، أحمدعثمال، سيد  -

مكتبة  القاهرة،، دراسة نفسية تربوية، املسؤولية الاجتماعية والشدصية املسلمة، عثمال، سيد أحمد -

 . 1991 ،2طاملصرية، -ألانجلو

سلسلة املفاهيم و املصطلحات ، دراسة معرفية و نماذج تطبيقية، بناء املفاهيم ، خرول و جابر  طهالعلواني،  -

 . 2119دار الستم للطباعة و النشر و التوزي  و الترجمة،  ، ستمي،  ايجزء ألاول،  القاهرةاملعهد العالمي للفكر إلا 

)  ،69العدد دمشق،، مجلة بناة ألاجيال، "أهمية الانتماء و املوا نة ن  تربية النشء" ،العل  ايحسن، عدنال -

2111).                                                                                                              

 .2119دار وا ل،  ،عمال ،العمل الاجتماعي في مجال رعاية الشباب ، رايبيه، فيصل محمود -

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.thatsbooks.com/arPublisher.jspx?publisher=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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 يد،كا-                                                 .1999املعرفة،  دار، إلاسكندرية، والشدصية الاجتماعي البناء،محمد فرح، -

، هوية العربية ألاصيلة واملعاصرةور الجامعات في مواجهة تحديات العوملة ال قافية  و بناء الد ،سليمال

 : ، على الراب جامعة القدس املفتوحة

http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_sulimanKaied.pdf 

 . 2114 ،1ط،منتد  ، بيروت، بيروت، سلسلة اجتماعيات عربية ،سوسيولوجيا الانترنت ،منصوري نديم -

 (.م1421/2111)، السنة اياامسة، 35، مجلة النبأ، عدد "رؤ  ومخا رالعوملة . "مرتض ى، معا -

ن   البحث مركز منشورات ،ايجزا ر، الاندماج و  التهميش بين الجزائري  الشباب،  خرول ايحام، مراد و موالي -

 .2111العلمي،  البحثو  لتنمية الو نية الوكالة و  الثقافية و الاجتماعية ألانثروبولوجيا

 .2113دار الشروق،  ، القاهرة،رحلتي الفكرية  في البذور و الجذور و ال مر، املسيري، عبد الوهاب -

املركز الثقان   ،الجزائر وزارة الشؤول الدينية وألاوقاف ،سلسلة أعالم الجزائر ،نايت بلقاسم، مولود قاسم -

 . 2113 ،إلاستمي

  :الراب  على ،2114 مارس العرب، الديوال مجلة ،"الثقافة عوملة ملواجهة العوملة ثقافة" ،نضال نجار  -

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article852 

الثقافية للشباب العربي، الشباب ايجامع  ايجزا ري   البعد الثقان  للعوملة وأثر  على الهوية" ،وارم العييد -

برم  –البشير إلابراهيميجامعة ، ، العدد الثاني، ايجزا رمجلة جيل العلوم إلانسانية والاجتماعية، "نموذجا

 / lrc.comhttps://ji/على الراب   ،بوعريريج

دراسة ميدانية لطتب و ، ورؤاهم حول املسؤولية الاجتماعيةإدرا  الشباب " ،كر، بدري يوسف، أميرة و باب -

 (.      2115)الرياض،، 31/ 29، العددال مجلة إضافات، " البات جامعة امللك عبد العزيز

 

 

 

 

http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_sulimanKaied.pdf
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article852
https://jilrc.com/
https://jilrc.com/
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 في الوسط الطالبيبناء العالقات الاجتماعية 

 الاجتماعي مواقع التواصلمن خالل 

 .محمد محمود أسماء -د

 د قاسيمي ناصر.تحت تأطير أ

على التكنولوجيا ايحديثة، والوسا ل املتصلة بالعالم الافتراض ي باختتف أشكالها من  دعتماد املتزايم  الا  :تمهيد

 و تصالضاء ال ي أتاح مكانا  خر لتازداد عدد املتصليل ب  ا الف ،هواتف ذكية وأجهزة حواسي  شاصية

املكال ال ي اعتادوا عليه ن  ايحياة  الاعيدا عنتجمعهم اهتمامات مشتركة  بيل من ،ألافرادعلى ايا  بيل التفاعل 

أكثر اتساعا ن  املكال و  ب لكالعتقات  ير لألفراد والاحتكا  املباشر، لتص شاص ياقعية ال ي يحتم ايحضور الالو 

على تباين لغات م  البشرية ألانساق الاجتماعية لألجناس تلفليعاد ترتيب ا من جديد بيل مخ، كثافة ن  الزمال

 .املضمول  واس   سمح بتكوين بيةة تفاعلية بيل املستخدميل و فتراض يعقا دهم ن  مجتم  ا وثقافات م و

تر و يرها أحد أبرز تحدي تواجهه املنظومة الاتصالية يتشكل مواق  التواصل الاجتماع  من فا سبو  وتو  و    

أفعال الشباب الاتصالية بما تبثه  و أكثر ايجوان  تأثيرا على أفكار ير متمح ايحياة املعاصرة لتصلتي  يرت اليوم، ا

ليعيش استحداثاته  ي مجتم اع  أل ، قد ال تتطابق م  حقا ق الوجود الاجتممختلفةتسوقه من مضاميل  و

له    فرادألا ا ى رف  الستار عن واق  استخدام ة سعت ه   الدراس و  ،لول املادة الترفي ية وال سويقيةاملتوالية ن  ت

 يحها الانترنت والتطور يختلفة التي يبني ا هؤالء  ن   ل البيةة إلالكترونية التي املواق  وأشكال العتقات امل

 ن، كما جاءت كمحاولة للكشف ع(سوبالهاتف املحمول ال كي وايحا)التكنولوج  لوسا ل الاتصال فيما يخص 

الاشباعات  تر وعتق  ا بمتغير السن وايجنس، ويالتو  الاشترا  ن  موق  الفا سبو  و إ ى ألاسباب التي تدف  الطلبة

املمثلة ن  كليات من جامعة لونيس ي عل   الواق  الاجتماع  نىعن  ريقها من متغيرات  ي بلور ما قد  املحققة و

 ن يجةوتعبة  م الفكرية املواق  على ممارسات م اليومية ، ومد  التأثير ال ي يمكن أل تحدثه ه   2البليدة 

استخدامهم املتكرر لها، كما جاءت كمحاولة ملعرفة  بيعة العتقات الاجتماعية التي ينشئ ا أفراد العينة عبر 

هم من ختل الكشف عن القناعات التي ت شكل ل أثارها على حيات م اليومية، و مواق  التواصل الاجتماع  و

 :تساؤل محوريمن  راسةالد ه   ، و قد انطلقنا نىهم م  مضامي  اتفاعل
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ه ا ال ساؤل  وكيف تسهم مواق  التواصل الاجتماع  ن  بناء العتقات الاجتماعية لد  الطلبة ايجامعييل؟    

  :تيةتتفر  عنه ال ساؤالت آلا

 مواق  التواصل الاجتماع ؟  ة بيل مستخدمي ما    أشكال العتقات الاجتماعية السا د -1

مواق  التواصل الاجتماع  عند تفاعلهم م  محتويات ا وم   ة لدي مستخدميجديدايقناعات الكيف ت شكل  -2

 باق  املستخدميل؟ 

املضاميل إلاعتمية التي يتعر ول لها إ ى أفعال  املستخدميل له   املواق  ل و يحول الطلبة ايجامعي كيف -3

 ليومي؟عملية ن  واقعهم ا

 :فرضيات الدراسة -1

 جان تماعية بيل الشباب ايجامع  من تسهم مواق  التواصل الاجتماع  ن  بناء عتقات اج:  الفرضية العامة - 

تفاعلهم من ختل ما ينبثق ع  ا من ممارسات وتصورات  التأثير ن  أشكال تبادلهم و تسهيل  ريقة تواصلهم، و

 .الاجتماعيةجديدة تنعكس على مختلف العمليات 

 :الفرضيات الجزئية -

إ ى إقامة عتقات Facebook, Tuiter))يؤدي تواصل الطلبة ايجامعييل عبر مواق  التواصل الاجتماع   -1

 . و  يرهاعتقات عمل و داقة، اجتماعية مختلفة مثل الص

إ ى اك ساب ثقافة النقا   Facebook, Tuiter))يؤدي تفاعل الطلبة ايجامعييل عبر مواق  التواصل الاجتماع ، -2

 . وايحوار، وإنتام مختلف أشكال العمليات الاجتماعية

إ ى التأثر بمختلف (Facebook.Tuiter) لطلبة ايجامعييل املتكرر ملحتو  املضاميل إلاعتمية يؤدي تعرض ا" -3

 ". أفعالهم الواقعية علىالتي تنعكس  ألافكارالرموز و

  :مفاهيــم الدراســة -2

   مجموعة من التقنيات والبرمجيات التي امتزجت بمختلف ايادمات  :مواقع التواصل الاجتماعي -

كوسي  اتصا   تفاعل  تضفي الصبغة الاجتماعية على العملية التواصلية  بيقات التي ت يحها شبكة الانترنتوالتط

ملا  ،النشا ات و الاهتماماتبيل ألا راف املتفاعلة، لكون ا تفتح املجال لبناء عتقات بيل أفراد تجمعهم نفس 
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توبة اياطابات املك الفيديوهات و تتوفر عليه من خدمات ومحركات بحث تسهل للمستخدم اختيار الصور و

 تمنح لكل مستخدم إذايااص للفا سبو  أو التويتر،  ن  حسابه ذلك نشر  و ،أنواعهبمختلف  وتبادل املحتو  

 نتام املعلومات وتبادلها م  جمي  املستخدميل ال ينإل الفرصة 

 .  مشاركا فعاال ن  جمي  املناسبات ير ر ه   املواق ، وتسمح له بأل يصتربطه ب م عتقة عب

أثناء  نى تنشأ ن يجة اجتماعهم وتفاعلهم ،   ايحالة الطبيعية للصفة البشرية لألفراد :جتماعيةالعالقات الا  -

شكل ن   ، ير مباشرة باستعمال وسي  اتصا  بصفة مباشر وجه لوجه أو ، تواجدهم م  الاعضهم البعع

 م توقعات ديتتكول ل جماعات مختلفة لتلبية حاجيات م من ختل املشاركة ن  مختلف التفاعتت واملواقف، و

 . حس   بيعة العتقة التي تربطهم داخل املجتم  ،تكول دا مة  ويلة ألامد أو مؤقتة ثنا يةأدوار 

 فراد وألا سة هو ذلك التفاعل ال ي يتم بيل مفهوم التفاعل ال ي  عنينا ن  ه   الدرا و: التفاعل الاجتماعي -

اللغة أو إلاشارات أو استعمال تبادل عبر املتأثير العملية  حظه نىال   نت  ،العملية الاتصالية من ختل ايجماعات

 .يلملية رجعية بيل ألاعضاء املتفاعلالرموز ن  إ ار ع املعاني و  بادل سمح بوسي  اتصا   وتكنولوج   خر، أي 

 شكل التواصل مركزا  إذ ،الاتجاهات ن  دراسته آلاراء و نظرا لتداخلمفهوم التواصل مثير للجدل،  : التواصل -

أساسيا ن  تحديد عتقات ألافراد م  الاعضهم البعع ن  سياق اجتماع ، فالتواصل هو ال ي  عكس نو  

بنى به املواقف باعتبار  نقت و
ُ
هو إقامة عتقة و لألفكار واملعلومات، إعتما  العتقات القا مة بيل ألاشااص وت

ضمول اللفظي أو  ير الفظي، أو  ير ذلك مما تحمله الرسالة التبادل للم بيل ألاشااص يقتض ي املشاركة و

الاتصالية قصد إثارة ان با  الطرف املتفاعل أو إقناعه بفكرة أو دفعه ملمارسة فعل معيل ن  إ ار العملية 

 .ذلك من أجل تحقيق هدف التكيف أو التعاول  الرجعية، و

الفيديوهات التي يتم  و   الصور  تتمثل ن  كل الرسا ل واملعلومات واياطابات، و :إلاعالمية املضامين -

أو مؤسسات، فهي تعبر على  اأشااصكانوا واق  التواصل الاجتماع  سواء مستخدمي م قبلإنتاجها من  و إعدادها

ق  الشاصية املتمثلة ن  من قبل املستخدميل على املوا جراء إلانتام التلقائي عدد وجهات النظر وآلاراءت تنو  و

 سهاماتملضاميل إ ى إلا تشير ه   ا إذتر، التي تقوم على مشاركات جماعية للمحتو  املنشور،ي سبو  والتو االف

 مضاميل ترفي ية و قد تحوي ه   اياطابات تخدميل له   املواق ، والتطوعية والاختيارية من قبل املسايجماعية 

 .                                                                                      تثقيفية أو علمية حس  اهتمام كل مستخدم
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باياصوص مواق  التواصل  و ، هم ألاشااص ال ين  ستفيدول من خدمة شبكة الانترنت :ن و املستخدم -  

 ل من حيث الفةة العمريةو قد يختلف هؤالء املستخدم ن  اليوم،و التويتر الاشكل متكرر  الاجتماع  كالفا سبو  و

ل من ختل مواقعهم ايااصة و تويات تعليمية مختلفة، كما يظهر هؤالء املستخدمستكول لهم مقد  ايجنس، و و

 .هويات متعددة أو يظهرول ب وي  م ايحقيقية بأسماء مستعارة باستعمالهم رموز و

باستحضار ايحجة ن   بي  م فيما املتكرر فاعلهم من ختل ت   ألافرادتتكول لد ،   مك س  فكري  :القناعات -

 ،ص ي ملواق  التواصل الاجتماع ألافكار، أو من ختل املضاميل املنشورة ن  حساب م الشا املعلومات و عرض

ن  واقعهم  ل ب امختلفة يتعاملو  تبني أفكار   ساعدهم على ليتر  أثرا ن  املتلقيال   النقا  والتحاور،  يفتحف

 .اليومي

من  بناء العتقات الاجتماعية نى مواق  التواصل الاجتماع  نتحمل دور  :ــــ أدوار مواقع التواصل الاجتماعي 

ختل تفاعل أفراد العينة عبر ه   املواق  ن  مساحة كبيرة من املعاني والرموز املشتركة التي ت شكل 

ة على مستو  فضاء حتى الشاصيات الرقمي و ،الفيديو و     الصوت والصورة  تخدامات م املتكررة للنص وباس

 . بتجاوز ايحضور الاجتماع  لألفراد سمح  اتفاعلي ااتصالي اوسيطتعد شبكة ألانترنت التي 

لهم،  بالنسبة املضاميل الاعتمية التي تحتوي ا مواق  التواصل الاجتماع  تمثل معاني ورموز  ه   الوسا ل كلها و   

مواقف ما تشكله من   م، و ديل يتصرفول ن  املجتم  الالكتروني وفق ما تعنيه املضاميل الاعتمية لو ستخدمفامل

وانطباعات من ختل العملية التفاعلية التي تنتهي بتقييم ألافراد لبعضهم البعع، وممارس  م أدوارا مختلفة 

ألافراد  الاشكل و يتأثر ألافكار،  ايحر لآلراء و ن   ل التبادل...( مؤيد، ورافع، ومتضامن، ومنافس، ومتعاول )من

القنا  ال ي يرتديه الفرد عبر مواق  التخفى وراء  له ا فالتفاعل و  ،ه عبر ه   املواق نالدور ال ي ُيؤدو كبير ب

املكانة  تويتر، يمكن أل يؤثر على ممارساته اليومية الواقعية و التواصل الاجتماع  املختلفة كالفا سبو  مثت و

التي يحتلها ن  املجتم ، ويمكن أل تأخ  اعتبارات أخر  كتغيير لطبيعة اهتماماته واختياراته مثت، وتبادل أدوار 

املستقبل ن  إ ار عتقة التأثير والتأثر من شأنه تنوي  املحتو  الاتصا     العملية الاتصالية بيل املرسل و

الرموز التي يكون ا  املعاني ويمكن اعتبار  ايجابية، و  مواقف قد تكول متباينة سلبية أو  تكوين  و ،للمو و 

جديد للعتقات الاجتماعية، فقد ال ذات بنية منظمة لواق   بأن ا( تواصل الاجتماع مواق  ال)املتفاعلول عبرها 
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رموز  الالصور و مختلف  الاهتمامات، و  اللغة و  شتركول ن  الاتصال ولكن ها ن  املكال و  شتر  مستخدم

 . ااتجا  املوا ي  التي يناقشون تشكل لهم انطباعات تعبر عن قناعات مية التي لالتفاع

مواق   ويه من برامج ومواق  بحث، والعتقات الاجتماعية ملا تح دور ن  تحريك البنى و نترنت ن  ه ا املجاللأل   و  

تسمح بظهور أنماط جديدة من قد تويتر، على سبيل املثال، و  جتماع  التي تتمثل ن  الفا سبو التواصل الا 

 اتتكوين انتماءات ن  مجموع و  ات،ص أو منظماشاأخر  أف ا ر أبيل ألافراد كتكوين صداقات م   العتقات

رمزيا يؤثر بدرجة كبيرة على  ريقة التفكير وبناء لتبادل املناف  و عاملا توفر لهم عاملا  ،ريا يةأو  دراسية أو  مهنية

 .لواقع معاني مختلفة عن عاملهم ا

 جمي   لبة كلية آلاداب واللغات، وكلية العلوم إلانسانيةمجتم  الدراسة  شمل  :مجتمع الدراسة -4

 ، و قد تم التركيز على الطلبة ايجامعييل-2-والاجتماعية يجامعة البليدة 

فاعلة منتجة  فةةباعتبارها  و  السلوكية املتميزة،  النفسية والعمرية و لها خصا صها  فةة اجتماعية باعتبارهم

من ختل الانخراط ر يتغيلالتطل  ل ، لكون ا الفةة ألاكثر ر بة ن  التجديد وحركيةيونشطة ن  املجتم  لها مميزات ا ا

 .ن  النشا ات التي تؤدي إليه

 -2-جمي   لبة كلية آلاداب واللغات، وكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية  يجامعة  البليدة  و تشمل العينة   

لصعوبة الاتصال بوحدات البحث كلها  مليدال الدراسة، ن  مختلف التدرجات العلمية والتخصصات للكليتيل، و

 ى ما تحصلنا إباالس ناد  تاحة، والعتبارات متعلقة بأهداف الدراسة وك ا بالوقت املخصص للبحث واملوارد امل و

 .عليه من احصا يات رقمية قمنا باختيار جزء من ه ا املجتم 

 12919مبحوث من مجمو   311الاعد عملية املعاينة ايحصصية قدرت العينة املختارة ب  :عينة الدراسةــــــ 

تم ، %2.33أي ما نسبته ( واللغاتكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية وكلية آلاداب ) ال  و البة من الكليتيل 

الارتبا ات بيل متغيرات  ولي ا للكشف عن العتقات وأت املعطيات، التي تم تفسيرها و الاعتماد على تقنيات جم 

ه ا باتبا  الاجراء  ير الاحتما   ن  اختيار العينة، م  اتبا  املعاينة كأسلوب  سمح باستخرام  و ،الفر يات

جملة من اياطوات اتخ نا ن   وء ما سبق قمنا  التحقق من الفر يات، و تم  الدراسة والعينة التمثيلية ملج

  :تيةت التي نوححها ن  املراحل آلااملعمول ب ا ن  مثل ه ا النو  من العينا
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وفي ا (  ير احتمالية)، ولوحدات العينة املمثلة (-2-جامعة البليدة )اختيار قصدي مليدال البحث  :املرحلة ألاولى

 . يتدخل الباحث ن  اختيار مفردات ا لدواع  منهجية وعلمية تخدم أهداف البحث

ملجتم  البحث من حيث اياصا ص  ايحصصية  التي تتطل  املعرفة املسبقة اعتماد العينة :املرحلة ال انية

والتكوين، التي حاولنا من ختلها أل نحصل على نسبة تمثيل كل كلية، وكل قسم بحيث ت ناس  نسب  ا م  

 . عند توزي  الاستمارة مستو  دراس ي تخصص و املعطيات الرقمية التي تظهر خصا ص مجتم  البحث من جنس و

م  حرصنا على أل تكول  عينة الدراسةة قمنا بتوزي  الاستمارة على ن   ل املعطيات الرقمي :املرحلة ال ال ة

من  ال ين  ستخدمول شبكات التواصل الاجتماع  و جمي  املستويات والتدرجات العلمية حا رة ن  العينة، و

من عد فترة شهر ذلك الا و ،كانوا  من أفراد مجتم  الدراسة يقبلول املشاركة والاجابة على أسةلة الاستمارة، و

 .  البا 291 ألفراد العينة نظرا لعدم استرجا  الاعع الاستمارات كال العدد ال  ائي و، توزي  الاستمارة

اعتمدنا املتحظة بدول مشاركة كتقنية تعكس الاشكل دقيق الواق  لتحقيق أكبر قدر من املو وعية ن   قد و     

م  توجيه عملية  ،مشاهدت ا على الطلبة ألاقوال والتصرفات بمختلف تمثتت ا التي استطعنا جمعنا مختلف

وب  ا املعني فاملتحظة تقتض ي "التعرف علي ا وقت حدو  ا ن  الرصد تبعا ملو و  البحث واملكونات املر وب 

، وه ا ما ساعد على بناء شبكة متحظة وتسجيل العديد 1"الاتصال املباشر بمو و  البحث الارتباط بامليدال و

 من 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .26ص،6002دون مكان نشر،  ،تقنيات البحث السوسيولوجي، ار حمداشعم  1

 .يك سبون ا من ختل الاشباعات املحققة عبر مواق  التواصل الاجتماع 

                 ،ايااصة باملبحوثيلعتقدات املو  راءآلا  للتعرف على املواقف واملقابلة  كما اعتمدنا   

 و ،العتقات املبنية بي  م من ختل الاستما  ا ى تبادل الكتم بيل الطلبة الطلبة واملتحظات املتعلقة بتصرفات 

 ار الدراسة ب دف التعرف على مختلف إتسجيل ألاقوال التي تصدر ع  م لتدوين معلومات كيفية تص  ن  

م  محاولة اك شاف ستقبل امل رسل و امل تحدد أدوار وسا طية التي ال التواصل عبر التكنولوجيا مظاهر التفاعل و

، باإل افة إ ى الاستمارة التي تضمنت أربعة  و ألاسةلة املفتوحة ذلك عن  ريق جملة من و الرموز واملعاني التي 

 .أربعيل سؤالا يخدم فر يات الدراسة
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ملة من النتائج و بناء على تصنيف و تبويب و تحليل معطيات الدراسة فقد تم الوصول إلى ج   

 :يأتينلدصها فيما 

قات اجتماعية مختلفة أل الشباب ايجامع   ستخدم مواق  التواصل الاجتماع  لبناء عت :ـــ نتائج الدراسة

 ،هواتف محمولة ذكية بأجهزة الاتصال املستحدثة من لوحات الكترونية و مرتب  ،جديدة لتتصال كأسلوب

 .لفةسعيا م  م لتحقيق الاشبا  املتبادل ن  تكوين رواب  وعتقات مخت

 ة،تطابق م  نتا ج الدراسات السابق ما ه ا ،أفراد العينة قبلهو املوق  ألاكثر استخداما من أل الفا سبو     

التأثير ن  أشكال تبادلهم وتفاعلهم من ختل ما ينبثق ع  ا من ممارسات  سهيل  ريقة تواصلهم، وفالفا سبو   

 فعلضاميل إلاعتمية التي توجه الاملشبعة بامل الاجتماعيةتكوين مختلف العمليات وتصورات جديدة ن  

ر وفضاءات رموز وصو  تكيف املواقف من ختل نو  اياطابات عبر ما تتضمنه من محتو  متنو  و و ،الاجتماع 

 . ُيظهر كل مشار  فيه خطاباته وشعاراته اتشاركي ال مجتمعتشك ىللحوار وجماعات النقا  الت

 ى تكوين ذوات فاعلة ن  العالم أدت إالتواصل  من برتوكوالت التبادل و انوعلتفاعل  افرض ه ا الفضاء     

اليومية زاد  مفتو يف الشباب ايجامع  ملواق  التواصل الاجتماع  ن  حيات  ،ضمال استمرارهاالافتراض ي كآلية ل

العالم الافتراض ي  ار صك ب لر وتعزيز التعا ش م  آلاخر، قيم ايحواتكريس  و ،ن  تحقيق التواصل ممن نفوذه

فاعت ن  ايحياة الاجتماعية لألفراد، وهو أمر يدل على أل اللقاء ن  ه ا الفضاء من شأنه أل  عيد صيا ة العتقة 

أل التغيرات ايجوهرية ن  املجتم  ال " كريشنامورتيهو ما أكد   ينشر ثقافات مختلفة و و ،بي  مفيما الاجتماعية 

 1"ع  الفرد يمكن أل تحدث إال عبر تحويل و

ا   جديد معايير ثقافية واجتماعية متنوعة، فصناعة فضاء اتص وسيلة لنقل قيم و تمثل املضاميل إلاعتميةو    

تلع  فيه املعاني والرموز أختق  جديد  ، لينشأ ب لك جو تفاعل  وتعا شالتعزيز  و عتقاتالساعد  على تنظيم 

لعينة أكثر من مجرد وسيلة القيم الثقافية دورا محوريا ن  تنظيم العتقة م  آلاخر، فهي بالنسبة ألفراد ا و

 . استجابات متنوعةلدي م شكل مما  للتعبير عن أنفسهم بحرية  آلاخرين، فهي تقدم لهم منبرام  تواصل 

من اشبا  عا في لهم تمنحه  جتماع  ن  ايحياة اليومية ملامواق  التواصل الا  استعماليلجأ أفراد العينة إ ى و    

ن  متناول  ، و صارتالبصرية لد  ايجنسيل و     السمعية  صارت منصة لتوثيق الثقافة القولية وفقد  ،ونفس ي
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ألاحداث العلمية  تغطية كل و ،ايجامعية نشا ات ايحياة الاجتماعية و و     ايجمي  تصف ما تبدو عليه ألامور 

 .املتعلقة بالطلبة

العديد من برتوكوالت  فرض أمرا واقعا لدي ايجنسيل، ار ستخدام مواق  التواصل الاجتماع  صا و الحظنا أل  

 توسعت مشاعر التعا ف وقد ف ،خطابات م اليومية تتم عن  ريقها باتت معظم محادثات الطلبة و التعامل، و

 . تهتماماتوحدت ب لك الطموحات والا  و         ،جنسيلإلانسانية بيل اي الاهتمام و

 املستخدميل بصفة عامة دول  بيل الطلبة و أنه  ستحيل تأسيس حوار كما الحظنا ب      

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .5، ص6086، مجمع الروضة التجاري، ، دمشق، ترجمة أسامة اسبرالحرية األولى و األخيرةجودو كريشناموني،  .8

 و ،دول إمكانية التواصللغة آلاخر يحول ركة، فجهل الرموز املشت  مال تيسير سبل التفاهم بي  م بوجود اللغة و

املعنى لغة  ايحروف التتينية باألرقام وو عبر ه   املواق  من ختل تهجيل اللغات  تشكلت لغة تعارف جديدة عليه

 .عربية ل سهيل عملية التواصل

 الشباب ايجامع   ستمد الكثير ار صو    التفاعل بيل أفراد العينة تغيرت أسالي و قد

 باتت محطة ج ب تنافسالتى تعر ه مواق  التواصل الاجتماع ، من ألافكار ن  إدراكه لواقعه من ختل ما  

 التا ىب و  ،التعبير وسا ل الاتصال التقليدية ن  نشر املضاميل إلاعتمية التي أعطت للمستخدم سيادة الاختيار و

كما يقر بدور البناء  ،أل الفعل له أهمية ن  تشكيل البناء الاجتماع  أنتوني جيدنزير   والفعل الاجتماع ،  ر يتغي

ه ا التفاعل ال ي ساعد ن   من ختل التفكير والسلو  البشري 1"الاجتماع  ن  تغيير شكل ألافعال واملمارسات

 . جات اس  تكيةكار من قيم ثقافية واعتنات ملنتتسويق ألاف

لعملية التفاعل عبر مواق  التواصل الاجتماع  للطلبة ايجامعييل     فضاءأفضل  و قد لوحمل أيضا بأل -1

 ةصور امل و ، نطوقةامل كتوبة و و املة ويلغال ل بيل خطابات م و ينسق املستخدم، إذ كما اتضح سابقا ((chatالدردشة 

من وجو  ايحرية  اوجه"يرا  الشباب ايجامع   مما واملستقبل، ر عن حالة املرسلأشكال عديدة تعب و يةز رمال و 

 ".سوسيولوجيا الانترنت"ن  كتابه  نديم منصوريكما عبر ع  ا الدكتور " الاجتماعية

ما رافقها من تغير ن   و       مواق  الاتصال الاجتماع  و ،وسا ل الاتصال ايحديثة و  توصلت الدراسة أيضا إ ى أل

جعلت أفراد و ا ى بلورة تغيرات ن  املواقف والاتجاهات والقيم،  ، أدت أسالي  التواصل عل وبروتكوالت التفا
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
همت ن  تشكيل خبرات أس جديدةأذواق  قناعات و العينة أكثر اندماجا ن  العالم الافتراض ي ما أكسب م مفاهيم و

 .ومك سبات جديدة

  الغوي ال الاجتماع  أفرز تخا بداول أفراد العينة للرسا ل عبر مواق  التواصكما أل ت   

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

الجامعة  ،أحادية للتفسير رفض الرؤي ،زالتشكيل البنائي عند أنتوني جيدننظرية يحي خير اهلل عودة،  .8

 .6صد س ن، المستنصرية، كلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا التطبيقية، 

ف و للرسالة القصيرة 
ّ
ذلك للبحث عن أكبر قدر من السرعة  ، و"بالتلوث اللغوي "بما  سمى  التعابير املختصرة خل

 .والتواصل م  آلاخر بأقل تكلفة

تأخ  العتقات الاجتماعية ن  مجتم  افتراض ي أشكاال متعددة تختلف عن أشكال العتقات الواقعية  :ــــــــــــ خاتمة

عاصرة، و    تج ب مختلف الفةات بكل خصوصيات ا، نظرا ياصوصيات شبكات الاتصال الاجتماع  امل

الاجتماعية خاصة الشباب م  ا نظرا مليولهم ايحماسية نحو كل ما هو جديد وميولهم إ ى التغيير، و تعتبر الفةات 

 .الطتبية ايجامعية من أكثر الفةات الاجتماعية املستعملة ملواق  التواصل الاجتماع 

الكثير من ألاشكال الثقافية للعملية الاتصالية، و إدخال الكثير  قد أد  استعمال ه   الشبكات إ ى إدخالو    

من الرموز الاتصالية التي تؤد  أدوارها املنسجمة م   بيعة ه   الشبكات، كما أن ا كسرت إ ى حد ما الاعع 

 .قواعد الاتصال و قيم الاتصال املعهودة ن  عالم الاتصال الواقع 

ة ن  التعامل و توفر الكثير من أشكال التبادل النفع  فهي تلقى الكثير من و بما أن ا تسمح بالكثير من ايحري   

إلاقبال، و تقدم مناف  متعددة تجعلها أكثر و يفية و مكملة لتتصال الواقع  و ليست مناقضة له، و ن  نفس 

 .الوقت ال تكول بديلة له

و بما أن ا تتجاوز الزمال و املكال فان ا تقدم بدا ل كثيرة و متنوعة، بدا ل محلية  و إقليمية و عاملية متنوعة،    

فان ا تعطي الكثير من الفرص للطلبة و للشباب بصفة عامة، و تسمح بالرسو على تقري  الثقافات العاملية، 

 ش و تبادل املناف  املتاحة ن  العالم، و هك ا يمكن أل نصل وصيا ة ثقافة عاملية و رموز عاملية قا مة على التعا

 .ن  املستقبل إ ى ما  سمى باإلنسال العالمي ال   يختلف عن الانسال املعهود ن  مختلف أشكال الاتصال الواقع 
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 الدولي 

 

 :يييييييييييييي املراج 

 6086مجمع الروضة التجاري، ، ، دمشقترجمة أسامة اسبر ،الحرية األولى و األخيرة، جودو كريشناموني -

 .6002، دون مكان نشر، تقنيات البحث السوسيولوجي، عمار حمداش  -

الجامعة  ،أحادية للتفسير رفض الرؤي ،نظرية التشكيل البنائي عند أنتوني جيدنزيحي خير اهلل عودة،  -

 دون سنة نشر،المستنصرية، كلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا التطبيقية، 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 

 .النمط ألاسري الحضري الجزائري بين تحديات العصرنة  و إلزامية ألاعراف

 نادية حا ى

 عتبر مو يو  ألاسيرة والقرابية مين أكثير املوا يي  تيداوال ني  حقيل ألانثروبولوجييا وعليم الاجتميا  والدراسيات :  تمهيد

املجتم  من حيث أن ا تميد  بيايالف مين خيتل عمليية ال ي تلعبه ن   الدور  السوسيولوجية، نظرا للمكانة الهامة و

 . إيجابيا ن  مجتمعه ل كما تقوم على تربية النشء وإعداد  ليكو  ال ي يضمن استمرار ، إلانجاب، ألامر

على ه ا النحو، بات من اياطأ النظر إ ى ألاسيرة عليى أن يا وحيدة ثابتية ني  منيأ  عين التحيول، بيل  ي  ني  جيوهر ،  و  

علي يا هي    فهَم ألاسيس التيي تقيوم ال ين حاولوا من ختل دراسات م،ولعل ه ا ما أثار فضول العديد من الباحثيل 

 .ركيب  ا حيًنا، وتؤدي إ ى تغيرها حيًنا  خرالتي تساعد على ايحفاظ على بني  ا وت لياتآلا املؤسسة و

ملعاصيير أنيه ثميية نظريتيال عامتييال تتقاسيمال أسيلوب تفسييير التطيور ا" مصــطفى بوتفنوشـت " ييير   ني  هي ا إلا ييار   

التيييييي تنيييييدرم  يييييمن التقلييييييد ألانتروبوليييييوج  وامليييييؤثر عليييييى التفسيييييير اليييييو يفي،  النظريييييية الدوركايميييييية وهميييييا  لألسيييييرة، و

 .واملرتبطة مباشرة بالتجري " يريك لو باليفريد "ونظرية 

التيييي تعيييد نتاجيييا لظيييروف تاريخيييية عاشيييها املجتمييي ، اهتميييام وفضيييول املدرسييية  مييين جه  يييا، لقييييت ألاسيييرة ايجزا ريييية و

 التييي انحصييرت أساسييا نيي  منطقيية القبا ييل و ألانثروبولوجييية الاسييتعمارية الفرنسييية فحركييت العديييد ميين ألابحيياث و

مركييزة علييى شييارة ا ييى أل تلييك الدراسييات  لييت وينبغيي  الا . 1، خدميية لتسييتراتيجية الاسييتعمارية ذليك كمييا ييير  الييبعع

 صفة الثبات بدل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

. 61،  ص 2112، 1ط  مركز دراسات الوحدة العربية، ،تبيرو ،سوسيولوجيا القبيلة في املغرب العربي ، حمد نجي ، بو ال م -1

minhajcanal.blogspot.fr/2004/09/pdf 

ت والتقاليد إ ى جان  التطور، إذ اعتنت بدراسة ايحياة الاجتماعية والثقافية له   املؤسسة كالبنية والعادا

ــير إ ى دراسة  هنا نشير  و  ،1القوانيل الاستعمارية م   البا ما تتعارض مات الاجتماعية التقليدية التي نظامل ـــ بــيـــ

اللغوية  على التقسيمات العرقّية و في االتي ركز  سوسيولوجيا ايجزا ر بخصوص( Bourdieu Pierre)بـــورديـــــو

عن ( Descloitres Robert , Debzi Laïd)العيد دبزي  و روبير ديكلواتر ، ودراسة 2والدينية للمجتم  ايجزا ري 

 . 3ألاسرة الريفية
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
 :تىسنسعى لإلجابة عن ال ساؤل آلا عملمن ختل ه ا الو    

 ؟ليوم إلاقرار بثبات تلك ألانماطما    أصناف ألاسرة ايحضرية ايجزا رية كما حددها املختصول؟ هل يمكننا ايي 

  شهد  املجتم  ايجزا ري؟ ألاسرية بالتغير الاجتماع  ال ي ما مد  تأثر التركيبةيي  

مختلفة تماما عن سابقات ا  انما ألتغير اليوم تركيبات أسرية جديدة؟ و هل يمكننا اعتبارها هل أحدث ه ا ا يي

 ؟امضمونو  شكت 

 : تصنيف ألاسرة حسب بعض املنظرين.-1

 :تصنيف ألاسرة من منظور وظيفي .1-1

 يقول متحدثا عن النظرة التطورية لألسرة، بأل ه   ألاخيرة قد بلغت :  إميل دوركايم.1

 راحل تاريخيةمالشكل الزوج  ن يجة الجتيازها  الشكل العصري ال ي    عليه، أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة التي ، دراسة عينة من ألابحاث الكولونياليإلاشكالية املعرفية للسوسيولوجيا الكولونيالية في الجزائر"محمد  كل ، فرادج ،   -1

جانفي )، 11،  دراسات اجتماعية  ،"إشكالية نم  ألاسرة ايجزا رية  ن "  ،أنظر، سليمال،  دحماني  ،"أنجزت حول نطقة القبا ل 

2112  .) 

-Pierre. Bourdieu. Sociologie de l'Algérie. Paris. PUF. 1974.p12. 2 

3- Robert. Descloitres et  Laid. Debzi.  « Système de parenté et structures familiales en 

aix.fr/Pdf/ -(1963) . p 29. aan.mmsh.univ. Annuaire de l'Afrique du nord». Algérie 

 .كبر  أسفرت عن بروز النو  ايجديد" سوسيولوجية"

التي تختلف عن ألاسرة الزوجية  و )أل ألاسرة النواة بير  فهو آلاخر يداف  عن ه   الفكرة  :تالكوت بارسونز .2

وعلى كل فال ه   النظرية تتحدث . أن ا الشكل السا د وال  ائي للمجتم  ايحديث( بتقليص كبير للالية ألاسرية

 عن الفر ية القطعية للنموذم

 .1ألاسري الوحيد ن  املجتمعات العصرية واملقصود به ألاسرة النووية 

يّميز من وجهة نظره املستقاة من النظرية : فريدريك لو بتي.1 :تصنيف ألاسرة من منظور تطوري.1-2

ى أسرية، وهذا في ذات املجتمع، ويقول أن 
َ
التجريبية البعيدة عن النظرة التطورية بين عدة أصناف أو ُبن

متزامنة في املجتمع  تنوعها مرتبط بتنوع الظروف الاجتماعية، ومن هنا يحّدد ثالثة أشكال أسرية متالزمة و
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 الدولي 

 
 .وروبيألا 

التي يقوم في ا أحد ألابناء بتخليد   عيش جمي  ال كور الاعد زواجهم ن  بيت ألاب و و في ا: نموذم ألاسرة ألابوية . أ

 .2مكانة ألاب

والتي يختار في ا ألاب أحد أبنا ه كوريث مفضل، وه ا ألاخير عند زواجه يبقى ن  بيت : نموذم ألاسرة الستلية . ب

ير  البعع بأل ه ا  و.  ستلمول من حيل إ ى  خر هبات كتعويع حق لهم ن  امليراث ووالديه، أما باق  الورثة فت 

 .3النموذم يتطابق م  ألاسرة املمتدة

 ، 4هو مبني على زوام كل ألابناء خارم بيت الوالدين، أما املمتلكات فتوز  بصفة عادلة و: نموذم ألاسرة النواة . ت

 ألّن ا" الغير مستقرة"هنا  من  سمي ه ا النو  من ألاسرة بي  و

1
 Mostefa, Boutefnouchet. La famille Algérienne quel model. intervention présentée lors 

du 3éme colloque du département de sociologie sur les changements familiaux et les 

.2. Université d’Alger. Alger  collection  leLien21 janvier 2004. -changements sociaux. 20

.2005-2006.p 9-10.                                                                                       

  
2
- 

3
 Boutefnouchet. op.cit. Même page.                                                     

  
4
  Alain Beitone et   Christine. Dollo et autres. Sciences sociales. France.  Ed 

Dalloz.3éme Ed. 2002.p.198.                                               

 .1 مات شكل بوجود الزوجيل وتختفي باختفائ 

ن   تصور  عن ألاسرة والتي وردت زمرمالبنى : كارل زمرمال.1 :تصنيف ألاسرة من منظور القوة.1-3

هو ألامر ال ي مكنه من تصنيفها ختل تطورها التاريخ   على أساس فكرة القوة، و  2"ألاسرة وايحضارة"مؤلفه

 توصل إ ى تحديد ثتثة أنماط ر يسة تمر " النم  املثا  "وباستخدامه . تبعا ملقدار قوت ا مقارنة بقو  باق  املجتم 

 : ب ا ألاسرة ختل دورة تغييرها

أوصياء عن اسمها وأمتكها ألافراد أعضاء ن  ألاسرة بل  ال يكول    من ألاسر،ن  ه ا النو  :أسرة الوصاية . أ

ال يوجد أي تصور يحقوق ألافراد،  و            .ونسب ا، وألاسرة ن  حد ذات ا خالدة الاغع النظر عن وجود ألافراد

ترج  سلطة الزوم  بيرة على أفرادها، وه   ألاسرة لها سلطة كو . فرفاهية الفرد مرتبطة برفاهية ألاسرة كجماعة

ألاب املطلقة لكون ا منبعثة من دور  كوص ي على ألاسرة، ومن مميزات ا التضحية بالنفس ن  سبيل أهداف  و

 .3ايجماعة
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تزداد سلطة  تضعف سلطة ألاسرة على أفرادها و إذ    نو  متطور أو مشتق من ألاو ى، و : ألاسرة العائلية . ب

تيهئ الظروف ملمارسة ايحقوق الفردية لكي يتمكن أعضاؤها  و. من حق ألاسرة ن  معاقبة أفرادهاالدولة التي تحد 

 . من مواجهة سلطة ه   ألاخيرة

ألاسرة وسلط  ا إ ى  ت ناقص قوة تحل الفردية محل ألاسرية وف سابق  ا،  على النقيع من   و :ألاسرة النواة . ت

تتميز بم ه  النفعية أو الل ة، والزوام عبارة عن عقد مدني وليست له القدسية التي كانت له ن   ، و ايحد ألادنى

مشاكل  ية وو تفش ي الفردية مثل ايحركات النس املاض ي مما جعل الطتق أمرا شائعا إ ى جان  أدلة أخر  على

 .4الشباب

_______________________________________ 

- 
1
-Voir.Boutefnouchet. op.cit.  

 2-Carle .Zimmerman. Family and Civilization.New York. Harper and Bros. 1947.  

 .122،121 ،صص ،2119دار ال  ضة العربية،   بيروت، ،ألاسرة والحياة العائلية ،اياو   سناء 4 -3

متناقضة بيل تلك التي تتميز بايحد ألاعلى من ، وجود أنماط زيمرماناملتحمل ن  ه ا التصنيف ال ي اقترحه   

املقصود ب ا النو  الثالث  تلك التي تمثل ايحد ألاشد من الضعف و هو النو  ألاول أي أسرة الوصاية، و القوة و

تتميز بقوة متوسطة مقارنة التي نجد الوسطى أي ألاسرة العا لية  الثالثة بيل ألاو ى و أي ألاسرة النواة، و

 .بالسابقتيل

 :وظيفتها تصنيف ألاسرة من حيث اتساعها، رئاستها و . 1-4

 :ر يسة ثتثة خصا صرت ألاسرة ن  تطورها ب، م1إبراهيم ناصرحس  

وإلاناث واملوا   وألاقرباء  كانت ألاسرة قديما تضم جمي  ألاقارب من ناحية ال كور :من حيث اتساعها.1

ألابناء  ير  ألام و الاتسا  تدريجيا إ ى أل اقتصرت ألاسرة ايحديثة على ألاب و واملتبنيل، ولك  ا بدأت ن  مللمة ه ا

 .املتزوجيل، وذلك ما  عرف باألسرة النووية

إ ى  الر اسة ترميو  لكبير أو ألاب،هو الشيخ أو ا من  القديم أكبر أفرادها، و ألاسرة رأسي: من حيث رئاستها. 2

ن   ةا صارت الر اسة إ ى ال كور من أفراد العا لة و البا ما تكول لآلباء، وشيةا فشي و ،تحقيق النظام والاحترام
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الثقافية، فنجدها تارة  الاجتماعية و الاعع املجتمعات ايحديثة نجدها تخض  لعوامل أخر  م  ا الاقتصادية و

 .ن  حالة أخر  لألخ ألاكبر أو حتى للجد أو للجدة لألم و تارة لألب و 

تكفي نفسها بنفسها ن  مختلف أنشطة ايحياة الاقتصادية  ألاسرة التقليديةانت ك: من حيث وظيفتها. 3

بدأت ه   ألانشطة تتقلص شيةا فشيةا وانتقل الاعضها إ ى مؤسسات  و ،ة والدينية والتربوية والترفي يةوالاجتماعي

 الو يفة البيولوجية نىمعظم املجتمعات ايحديثة الدولة، وصار دور ألاسرة ايحديثة يتلاص ن   أخر  كالقبيلة و

 .، ن  حيل أوكلت باق  الو ا ف إ ى مؤسسات أخر  الو يفة التربوية و

 ألاسرةفريق  خر من الباحثيل  يصنف: تصنيف ألاسرة من حيث الشكل وايحجم.1-5

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .253ص ،2114دار عمار للنشر التوزي ،  ،عمال ،التنش ة الاجتماعية ،صرابراهيم، نا-1

 .من يميز بين ثالثة أنماط بينما يميز آخرون بين أربعة هناك من حيث الشكل والحجم،

قام ختل  ال ييا ألامريكي جورم بيتر ميردو  ترتب  أول محاولة باسم عالم ألانثروبولوج: جورج بيتر ميردوك.1

 سرة تمثل جماعة اجتماعية كونيةتحليله للبيانات أل ألا  نىمجتمعا الاشريا، واستنتج  251ألاربعينيات بمسح شمل 

تتكول من التي  ألاسرة النواة    ظيم ألاسري أنه بامكاننا التمييز بيل ثتثة أنوا   من التن موجودة ن  كل العالم و

تتكول من  التي ألاسرة املمتدة، و ية قد  ساك  م شاص إ ان  أو أكثرن  حاالت فرد زوجته وذري  ما و رجل و

ا من ختل امتداد عتقة الوالدين باالبن املتزوم ال ي  ستمر م  مببعضه تالتيل أو أكثر مرتبطويأسرتيل نو 

 .أحيانا باألسرة املركبة والديه حتى الاعد زواجه، ويسمى ه ا النو 

 تيل أو أكثر مرتبطة بزيجات جماعية، ويجم  بيل  أسرتيل نو تالتي  ألاسرة البوليجاميةثم    

يقوم بدور ألاب ن  أكثر من أسرة نواة فيوحدهم ن   ، إذللرجل املتزوم بأكثر من امرأةكما هو ايحال بالنسبة 

 .جماعة أسرية كبيرة

 :قسم ألاسرة  إ ى أربعة أنوا  فريق  خر و هناك   

 ، وة باملعنى الصحيح لألسرةتسمى ك لك لكون ا أصغر وحدة أسري و :ألاسرة البسيطة وألاسرة النواة أ . أ

 تتألف من الزوم و ،و   أصغر وحدة قرابية ن  املجتم . 1ألاسرة  لكون ا تمثل حجر ألاساس يجمي  أنوا  أنظمة

 .يثةتعتبر النم  املميز للمجتمعات ايحد    معا ن  مسكن واحد، و  قيمول أوالدهما  ير املتزوجيل ي الزوجة و
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يميز ه ا النو  من ألاسر عن  يرها من ألاشكال ألاخر ، هو وجود حس مميز للتعاول يجم  بيل " و هنا  من      

 ، ن  ذات الوقت عن باق  ايجماعات يبعدهم أفراد الوحدة املنزلية و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

، 1دار الكتاب ايجديد املتحدة، ط   ،ليبيا رابلس،  ،الواقع و علم اجتماع ألاسرة بين التنظير  ،حمرأحمد سالم، ألا   -1

 .16،ص2114

 أفراد ألاسرة النواة  شعرول جميعا بأن م يتقاسمول العيش ن  جو عا في متميز يتوج  ف

 .1"ذلك باالنعزال خلف جدار ايحياة ايااصة علي م ايحفاظ عليه من املتطفليل و

 .ي نو  حجم ألاسرة النواة من أسرة صغيرة إ ى متوسطة إ ى كبيرة

تتكول من زوجيل فق  أو شاصيل مرتبطيل برواب  الدم أو القرابة أو التبني  شتركال ن  : صغيرة ويةأسرة نو ييييي 

 .يكونال وحدة اقتصادية سكن واحد و

تزوجيل ال يتجاوز عادة ألاربعة،  عيشول معا تحت املتضم زوجيل وعددا من ألابناء  ير : متوسطة ويةأسرة نو يييييي 

 . شكلول وحدة اقتصادية واحدة سقف  واحد و

 ير متزوجيل،  شكلول (ال يقل عن خمسة)عددا من ألابناء  زوجة و و اتشمل زوج: كبيرة ايحجم ويةأسرة نو ييييييي 

 .2وحدة سكنية واقتصادية واحدة

 عيشول تحت سقف واحد أو ن  بيوت متجاورة، تربطهم ، ثتثة أو أربعةوتمتد عبر أجيال : ألاسرة املمتدة . ب

تتكول ه    ، و متطلبات ا يتعاول ايجمي  من أجل توفير حاجات ألاسرة و و ،رواب  الزوام أو النس  أو التبني

متد ل شمل أخت أوالدهما  ير املتزوجيل واملتزوجيل م  زوجات م وأ فالهم، وأحيانا ت ألام و ألاسرة عادة من ألاب و

ين شر ه ا النو  من ألاسر ن  أقطار الو ن العربي وبعع البلدال  ، و ملة أو العازبة م  أبويه املسنيلألاب ألار 

 .3أمريكا التتينية إلافريقية و آلاسيوية و

سما   ن  رأيه عتقات ألاسرة ايحضرية ايحديثةيناسب  ، نوعا  خر من ألاسرة املمتدة"يوجين لتواك" و يضيف    

 .فيما بي  ا أسر نووية ن  حالة اعتماد جزئي ن يجة ال تتف ه   ألاسرة ت شكل  ، و "ألاسرة املمتدة املعدلة "

 الاعتماد ايجزئي  عني أل أعضاء ألاسر النووية ي بادلول خدمات هامة م  الاعضهمو ه ا   

1
 – Edward. Shorter.Naissance de la famille moderne XVIIIe –XXe Siècle. traduit de 

l’anglais par Serge Quadruppani. Paris. ed du seuil.1977. p254. 
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 19ص. ألاحمر، نفس املرج  السابق -2

 19ص. نفسه   املرج -3

بضرورة الاشترا  )لكون ا  ير مقيدة اقتصاديا  وتحتفمل ألاسرة املمتدة املعدلة بقدر كبير من الاستقتلية،. البعع

 مما يجعلها تختلف عن ألاسرة املمتدة التقليدية( بضرورة القرب ايجغران )أو جغرافيا ( الاقتصاديةن  النشا ات 

1. 

يرتب  ه ا الشكل بنظام تعدد الزوجات، حيث يتألف من الرجل وزوجاته وأ فاله م  ن،  :ألاسرةاملركبة . ت

 .وتشكل وحدة قرابية ن يجة لوجود الزوم كعضو مشتر 

وتتكول ن  الغال  من أسرتيل نوويتيل أو أكثر يرتب  الاعضهما ببعع من ختل خ  ألاب : ألاسرة املشتركة . ث

 .2عادة، وأ ل  ه   ألاسر تتكول من أخوين وزوجات ما وأوالدهما ي شاركول جميعا نفس املسكن

 :قراءة لبعض إلاسهامات -تصنيف ألاسرة الجزائرية .2

 :مصطفى بوتفنوشت  تصنيف.2-1

املركبة  هما ألاسرةيل من ألاسرة، التمييز ن  ايجزا ر بيل نوعيل أساس أنه يمكنل بوتفنوشتمصطفى  ير      

وقد توصل الباحث . التطور من الشكل ألاول إ ى الثاني حصل ألاسرة الضيقة أو البسيطة و  و ،متعددة ألاحجام

ايجزا ر العاصمة، عنابة، )إ ى  ب  ه ين النموذجيل إثر الدراسة التي أجراها على ثتث مدل جزا رية كبر  

، م  3الاقتصادية من ايجزا ر التقليدية إ ى ايجزا ر املعاصرة-الاغرض دراسة وتحليل تطور البنيات العا لية ( وهرال

 :  إ ى نماذم ثانوية  ل من ألاسر يتفرعال بدورهماال ألاساسيال النموذجاالعلم أل ه 

___________________________________________ 

1-
Ethel. Shanas and Gordon .Streib. "Social Structure and the Family. Generational 

382.  -ournal of Marriage andFamily . 28. III ( Aug1966). pp. 380JRelations". 

.                                         www.jstor.org    

دار  ،بيروت ،(ن  علم الاجتما  ايحضري وألاسري دراسة ميدانية ) ألاسرة املتغيرة في مجتمع املدينة العربية،القصيرعبد القادر،   -2

 . 55-53، ص1999،  2ال  ضة  العربية، ط

 .5،  ص1994ية، ديوال املطبوعات ايجامع  ،ايجزا ر ،العائلة الجزائرية، التطور والدصائص الحدي ة، مصطفى، بوتفنوشت-  3

http://www.jstor.org/
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سميت ه   ألاسرة  ، ون  جزا ر ما قبل الاستقتل كال ه ا النو  هو السا د     :ألاسرة املوسعة أو العائلة-1

، نجدها تضم (عدة عا تت زوجية)أبنائ م  إذ تتكول من عدد من ألازوام و ،ك لك ألن ا تتميز باالمتداد ن  ايحجم

يقيمول جميعا  أقارب قريبيل أو الاعيدين كال عددهم يبلغ أحيانا ألاربعيل فردا ون  الاعع ايحاالت أيضا ألاعمام أو 

 .1عند البدو" ايايمة الكبر  "عند ايحضر و"الدار الكبر  "يأوي م سقف واحد وتسمى  و     ،ن  بيت واحد

يؤكد على احترام سيطرة العامل القرابي ال ي  على أساس مبدأ سيادة النزعة ايجماعية و قا مةه   ألاسرة   و    

 عد القا د الروح   و ،  2تحت ر اسة ألاب ال ي يتمت  الاسلطة أبوية مطلقة و ،السكن ن  محل واحد قرب الوالدين

يتمت  بمكانة خاصة تجعله قادرا على ايحفاظ على  شؤون ا، كماتسيير  تنظيم و عود إليه  و  ،للجماعة العا لية

بيل مختلف  ةالزراعيعمال وم بتوزي  ألا يقف ،مبدأ الاكتفاء ال اتيعلى تحقيق  ، و3تماسك ايجماعة املنزلية

،و الاعد 4وحدة إنتاجية واس  تكية  لك تعتبرب يتأكد من حسن تفاهمهم و  و ،ألاعضاء املكونيل للجماعة العا لية

 .5وفاته يحل مكانه الابن ألاكبر أو أحد إلاخوة ذوي الكفاءة

 ة ايجزا رية مميزات ألاسرة ألابوية كما حددها علماء تبعا ل لك، تأخ  ألاسرة التقليديو   

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 36ص.  نفس املرج -1

دار املعرفة   ،القاهرة، (ة التغيرات ن  ألاسرة العربية دراس) علم الاجتماع العائلي ،محمد أحمد، بيومي و عبد العليم، ناصر عفاف -2

 .64،  ص 2113ايجامعية،

 .36صنوشت، املرج   السابق، بوتف -3

4
  -

5
 lahouari. Addi. Femme. famille et lien social en Algérie. in A .Thiebaut.  et M. 

Ladier.   Famille et mutations socio-politiques. l’approche culturaliste à l’épreuve. Paris. 

édition de la maison des sciences de l’homme .2005.p71- 72.  

الاعد زواجها يبقى نسب ا ألبي ا،  و   عا لة أكناتية، النس  في ا ذكوري والانتماء أبوي وحتى املرأة . ألانثروبولوجيا

 نقسام والا  دة حتى يحافمل على امليراث منمن ألاب إ ى الابن ألاكبر عا ، أيينتقل ن  خ  أبوي امليراث  كما أل

 .1ل لك فهي عا لة ال منقسمة
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اجتماعية وثقافية ناتجة عن شروط  النظام ألابوي هو عبارة عن بنية سيكولوجية و"ير  البعع، أل ه ا  و   

يرتب  بنظام اقتصادي تقليدي له  و ،من القيم وألانماط السلوكية ةتاريخية وحضارية نوعية تكونت من مجموع

 2."ليس مجرد خاصية من خصا ص نم  إنتام معيل بالعالم العربي ماعيا حيا وخصوصيته ويشكل واقعا اجت

م  ا السياسة الاستعمارية الفرنسية الرامية إ ى تحطيم التراث  وذم ن يجة للظروف التاريخية،تحول ه ا النمو     

العقاري للمجتم  ايجزا ري التقليدي والاس يتء عليه بتجريد ألاسر من أرا ي ا ثم سياسة الثورة الزراعية 

تحضر إ ى جان  سياسة ال ،التي زادت من تسار  وتيرة التحول الاجتماع  املنتهجة ن  جزا ر ما الاعد الاستقتل و

ألاسري  لم  عد ه ا النم  و  ،حضرية ىلقادمة من ألاوساط الريفية ن  بنوالتي تم بمقتضاها دمج ايجماعات ا

 العمرانية و  نماذمالم  و   الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية ايجديدة،م  ألابوي التقليدي يتوافق 

ادة ال شكل ن  املدينة  من إ ار السكنات الهشة الاجتماعية، فظلت ه   ايجماعات تحاول باستمرار إعالظروف 

تفسح املجال أمام ميتد  التي قامت بانشائ ا لتتحول ب لك تدريجيا إ ى ما  عرف باألسرة املوسعة أو املمتدة و

 . الظروف ايحضرية ايجديدةم  ي ناس  3نم  أسري مغاير

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .36صنوشت، املرج   السابق، بوتف -1

الاجتماعية،  مجلة العلوم إلانسانية و ،" السوسيو ثقافية في املجتمع الجزائري وإشكالية الهويةالتحوالت " ،الطي  العماري   -2 

 ouargla.dz.pdf-www.univ   ،431ص (  2112-2111)، ايجزا ر،صخاعدد  

3-Addi. op.cit. Même page.  

 

 :ويميز الباحث بيل ثتثة نماذم م  ا :العائلة املركبة (1

 . ير املتزوجيلو ألاختف املباشرين  تشمل الزوجيل م  ألاستف و : وديةعا لة مركبة عم . أ

 .م  أقارب جانبييل  ير متزوجيل ل، ير املتزوجي أبنائ ما وتضم الزوجيل  :أفقية عا لة مركبة . ب

املتزوجيل و ير املتزوجيل م  ألاستف وألاقارب  بنائ ماتتكول من الزوجيل وأ  : فقيةأ/ عا لة مركبة عمودية  . ت

 .1 ير متزوجيل ايجانبييل متزوجيل و

http://www.univ-ouargla.dz/pagesweb/PressUniversitaire/doc/05%20Sciences%20sociales%20et%20Humaines/SSP/SSP02/03/SSP0222.pdf
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ن يجة النفصال الوحدات شبه ألاسرية عن اءت ه   ألاسرة ن  الوس  ايحضري ج: ألاسرة الضيقة (2

 الانكما  و لنم  املوس  املنحل مما دفعها لتنقسام ول بديت، و ة املكونة للبناء ألاسري الكل الوحدة ألاصلي

 .2البحث عن مصادر أخر  للعيش حفا ا على ايحماية الاقتصادية ألفرادها

لك  ا متباينة  و ،املباشرين  ير املتزوجيلبنائ ما وبسيطة، تشمل الزوجال م  أ    أسرة أبوية كاألو ىو ه   ألاسرة 

عدد الوالدات وله ا يمكننا  تقليصمنه  عدد ألا فال، إذ يتميز ه ا النم  باالنخفاض ن  معدالت اياصوبة و نى

ذات  و أ فال 1إ ى  4ذات ايحجم املتوس  من  و أ فال  3إ ى  1ذات ايحجم الصغير من  أحجام، م  ا ثتثةفرز 

 ايحجم

 . فت أو أكثر 11إ ى  6الكبير من 

الدراسة إثر  فا مة أوصديق وعلى غرار الدراسة السابقة، توصلت الباح ة :فاطمة أوصديق تصنيف.2-2

في  اعتمدت الباح ة، و سرةألا إلى حصر أنواع 1992و 1993امليدانية التي أجرتها بمدينة وهران ما بين سنة 

في السكن ضمن  الرغبة و  مكان الاستهالك بالنسبة للمبحوثين، مجموعة من املؤشرات م ل تصنيفها على

 جماعات 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 311- 315ص. بوتفنوشت، مرج  سابقمصطفى،  -1

2
- Mostefa .Boutefnouchet.  Système social et changement social en Algérie. Alger. OPU 

.sans année .p39. 

خمسة أنوا  لألسرة،  الباحثة صنفت على ه ا ألاساس، و ب ا الزوجال الطريقة التي تعارف أسرية ممتدة، و

 :اعتمدت ن  ترتيب ا على درجة ترددها وكانت كاآلتي

وألابناء  ير تضم الزوجيل  و :(la famille néo-patriarcale étendue)املمتدة  ايجديدة ألابوية ألاسرة .1

 .املتزوجيل واملتزوجيل وأ فالهم

تضم الزوجيل  و         (: la famille néo-patriarcale réduite) ألاسرة ألابوية ايجديدة املقلصة  .2

 .وألابناء  ير املتزوجيل

 .وتضم الزوجيل وألا فال(:la famille conjugale) ألاسرة الزوجية  .3
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أحد الوالدين أرمل أو  تضم ألا فال و(: la famille conjugale réduite) ألاسرة الزوجية املقلصة .4

 .مطلق

تتكول من الزوجيل وألا فال ويقيمول عند  (:la famille para-conjugale) الزوجية-ألاسرة شبه .5

 .ايحموين الاسب  أزمة السكن

من املؤشرات، كنو  ن  ترتيبه ألنماط ألاسرة على جملة  اس ند الباحث من جهته: تصنيف فوزي عادل..2-3

التجم  العا ل  وعتقات القرابة والتجربة العا فية قبل الزوام وأسلوب اختيار القرين ونم  اياصوبة، ساعدته 

 . بثتث نماذم لألسرة على اياروم

يتواجد ه ا النو  لد  ايجماعات عديمة التنقل جغرافيا، (: le model de l'indivision)نقسامإنموذم الت-1

تك س ي مسألة إلانجاب  الدي الزوم و خصوصية ه ا النو  فارق السن الكبير بيل القرينيل، والسكن م  ومن 

يتم الفصل بيل ايجنسيل  ، كمنتقسيم العمل بيل ألافراد إ ى  واب  صارمة س ند  أهمية بالغة لد  املرأة، و

 .ك شديد على قيمة الشرف

يرتب  ه ا النو  بايجماعات التي عكس النموذم السابق، (: le model de transition)الانتقا    النموذم-2

حراكها الاجتماع ، ويكول الاختيار للزوام مشتر ا بموافقة الوالدين،  الاسب تنقط  عن وسطها الاجتماع  ألاصل  

ويتجه عادة ما يبدي الابن املتزوم الر بة ن  الانفصال عن سكن الوالدين تفاديا للعديد من املشاكل ألاسرية،  و

 . الزوجال إ ى تحديد الوالدات ألامر ال ي ال ينجح ن  معظم ألاحيال

 شي  ه ا النو  وس  الفةة املثقفة ايحاملة للثقافة  :(le model conjugal)الزواج  النموذم .1

 والتكفل ايحرية املطلقة ن  اختيار القرين الفرنسية، ويظهر من ختل تصدر العتقات العا فية قبل الزوام و

والتخطي  لإلنجاب، أما العتقة م   الكل  بجملة املصاريف املرتبطة بتحضيرات القرال والسكن املستقل

له ا ينظر إ ى  الوالدين فلم تعد تديرها العا فة املشبعة باإلحساس بالواج  بل الشعور باإلحسال والشفقة، و

 . 1ه ا النم  على أنه تمرد على العادات والتقاليد

الاعد عرض وجهات النظر الثتثة التي اقترحها الباحثول لألسرة، نتحمل  :ات النظر ال الثةوجهعلى تعقيب 

يؤكدال على انتقال ألاسرة ايجزا رية إ ى أنماط جديدة دول فاطمة أوصديق و مصطفى بوتفنوشتأل كت من 

املنظمة لشبكة العتقات الاجتماعية التي تربطها بأسرة التوجيه،  و                  تعار ها م  القيم التقليدية املسيرة 
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الغري  عن تقاليد وقيم املجتم  على حساب  يقول الاسيادة النم  ألاسري ايحديث و  فوزي عادل نجد بيل

 . النم  القديم

إ ى حصر  2 توصلت إحد  الدراسات ايحديثة :تصنيف ألاسرة حسب إحد  الدراسات الحدي ة.2-4

 Sphinxقامت الباحثة بتوزي  استمارات الاستبيال الاعد أل تم نشرها عبر موق ف سرة ايحضرية، ألا أنماط 

online . الاعد ايحصول على إلاجابات، قامت الباحثة 

 

 39-36،  ص  ( 2112جانفي  ) ايجزا ر،دراسات اجتماعية، ، " في إشكالية نمط ألاسرة الجزائرية" ،دحمانيسليمال، -1

  
2
- Cécile. Perret et  Bernard .Paranque.  « Les nouvelles dynamiques de la solidarité 

intergénérationnelle en Algérie. Une étude appliquée à ses différentes dimensions ». 

Recherches familiales. 10(mars 2011).p9. PDF                                                                       

                 . 

سنة  35رجل تتراوح أعمارهم مابيل  23امرأة و 61جزا ري م  م 93باالحتفاظ باجابات لعينة من ألاشااص تقدر بي

 . متزوجيل 4مخطوبيل و 11زبيل، م  م عا 62فما فوق، 

من أفراد العينة  عيشول عند الوالدين %94,6من املبحوثيل أي ما  عادل   99الاعد الفرز وجدت الباحثة أل 

من  %78,5فردا أي ما  عادل  63وتبيل أل السكن العا ل  ون  معظم ايحاالت يوجد ن  منطقة حضرية وه ا لد  

 .العينة

 أل النتا ج املتوصل إلي ا توح  بوجود تضامن      تر  الباحثة تحليلها للمعطيات و نى     

مرتب   إميل دوركايمحتى داخل ألاسر ايحضرية املحظو ة ر م أل ه ا النو  من التضامن كما عرفه 

لنفس تقاسمهم ل ات الشعور وخضوعهم  ، وقد بررت ذلك بقلة التمايز بيل ألافراد و"باملجتمعات التقليدية

 .1 "القيم واملعتقدات

 ا املادية برزت ن يجة لتغير ألاسرة ألابوية املرتب  بامكانيات الباحثة  حس  ه  األسرة ايحضرية ايحديثة ف    

ضم عدة أزوام يقيمول ن  بيت ت و أسرة ممتدة    هي تميز بيل نوعيل من ه   ألاسر ف ا ل، ومستواها الثقان 

ألاخ ألاكبر أو أي رجل م  م و الوالدين،  لأسرة ر يسة تشم  منعادة مهيكلة تكول  و بكة عا ليةش، و واحد
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ال ي ينجح مهنيا  فاذا كال ألاب قد حافمل على سلطته الشكلّية فال الابن ،بجّد  أو بدخله  عرف بكفاءته و

 .2ر يسا جديدا له   ألاسرة ير بامكانه أل يص

ل جيل ألاجداد وجيل بنية العا لة ايااصة بأفراد العينة ما بي نه باإلمكال تسجيل تطور فابناًء على ما سبق،    

كانت البنية ألابوية ايجديدة املمتدة    الغالبة ن  ايجيل ألاول ن  الوقت ال ي ان شرت فيه بنية  إذالوالدين، 

 .3ألاسرة الزوجية لد  ايجيل الثاني

 الو ني لإلحصاء ب  الديوال : تصنيف  ألاسرة حس  الديوال الو ني لإلحصاء.2-5

____________________________ 

1
-Cecile.Perret. op.cit.p13  

2
-ibid.  p7    

2- 3
-ibidem. p13 

 :نووية و مع عدم التركيز عن كونها ممتدة أأصنافا لألسرة الجزائرية وفق أربعة أنماط (1999احصائيات )

 .أسرة متكونة من زوم وزوجة وأ فال .1

 .بدول أ فالأسرة متكونة من زوم وزوجة  .2

 .أسرة قا مة على أحد الوالدين أم أو أب م  أ فال .3

 .1أسر أخر   .4

إ ى  بومخلوف محمدتصنيف البيوت حس  نفس الديوال توصل الباحث   ى ه ا التصنيف، و إاس نادا  و 

 : من ألاسرة استختص ثتثة أنماط

 .تضم الزوجيل م  أ فالهم إل وجدوا، أو تتكول من أحد الوالدين م  ألابناء: النووية ألاسرة .1

 . البا عتقة دموية تجم  أسرتيل أو أكثر م  احتمال وجود أشااص  خرين وتجمعهم: ألاسرة املمتدة

أو وتقوم على فكرة عيش ألاسرة النووية م  أشااص خارجيل ع  ا : ألاسرة شبه النووية أو امل سعة .2

 .2عيشها    م   خرين لسب  أو  خر
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 :ألاسرة الحضرية الجزائرية املعاصرة، أي نموذج؟ نقاش وتحليل.3-3

ت واسعة ار قد ص و        ، 3اتين  ألاصل، من أسرة زوجية نزحت إ ى املدينة ن  الستين تشكلت ألاسرة ايحضرية 

تمتاز بتقاسم صفة ألابوية  ، وأيضا ستميةاملجتمعات العربية إلا  نى الان شار اليوم ليس ن  ايجزا ر فحس  بل و 

 . م  ألاسرة التقليدية

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ،"القطيعة املستحيلة "واق  ألاسرة ايجزا رية والتحديات التربوية ن  الوس  ايحضري   ،و خرول بومخلوف محمد،  -2 -1

 .123، 122، 119ص،ص ،  2119، 1دار  امللكية، ط  ،ايجزا ر

 3-  Voir l'étude de Fatima. Oussedik. Femmes et fécondité en milieu urbain.Oran. Ed 

CREAD. FNUAP. 1988. 

ن  الاعع قد تضم  محدودي العدد مقارنة باألسرة التقليدية، وكول من الزوم والزوجة وألا فال تت   أسرة أبوية 

 .1لكن بنفوذ محدود ايحاالت الاستثنا ية ايجد وايجدة تحت سقف واحد و

 الاقتصادية، و باتجا  ألاسرة النووية، ومما عزز ه ا الان شار    التغيرات الاجتماعية وتتطور ه   ألاخيرة و     

تغير  أساسا ن  نشوء املدل و املتمثلة السياسية التي  بعت الواق  الاجتماع  ايحضري ايجزا ري و الثقافية و

سيطرة و اختفاء الاعع القيم التي كانت بارزة ن  ايحياة الريفية مثل الزوام املبكر،  انسحاب وو أسلوب إلانتام، 

تركها املجال للنزعة الفردية التي  ، و2قوة الرواب  القرابيةو تفضيل ال كور على إلاناث، و الرجل على املرأة، 

على حساب مصايح آلاخرين لو كال ن  الاعع ألاحيال  بتحقيق مصايحهم الشاصية و تشج  ألافراد على الاهتمام

من أهم املؤشرات  ، واستعصاء حله ن  حاالت كثيرة، وا  بيل أعضائ األاسرة كلها، مما يترت  عنه اشتداد الصر  و

 ال شديد، و ن يجة امتداد مجال حرية ألابناء، واتسا  الهوة بيل آلاباء وألابناء ارتفا  معدالت الطتق على ذلك

العمل وانفتاح  الاستقتل، مما شج  على خروم املرأة إ ى ايحرية و قيم املساواة و على حقوق الفرد بما ن  ذلك

كل ه   . ان شار التعليم الهجرة إ ى املدينة، و املجتم  على العالم، زد إ ى ذلك توس  نظام ايادمات والتو يف و

له ا يصع  اليوم تحديد النم  ألاسري  و ، يرها أخضعت النظام العا ل  املمتد إ ى تحوالت أساسية العوامل و

 مما بات من ،باتت تعصف باملجتم ايحضري للمجتم  ايجزا ري نظرا لدرجة تعقيد  وسرعة عجلة التغيير التي 

 .الصع  التأقلم م  ذلك الكم الها ل من التحوالت

 يمكننا ايحديث ن  ه ا املقام عن أنماط: ألاسري ايجماع  ايحضري ايحديث النم .3-1
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 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .16، ص2112دار الكتاب ايحديث ، ، القاهرة،علم اجتماع العائلة ،رابح، دروا -1

 121ص ،( 1991 ،دراسات عربيةبيروت،  ،" عن ألامومة وألاسرة عند العرب"  ،صايح، دي  فرم هللا-2

املثال إ ى استمرار نشير على سبيل فم  ا ما بدأت تظهر،  و ،م  ا ما ارتب  بنماذم سابقة أسرية حضرية أساسية ،

ه ا بالر م  و 1(الشعور الوالدي وألاسري )والرمزي ( بيت الوالدين)النم  ألاسري ايجماع  ن  شكله املادي  جود و

تقطن ن  بيت واحد لكنه مقسم  العدد أسرة محدودة ار إ ى أل ص، تقلص عدد أفراد  لكنه  ل مواكبا للتغير  من

ل لك  اد عا ل  حر  سمح لألفراد باالنفصال ن  أي وقت أرادوا ذلك، وعلى اقتصه  النم  قوم ي و  ،إ ى شقق

 .2ةبويهنا  من  عتبر ه ا النموذم كشكل جديد لألسرة ألا 

 و ،بيل ألاسرة املوسعة التي تعيد تشكيل نفسها وسطا مكانا التي تأخ  ألاسرة ألابوية أما الشكل الثاني فيظهر م    

ألابناء ال ين من     أسرة تقوم على سلطة أبوية بالتراض ي بيل آلاباء و النشوء، وألاسرة الزوجية التي بدأت ن  

ة أقل إلزاما من ه   ألاسر  أل الو يفة من حيث البنية وو نتحمل              . حقهم تر  البيت العا ل  الاعد الزوام

 .3سابقيلعن النمطيل ال مختلفة أقل تحررية من ألاسرة الزوجية، و   أسرة مستقرة و و بويةألاسرة ألا 

تتميز بانفصالها عن ألاسرة ألابوية وابتعادها الرمزي وايجغران  ع  ا الاشكل : ايحديثة ألاسرة الزوجية ايحضرية.3-2

 سمح لها باالستقتل ال  ائي على املستو  الاقتصادي والثقان  والتربوي، أما عتق  ا م  الوالدين فهي مبنية على 

 ألابناء فيما يمتاز ه ا النو  من ألاسر ب ساوي املراكز بيل الزوجيل من جهة و، و اء ه   الصلة  إبقالر بة ايحرة ن

تقوم ايحياة ألاسرية أساسا على فكرة الديمقرا ية  ، و بدا إلا  تشج  على املبادرة و    بي  م من جهة أخر ، و 

ما يؤثر على موأحرار ن  مشاريعهم ايااصة، م ساوول  تستمر ه   ألاسرة إذ أل ايجمي  له ا وايحرية الشاصية، و

و  كبر ألابناء واستقرارهم الاعيدا عن البيت العا ل  تختفي ألاسرة الوالدية، فاة الوالدين و بمجرد وفاستقرارها 

 له ا سميت

 

_______________________________________________ 

  1- Boutefnouchet. Mostefa . « la famille Algérienne quel  modèle? » op.cit. p15  

2- Ibid. p 16 

 3-Ibidem. p18 
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 .هاؤ أيضا باألسرة الزا لة ألل مدة حيات ا مرتبطة بمدة حياة الوالدين واختفاؤهم  عني اختفا

 لرفع ألاسرة ايجزا رية انفصال أبنائ ا  عود ه ا النم  خاصة: النمط العائلي الحضري الجديد.3-3-3

يضم ه ا النموذم و جيل ألابناء،  صراعا حادا بيل جيل آلاباء و ع  ا عند الزوام مما ينجر عنه ن  أ ل  ايحاالت

ن  الكثير من ايحاالت إ ى جان  الزوجيل وألابناء  ير املتزوجيل، ألابناء ال كور م  م املتزوجيل م  زوجات م وأبنائ م 

بناء على ذلك بامكال  و ،تزوجات م  أزواجهن وأبنائ ن إل وجدوان  حاالت أخر  نجد البنات امل و ،إل وجدوا

 .ألاسرة ايجزا رية التحول إ ى النموذم العا ل  ن يجة لكبر ألابناء وانضمام أحد ألاقارب إلي ا

نعكس التي ت من يقدم  رحا  خر، فاألسرة باعتبارها وحدة اجتماعية تتأثر بالظروف التي تمر ب ا و و هنا       

يمكن لها ن   إذطور دا ري، عن ألاسرة ألام بحركة وت املنفصلةألاسرة الفرعية  من ذلك  هور  و ،على نمطهاذلك 

 و ،أل تكول ن  حالة امتداد م  أسرة ألاب أو أسرة إلاخوة قبل انفصالها ع  ا وتحولها إ ى أسرة نووية املرحلة ألاو ى

 كن يجة له   ايحركية تعيش ألاسرة إ ى حالة الامتداد تلك، ولكن بمجرد زوام أبنائ ا يمك  ا أل تعود من جديد 

 ولها أو  جان تباين ما بيل تلك الفترات من  ثتث مراحل كل م  ا مرتب  بنم  مختلف ومحدد م  إمكانية وجود

 .1تمر ب ا تبعا لدرجة تأثرها بالظروف التي قد قصرها

واستقتل ألاسرة الفرعية عن ألاسرة ألام، نادرا ما  عاد  ما ينبغ  إلاشارة إليه، هو أنه ن  حال انفصالو م   

يمك  ا أل تكول ن  املرحلة ألاو ى من تكوي  ا ن  حالة  له ا تطور دا ري، و تركيب ا، ألن ا تمر ن  تلك املرحلة بحركة و

 امتداد م  أسرة ألاب أو أسرة إلاخوة لتنفصل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ورقة مقدمة ا ى امللتقى الثالث لقسم  ،"نمط ألاسرة الجزائرية ومحدداتها دراسة إحصائّية وتحليل نظري "، بومخلوفمحمد،  -1

-2115،جامعة ايجزا ر، 2ايجزء ، سلسلة الوصل 2114جانفي  21-21 ،ت ألاسرية والتغيرات الاجتماعيةعلم الاجتما   حول التغيرا

 . 119،  ص2111

تبقى محددات  ن يجة تحولها إ ى أسرة نووية، لتعود الاعدها من جديد وم  زوام أبنائ ا إ ى حالة الامتداد، والاعدها 

هك ا توصل الباحث إ ى أنه يمكن لألسرة أل تمر ختل حيات ا     املسؤولة عن ه   التحوالت، و نم  ألاسرة

يحضرية، تبدأ من أسرة فرعية ن  حالة امتداد، يحركة دا رية ن  البيةة اتبعا  بثتث فترات وثتثة أنماط وذلك

تتفر  بدورها إ ى أسرة نووية، و التي بدورها تتحول إ ى أسرة ن  حالة امتداد، و تستمر ه   ايحركة الثتثية 

 .الدا رية
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 ايحضريةير  البعع  أل النو  ألاول يرتب  عادة بالبوادي و ألارياف بينما  غل  الشكل الثاني على املنا ق و    

ان شار النم  املمتد حتى ن  الوس  ايحضري وخاصة لد  ألاسر التي تقطن  بينما نجد من يؤكد على احتمال ،1

 .2ن  بيوت تقليدية على أ راف و واح  املدينة أو ن  بنايات واسعة ذات امللكية ايااصة

روز نم  أسري جديد  شبه التركيبة املمتدة ، أثب ت املتحظات العلمية املتكررة على بو تبعا لوجهة النظر الثانية   

ايااصة و  و هو أكثر ما ين شر داخل املدينة و ن  الاعع املنا ق السكنية آلاهلة بالسكنات الفردية ذات امللكية

 ابق و هو سكن عا ل  واس  يأوي أفراد ألاسرة تحت سقف واحدة  و  شمل   لنوع ألاول فا، التي تتفر  إ ى نوعيل

عدة سكنات فردية ممتدة أفقيا  حديث الان شار مقارنة باألول و يتمثل ن  منزل  يتوز  إ ى  نوع ال انيال، و أو أكثر

خوات م  و يمكن أل نجد ألا        ، كل واحدة م  ا  تأوي أحد ألابناء م  أسرتهشقق أخر   ثمالاشقة الوالدين  ايةبد

، دول ايحديث ؤولية املستفيد ألاصل  ب اكول على مسعلما أل بناء كل شقة و تجهيزها ي، أزواجهن و أبنائ ن أيضا 

 عن حاالت التضامن العا ل  التي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تعدد الزوجات وتأثيره على الاتصال بين ألافراد داخل ألاسرة الجزائرية من وجهة نظر " ،خنساء، تومي  وسامية، عدا كة -1

جامعة ورقلة،  ،2013أفريل  11-9 ،ن  ألاسرةالاتصال وجودة ايحياة  ورقة  مقدمة ا ى امللتقى  الو ني الثاني حول  ،"الزوجة ألاولى 

 manifest. univ-ouargla.dz/pdf.4ص

 .119املرج   السابق، ص ،"نمط ألاسرة الجزائرية ومحدداتها"  ،محمد، بومخلوف -2

 .تكول اختيارية من قبل الوالدين أو إلاخوة

ذلك الستمرار امتدادها ألكثر من جيل واستمرار  قد نطلق على ه ا النو  اسم ألاسرة املمتدة املتحولة و و   

و التي  « virilocalité »الرواب  القرابية م  أفراد ألاسرة الكبيرة  و احترامها يااصية إلاقامة بجان  الوالدين 

تعد من أحد أهم خصا ص ألاسرة املمتدة التقليدية ، ألامر ال ي  شج  على تقوية الرواب  والتواصل الاجتماع  

ذ أن ا إ ،و نظامهاأعدد ألافراد  جان تنبطة من التركيبة الزوجية من أفرادها   لكنه يتميز  بخصا ص مسبيل 

شؤون ا الاقتصادية  م   مال استقتلية  ، و اريعها ايااصةتسيير شؤون ا الداخلية و مش نىوحدة مستقلة ب ات ا 

 .السكن ألاسري عن السكن العا ل  

الديني  ن  عقليات  ل على شدة و أة ألاعراف و العادات و التقاليد و ثقل الواز لعل ه ا الان شار، هو دلي و

 ممارسات م ألاسرية  ر م انفتاح ألافراد على الثقافات وقناعات ألافراد و
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نه أكما . ال ي نعيشه اليوم جتماع و باألخص ن  عصر املعلوماتية و الرقمنة وان شار وسا ل التواصل الا  ،الغربية

ببعع يتقاعدول أو يبلغوا سن الشيخوخة، و هو ما يؤدي  بتقليد رعاية الوالدين حيل  تمسك ألابناء يثبت مد

أو املكونة من أكثر من جيليل أو " املمتدة" ألاسر العربية ايحضرية و م  ا ألاسر ايجزا رية إ ى تنظيمها تحت التركيبة 

 .1من الوالدين وألابناء وألاجداد 

ألاسرة ن  الوس  ايحضري اليوم  لم تعد تكتفي بالتعبير عن العتقات الوثيقة بيل أفرادها أل و نستنتج ب   

و بتجسيد مظاهر   2ما يرافقه من والءات وتوقعات وتراب  املصايح بيل ألاقارب والتضامن والتجديد املستمر و

لعتقات ى الالتزام أكثر بتلك اتساعدها عل متكيفةالزيارات العا لية وتبادلها، بل أححت تبتكر حلوال  كرار بت

 خاصة ن  الوس 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .131، ص1995، 2القبس، طمطاالا  دار  الكويت،، مشكالته و  الشباب العربي ،عزت، حجازي  -1

 .161، ص1995، مركز الدراسات العربية، القاهرة ،املجتمع العربي املعاصر، بحث استطالعي ،حليم، بركات 2-

م   ذلك حتى ن  املدينة الواحدة و كثيرا ما يؤدي الاعد املسافة ايجغرافية  ملقر سكن ألافراد و ، إذايحضري  

باملناسبات  ن  أحسن ايحاالت احيائ اب  فيكتفى صعوبة التنقل الاسب  زحمة املواصتت  إ ى  عف العتقات

 .الدينية أو العا لية

ألاسرة، إال أن ا تكاد تجم  كلها تقريبا  تتخ هاالتصنيفات التي قد ب ايااصةر م وجهات النظر املتنوعة  :خاتمة

بنا ه  نىعلى أل ألاسرة ال يمكن أبدا أل تؤول إ ى مجرد وحدة اجتماعية الاسيطة، بل    نظام مرك  ومعقد 

ن  السياسية التي تعيش  الاجتماعية و وو ا فه، ذو أهداف و ايات، و   شديدة التأثر بالظروف الاقتصادية و

قد يختل توازن ا لك  ا تظل  وو إيجاد  ليات للتكيف، أسسها التنظيمية،  إ ى التعديل من ما يؤدي ب ا م لها، 

  .بقصد  مال استمرارها استقرارها  محافظة على ايحد ألادنى من

رج  أساسا و ب  ا، ال يمكننا ايحديث عن زوال واندثار نم  أسري وان شار نم   خر على حسابه، بل التباين ي   

 . ا ألافراديفالبيةة ايحضرية التي يحيا خصوصيات إ ى 

أما تركيب  ا  و الكثير من و ا فها، فاألسرة باعتبارها ايالية ألاساسية كانت و ال تزال محافظة على  قيم  ا و مكان  ا

 .فقد ترتب  بجملة من العوامل التي أكثر ما ترج   إ ى ايايارات ال اتية و الظروف املو وعية لكل فرد 
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 :املراج -

 1دار الكتاب ايجديد املتحدة،ط، ليبيا رابلس، ، علم اجتماع ألاسرة بين التنظير والواقع املتغير ،ألاحمر، سالم-

،2114  . 

 .1995مركز الدراسات العربية،  ، القاهرة،، بحث استطتع العربي املعاصراملجتمع ، حليم بركات-

ديوال املطبوعات ايجامعية، ،ايجزا ر ، العائلة الجزائرية، التطور والدصائص الحدي ة، مصطفى ،بوتفنوشت-

1994. 

، 1طمركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروت، سوسيولوجيا القبيلة في املغرب العربي، بو ال ، محمد نجي -

2112. minhajcanal.blogspot.fr/2004/09/pdf  

لتقى ورقة مقدمة ا ى امل، دراسة إحصا ّية وتحليل نظري  نمط ألاسرة الجزائرية ومحدداتها، بومخلوف،محمد-

 ،سلسلة الوصل 2114جانفي 21-21 ة،التغيرات ألاسرية والتغيرات الاجتماعي حول  الثالث لقسم علم الاجتما 

 .2111-2115،جامعة ايجزا ر،2ايجزء

القطيعة "واقع ألاسرة الجزائرية و التحديات التربوية في الوسط الحضري ، بومخلوف ،محمد  و  خرول-

 . 2119  ،1ط ،دار امللكية، ايجزا ر، "املستحيلة 

دراسة التغيرات في ألاسرة العربية )الاجتماع العائلي علم  ،و ناصر عفاف، عبد العليم  ،محمد أحمد بيومي-

 . 2113دار املعرفة ايجامعية، القاهرة،،(

تأثيره على الاتصال بين ألافراد داخل ألاسرة الجزائرية من  تعدد الزوجات و، تومي، خنساء وعدا كة، سامية-

 11-9.ة تصال و جودة ايحياة ن  ألاسر ورقة مقدمة ا ى امللتقى الو ني الثاني حول الا ،وجهة نظر الزوجة ألاولى

 manifest .univ-ouargla.dz/pdf.جامعة ورقلة 2113أفريل 

 .1995، 2دار القبس، ط ، الكويت، الشباب العربي ومشكالته، حجازي عزت-

 .2119دار ال  ضة العربية ،، بيروت، ألاسرة و الحياة العائلية، سناء ،اياو  -

         (. 2112جانفي)، 11دراسات اجتماعية،، " إشكالية نمط ألاسرة الجزائريةفي "، سليمال دحماني-

 .2112 ، القاهرة، دار الكتاب ايحديث،علم اجتماع العائلةدروا  رابح، -
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 (.1991نوفمبر )  1، دراسات عربية ،بيروت،" عن ألامومة وألاسرة عند العرب"  ،دي  فرم هللا صايح-

مجلة العلوم إلانسانية ، " التحوالت السوسيو ثقافية في املجتمع الجزائري وإشكالية الهوية"، الطي العماري ،-

 ouargla.dz.pdf-www.univ  ،( 2112-2111)، ايجزا ر، صخاعددجتماعية، والا 

دراسة ميدانية ن  علم الاجتما  ايحضري و ) ألاسرة املتغيرة في مجتمع املدينة العربية، عبد القادر القصير،-

 .1999،  2دار ال  ضة  العربية ،ط، بيروت، (ألاسري 

 .2114، دار عمار للنشر التوزي ، عمال، التنش ة الاجتماعية إبراهيم،ناصر -

1. -.Oussedik. Fatima.Femmes et fécondité en milieu urbain. Oran : Ed CREAD. 

FNUAP. 1988. 

2. -Bourdieu. Pierre. Sociologie de l'Algérie. Paris . PUF.1974 

3. -Descloitres. Robertet Debzi Laid. « Système de parenté et structures familiales 

en Algérie ». Annuaire de l'Afrique du nord. (1963) aan.mmsh.universitéaix.fr/PDF            

                                            -Beitone. Alainet Dollo. Christineet autres. Sciences sociales. 

Paris. Ed Dalloz.3éme Ed.2002.  

4. -Zimmerman. Carle.Family and Civilization. New York. Harper and Bros.1947 

5. -Shorter,Edward,Naissance de la famille moderne XVIIIe –XXe Siècle.traduit de 

l’anglais par Serge Quadruppani.Paris. ed du seuil.1977                                                         

                                                -Boutefnouchet Mostefa. système social et changement 

social en Algérie. Alger. OPU. Sans année. 

1. -lahouari .Addi. Femme. famille et lien social en Algérie. in A .Thiebaut.  et M, 

Ladier. Famille et mutations socio-politiques. l’approche culturaliste à l’épreuve 

.Paris. édition de la maison des sciences de l’homme .2005.                                                   

              . 

6. -Perret. Cécile et Paranque. Bernard. « Les nouvelles dynamiques de la solidarité 

intergénérationnelle en Algérie. Une étude appliquée à ses différentes dimensions ». 

Recherches familiales. 10(mars 2011). PDF 

9. -Shanas. Ethel and Streib. Gordon. "Social Structure and the Family. 

Generational Relations".  Journal of Marriage and Family. 28. III (Aug1966). 

                                                         www.jstor.org 

9. -Boutefnouchet, Mostefa. La famille algérienne quel model. Intervention présentée lors du 3éme colloque du 

département de sociologie sur les changements familiaux et les changements sociaux. 20-21 janvier 2004. Collection le 

Lien Partie2. Université d’Alger.2005-2006.                                                                               

http://www.univ-ouargla.dz/pagesweb/PressUniversitaire/doc/05%20Sciences%20sociales%20et%20Humaines/SSP/SSP02/03/SSP0222.pdf
http://www.jstor.org/
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 العالقات العاطفية و الزواج ضمن التربية ألاسرية املعاصرة

 و بجاية  الجزائر  مدينتيبدراسة ميدانية لعينة من الشباب و أوليائهم 

 فتيحة حراث.د

 هنماذجو  من خصا ص ثقافة املجتم  ،    جزءنطاقهاالعتقات اياارجة عن العتقات ألاسرية و  لإ :تمهيد  

فراد م  قيم ثقافية اندمام ألا ف .نسبيا منصهرة ن  بناء ثقان  يبدو موحدا و    نماذم متباينة و  ،تعددةاملالثقافية 

 .يوفر للباحث مادة بحث مختلفة ألاالاعاد ري نموذجيل ثقافييل أبوي تقليدي و عالمي عص تبدو نىمتباينة 

ندرم ت ، فهيتتدخل التربية ألاسرية ن  توجي ها و  بطها تي أحد ايجوان  اللعتقات الاجتماعية للشباب او تعتبر   

 ه اية بيل ايجنسيل من العتقات العا ف ، و ال تخرمتصادم القيم الثقافية و ربما  منألاالاعاد الثقافية   من

 ،ألافعال التربوية لد  ألاسر باختتف اتجاهات ا فيهتت ب ب  ال   ار النسق الثقان   متعدد النماذمإ ، إلا ار

و انطتقا من ه   املشكلة رأينا بأل ننطلق      ،واعية القيم املت ب بة ألبنائ م فينقل ألاولياء بطريقة واعية أو  ير 

 :ن  دراس نا ه   من ال ساؤالت آلاتية

قات بيل ايجنسيل و القيم العصرية ن  مو و  العتابتعد ألاولياء عن القيم التقليدية باقبالهم على إ ى أي مد     

الفاعليل ن  إلاقبال على ؟ و هل ألابناء بدورهم انفصلوا عن القيم التقليدية باعتبارهم أكثر مو و  الزوام

 ؟ العصرنة

حينما تتعرض املجتمعات التقليدية لصدمة : البناء ال قافي ملجتمعنا بدعم الدراسات السوسيولوجيةـــــ 

Bastideباستيداقف العمدي مثلما اشار إليه التث
عبر الاستعمار مثلما حدث ن  مجتمعنا فال ايالل يصي  كل 1

 دخل على البنية الثقافيةأختل ايحقبة الاستعمارية ، فذلك ألاسرة و ي ب ب التكامل الو ا ف الثقافية بما ن 

ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

1- Bastide.Roger. « Problème de l’enseignement des civilisations et de leurs 

œuvres ». Dans. Gurvitch Georges. Traité de sociologie. PUF. Paris. vol . 2.1960. 

P.318.                       
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 ،بادئ ألامر ثم أر موا على تقبله على حياة ألافراد ال ين رفضو  ن  أثر تدريجياا جديدا، ألاصلية نموذجا ثقافي

 فاذا كانت اختيارات، Weber (1) لفيبره ا الو   يقودنا إ ى نموذم تحليل  يدخل مفهوم الفعل الاجتماع  

ماع  كال فعله تقليديا فال الفعل الاجت و  أعراف ايجماعة التي ينتمي إلي ا و            الاجتماع  تميل لتقاليد الفاعل

دمام م  تلك املرتبطة باالن على نم  حياة تقليدي و ل املحافظةددت ألافعافتع ،العصري بدأ يخص نفس ألافراد

 .نم  دخيل فرض قيما جديدة

فظهرت الفةات املختلفة مثلما  نمية،الت تحقيق  الاعد الاستقتل تنامى الفعل العصري بقرارات سياسية هدفها   

الفةة املحافظة التي  و ،الفةة التقليدية املحافظة املتطرفة التي ترفع كليا التغيير، Camilleri (2)كاميري صنفها 

 الفةة و ، العصرنة بطريقة م ساوية الفةة الوسيطة التي تجم  بيل التقاليد و و ،تقبل بالقليل من التغيير

ا من املوروث التقاليدي و يل من القيم التقليدية  و العصرية املتطرفة التي ال تبقي شيةالعصرية التي تبقي القل

بيل التأرجح صار ، بينما   ير مقبول الاندمام الشامل  حتىت للعصرنة ال يلجا له الكثير و التصدي الثاب، فالديني

فالثقافة نفسها تظاهرة كلية "، تحررهاعربية و  ير العربية الاعد املعيار لد  معظم الدول ال ايجديد و القديم هو 

حركة الثقافة البطيةة    التي تفسر لنا ملاذا تخفق ن  ، فايجيال مهما أصاب ا التغييرتعيد إنتام نفسها عبر ألا 

 .(3)"شعر ب االتي ال ن  قوانينه له ا فللتغير الثقان ، دولة أو ألي جهة ن  فرض ثقافة ماالغال  املحاوالت إلارادية لل

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

1-Gras Alain(Dir.).Sociologie–Ethnologie.Publications de la Sorbonne. Paris. 

2003.pp.106-118.  

2- Camileri Carlel. Jeneusse famille et développement sur le changement socio-culturel 

dans un pays du tiers monde( Tunisie). Paris.C.N.R.S.1973.P23.   

 .35.،ص 2111،  دار الفكر دمشق، ، إلاسالمي –افية في العالم العربياملسألة ال ق(.2111)، ر وال السيد،أحمد برقاوي                                    -2
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من  تحليليا فَسر   (1)انموذجكاميري في ا ار علم النفس الاجتماع  و عبر نظرية استراتيجيات الهوية  ور ف   

 .حالة ايجم  بيل نسقيل قيمييل و كيفية الانتقال بيل القيم من نسق آلخر ختله

 صرا  بيل الثقافة ألاصليةال اشتدادالتثاقف و  على احتداملدول الغربية ا إ ى هوية املهاجرينلكزت دراسته ر  و   

تجم   استراتيجيات فردية لتندمام قد   املهاجرفيتخ رفعته   ألاخيرة و  نتقدو ثقافة املهجر، و قد ت للمهاجر 

 .ه أو ترفضه و كل حالة تشكل لد  املبحوث هوية خاصةت بنى النموذم ايجديد أو تعدل أو  ،بيل النموذجيل

، إذ ركز مغاير يدعى استراتيجيات التثاقف ه ا الاتجا  لكن عن  ريق نموذم تحليل  Berry(2) بيري   دعمو قد     

 تتخ  ه   ألاخيرة استراتيجيات واعية و إذ ا طة و املجموعة املتأثرة بالضغ العتقات بيل املجموعة الضعلى 

 . ير واعية  و تكَول هويات مختلفة الاغرض التخفيف من الضغ  الناتج عن الصرا  بيل الثقافتيل املختلفتيل

هما يحقق ألل جمع لنقا ص التي تحملها كل م  ما،أهمية ايجم  بيل النظريتيل تفاديا ل (3)  عزام أمينأثار  كما    

ساسية لتحليل الظواهر املرتبطة بتعدد أدعا م     بمثابةستويات التحليلية ه   امل، مستويات متعددة للتحليل

 .ة ن  تسيير ايحياة الاجتماعيةتداخل القيم الثقافي ا مصدر النماذم الثقافية ن  مجتمعنا ال ي  عيش ت ب ب

 من بيةات متباينة       و سياقات تاريخية و مكانية حليلنا للعتقات العا فية و ارتبا ها بتربية الاسرة إل ت  

 .من ختله تشايص و تحليل الظاهرة ال   حاولنا يدخل  من ه ا البناء النظري متناقضة، 

مؤسساته،  و  ثرا ن  أجزاء املجتم نسقا مؤ الثقافة تعتبر   :ألاسرة الجزائرية في اطار تغير البنية ال قافيةــــــ 

بظهور  كثف لرموز العصرنة تأثرت ألاسرةبالدخول املم  تأثر املجتم   ، ويةو الترب   ابما ن  ذلك ألاسرة و و يف

 بيل بقيت تتأرجح و ،بيل النم  ألابوي الواس  والشكل النووي البسي  ألسرة املجتمعات ألاوروبية م  أشكال تج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Camilleri. Carmel. Identité et gestion de la disparité culturelle : Essai d’une typologie. Dans 

C. Camilleri.J. Kastersztein. E. Lipianski.H. Malewska‐ Peyre. I. Taboada‐ Léonetti et A. Vasquez 

(dir.).Stratégies identitaires Paris. P U F.1990. p. 85‐ 110. 

2- Berry.J. Acculturation et identité. Dans J. Costa‐ Lascoux. M. A. Hily et G. Vermès (dir.), 

Pluralité des cultures et dynamiques identitaires. Hommage à Carmel Camilleri. Paris. 

L’Harmattan.2000. p 81‐  94. 

3-Azzam Amin. Stratégies identitaires et stratégies d’acculturation. deux modèles. Alterstice. 

Revue internationale de la recherche complémentaires »vol. 2. N.2.Alger.2012. p.103-p.116        
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 عية و  ، و الطتقو الزوام  و دور  ،أدوار الزوجيل و ألابناءف، شكل ن ائي ها علىالشكليل ألن ا لم تعرف استقرار 

بكل  عصريةو تقليدية  ثقافيتيلإ ى الانتماء  اق و  ،على إبراز الواق  ايجديد لألسرة ايجزا رية املتغيرة تعبر املرأة، 

 .مؤثرات ما

يعة م  الثقافة التقليدية ال تعّبر على القط فهيرات م  أّن ا ملفتة للنظر على أّل ه   التغيّ  الهوار   عّدييؤكد و    

، هنا  العديد من املؤشرات الّتي تبّيل دوام الثقافة ألابوية م  ايجزا رية ضات الّتي تمزق ألاسرةضمن التناقف" 

"جاري ايتطور التباي  ا ن يجة 
 (1). 

ن  إلابقاء على الطرق إ ى جا قريناختيار ال أسالي نسبة للكثير من ألاسر ايجزا رية  حدثت تغيرات ن  بالو    

ه م  التغير الاجتماع  لوحات يرة ن  السبعينفحس  دراسات تناولت ألاس، التقليدية
ّ
ريجية إعادة نظر تد تممل بأن

لكن من جهة أخر   ،عامةالزوام  ذلك ما يمّيز  اختيار الشريك  من صتحيات ألاسر،يبقى  إذ، الاختيار للزوامن  

  الا     الّتي( البرجوازية التجارية و الصناعية)إذا كانت املصايح الاقتصادية لد  فةة
ّ

م ، فقد لزوالختيار تنش

ه لتعتراف ب ا صار 
ّ
  ،الاختيار يميل إ ى  الر بة ن  فرض النفس على تقوية الو عية الاجتماعية و إلزام املجتم  كل

تأخ   ارتعا فية، كما أّل فترة اياطوبة صال  لدواعا م  اتظهر ن  مجال الاختيار  فنتحمل أشكاال جديدة بدأت(2)

 .رف بكل حريةاللاطيبيل بالتعقسطا وافرا من الوقت  سمح ختلها 

،  نلألسواق لقضاء حاجياتو   ،لعملالتكوين و ا ول املجتم  خروم الفتيات للتعليم تقبَ م  ايحياة العصرية و     

ي فتح املجال الختتط ايجنسيل 
ّ
راقبة فرص الزوام العا في متاحة لكن حوفمل على امل ل ا صارت"... الش يء ال 

 حوفمل علىكما لبنات العصريات، امراقبة ع رية  خاصةأقو  و ارت ص و   ألاسرية للزوام بل 
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(1) Addi Lahouari. Les Mutations de la société caractéristiques algérienne. famille et 

lien social dans l’Algérie contemporaine. Paris. La Découverte. 1999.P. 86 

(2) Boutefnouchet Mostefa.La Famille algérienne. Evolution  et  récentes. Alger. 

SNED.1982.  
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الكتاب  ا
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ط الدينية و املمارسات التقليدية، حدثت على الشرو  م  إلابقاء. (1)" املهر و جهاز العروس وإجبارية قبول الو   

ام يبّيل أّل احترام إرادة البنت ن  الزو  الهوار   عّدين  ه ا السياق ير  و  ،همها فرصة الزوام العا فيأتغيرات 

ا و عي  ا   (2)حتى وإل كال ذلك ال يظهر بو وح ،بأّل و عي  ا قد تغّيرت
َ
ايحالية لكن ذلك يتضح تماما إذا ما قارن

  .بو عي  ا ن  املجتم  ألابوي التقليدي ن  مجال الزوام 

من هو أّل التأثير الثنائي ال يتم بالتوازي دول أل يحدث تناقضا ن  ألاسرة و  شكل أزمة  ،ما يمكن قوله و    

رفع  و، التقليدي قد يؤدي إ ى أزمة أسريةأسرة محافظة على نظامها  قبلفرفع الزوام العصري من  ،ألازمات

، وك لك رفع تحكم الزوم أو ايحماة قبلبيل الزوجيل إل كال مرفو ا من لصرا  ا إ ى قد يؤدي عمل املرأة

 . ، يؤدي ك لك إ ى أزمة بامكان ا الان  اء باالنفصالماة كقيمة تقليدية ن  زوجة عصريةايح

ه تحت حيتى ال  إّل أّي عا فة نحو الزوجة يج  أل ال تظهر أمام ايجمي :" عّديكما ذكر     
ّ
 يظهر الزوم وكأن

ي  س يء إ ى النظام ألابوي ، الش سيطرت ا
ّ
، فيظهر ا أل  عطي ألمه صورة الرجل القوي ، فاملغارب يحاول دا ميء ال 

إّل  بيعة العتقات ...، وسلوكا عا فيا نحو أمه ، على ألاقّل ه ا ما  علنه أمام الناسنحو زوجته سلوكا خشنا

يقّررال أل تكول الزوجة مس سلمة أمام ايحماة و إذا اختلف الو    ،وقوة الثقافة ألابويةرة الواسعة داخل ألاس

 (3) ." ير مس بعد.. عن ذلك، يكول الطتق 

و تبقى  ،ال   يتم وفق قرارات فردية الزوام عيش وفق قيم تقليدية سعة الّتي تو و ال تقبل عادة ألاسرة امل   

التناقضات و الصراعات التي تواجهها  فصح عنانحتله، فالطتق ين   سب  شيةا فشيةا قد تو منه، مستاءة 

ى فال أجبرت عل ،على الزوام املبني على العا فةال توافق  سرة املمتدة ذات القيم التقليديةاأل النواتية، ف ألاسرة

ه ال يتوافق ثابرة إ ى أل  تتوّصل إ ى ففاّن ا تواصل املاملوافقة ولم تستط  التصدي له 
ّ
، و يكول قيمها م ساه، ألن

ه   التناقضات العاكسة لصرا  القيم املتضاربة ن  الوس  ألاسري    ،هامعهل إذا كال الزوجال يقيمال ايحل أس

 (1) .ي شرب ا ألافراد  من تنشة  م به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

." Stratégies familiales et rôle de femmes" 1-Chaulet Claudine in Femme. famille et 

société  en Algérie. Unité de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle.URASC. 

Laboratoire sur la pratique algérienne du droit.Université d’Oran. 1988.p109.                     

         2-3- Addi (Lahouari) .Op - Cit .pp. 65-66                                                                       

                                            



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  138  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
كل ما نفعله نحن : "التربية بأن ا  جون ستيوارت مل  عرف  :ثنائية النسق القيمي وتعديل مناهج التربية ألاسرية

ما يفعله آلاخرول :" ، ه ا القول بما يل   إحسان محمد الحسن،   و يحلل "من أجل أنفسنا من كمال  بيعتنا 

ا ما نقوم به من جهد لتربية أنفسنا شريطة أل يكول ه ا ايجهد متفق ، ونا لرعاي نا و تقريبنا من كمالنامن أجل

إيصال إلانسال إ ى كمال إلانسانية ل  اية ه ا ايجهد ومحصلته    إد آلاخرين، و أخيرا من حيث الغاية م  جهو 

 (2)" ال ي و   ن   بيعته كانسال

فراد إ ى تنمية كمال أي وصول ألا " الوصول إ ى الكمال " هو  نتحمل ن  التعريف الهدف املؤكد عليه و    

نحو  القيادةتعني  فان ا،  De land-sheer،  دي الند شير  Gilber وجيلبير Vivianeفيفيان حس   و ،إنساني  م

 . (3)هدف

كي تجعل منه لطفل نحو هدف، و الهدف هو الوصول إ ى الكمال قيادة ا ت  ي  و و فالتربية إذل    إرشاد  

 . (4)"شاصية مستقلة 

جتم  إال الفرد ألل كل م تنشةة التي تفرض نفسها علىتربية و جتماعية تخض  لعملية ل اك ساب ألادوار الا إ    

لكل مجتم  .. ".أل  و  ،مكن ن   ال  ألاحيال التصدي لهال ي و  يفرض نفسه على ألافراد بقوة ، ربيةوله نظام ت

درين على أننا ال نستطي  أل نعتقد بأننا قا كما ،ألافراد بقوة ال  ستطا  مقاوم  ايفرض على  نسق من التربية

 .(1)"يج  أل نمتثل إلي ا  أعراف هنا ف، تربية أ فالنا كما نريد
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1- Ben khlil( R). Op.Cit.p. 29. 

 . 33 ،ص2009 الاغداد، دار وا ل للنشر ، علم الاجتماع التربوي،، (إحسال ) محمد ايحسن  - 2

   3.4- De Land -Sheer (Viviane et Gilber ). Définir les objectifs de l’éducation. Paris.  

P.U.F. 1977. p. 31.    



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  139  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
، فمن الناحية التاريخية تعني التربية ن مصطلح التنشةة الاجتماعيةعيرا ال يتميز مصطلح التربية كث" أنه  كما     

يق ، وتعني التربية باملفهوم ايحديث التدري  الرسمي عن  ر با واعيا حتى يتكيفوا م  املجتم تدري  الصغار تدري

كل  ، فكل حدث وصايحا ن  املجتم  اكت املفهومال  عنيال إعداد الفرد ليكول عنصر ف، املتخصصيلاملدرسة و 

، وعلى ذلك تعرف التربية بأن ا تربية رسمية  و تربية  ير رسمية من ثم هنا  ، وجربة يمر ب ا الطفل عملية تربويةت

 (2) ".ه ايجدد ثقافته عموما إ ى أعضا  و ليد املجتم  و عاداته ومهاراته نقل تقا

، ألل ال شابه هو الغال  وارد لكنه  فيف و التربيةالتنشةة   مصطلح و نفهم من ه ا التعريف أل التمييز بيل    

لكن التربية ."  التدري  الرسمي عن  ريق املدرسة واملختَصيل " فالتميز يظهر ن  معنى التدري  ال ي ذكر  خاصة 

، وسواء تعلق ألامر باستعمال كلمة تنشةة أو تربية فاإلنتام على التنشةةلتي ذكرها تدل تماما  ير الرسمية ا

 .الثقان  أو إعادة إنتام الثقافة مؤكد عليه ن  كل مرة 

تام للثقافة  من ثقافة ديناميكية لك  ا ن  وقت الحق ال تبقى مجرد ن ،التربية    التعبير العادي لثقافة ما و "   

 و تقدم ن  الوقت نفسه   ،املجتم  ثقافة ألابوين حتى يتمكنوا من الاندمام الفعل  ن تربية ألا فال الستقبال تيهئ 

  (3) .خاحتياجات ألافراد ن  زمن ما من حركة التاري م املوجودة لتغييرها حتى تتوافق   وسا ل نقد الثقافة ايحرية و

أل نقول بأن ما استعمت التربية فت يمكننا بخاصية معينة  التربية De Land Sheerدي الندشير  ميز و    

 .ل العتبار التربية جزء من التنشةةيبل إل تحليلهما انطبق م  الثقافي، كمرادف للتنشةة

 نربي ملا هو حقيقي و ملا هو جميلننا أالتربية ن  جوهر   عبر عن موقف  اتجا "ففي تعريفهما للتربية  عتبرال أل     

 (1)" .بالتا   فال التربية س ندثر و نه ليس هنا  معيارا أه ا  عني  ،ليهلوصول إلإذا لم يكن هنا  هدف يطمح 
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1
 -Durkheim (Emile) .Education et Sociologie. Paris. PUF. 1980. p9. 

 .169، ص 2113سسة شباب ايجامعة ، مؤ ،  ،القاهرةجتما  ألاسرة ، دراسة ن  علم األاسرة و املجتمع ، ،( حسيل)أحمد رشوال  -2 

                                                     

3- De Land -Sheer (Viviane et Gilber ). Op.Cit. 1977 . p. 31.11.  
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
يدل    نحو ايجميل و ايحقيقي و ايجيد، ألل الاتجاتتميز ببعدها القيمي و املعياري  أل التربية  ا التعريفيبيل ه   

املعنى الاندمام  من ألافضل و ، فالتربية تعني ب  ا يم الثقافية املوجودة ن  املجتم على التفضيل والاختيار ن  الق

تباينة الاتجا  بيل ما هو أفضل  من الاتجاهيل مهداف ألاسر أن هنا يحدث الكثير من التضارب عندما ت باي

 . بل و يحدث التضارب ن  ألاسرة  نفسها بيل الزوجيل أو بيل ايجيليل ،التقليدي و العصري 

 للتربية ن  كل مجتم  تتوافق م  مختلف الطبقات و أل هنا  عدة أنماط  A.Klaussوس لك. أ عتبرو    

ألانساق  و املعتقدات ألاختقية والدينية، ى مستويات مختلفةنتتدخل و  (2) .هداف الاجتماعيةألا تطلبات و امل

، إلاجراءات التأديبية ن  توجيه العمل التربوي  و، شدة العادات و القوانيلو القيمية والانتماء إ ى  بقة اجتماعية، 

 .  (3)و القوانيل ويتعلق ألامر ن  ه ا العمل بالقيم التي تريد ألاسرة ترقي  ا بفعلها التربوي و ك ا العادات

على تربية ثنا ية لكن تطغى في ا ثقافة تقليدية  مظهرو ن  إ ار القيم التي تريد ألاسر ايجزا رية ترقي  ا، يؤكد    

و التي تكثف عند الاحتفال بطقوس  ل الكفالة التي يحاط ب ا ألاوالد،تسه"بأن ا  فير   تستمر ن  التأثير بكل قوة،

ه ا هو هدف التربية  و، إعدادهم للاوض ن  ايحياة وفق شروط نم  ايحياة الاجتماعية التقليديو  الانتقال،

لي ا إال إذا تجري بطريقة تجعل الفرد يقتن  على أنه لن  ستفيد من استمرارية الكفالة التي تعَود عالتي  العا لية

  (1). امتثل ملا ينتظر منه من مواقف و سلو 

دي دامت تتفاعل م  وس  اجتماع  ذو  االا  تقلي ما ها  وال ايحياةءألنه  عتبر بأل ألاسرة تكفل أعضاذلك    

و بما أن ا تقدم الدعم ل وي ا فان ا   ،حتياجات ألافراد وتحقق حماي  متغطي ا مبني على تفاعل شبكة عتقات

 .باملقابل تطلبه م  م

العصرية  التي يربى عن  ريقها  ألابناء ن  إ ار مميز -ن  ه ا إلا ار نموذجا  للطريقة التقليدية  مظهريقدم لنا  و    

 :و يترجم ه ا النموذم ن  النقاط ألاتية نسبيا بيل ايجنسيل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ   ـــــــ

1 - De Land -Sheer (Viviane et Gilber ). Op.Cit. 1977. P27.            

                          2- A. Klauss. Cité Par V. et G. De Land Sheer. Op. Cit. p.33 

3- Belajouza (Michele) et Belkadi Malouia ( Alia) »  La Dimension autorité- permissivité  dans les 

interpersonnelles dans la  Les Relations. in Actes du colloque. » attitudes éducatives parentales

famille maghrébine .Alger. C.E.R.E.S.1989. pp.120-121.                  
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
على إقناعها بأل الزوام تسهر نساء العا لة خصوصا أمها و ربى البنت عامة على فكرة الزوام ت  :تربية الفتاة ــــــــــ 

يةة لك تركز ألام على ت ل ، وسا ل التي تتخ ها من أجل تحقيقهمهما كال السبيل ال ي ت بعه و ال مغز  حيات ا،

ن تعلم تحضير ألاكل و تقديمه ،ثم م بنت على تأدية ألاشغال املنزليةفتدرب ال، جهاز عرسها خاصة ن  مراهق  ا

ألام املحافظة على  كما تواصل، م تقَيم نشا ها و ترشدهاث تحت تصرفها عند  ياب ا، تختبرها بأل تتر  املنزل 

و عند متاالاعة دراس  ا تعتمد تخويفها من أبي ا لت كرها بالشروط التي  ،و تعلمها ألاناقة ن  مراهق  ا ،ع رية ابن  ا

، و كيف يج  ا على ما سوف تعيشه م  أهل زوجهاتطل  ألام ابن  و      ،عندما تكول خارم البيت ل تراعي ايج  أ

وتقنعها بضرورة التعامل املباشر م  زوجها حتى تحافمل ...أل تتعامل معهم حتى تقي حيات ا الزوجية من شرهم 

 (2).ةعلى استقتلية حيات ا الزوجي

تحضا بها أخته حتى يبلغ  لكن كفالته هي نفسها تلك التي ،يولد لهما ابنتهج ألابوان عندما يب: تربية الولد -

 .ن أكثر تسامحا مع الولد ارغم أن ألابو  الرابعة أو الدامسة من عمره موعد ختانه،

غل قد يسهل له تقلد منصب ش ،و يخَبر بأن الفوز املدرس ي ضروري ، شجع الولد على متابعة دراستهيو    

فإن أمه  وعندما يتقدم في السن ،لحياة اليوميةا اتضروري يقوم بشراء، فه العائلييعتمده للقيام بواجب

 (1) .هو تنصح كيفية تعامله خارج البيت بتقترب منه لتخبره  و تكفل له مصاريفه الداصة،

مارهم تتراوح أع ته على عينة من ألابناءتبيل عن  ريق بحث ميداني  أجر  (2)دراسة أخر  لراجية بن علي و فى    

سرح  لتناوب قيم ت عبارة  عن  مار ربية ألاسرية املعاصرة بمجتمعنا صبأل  الت ،ما بيل ستة و اثني عشر سنة

و ال  ،و الغض  تعدل معَر ات إ ى الشعور بالصرا أل البنات لم إ ى نتا ج بحث ا  توصلت إذعصرية و تقليدية،  

املؤشرال ينطبقال أكثر على ألاسر الفقيرة  ذات املستو  الثقان  بل إل  إ ى الرقابة الاجتماعية أكثر من ال كور،

 .املتدني

 ير مختلفة بيل الفتيات و ألاوالد ،فاألولياء يفضلول  أيضا، و    تغَيرت ألاهداف التربويةكما لوحمل بأل    

 فال ن  حيل ، له نفس ألاهمية التى تعطى للزوام مهات تقدرل بأل حصولهن على عملالدراسة للبنات وبعع ألا 

  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

،ص ص،2111،ثالة ،ايجزا ر دار ، ايجزا ر ،مصدر املجابهة، نظرية املواجهة النفسيةعلم النفس الاجتماعي ،مظهر سليمال ، -1-2

139 ،142. 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
ن البيت و العتقات  لك مكان  ا ن  التربية وأهمها التمييز ايجنس ي ن  مجال اياروم مالتأثيرات التقليدية لها ك 

 ش قيم و ت سم بخل  وبتعاالباحثة أل التربية  ن  مجتمعنا استنتجت ،  و ألاشغال املنزليةو  ،بيل ايجنسيل

نالحظ كيف  و بذلك ،لقيم ألاساسية لل قافة التقليديةمع محافظتها على نفس ا ممارسات عصرية وتقليدية

 كانفإذا  ،و الاجتماعية ألاوضاع الاقتصاديةاختالف  و      اختالف الزمن، غيرت التربية ألاسرية لتندمج معت

 .يظهر استمرار ال قافة التقليدية بوضوحيير بارزا التغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .144ييي نفس املرج ، ص1

2- Benali (Radjia).« Education familiale en Algérie entre tradition et modernité ». 

Insaniyat premières recherches II . Anthropologie .Sociologie .Géographie.  Psychologie. 

Littérature. 2005 .pp .27-30.      .C.Oran.R.A.S.C. n29-30 Juillet-Décembre.   

تأثرا الاعدة مال ي أنتج تغيرا ن  التعامل م  ألابناء إناثا و ذكورا ، بية ألاسرية على التغيير ألاسري التر  و تنطوي          

، بمتطلباتهوسا ل إلاعتم مما أعطى الوع  بالواق  العصري و  و  ،الاستقتلية الزوجيةو العمل  و  كالتعليم  عوامل

كثر فأكثر أ سامح، و تشج  الرونة و املألاسر خاصة ايحضرية ، تتصف بلد  الكثير من  ت التربية ألاسريةار ص و 

صف و   ه   القيم ايجديدة ن   استمرار القيم التقليدية فالاستقتلية الشباب، لكن ن  الوقت نفسه على 

فال البعع آلاخر من ألاسر ذات الشكل  سر تحقق القيم العصرية، فاذا كانت استقتلية الاعع ألا واجهةامل

 .الواس  قد  عيش أفرادها ن  صرا  القيم التي تنعكس مباشرة على تربية ألا فال

لثقان   متعدد النماذم ، تت ب   الافعال التربوية لد  الاسر باختتف اتجاهات ا ن  ا ار النسق ا :املقاربة املنهجية 

ي مد   ابتعد ألاولياء عن القيم أفا ى  ،واعية القيم املت ب بة ألبنائ م فينقل ألاولياء بطريقة واعية أو  ير 

لزوام؟ و هل ألابناء بدورهم و  االتقليدية باقبالهم على القيم العصرية ن  مو و  العتقات بيل ايجنسيل و مو 

 كثر الفاعليل ن  الاقبال على العصرنة ن  ه ين املو وعيل؟ أا عن القيم التقليدية باعتبارهم لو صانف

 234بمجمو  ، " بجاية" و"ايجزا ر " من مدينتي تناولنا بالدراسة عينتيل من الطلبة ايجامعييل املتطوعيل    

 . واقتربنا م  م باستعمال تقنية الاستمارة ،91إ افة إ ى أولياء البعع م  م الاعدد ،مبحوثا

تتكول عينة ألاولياء  و، سنة 31و 15ما بيل أعمارهن اإناث  %11,12و   اذكور  %39,31من   وتتكول عينة الشباب

 .سنة 11إ ى أكثر من  41بيل  ماأعمارهم ، اإناث%  52.64و ا،ذكور % 46.25من  
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 الدولي 

 
 :تيةسة امليدانية على النتا ج آلاالدرا أسفرت

املؤسسات عتقات بيل الشباب من ايجنسيل، سواء ن  تسامح املجتم  بوجود  :عالقة الصداقة بين الجنسين 

على علم بتلك  ءألاوليا ، كما أل اهرة  ملحو ة ارت، فصداقة ال كور وإلاناث، صن  العمل،أو التعليمية

عتقة الصداقة بيل ايجنسيل أم  قبول حينما يتعلق ألامر بأبنائ م، هل توصلوا إ ى ، لكن ما هو موقفهم الصداقة

 ؟ السابق ر م الان شار الواس  لها زالت مرفو ة لدي م مثلما كانت عليه ن  ال

تبقى الصداقة بيل إلاناث وال كور لد  املبحوثيل عامة  :مواقف املبحوثين من صداقة أبنائهم مع الجنس ألاخر

على نسبة 67.44%، بتفوق ال كور بنسبة  64.83%انت من قبل  من النظام التقليدي، مرفو ة بنسبة مثلما ك

يظهر بأل ال كور هم أكثر تمسكا بالثقافة التقليدية ن  ه ا املو و  ، ن  حيل ، وهنا  62.5%إلاناث التي تبلغ 

، كما من الفةة التي تقبل بتلك الصداقة،  20%على نسبة ال كور التي تبلغ  25%إلاناث  نسب  ن ترتف  قليت بي

، فيظهر وكأل داقة ايجنسيل ن  حدود شروط معينة من الفةة  التي تقبل بص 12.5%ترتف  قليت أيضا بنسبة 

مال  م ، كول ألابناء عامة  عتبرول أكثر قربا من ألام التي يحدثون ا عن ز ث هن أكثر انفتحا ن  ه ا املو و إلانا

 . ، و تبقى الفةة الرافضة    املميزة للموقفال لهاو ت إلاناث أكثر قبار ألاب ل لك صوصداق  م أكثر من 

سنة  51-41ل ين تتراوح أعمارهم ما بيل فنسبة املبحوثيل ا ،ير ملتغير السن على اتخاذ املوقفهنا  تأث         

ذلك الاشرط، ن  نفس   ين يقبلول ، ونجدها مرتفعة  ك لك بصفة نسبية  من فةة ال 45.16%مرتفعة وتبلغ 

 ، 13.15% سنة بي 11و 51ل ين تتراوح أعمارهم ما بيل تتعداها قليت نسبة املبحوثيل ا ، لكن12.90%السن بي

سنة فما فوق التي يتماش ى   12ل ين تتراوح  أعمارهم  ما   بيل ل او ل الرافضو وتبقى أعلى نسبة يمثلها املبحوث

، فر م التغيير ال ي عا شته بقيت محافظ  ا على قيم التنشةة علي ات أالثقافة التقليدية التي نشم  رفضها 

أوم التغيير نجد قي ما  ت ن أالتي نش( سنة  51و 41ما بيل )تقدمة سنا امل ير ولية    املؤثرة ن  حيل الفةة ألا 

نسبة  ، تبقىترفع الصداقة بيل إلاناث وال كور   41.93%، فم  أل هنا  نسبة من نفس السن تبلغ تأثرت به

 ها عرفت الصداقة م  ايجنس آلاخر فت نس بعد أل ه   ألاخيرة نفس( 45.16%)من املؤيدين أعلى مقارنة معها 

، و حتى ن   ير تلك املجاالت ألل فترة شباب ا توافقت وان شار اسة أو التكوين أو ن  مجال العملن يجة الدر 

 . الظاهرة
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
يظهر التأثير واححا كلما  إذفكرة الصداقة بيل ايجنسيل ،  أكبر على قبول  كما أل ملتغير املستو  التعليمي  تأثيرا    

 90%سجلت لد  ه   ألاخيرة نسبة  إذاملبحوثيل الرافضيل تقل لد   و ،نسبة املبحوثيل املؤيدين للفكرة ارتفعت

لفكرة ، ونسبة من ايجامعييل ه   ا  50% و يؤيد،  28.57% إ ى ن  فةة  ير املتعلميل وبدأت ن  الانخفاض لتصل

عرفت ه   الفةة  ، وقيمها ة ألاكثر تقبت لثقافة العصر  وفالفةة ألاكثر تعليما    الفة، يقبلون ا الاشروط  %21.42

قسطا معتبرا من حياة املبحوثيل  عتقات زمالة   ول فترة الدراسة التي أخ ت خاصة ذو  املستو  ايجامع 

جعل أمر الصداقة بيل ايجنسيل أمرا عاديا وبدي يا حينما  التفاعل م  ايجنس آلاخر دهم على ، فتعو مستمرة

 . مر بأبنائ ميتعلق ألا 

 ما بيل أكثر من يرفع صداقة ألابناء م  ايجنس ألاخر هم ال كور واملبحوثيل البالغة أعمارهمكما لوحمل بأل     

ال  و قبأما ألاكثر . بتدائي و الثانوي الا  ستو  املتوس  و و ير املتعلميل وذوي امل ،سنة فما فوق  12سنة إ ى  11و 51

أما مبررات   ،املبحوثيل ذوي املستو  ايجامع  ، وسنة  51و  41بيل أعمارهم  ما    لواتىاللها  فهن  إلاناث  

 : لاصها فيما يأتىيل  ملواقفهم  فناملبحوث

، ذات ا الصداقة ن  حد و ليست ،الزوامهو  أل الهدف من العتقةتدل على   12.08%املوقف ألاول بنسبة     

قبلول عتقة أخر  مثل ريقة الزوام  يبقى الهدف تقليديا، إذ أن م ال يفر م تبني م للمنهج العصري ن   

 تؤدي ال الصداقة الناتجة عن الزمالة التي ال  ، وية التي ال تؤدي حتما إ ى الزوامالصداقة العصرية ن  الدول الغرب

 .ألاحوال إ ى الزوامن  كل 

ل تأثرهم الواحح بالثقافة العصرية ن  ه ا املو و  و ،  علن املبحوث6.59% ال   نسبته ن  املوقف الثاني و    

التعارف هو نمو "،" لك  بيع  العكس هو ال ي يقلقنيذ"، "ؤكد على  رورة الاختتط التحليل النفس ي ي: "لقولهم 

، فت بد أن م أدركوا ل يو ل وأ لب م جامعو   الفةة متعلمل معظم مبحوثي ه بما أ" . حتى ينمو فكرهم "،" فكري 

 لعوا على رؤيته لتختتط ودور  ن  نمو الشاصية ، والتوازل النفس ي لد  ا دور علم النفس ن  حياة ألافراد و 

يفهم ن  ه ا املجال وسا ل إلاعتم كفيلة ب ثقفحتى  ير املتعلميل   و ،واملراهقيل حس  النظريات الغربيةألا فال 

، و مواق  التواصل إلاذاعية و التلفزيونية الفضا يةعن  ريق ايحصص التربوية املكثفة التي تقدمها القنوات 

لمية السيكولوجية  ن  ه ا املجال، ه    داللة على تبني  ل لك وجدنا املبحوثيل مقتنعيل بالنتا ج الع، الاجتماع 

 .ن  اتجاهها عصرية  تجعلهم  يتخ ول موقفا قيم
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يتأرجح  ال  ،  12.08%املوقف الثالث بنسبة مشتر ة فيمثلول نسيل صداقة ايجل ال ين يقبلول و أما املبحوث   

  .ألاخوة ال تتجاوز الزمالة و التقليدية، بحيث و عصرية ال بيل القيم

 شترط أل ال تخال  أي ، لكن البنت الولد رجل  له ايحق ن  أل يصاح  أي بنت" و هنا  مبحوثول رأوا بأل    

بالنسبة و ، "، لكن ألاوالد ممكنالبنات ال"، "  من درس بايجامعة ، بل تخال، خاصة املدمنيل على املخدراتولد

البنته فهو ال يرفع  سبةنبالو بنات، للط بالنسبة لصداقة أبنا ه ال كور للمبحوث ألاول ال توجد أي شرو 

دراس  م ألل  ، بل  تصاح  الناجحيل ن أل تتجن  مخالطة املنحرفيل   ا م  ال كر، وإنما يض  شر ا ل لكصداق

يجعل إمكانية  ، وإنما  س ثني مباشرة صداقة البناتأما املبحوث الثاني فهو ال  شترط و ، الهدف يبقى الزوام

يدي ال ي ل  عبرال عن التمييز ايجنس ي ال ي يركز عليه املوقف ألابوي التقلاكت املبحوث، و قبول صداقة ال كور 

النظام  نى تكن مقبولة ، لكن ه   املمارسة لملهم ايحق ن  الكثير من املمارسات عطي  يض  كل ثقة ن  ال كور و

 .ةتى وإل وجدت فان ا كانت تتم خفيح ، والتقليدي

،والفةة اياامسة بنسبة  26.67%املوقف الرافع تماما لصداقة ايجنسيل تمثله الفةة الراالاعة بنسبةأما    

   " املبحوثيل من أكد فق  على الدين ، فمن م تربوية مصدرها التقاليد والدين، وتس ند ألاو ى على قي%8.79

، لى التقاليد ، وكانوا ألاكثريةوم  م من أكد ع" ل و نحن مسلم"،" خالفة لتعاليم الدينم"، " ليست من ديننا

وم  م من جم  بيل " احتراما للتقاليد "، " جزا رية تربي نا"، " مرتب  بالتقاليد وشرف ألاسرة" "التقاليد صارمة"

 ".الدين والتقاليد ال  سمحال"ن ، ال خروم عن التقاليد والدي"، "ل و نحن محافظ: "والدين لتبرير رفضه التقاليد

 م أسالي  التمييز بيل ايجنسيلبالتا   تستخد ، والاختتط عبر التربية التقاليد تؤكد على  رس قيم استهجالف    

فيعتبر الفاعليل و حامل  تلك   تعتبر ه   التربية    املثلى لد  املبحوثيل من ه   الفةة ، فاذا حدث العكس ال 

 ."دة مشبوهةعا"و " عادة سيةة"و" تربية سيةة: "ألافكار ذو  

لعمل مقبولة دول مية أو االزمالة البريةة ن  ألاوساط التعليف ن  التقاليد ن  ه ا املو و إ ى جا الدينو  سير      

، فت  سمح بأي عتقة من نو  خاص بيل ابيل ن  أماكن معينة ال تقبل، ن  حيل الصداقة التي تعزل شأدنى شك

، لكن يبقى عن حكم الدين ن  أمور ايحياة منشغليل بالبحثاروا ه ا يبيل أل املبحوثيل ص ال كور وإلاناث و

ي  حالة  يا  الشرف ال ن  الاجتماع  ال ي ينص  على ألاسرة عقابخوفا من ال ركيز على التأثير التقليدي أكبر الت



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  146  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
لك مرتب  ذ: " ، ه ا ما أكد  الاعع املبحوثيليل ايجنسيل حس  الرؤية التقليديةعتقة الصداقة ب  ت دد

 ".بالتقاليد وبشرف ألاسرة

ن املحتمل أل تسبب ا م يرفع مو و  الصداقة بيل ايجنسيل بداف  تفادي املشاكل التيفاملوقف اياامس أما     

ال توجد صداقة بأتم معنى الكلمة بيل : "لك هو ما ذكر  أحد املبحوثيل أهم تعبير عن ذلعل  ، وه   العتقة

:  ق وتأتي جمل أخر   ن  نفس السيا"  نادرا ما تكول إيجابية ، واث دول أل تصل ألشياء أخر  سلبيةال كور وإلان

ألافضل "، " ل هنا  عتقات تؤدي للكثير من املشاك"، " ء بالنسبة لهم لك س يذ"، " حتى أتفاد  املشاكل "

و  ،مسألة الشرف نىتحمل ن   يات ا ما ورد من قبل كل ه   الوحدات  و ، "صداقة إلاناث معا لتفادي املشاكل 

كل   عتقد  لك مافال ذ" دول أل تصل ألشياء أخر   ...ال توجد صداقة : "، فمثلما قيل اياوف من  ياعه

و عية ى  إلتي يفترض أل تؤدي     بعا العتقات العا فية ا"ألاشياء ألاخر   ، والرافضيل دول استثناء

 .مشبوهة، تض  الشرف محل شك و نول 

عتقة  ا إ ىصداقة بيل ايجنسيل خشية تطورهيرفضول ال معظم ألاولياء : العالقات العاطفية لد   الشباب-

 كيف يتعامل لكن ،لي اإصل و املجال ألاسري ،حس  النتا ج املتاملحرمات ن  ، فه   ألاخيرة تبقى من عا فية

 ؟ر مقبوال اجتماعيا ومرفو ا أسريااملو و  ال ي  عتب ه ا م  الشباب

شباب عين نا من سن مختلفة لهم عتقات إل كال للمبحوثيل عتقات عا فية فكال بدأنا بمحاولة معرفة    

، أما نسبة ال كور فتبلغ  53.67%لك تتفوق إلاناث بنسبة أي نصف العينة، و ن  ذ 50%عا فية بنسبة 

كون ن  رل ألاكثر اهتماما ب  ا املو و يبدو أل إلاناث ن  عين نا هن أكثر عا فية من ال كور أو  عتب ، و  %44.18

لزوام املبكر  خوفا من اتربي  ن التي تؤكد على  من ختل  القيم التقليدية ن  املجتم  متعر ات أكثر لضغ

، لكن من جهة ن ذلك ما ملسنا  فعت ن  إجابات ، وإقام  ن عتقات عا فية هو الزوامالقصد من ف ،العنوسة

، بل تردل ام التقليدي ال ي ينظمه ألاولياء، فاملبحوثات ال تردل الزو أيضا تأثير القيم العصرية علي ن أخر  يظهر 

 .لعا فيةعلى العتقات ا زواجا عصريا يبنى

لك يتفوق ن  ذو ،  50% هم، فتبلغ نسب  م أما بالنسبة للمبحوثيل الل ين صرحوا بأنه ال عتقة عا فية ل   

وكال تبرير البعع . ، فال كور هم ألاقل اهتماما46.32%على إلاناث اللواتي تبلغ نسب  ن  55.8%ال كور بنسبة 

، " ليست من ديننا : "ن ا م يرفضول ه   العتقات ويعتبرو م  م ن  ه   الفةة سواء كانوا  ذكورا أم إناثا أن
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، لكن ليدية والدينية التي نشةوا علي امرتب  بالقيم التق فتبرير هؤالء ". ليست من تربي نا"و" ليست من تقاليدنا"و

على أل الفرصة لم تتوفر الاعد فأجابوا بي أكد باق  املبحوثيل    ك ب لك ال يخص سو  القليل النادر، ن  حيل التمس

وه ا  عني بأل هؤالء املبحوثيل من مؤيدي العتقات العا فية وهم ن  انتظار "مستقبت سيكول    " و ''  ليس الاعد "

قبل أل فهم يتريثول الاعع الوقت " فاشلة مغامرات "الفرصة السانحة  والبعع كانت لهم  حس  تصريحات م 

 .يبدؤا من جديد

 ين لهم عتقة عا فية لم يحدثوا أوليائ م عن معظم املبحوثيل ال: غ  ألاوليائهم عن العالقات العاطفية ابال 

 ين حدثوا ألام فق  عن    التي تمثل املبحوثيل ال  27.02%، فةة قليلة تقدر بنسبة 72.97%عتقات م بنسبة 

ل من ه   و املبحوث عتبر  و   ،هم ألاكثر إخفاءف 76.31%نتحمل أل أكثر املمتنعيل هم ال كور بنسبة  ، و عتقات م

، "حرمات الاجتماعية من امل" ألنه " لن يحدث أبدا "، "مستحيل "  بأل ايحديث م  أوليائ م ن  ه ا املو و الفةة 

إل  و ،"أنتظر ترسيم العتقة، حتى أتمكن من ايحديث  ، و"لم يحن الوقت الاعد : "قال البعع و " احتراما لهما"

ا مادامت لم تصل إ ى ها سر ءل إبقاو يفضل مبكثرة ن  املجال ايحضري، إال أن  قات العا فية من شرة وكانت العت

 .الزوام

زوام ، ونتحمل أل أكثر ال نعايحديث  ف لك الاغرض ث ا م  ألام عن العتقة العا فيةالفةة التي صرحت بحدي أما   

التي ترب  البنات باألم تسهل لهن ايحديث عن ألاسرار  ، فالعتقة املقربة28.76%ن إلاناث بنسبة  محدثيل تامل

أحب ا وعتقتي : "  همقول أحده ا ألامر فييحدثول والدات م ن   من ال كور  23.68%نسبة  نتحمل أل  العا فية، و

فاألم  ،"بأل هنا  من يريد  لبي للزوام  الدي  علم تحدثت فق  م  والدتي ، و"قول مبحوثة  ، و"معها جدية 

ل كال مقبت على الثقافة إ ألاب ال ي يواصل إعطاء الصورة ألابوية حتى و   دور الوسي  بيل ألابناء وتلع

، فال ألام املتطلعة على تفاصيل عتقة ابن  ا قبل بأل تكول البنته عتقة لكن ذلك ن  إ ار شرع ي ، والعصرية

لثقافة لكون ن متفتحات على ا  له ا املو و ، ه اات هن ألاكثر تقبت ، فالوالد"يريد أل يطلب ا"بر  أل هنا  من تخ

قل من آلاباء ال ر م أل لهن العصرية
ٌ
ك لك لكون ن  ، وه ا املو و  ترض أل يرفضوا ايحديث ن  ين يفسلطة أ

  .أسمىالبنات كهدف خاصة بناء و ألا تشجعن فكرة زوام 

ل املحدثيل الاعتقات م العا فية من مجمو  املبحوثي 43.33%بنسبة إل: لصديق املقربتعريف والداتهم با -

ذلك  44.44%ال كور بنسبةمن  ، وأ لب م لصديق املقرب أو الصديقة املقربةألام با أي ال  عرفول  " أبدا"أجابوا 
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: أل  و تبرير ذلك ،خفاء ملسا لهم الشاصية من إلاناثال كور أكثر إ تعد مسموحة، ثم ألألل عتقات م لم  

"  نحن لسنا فرنسييل" ،" ليس من مباد نا"،" ليس من ثقافتنا"، "ه ا ليس من ديننا"  "لكيد ال تسمح ب التقال"

ة املعتمدة على القيم    ن يجة التربي ن  الرفعه   الشدة " . احتراما للوالدين"، " مستحيل"، " ه ا محرم"

ة عا فية بقيم عصرية ت يح لها إقامة عتق قبلت إلو املتحمل أل ه   الفةة و  ،التقليدية املدعمة بالقيم الدينية

 محاولةال يصل إ ى ليدية التي تس نكرها فال تحدي ا قيم الثقافة التق و ،القيم الدينية التي ت نانى معهامتجاوزة 

حينما  قدموا   شعروا بالتناقع ال ي  وقعوا فيه، ويبدو بأل املبحوثيل لم   فرض قيمها ايجديدة على ألاولياء

دين أو  يروا ثقاف  م كانوا قد تخلوا عن التقاليد أو ال يل إقام  م  للعتقة  العا فيةح همل ه ا التبرير ، فهل مث

؟ فالتناقع هنا بيل ممارس  م وتربي  م وتبريرهم لرفضهم ، عد دليت على تناوب القيم التقليدية أو جنسي  م

 .ن  موقف  خر تقليدييل و ييللها فهم أحيانا عصر والعصرية ن  حيات م لدرجة عدم إدراكهم الواع  بتداخ

العتقة على حد قولهم ،أي أل "ترسيم "ينتظرول هم ، ف 26.66%بنسبة " ليس الاعد "أما الفةة التي أجابت بي    

الدت ا لقدوم شاب  ، أو تعلم املبحوثة والتي اختارها فتاةرسميا لطل  العني تفاق على الزوام ويتقدم امليتم الا

ال " و" التي سأتزوجها  لست متأكدا بأن ا املرأة: " هنا  من أجاب يتم التعرف الاشكل يقبله ألاولياء، و  ، حتى الطلب

معه  بنيقديم الصديق أو الصديقة ال ي يا ار الزوام هو وحد  ال ي  سمح بتف ،"يوجد شيئ رسمي حتى أقدمه

ألاسرية ن   ، وه ا يدل على أل الرواب تعد  ايحديثودول ذلك يبقى ألامر ال ي إ ى ألام ، شرو  الزوامأو معها م

 .فت وجود للقيم العصرية من ه   الناحية ،ه ا املو و  لم تتعد خ  القيم التقليدية

من مجمو  املحدثيل بتفوق 30%أما الفةة التي أجابت بأن ا عَرفت الصديق أو الصديقة على ألاهل فتبلغ    

، "عرف  ا بوالدتي ألني أريد الزوام م  ا :  "و صرح أحدهم، باألم أو باألختلتعريف كال سواء عامة ا ، وال كور 

عرفته بأخواتي "، "عرف  ا على أختي ألل كل واحدة م  ما أرادت أل تتعرف على ألاخر  " ،"عرفته ليطلبني للزوام "

، ار نية الزوام أو اياطبةرم عن إ نتحمل أل التعريف باألم لم يخ ، و "ننا معتادات على تقاسم أسرارنا البنات إ

تماعية أل  سمح ب ا ذوي السلطة وإال س تأثر مكان  م الاجا فية تعد شيةا  محظورا  ال يج  ألل العتقات الع

تقاسم "ويبقى سرا  فت يتعد  ألاخوات إلاناث تعريف ن   ير إلا ار املسموح بهأما ال ،حسبما تدل عليه إلاجابات

، العكس هو الصحيح  ا، ويأية أنثى عرفت صديقها بأخ ألامر باإلخوة ال كور، فلم نجدلك إذا تعلق  ، ك "أسرارنا 

بيل  مدة على القيم التقليدية لم تساو التربية املعتف ،ليس لإلناث ألل العتقات العا فية مسموح ب ا لل كور و
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ا ركزت على العزل والتمييز بقدر مألاخوات  إلاخوة و بل عتقة حميمية بيللم ت ، ويجنسيل من ناحية التعاملا

 .بي  م

ر م الان شار امللحوظ للعتقات العا فية ن  أوساط الشباب ، فان ا ن   عين نا تتم خفية  هبأن ما سبقنستنتج م   

لألولياء  أو باألحر   احتراما لثقاف  م التقليدية  التي  ترفضها  "  احتراما " عن ألاولياء ، العتبار  حس   املبحوثيل 

أوليائ م  ن  ه ا املو و   ويبقى التواصل بيل املبحوثيل و.  رم إ ار الزوام  وتعتبرها من املحرمات الاجتماعيةخا

حظى بالقبول لد  شبه منقط  إال بنس  قليلة أين يتم  عرض املو و  ن  إ ار مشرو  زوام ال  ير، حتى ي

يبقى  الوس  ألاسري وخصوصا ن  مثل ه ا املو و لك فال ب و  ل تماما، و آلاباء معزول، و يبقى الوالدات فق 

، ه ا إل كال يمكننا ألاسرة عيشول اختيارهم العصري سو  خارمل ال  و محل سيادة القيم التقليدية، فاملبحوث

 . التناقعحالة فعت ايحديث عن اختيار مادامت نسبة معتبرة تعيش 

ملبحوثيل من املحرمات فية الزالت مثلما رأينا لد  أولياء ابما أل العتقات العا  :السماح لألبناء اختيار أزواجهم

، أردنا معرفة مد  تقبل ألاولياء للزوام العصري ايحديث ع  ا سو  ن  إ ار الزوام ، ويرفع هؤالءالاجتماعية

 . اق بيل الشابيل أو مد  رفضهم لهعلى الاتف املبني على العا فة و

اختيار أزواجهم بنسبة ببحوثيل الل ين  سمحول ألبنائ م إناثا وذكورا أعلى نسبة تمثلها فةة املالحظنا بأل    

الزوام  إ ىللزوام الانتقال من شكل التنظيم التقليدي ل على التغيير ن  تد، وه   النسبة العالية  %89.58

التأثر  و ،نماذم ايحياة العصريةب أثره ا يرج  أساسا إ ى الت ، و ختيار ايحر للشريكالعصري املبني على الا 

أساسا ن  عدم التوافق بيل  املتمثلة فتحت املجال للتأثير العصري عوامل أخر  إ ى بايجماعات املرجعية، إ افة 

 .الزوجيل  من الشكل التقليدي ومختلف اياتفات التي وصل إلي ا الكثير

إنييه اختيييار  ، لكيين : "فتمثييل املبحوثييال الليي ال  شييتر ال أل يكييول الاختيييار مرفوقييا بموافق  مييا   2.19%أمييا نسييبة    

تيييار هنييا يييتم تحييت  ييغ  ، فاالخ"لييك يكييول بمييوافقتيأسييمح لهييم باالختيييار ،لكيين ذ"،"رة يجيي  أل أسييتعلم عيين ألاسيي

لقييييييم ا إ يييييى التيييييأثير يمييييييل أكثييييير  لكييييينهييييي ا املوقيييييف يجمييييي  بييييييل القييييييم العصيييييرية والتقليديييييية نييييي   ل واحيييييد، ، املبحيييييوثيل

، فاالتجا  التقليدي  عتبر الزوام عن الشاص املختار ال  ستعلم بحوث ألاول  ستعلم عن ألاسرة و املفالتقليدية، 

فيياملهم لييو كيال املرشيح للييزوام ال  عيبيه شي يء  ، حتيى وهتمييام باألسيرة  عيد ذا أهمييية قصيو  مصياهرة بييل أسيرتيل والا 

 .الر ا عن أسرته
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م  ما صرحتا به من قبل   فال موقفي ما  يتوافق( 2.19%)ملبحوثتال اللتال ال تسمحال باختيار بنات ما لألزوام أما ا

ن مييا ترفضييال فا دامتييا ال تقييبتل التعييارف ، فميياايجيينس ألاخييروهييو عييدم السييماح لألبنيياء بييأل يكييول لهييم أصييدقاء ميين 

 بيييلتمكن الاعيد ميين الفصيل ني  اختييار فانييه ليم يي (1.09%)بينمييا املبحيوث املجيي  بيت أدري ، الشيكل العصيري لليزوام

 .       القبول أو الرفع ن  مسألةم التقليدية أو العصرية القي

 هنيا  الثانيية ني  محتيو  كيل م  ميا  و  تتقيارب الفةية ألاو يى و : لسماحهم ألبنـائهم اختيـار أزواجهـمدوافع املبحوثين 

عليى وحيدات تؤكيد احتيرام املبحيوثيل ألبنيائ م ني  اختييار  56.97%نسيبة تشمل الفةية ألاو يى  بي  ما، و  اختتف الاسي 

إنيييه "إن يييا حييييات م الشاصيييية ، : "كيييل الوحيييدات تسيييير نييي  اتجيييا  موحيييدو  ، م الشاصيييية باختييييار الشيييريك في يييا حييييات

إنييه " ، " املناسيي  لييهإنييه أميير عييادي كييل واحييد يجيي   أل يختييار الشيياص "،" ال أريييد أل أ ييغ  علييي م"، " مسييتقبلهم

حييات م املسيتقبلية تخصيهم  ألل صية ن  اختيار اليزوم أو الزوجيةهنا بايحرية الشا ول املبحوثو يقر  "قرار شاص ي 

لك يظهير بأنيه انفصيل تماميا عين وبي " ألامير العيادي"بم أو الزوجية لك اعتبير أحيد املبحيوثيل اختييار اليزو لوحدهم، بي 

 .هكأل الاختيار ايحر له زمن و، ن  ه ا املو و  ام مهمة ألاسرة التأثير التقليدي ال ي  عتبر الزو 

لهيييم :"ر الوحيييدات تيييرددا الاختييييار ، بيييل وتجعيييل منيييه حقيييا لألبنييياء نييي  أكثييي ميييا عليييى حرييييةدا   19.75%بنسيييبة  و تؤكيييد   

صيييرار عليييى ايحيييق نييي  حريييية هيييو إلا  ن ميييا يمييييز هييي   الفةييية عييين سيييابق  ا، لكييي" ليييك حقهيييم هيييم أحيييراراذ"، " ايحيييق نييي  ذليييك

ربيي  م عليى : "بقولهيا اليديمقرا ي ا عليى الاختييار ايحير وسياالاعع املبحوثيل بأل تربية أبنائ م بني أس يؤكد و  ،الاختيار

ةية ، ال ييرتب  فقي  بمو يو  ، فيالتحرر ليد  هي   الف" أعطيي  م دا ميا ايحريية"، " الديمقرا ية ، ني  حيدود املعقيول 

هيي ا يييدل علييى  ، وألابنيياء علييى حرييية الاختيييار تعييودحييد إ ييى  بيير مراحييل سييابقة  للتنشييةة ألاسييرية،إنمييا بييدأ ع ، والييزوام

ن  حيل أكدت إحد  املبحوثات أل  ،بناء بقرارات ويطل  م  م تنفي هاالاتجا  التربوي العصري، ال ي ال   يقيد ألا 

ة املجتمي  أي ايجزء آلاخر من ثقافي ،ال ي   عترف  به املجتم  "املعقول "، أي " حدود املعقول "الديمقرا ية تأتي ن  

، بييييل تنييييدمج يتعيييد  صييييراحة عليييى القيييييم التقليدييييةت فييييمهميييا كييييال الاتجيييا  عصييييريا فبنيييية علييييى القييييم التقليدييييية ، امل

 .ربية العصرية م  القيم التقليديةالت

حتيييى " ،  مييين التيييوتر نييي  العتقييية الزوجييييةالعييييش الهيييادئ ايايييا تحقييييق التوفييييق نييي   عليييى ،13.95%نسيييبة   و ركيييزت   

ميين و فالكييل يتمنييى السييعادة ألبنا ييه ، ء مسييؤولي  م نيي  حاليية عييدم التوفيييقحتييى يتَحمييل ألابنييا ، و"هييدوء  عيشييوا نيي  

و يبدو ذلك ن  التصريحات لك  يفضلول ن  ه ا املو و  بال ات أل يكول الاختيار لهم حتى يبلغوا السعادة أجل ذ



 1 قضايا اجتماعية معاصرة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  151  

الكتاب  ا

 الدولي 

 
كيي تكيول حياتيه "، " ياء معياآلاخير ويتفيول عليى أشيحتى يحتمل الواحيد "، "حتى  عيش جيدا م  التي اختارها: "آلاتية

، "أحسين"ى  مسيتقبل ، ييؤدي حتميا إ ي"تقاسيم ألاشيياء معيا"بيل الزوجيل و" الاتفاق"، فتوفر "حتى يتفقوا"، "أحسن

حتيى " ،"إل لم يميش ألامير، سييكول اختييار "...ال  عتبر أحدا من ألاولياء مسةوال عن إلاخفاق لكن إل حدث العكس

يرييدول أل يتجنبيوا ليوم  ل و ، فياملبحوث"ليعييش اختييار "، " مليتحمليوا مسيؤوليات"،" كيل املشياكل مي  ألاسيرة يتفادوا 

 .أبنائ م

إل كال يتم أحيانا تحيت  يغ  الاتجيا  العيام للمجتمي  نحيو قضيية ميا،  و  لقيم العصريةإ ى انستنتج بأل اللجوء    

 عليى عتقيي  م مي  ألابنيياء ول تأثيرهيا سييلبا عليى ألافييراد، ونجيد  أحيانيا أخيير  وسييلة لتجنيي  إحيد  الضييغوط التيي يكيي

 .أَزمت العتقات بيل ألاهلكثيرة    ه ا املو و  أد  إ ى  غوطألل اللجوء للثقافة التقليدية ن

نجيييدهما  سيييمحال لألبنييياء  حكم اليييديني نييي  قضيييية اليييزوام، لييي اا عليييى اليييتعليييى اعتمادهييي ركيييزت 2.32%نسيييبة بينميييا     

فيياملوقف جيياء "، "نيي  ديننييا نختييار الييزوم أو الزوجيية"، "إل الييدين  سييمح بيي لك: "م ألل الييدين يؤكييد ذلييكاختيييار ألازواب

 . موافقا لتقتنا  بالقيم الدينية

ا  بيييأل العا فييية لهيييا اليييدور فيييال عاميييل السيييماح لألبنييياء نييي  اختييييار ألازوام هيييو الاقتنييي  2.32%نييي   خييير فةييية بنسيييبة  و   

، م  أل الثقافة العصرية ن  العالم كله  تنظر "ال نستطي  أل نعيش م  من ال نح " ،" إن ا قضية مشاعر: "املحدد

مبحوثيل اثنيل ذكيرا هي ا  لم نجد سو    ير أنناؤكد بقوة على ذلك ، ت و ،إ ى الزوام على أنه أوال انتصار للعوا ف

، لكن يبيدو بيأل مو يو  العوا يف ذلكالثالثة تدل  منيا على  الثانية و و  املو و ، م  أل املوقف ن  الفةة ألاو ى

فميي   ،يييةل تحييت تييأثير القيييم التقليدو   أل يكييول اياييوض فيييه ميين املحرمييات، حسيي  ميا تعييود عليييه املبحوثيي سيتمر نيي

 .،إال أل التغطية على دور  العا فة ن  اختيار ألابناء تعكس التأثيرينحو ن  اتجا  العصرنةأل الاتجا  العام 

 ،هم أزوام املستقبل، سيواء كيانوا   ذكيورا أم إناثياؤ يقبلول بأل يختار أبنا لاملبحوثيعظم مأل  نتحملو مما سبق    

 واا، ويعتبيييرول أل ذليييك مييين حقهيييم، لكييين كييييف يحيييق لهيييم الاختييييار إل كيييانألل لهيييم حريييية الاختييييار التيييي تعيييودوا علي ييي

ل مين الاختييار أنييه و املبحوثي قيد يفهيمو ؟ عا فيية أو عتقية صيداقة مي  ايجينس ألاخير يرفضيول أل تكيول لهيم عتقية

لكيين بينمييا هنييا  ميين يفهييم الاختيييار  اختييارت،قييد ، فييال قبلييت تكييول رأي ييا ايأخيي و  بييألبنيي  م اإذا تقييدم شيياب ياطبيية 

خر ، خاصية إل توليدت عا فية ا عليى اليزوام إل اقتني  أحيدهما بياأل تفقي ثمتعارف شابيل لفترة ما،  على أنهالاختيار 

 و                حتيى يحتميل الواحيد آلاخير "، و"حتى يتفقيوا: " الاعضهم لك بقول لتحليل على ذوحدات ا قد دلت بي  ما، و 
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إن يييا قضيييية "،  "حتيييى  عييييش جييييدا"، "كيييي تكيييول حيييياة أحسييين"،"ا نييي  هيييدوء حتيييى  عيشيييو "، "يتفقيييول عليييى أشيييياء معيييا

حييييييياة الهاد يييييية  وايجيييييييدة و ، فييييييالتلميح للعا فيييييية والاتفيييييياق واي"ال نسييييييتطي  أل نعيييييييش ميييييي  ميييييين ال نحيييييي  "، "مشيييييياعر 

بييييي ا  يتضيييييح أل  ، ودة زمنييييييةتيييييدل عليييييى الاقتنيييييا  باالختييييييار الييييي ي ال ييييييتم سيييييو  إل كيييييال هنيييييا  تعيييييارف ملييييي ألاحسييييين

 .املبحوثيل أجابوا عن السؤاليل بطريقة متناقضة

ملبحوثيل إ يى حتميا بياييؤدي  ،تيارة أخير  بالثقافية العصيرية و ،، والاقتنا  تارة بالثقافة التقليديةثقافتيلبإل التأثر   

خاصية  ، وأزوام املسيتقبل خفيية عي  مهم عليى ؤ يرييدول ني  معظمهيم أل يتعيرف أبنيا كيأن م ، والتناقع ن  املواقيف

لعا فييية الزال ألل تصيدي ثقيياف  م التقليديية ملو يو  العتقيات ايحيييل قيرار اليزوام،  إ يىبيي  م  ، دول مواجهيةبنيات م

 .القيم التقليدية املستمدة مندول جزءا من هيب  م كأولياء لهم يفقتقبلهم لها يجعمفرو ا الاشدة، وكأل 

ار عليييى اختيييي اتفيييق معظيييم املبحيييوثيل :ناســـب لـــزوج أو زوجـــة املســـتقبلاملغيـــر د فعـــل املبحـــوثين أمـــام الاختيـــار ر ـــــــــ 

يكول الزوم املختار أو ، ربما ر بات املبحوثيلم  أل يكول الاختيار  ير متوافق  لكن ربما يحدث و ،ألزواجهم أبنائ م

 فكيف سيكول رد فعلهم ؟  ،يحمتل الصفات التي يفضلول توفر ، أو يحمتل مساوئ يمقتون اال  ملختارةالزوجة ا

حرية ن  ب أعلى نسبة تقبلنتحمل أل  :مناسب ر أبنائهم لشريك حياة غير موقف املبحوثين من افتراض اختيا

ه ا املوقف  عبر كثيرا على  و، 52.74% لم يجدو  مناسبا لهم بي يقتنعوا به و لو أن م لم و ،للزوامختيار الا أبنائ م 

 على احترام الاختيار الشاص ي لألبناء ومن  تدخل ألاولياء ن  حيات م 
َ

تبني املبحوثيل لقيم عصرية التي تحث

بدت إلاناث ن  مواقف سابقة بأن ن محافظات على الاتجا   وإل. الشاصية ، وتنز  م  م كل شرعية ن  ذلك

إ ى ينتهجن ن  ه ا املو و   و  ، 64.58%التقليدي نجدهن ن  ه ا املوقف اخترل الاتجا  العصري بنسبة عالية 

الابن أو البنت، فتعاملهن يمتاز  قبليوافقن على الشريك املختار من إل حصل أن ن لم  التعامل باإلقنا  والنصح

فع التام أما فةة املبحوثيل الل ين صرحوا بأل موقفهم سيكول الر ، خاصة حينما يتعلق ألامر بال كور  التحرر ب

بة أقرب ه   النس و   32.55%فنسبة ال كور مرتفعة  من ه   الفةة  ،هم ن  اختيارهمؤ للزوام إل لم يوفق أبنا

 .إ ى التقاليد من العصرنة

 إلاقنا   ن  ايحوار و تتمثلتستعمل قيما عصرية  على اختيار ألابناء بأن ا و قد صرحت الفةة التي لم توافق    

أما ،  8.33%مرتفعة على نسبة إلاناث البالغة  11.62%نجد نسبة ال كور ن  ه   الفةة  و ،بطال الزوامإل 

رجة الانتماء ، ألل دقبول  أي ال  وفان م لم يفتر وا أي مواجهة  ، 13.18%املجيبيل بت أدري والبالغة نسب  م 
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كثيرا فكرة التناوب بيل الانتماء الثقان   عكس ه ا املؤشر  و  ،ية بصفة عامةللثقافتيل لد  املبحوثيل م ساو 

 ، بحيث رأينا كيف كال اتجا  املبحوثيل للقيمواع  للقيم التقليدية أو العصريةاملزدوم والاختيار الواع  أو الت 

هنا وجود مصلحة ما إنما حس  الاقتنا  ب ، وتأثير الاقتنا  بثقافة معينةتحت التوجه القيمي ال يتم و العصرية، 

 .أو هنا 

النصح  ، و 32.91%الر ا والاقتنا  بنسبة فةات جاءت  :لشريك حياة غير مناسب ألابناءار افتراض اختي

دليل على ه   النسبة املرتفعة  ، و60.75%نسبة  معا تبلغ، 13.92احترام الاختيار بنسبة  و،  13.92%بنسبة

ل يكول الزوام من بأال يرفضول  املبحوثيل سعة من املبحوثيل ن  ه ا املو و ، فمعظمالاتجا  العصري لفةة وا

 يتعاملول م  الو   ب دوء وفهم ، ولياءاملختارة لم يقتن  ب ا ألا  ، وإذا افتر نا بأل الزوم أو الزوجةاختيار ألابناء

ال ولياء ،ألل رفع ألا " اول إقناعهاسأتحدث معها وأح: "و من تصريحات م الاقنا ،و ايحوار  ل و  ستعملو ليونة، 

القرارات ألاحادية والضغ   ابتعدوا عن ال شدد و و رر والاستقتلية، يجدي م  أبنائ م ال ين عودوهم على التح

  ،تعاملول معهم كما عودوهم بايحواريإل لم يقتنعوا بأمر يخصهم   و املراحل التربوية السابقة،  نىاء على ألابن

" ىسأرض "،"ر  وأحمله مسؤولية ه ا الاختيارأقبل باختيا: "معهم أسلوب الر ا والقبول  في بعول وإل لم يقتنعوا 

يريد  اواحد الم نجد سو  مبحوثو حري  م ن  عيش تجرب  م،  لهم الى  أبنائ م بل يتركو لن يضغطوا ع ألولياء، فا

 .همختيار ن  ا ةسؤولي  مءأل يحمل أبنا

حد كبير الفةة السابقة، فايحديث أو إ ى    تشبه  ، والتحليل  من الفةة الثانية على النصحوحدات و تؤكد      

"  :كقولهم ، لكننا ركزنا على التمييز بيل الفةتيل ملا تحمله الوحدات من إ افةايحوار ما هو إال عبارة عن نصح

رتيل، لتدل أكثر على أل تكررت كثيرا مثل هاتيل العبا و ، "أنصح وأتر  لهم القرار"، "أنصح وإذا أصروا أقبل

ق  ف: "بقولهم،  فما بقي لدي م سو  النصح هم  سيرول حس  قرارات مءمقتنعيل مسبقا بأل أبنا ولياءألا 

، خاصة إذا تعلق ألامر عصريةالنصف تربي  م م   أفعالهم التي تتماش ى بردود أولياءهمبناء قد عودوا ، فاأل "أنصح

 .لقيم العصريةتعكس أيضا ابالنصح  الاختيار املرفقة مثل   ه   ، فحريةبقرارات مصيرية 

كل واحد "، "هاحترم رأي: "بقولها تأتي الفةة الثالثة التي تؤكد مباشرة  على احترام التحرر  الاتجا ن  نفس و   

عشت "،"اختيارهم ال  عنيني"، "أنا ال أبا  "، "سأنحني أمام اختيارهم"،"حر ن  ذلكهو "، " عيش ن  استقتلية

نتحمل أل  ، ووايحرية ن  التصرف ، كلها محتويات معززة ل كر الاستقتلية ن  الرأي" حياتي وهم  عيشول حيات م 
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إل لم  ت ستقبل باالختيار حتى و، فهي ر م كل الاحتماال الاقنا  ى النصح وال إ ى ايحوار وه   الفةة ال تلجأ ال إ 

 .اقتناعها بقيمة حرية الاختيار والتصرف التي منح  ا لألبناء يوافق ر بات ا، اعتمادا على 

مال ايحوار ألل استع  ،   ألاكثر تأثرا بقيم الثقافة العصرية املحضةمن ه   الفةة   13.92% بأل  نتحمل  و    

بالتا    عكس عدم الابتعاد عن الثقافة  و، ألابناء قد  عد تدخت ن  حيات م أيجل تغيير ر أوإلاقنا   والنصح من 

غيير الرأي باستعمال محاولة التأثير لت من ختليدية التي تراجعت ن  ه ا املو و ، لكن بقيت  ثارها التقل

، " أنا ال أبا  : "ن  قولها، بينما ه   الفةة ألاخيرة استعملت عبارة تدل على عدم التدخل ال  ائي أسالي  عصرية

 .، وكأل مبدأ الفردانية هو املعلن حس  ه   الوحدات دول أي تمييز بيل ايجنسيل"اختيارهم ال  عنيني "

لك بل تستعمل ك  ا ال تواجه مباشرة ألابناء ب ل ،%11.39بنسبة  فهي تعبر عن الرفعالفةة الراالاعة أما     

، بل تواجه ألابناء سامح إذا لم يتم الاقتنا  برأي الن ت  و   ، "بدبلوماسية" لي  إلاقنا  بالتخل  عن الاختيارأسا

 نتحدث و"، "قبل وأحاول أل أقن  لن أ"، "سأنصح وإذا لزم ألامر سأمن : " بقرار الرفع  وقد قيل ن  ه ا الصدد

لت متمسكة بالقيم الزا ه   الفةةف، ختفا للفةة السابقةو ه ا ، "يقتنعوا سأرفع خاصة م  البنات  إل لم

  ا على ألابناء والتمييز سلط ، وكالقرار ال  ائي ال ي يرج  لها ،بمؤشرات كثيرة دل علي ا محتو  الوحدات التقليدية

أن ا بما  التعديل  منألابناء يأخ  قليت  ، لكن وجود تأثير القيم العصرية إ ى  جانب ا جعل من تعاملها م ايجنس ي

من التحرر  هامشاهنا  فر م سلط  م على أبنائ م  ه علمول بأن ولياءشرة، ألل ألا ال تظهر سلط  ا بصفة مبا

واجهة وصرا ، فينتهجول النهج العصري للوصول تجعلها ن  مو   م و دود أفعال قد توتر العتقة معهمهم ر يمنح

 .هدف تقليديإ ى 

لم   م، فاناالختياربر م سماحهم ألبنائ م  ولياء، فاأل 27.84%بنسبة فهو تقليدي محع الاتجا  اياامس أما      

هو وجود  امللفت لتن با  و، سلط  م املطلقة ليرفضوا الزوام استعملو و ا تنعوا بالزوم أو الزوجة املختارة،يق

،         وا سلط  م على الطريقة التقليديةأ هر  لك  م ن  ه ا املو و  ،مبحوثيل كانوا أكثر ليونة م  ألابناء من  يرهم

ربما كال ه ا الرفع  و" أقول ال بكل صرامة " "لن أقبل أبدا "، "سيكول الرفع التام: "ذلكو من تصريحات م ن  

ولياء عن الرفع الاعع ألا  ، و عبر سابقةيتعلق بقرار مصيري ختفا للموا ي  ال    حماية لألبناء ألل ألامر هناالقا

قليدي املعهود ن  ألاسرة لك هو التصرف التذ ، و"م سأتدخل من أجل مصلح  "، "سوف أبطل الزوام : "بقولهم

 التوجه التقليديأل ر م ، و 5.06%، لكن نسبته  عيفة جدا ال تتجاوز التمرد ىإذا تجرأ أحد ألابناء عل ألابوية
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 م  ا،  لقيم العصريةاوجود   تحملالفةة الراالاعة ن اجاباتال أننا حيل تفحص إ قن  بالرفعامل ير يقابل الاختيار 

 . تعديل لتتتءم م  التغيير ايجاري الاعع الخضعت إ ى  و ربما

لقيم الثقافية مد  الاختتف املوجود بيل ا الشبابب ايااصة قات العا فيةزاء العتإاملواقف تعكس  :خاتمة -

فيعتبر  اهرة  بيعية تستجي  املجتم  الواحد  وجود الاختتف ن  الاتجاهات  من التقليدية و العصرية، أما

، لكن الا طراب يأتي حينما تنصهر ألاسر عبر عتقات النس  أو حينما ينتقل للتغيرات الاجتماعية ايحاصلة

، مثلما رأينا م  الشباب و نفسهماالواحد لدرجة التناقع م   ألافراد عبر مواقفهم من نموذم ألخر ن  املو و 

حوثيل  عيشول  عبر مواقفهم الانتقال بيل القيم بية املب لفأ ،و و  العتقات العا فية و الزوامألاولياء ن  م

حيد يكول أحيانا و  البا ما يتم ذلك التنقل بصفة عفوية  ير واعية و املحر  الو  ، التقليدية و العصرية

التناقع ألل ألافراد عادة ال  سألول أنفسهم عن اختيارهم ه ا لك  م  البا ال يدركول  ،مصايحهم الشاصية

 .التناقعه ا وا قد تجاوزوا الثقان  و إال كان

 :املراجع

 . 2115،ردار وا ل للنش، الاغداد علم الاجتماع التربوي،، إحسال محمد ايحسن-

، مؤسسة شباب ايجامعة القاهرة ،دراسة ن  علم الاجتما  ألاسرة، ألاسرة و املجتمع ،حسيل أحمد رشوال -

2113. 

، 2، ط، دمشق، دار الفكر املعاصر إلاسالمي –العالم العربياملسألة ال قافية في ، ر وال السيد،أحمد برقاوي   -

2111. 

 ،ثالة مؤسسة ،مصدر املجاب ةنظرية املواجهة النفسية الاجتماعية  ،علم النفس الاجتماعيسليمال مظهر، -

 .2111، ايجزا ر
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 أنماط الجريمة في املجتمع الجزائري 

 ،جامعة مستغانم،الجزائر*مصطفى زيكيو

 02يونس معزازي، جامعة البليدة 

التي تضم  و ،جرام العام ن  املجتم  ايجزا ري تسلي  الضوء على  اهرة إلا  ا العملنحاول من ختل ه : تمهيد

فالقسم ألاول يضم جرا م ايحق العام والتي تنقسم بدورها إ ى ايجرا م املرتكبة  د  ،ةثتثة أقسام ر يس

ايجرا م املرتكبة  د السكينة  و ،آلاداب العامة ايجرا م املرتكبة  د ألاسرة و و ،ألاشااص واملمتلكات

 املالية، ايجرا م الاقتصادية و التي تضم و ،اد الو نيوالقسم الثاني يضم ايجرا م املرتكبة  د الاقتص ،العمومية

 . ألاخير فيضم ايجريمة املنظمة الاشتى صورها أما القسم الثالث و

فاحصاءات ا تتميز  ،فاننا نعتمد على مصادر الشر ةن  املجتم  ايجزا ري ايجرا م ه   على توزي   للتعرف و     

اته املتوا عة أل يتمكن  ستحيل على الباحث بامكاني إذ التراب الو ني،رها تغطي كافة املصداقية باعتبا بالدقة و

أعداد القضايا  تزايد هو ي ا من ختل ه   الدراسة تجدر إلاشارة إ ى أل من بيل النتا ج املتوصل إل و ،من جمعها

 . املسجلة وعدد املوقوفيل ن  كل سنة فيما يخص حجم إلاجرام العام ن  املجتم 

نظرا النعكاسات ا السلبية على  استقرار املجتم ، تعتبر ايجريمة من الظواهر التي ت دد أمن و :مشكلة الدراسة

من أعمال قتل تودي بحياة حياة ألافراد سواء كال ذلك على املستو  ايجسدي من ختل ما تسببه جرا م العنف 

من مزاولة حياته بطريقة  كما تفض ي أعمال العنف أيضا إ ى إيحاق عاهة مستديمة تحرم الضحية ،ألافراد

كما ت سب  ايجرا م املرتكبة  د ألاموال إ ى  ربما يحرم من ممارسة عمله ال ي  عتبر مصدر رزقه، و ،عادية

أو  ،موالهم من جراء تعر هم  للسرقة الاشتى صورها أو لتبتزازأضحايا من ختل  يا  بالة إيحاق أ رارا جسيم

الكد يصع  على الضحايا تعويع ما  ب لك سنوات من العمل و تعرض ممتلكات م للتخري  وايحرق فتضي 

تتمثل ن  ايجريمة ا م التي تصي  النسق الاقتصادي ،هنا  أنوا  أخر  من ايجر  و، يحقهم من خسا ر

 ال  رب الضريبي و الرشوة و كاختتس ألاموال العامة وتضايم الفواتير و ،املالية الاشتى صورها الاقتصادية و

اسعة من املجتم  وتحويلها إ ى اياارم ،مما يؤدي إ ى حرمال املجتم  من التنمية وحرمال فةات و  تبييع ألاموال

بالتا   فهي  و نساق املكونة للبناء الاجتماع ،ألا فجرا م الفساد تنعكس ارتدادات ا على جمي  ،من العيش الكريم
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املس ثمرين وبالتا   حرمال الاقتصاد  ألل تعطيل عملية التنمية من شأن ا أل تنفر  ،جرا م أخر   ت سب  ن  

قد أكدت  و ،مما يؤدي إ ى رف  معدالت البطالةخسارة املناص  املوجودة  بل و ،الو ني من توفير مناص  الشغل

 باإل افة إ ى ايجرا م ، ارتفا  معدالت ايجريمة علىل البطالة من العوامل املساعدة العديد من الدراسات بأ

 اهرة     هور مشكتت اجتماعية كان شارايجريمة املنظمة ن  املجتم  من شأن ا أل ت سب  نفال ان شار  ةر و  كامل

و املتاجرة في ا،  ،ألاقراص املهلوسة و  تعا ي املخدرات  م  من جراء تنامي  اهرةإلادمال ن  فةات واسعة من املجت

هم كما تس راء تنامي  اهرة ال  ري ،خزينة الدولة من جاملدعمة من  و ندرة  املواد ذات الاس  ت  الواس  و 

باإل افة إ ى  ال خيرة، الاتجار   ير املشرو  باألسلحة و الاسب انعدام ألامن  ايجريمة املنظمة ن  زعزعة الاستقرار و

 .ألازمات التي تنجم عن تدفق التجةيل ال ين تستغلهم عصابات الاتجار بالبشر

 اهرة ايجريمة من املؤشرات التي تدل على مد  أمن واستقرار املجتم ، وعليه فاننا من ختل ه    تعتبر و     

 :تيآلا سنحاول إلاجابة على ال ساؤل الر يالدراسة س

 هم ن  بروز ه   الظاهرة؟ العام ن  املجتم  ايجزا ري؟ وما    العوامل التي تسما    مستويات  اهرة إلاجرام 

التعرف على مستو   اهرة إلاجرام العام ن  ، تل ه   الدراسةداف التي نصبوا إ ى تحقيقها من خمن بيل ألاه و  

لظاهرة إلاجرام العام ن  التعريف باألنماط املختلفة ،       و وفق املعطيات املتاحة لدينا ا ري،املجتم  ايجز 

 .تحديد الاعع العوامل التي لها صلة بالظاهرة محل الدراسةر، و ايجزا 

مديرية  قبلالتي قدمت لنا من  يحصيلة السنوية للجريمةى ااعتمدنا ن  ه   الدراسة عل :مصادر جمع املعطيات

خلية  قبل املعطيات التي قدمت لنا من،     و إلاحصا يات و ة التاالاعة للمديرية العامة لألمنالشر ة القضا ي

التمثيل البياني  و  منهج تحليل إلاحصا يات،، مستخدميل ملؤسسة الدر  الو ني الاتصال التاالاعة إلاعتم و

تو يح أحجام الظاهرة  الاغرض ألاعمدة البيانيةو ملسجلة ن  ايجزا ر للجرا م الاقتصادية وايجريمة املنظمة ا

         .بطريقة مبسطة

 : أنواع الجرائم موضوع الاهتمام في هذه الدراسة.1

 :يتخص القضايا املتعلقة بيييييي :إلاجرام العام1.1

 جرا م العنف كايجرا م املرتكبة  د ألاشااص وأهمها جريمة القتل العمدي و تضم و  :جرائم القانون العام -

تضم  و، الشتم والق ف والاعتداء على ألاسرة وآلاداب العامة الس  و ال  ديد و ايجرح العمدي و الضرب و
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 الدولي 

 
ومن أهم أنما ها السرقة الاشتى صورها كالسرقة بالكسر والسرقة  ،ك لك ايجرا م املرتكبة  د املمتلكات

تسمى ك لك السرقة بتوفر الظرف املشدد  و ،السرقة باياطف والسرقة باإلكرا  بال سلق والسرقة بالنشل و

و تضم أيضا جرا م ايحق العام  و سرقة تواالا  السيارات وسرقة السيارات والسرقة باستعمال مفاتيح مقلدة،ك

 ألافعال املخلة بايحياء و و من أهم أنما ها الاعتداء على ألاصول، و م املرتكبة  د ألاسرة وآلاداب العامة،ايجرا 

 .تحريع القصر على فساد ألاختق الا تصاب و

م  ا التعريف القانوني ال ي ينص على أن ا كل فعل أو امتنا  يجرمه  ،توجد عدة تعاريف للجريمة :الجريمة -

 .الاجتماعيةفهو كل سلو  يخرم عن القواعد أما التعريف الاجتماع  للجريمة  القانول،

كل فعل من شيأنه املساس باألموال  ىي س  نطاق ايجرا م الاقتصادية إ  قد يمتد و :الجرائم الاقتصادية. 4.1

كما قد  عرقلة سير ه   املؤسسات، و  أموالها،التعدي على مؤسسات الدولة املالية و  و اياط  إلانتاجية، العامة و

 (1).يمتد إ ى الاحتكا  واملنافسة  ير املشروعة وال  رب من دف  الضريبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31، ص2116، جامعة نايف للشؤول ألامنيةرياض، ال ،عوملة الجريمة الاقتصادية، أبو شامة،عباس عبد املحمود

 أكد املشاركول ن  مؤتمر ألامم املتحدة ايحادي عشر ملن   :الجرائم املالية. 5.1

 بأل ه   ايجرا م 2115أبريل من سنة  25العدالة ايجنا ية املنعقد بتاريخ  ايجريمة و

الثقة ن  ألاعمال التجارية فحس  بل تقوض  أيضا الركا ز الضريبية  لبا على ألاجواء الاقتصادية وال تؤثر س

يجرا م تسب  ذكر أل تلك ا و وتعطل التنافس وتتر  أثرا سلبيا  ويل ألامد على الديمقرا ية وايحكم الرشيد،

وثمة عاقبة أخر   ،ر مما تسببه للدول املتقدمةللبلدال النامية حيث الدول املستضعفة بوجه خاص  ررا أكب

 .تسري  النشاط الاقتصادي إ ى خارم النظام املا   الرسمي لتلك ايجرا م    تعطيل نظم الدف  و

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

على ، 2121-19-15تم إلا ت  عليه يوم  15،ص2115بانكو ، ،الجنائيةالحادي عشر ملنع الجريمة والعدالة  مؤتمر ألامم املتحدة

 :الراب 

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CONF.203/18 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 

ه ا النشاط يمارس  و أ لقت علي ا ه   ال سمية ملا تتميز به من دقة وتنظيم كبيرين، :الجريمة املنظمة. 3.1

ي سب  نشا ها ن  إحداث أثار  و نشا ات ا كافة الوسا ل املتطورة،ن   شبكات معقدة تستعمل قبلإلاجرامي من 

تجارة املخدرات واملهلوسات  ايجريمة املنظمة عدة أشكال م  ا تتخ  و مدمرة على اقتصاديات البلد ومقدراته،

الاتجار  و تزوير العملة سواء كانت و نية أو أجنبية،و  ال خيرة، تجارة ألاسلحة وو  ال  ري و  بجمي  أصنافها،

 فاء الشرعية إل مادها على تبييع ألاموال تزداد خطورة ايجريمة املنظمة ن  اعت و، سرقة السياراتو  بالبشر،

 . من ثم استخدامها ن  كافة املجاالت ايحيوية للحياة الاجتماعية و ،       علي ا

لكن بروزها ن  املجتم   و تعتبر ايجريمة  اهرة من الظواهر الاجتماعية السا دة ن  املجتم ، :عوامل الجريمة. 2

عليه  و ،امل تتفاعل فيما بي  ا لتكول ما  سمى بالسلو  إلاجراميليس نتاجا لعامل واحد فق  بل هنا  عدة عو 

أهمها النظرة  دة اعتبارات،فال الباحث يج  أل يأخ  ن  ايحسبال عند دراسة مو و  من موا ي  ايجريمة ع

ما ه ا  و ،ه ا ألاخير يقترل بمبدأ ايحتمية الابتعاد عن مبدأ السببية ألل و ،التكاملية ن  تفسير السلو  إلاجرامي

فاذا  ،من أسباب ايجريمة همال نقول بأل البطالة أو الفقر يصح أبمعنى أنه ال  ،يقودنا إ ى استنتاجات خا ةة

 ه ا ما ي نانى م  الواق   طالة أو ن  حالة فقر  عتبر مجرما،كل فرد هو ن  حالة ب سلمنا ب  ا املبدأ فال

و أرتكاب أفعال  ير مشروعة اجتماعيا ل وال ينساقول إ ى او ناس محترمأألاعظم من البطاليل والفقراء فالسواد 

ألن ا تعبر عن هو العوامل  اب بمصطلح أكثر دقة وعليه يتوج  علينا أل نس بدل مصطلح أسب و ،قانونيا

فاننا سنحاول من ختل  عليه و إلاجرامي،فعل بعع ألافراد إ ى ارتكاب الب تؤد عدة عوامل ، و هنا  النسبية

 .  الضوء على الاعع العوامل التي تسهم ن  الظاهرة إلاجراميةتسلي عمله ا ال

تخلي م عن ألادوار التربوية املنو ة ب م بحكم  إل انسحاب ألاولياء و :ألاسرة وعالقتها بالجريمة والانحراف. 1.2

 وجدكما هو معلوم فال أول بيةة ي و الواجبات ألاسرية من شأنه أل يحدث إحبا ا و يفيا داخل النسق ألاسري،

ن ختل نقل القيم واملعايير م تنشئتهه   ألاخيرة لها من الو ا ف ما يجعلها مسؤولة على   في ا الفرد    ألاسرة،

 يصدر م  م فعلله ا فكل  و ألابناء ،قبل أو النموذم ال ي يحت   به من األولياء هم بمثابة القدوة عليه ف و، إليه

له ا فاننا سنحاول عرض الاعع ألاسالي  الوالدية  و يج  أل يكول محسوبا حتى تتم تنشةة ألابناء تنشةة سوية،

 :نوجزها ن  النقاط آلاتيةانحرافيه  أفعالارتكاب إ ى  بناءعع ألاسر والتي تدف  ببعع ألا اياا ةة السا دة ن  الا

 .يترجم ذلك الشعور ن  ارتكاب ألافعال إلاجرامية و ،اء يؤدي إ ى توليد الشعور بايحقدعدم املساواة بيل ألابن-
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( ألاسرة)مما يدفعه إ ى الانتقام من املحي  الداخل  الضب  الاجتماع  الزا د ال ي يؤثر ن  شاصية الفرد،-

 .(عية التي  عيش في ا الفردالبيةة الاجتما)  اياارج  واملحي

ذلك عن  ريق التقليد  و ،إ ى أفراد ألاسرة" العدو  "انحراف الاعع آلاباء يؤدي ن  الاعع ايحاالت إ ى انتقال ه   -

 أو فساد ألاختق بكل ما تحمله الكلمة من من مظاهر انحراف آلاباء إدمال الكحول أو املخدرات، و ،أو التعلم

 .معاني

   ن  ه و  واهر أخر  داخل ألاسرة أهمها التفكك ألاسري، ومن أهم مظاهر  الطتق، نتجالعنف ألاسري ي-

خر حتى ر ة للتأثر بكل ما يأتي م من آلا بالتا   فهم ع و التي تدلهم إ ى الطريق السوي، ايحالة يفقد ألابناء البوصلة

 . منحرفا لو كال و

فالسلو  إلانساني سلو   إ ى ولوم عالم ايجريمة والانحراف، باألبناءيؤدي  لقراألا مخالطةعدم التحري ن  -

 م أما إذا خالطوا رفاق السوء فان تكول سوية، أفعالهمء للرفاق ألاسوياء فال فاذا كانت مخالطة ألابنا ،متعلم

 .نحرافيةالا  فعالعر ة لتعلم شتى أنوا  ألا 

قد يجعلهم ينساقول ما  خاصة الهواتف املزودة باإلنترنت، تكنولوجية وللوسا ل ال ءألابنااستعمال عدم مراقبة -

من  و بالتا   فهم عر ة لشتى أنوا  ألامراض، و وراء املواق  إلاباحية التي تدف  بالفرد إ ى الانحرافات ايجنسية،

العديد من  وهنا ايجريمة، العصابات التي تحترف  قبلتجنيدهم من  جهة أخر  قد يتم استغتل هؤالء ألابناء و

خر أو  د النفس وخير دليل على ذلك لعبة ايحوت ألازرق ألالعاب إلالكترونية التي تروم للعنف سواء  د آلا 

 .التي تسببت ن  إزهاق العديد من ألارواح تبيل الاعد ذلك أل ألاولياء كانوا  افليل على أبنائ م

إ ى ب املعتمد إليصال املعلومة أو ألاسلو  تقنية،تتعد وسا ل إلاعتم وت نو  بحس  ال :وسائل إلاعالم. 2.2

 و ،أو مقروءة كالصحف واملجتت، عة كاإلذاعة أو مر ية كاملسرح والسينما والتليفزيول فتكول إما مسمو  ،ايجمهور 

و  السياسية،و  الدينية،و  عية،الاجتما ثقافة كل فرد بأالاعادها املختلفة الشك أن ا كلها وسا ل تؤثر الاشكل كبير ن 

سبة إ ى مختلف تختلف من وسيلة ألخر  بالن فهي سرعة تأثيرها،ن   إل اختلفت ن  درجة بل و  و ،الاقتصادية

بل إن ا من أكبر  أسر  الوسا ل إلاعتمية، على أل ألاسالي  السمعية والبصرية تبقى أهم بل و، الفةات العمرية

ل لك فهي سيف ذو حدين فاما أل تو ف  و ألاسرار الكونية، املعرفة و النواف  التي يطل م  ا الفرد على العلم و

ا فتكول أداة لنشر إما أل تو ف سلب و القيم وألاختق، تو يفا إيجابيا ف ستغل ن  التوعية ونشر املعرفة و
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 فعلتحديد معايير ال و ،الصورة يلعبال دورا مهما ن  تثقيف الفرد الصوت وف ، الانحتل الرذيلة والعنف و

ة إليه خصوصا عندما يكول مخططا ل لك ن  إ ار سياسة إعتمية معينة ،وهو ما  عني أل التلفزيول يؤثر بالنسب

ل لك فهنا  من يصفه بالوالد الثالث   عيد تشكيل شاصيتنا من الداخل سلبا أو إيجابا، و ،مقاومتنا مفينا ر 

 (1). و ألام الاعد ألاب

بطل استطا  أل يحقق ما "كأنه  يجري التركيز على عرض املجرم و كما تأتي إلاساءة ن   ريقة عرض ايجريمة كأل

وق  أو استطا  أل ي ،ثروة  ا لة الاعد جريمة سرقة سهلة لم  ستط  أل يحققه  ير  أو استطا  أل يحصل على

ا أن م ب لوا جهودا  ا لة حتى توصلو  و لم  ستطيعوا التوصل إ ى معرفة جريمته، ألن مرجال ألامن ن  حيرة بالغة 

خاصة الشباب امل  ور واملراهق يبدوا ن  صورة بطل  هك ا أمام هؤالء القراء و و إليه ثم استطا  الهرب م  م،

 (2) .ورجل شجا  وذكي ومخاد 

ألاداء الدراس ي  إ ى أل عدم القدرة ألاكاديمية و( Hirchiهيرش ي، )توصل  :املدرسة وعالقتها بالجريمة. 3.2

وجد  و، ا يؤدي الحقا إ ى احتمال انحرافهمن ثم رفع السلطة املدرسية مم و للمدرسة،الضعيف يؤديال إ ى كر  

إلقت   ن املدرسة ألامر ال ي يؤدي إ ىأل الفشل الدراس ي ينتج عنه الا تراب ع( Elliott et Vossإليوت و فوس، )

نحران  يأتي كعملية تكيفية اعتبر الباحثال أل ه ا السلو  الا  و من ثم سلو   ريق الانحراف،  عن الدراسة و

ملواجهة الفشل الدراس ي ال ي أد  إ ى إلاحباط مما يدف  بالتلمي  الفاشل إ ى تشكيل اتجاهات سلبية تجا  

من ثم تبني سلوكا بديت يخدم ه   الاتجاهات م  أقران م املنحرفيل بحثا عن  و تجا  كل ما ترمز إليه، املدرسة و

م بحيث يؤازر الاعضهم البعع بالدعم والثناء على القيام بالسلو  املنحرف تعويضا عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاعتراف به

  (3). الثناء الل ين لم يجدوهما ن  الا ار الاجتماع  العادي الدعم و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .2115، دار الكت  املغربية رباط،ال ،الوجيز في اسس علم إلاجرام، اقر ورو،سميرة (1)

 .14ص.2111، دار املؤلف، ، بيروتإلاجرام إلاعالمي تأثير مشاهد العنف على السلوك إلاجرامي ،بو جهجهة،نجتءأ (2)

 .134، ص1994، الدار العربية للعلوم بيروت، ،أمراض املجتمع ،شكر،جتل ود   (3)
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 الدولي 

 
لمحاصيل ألاساسية كالقمح ثبت أل ارتفا  ألاسعار بالنسبة ل :ا في الجريمةمالدخل وأثره تقلبات ألاسعار و. 4.2

املواد الغ ا ية ألاساسية كايابز ال ي ثبت أل العامل ينفق نصف دخله للحصول عليه  عقبه زيادة معدالت  و 

 كما أل زيادة جرا م السرقة،

فيزداد عر ها ويقل انتاجها فيستغني أرباب  ،املنتجات الصناعية يخفع الطل  علي ا أسعار املواد الغ ا ية و

لد  العمال ألاجر الشهري  خفاضقد ثبت أل ان و، ملؤدية إ ى ايجريمةنشأ البطالة ات العمل عن العمال و

دول أل يصطح  ذلك  و ،عليه أساسا ن  معيش  ا دول أل توفر لهم الدولة ما  عو هم ه ا النقص ينعتمدوامل

  (1) .م  ا السرقة يجريمة وخاصة جرا م ألاموال وإ ى اعار السل  الضرورية أد  أس بانخفاض

 (:2013مديرية الشرطة القضائية،)إلاجرام العام في الجزائرظاهرة  . 3

  في أخر الدراسة   انظر :حجم جرائم القانون  العام في املجتمع الجزائري . 1.3

 (2012- 2003) توزيع جرائم القانون العام في الفترة مابين(: 01)جدول رقم 

 و أل هنا  تصاعدا ن  عدد القضايا املسجلة ايااصة بجرا م ايحق العام،( 11)ايجدول رقم  عطياتمتوحح    

نتحمل أل نسبة ايجرا م املرتكبة  د ألاشااص على املستو  الو ني ف ،ذلك حس  ايحصيلة السنوية للجريمة

 املجتم  ايجزا ري  ه ا ما يبيل حجم العنف ال ي اس شر  ن  و من قضايا إلاجرام العام،% 55تقدر بحوا   

 وما ينجر عنه من أثار سلبية  تؤثر على تماسك النسيج الاجتماع  من ختل ما يخلفه

من ناحية أخر  من ختل التكلفة الباهظة التي تق  على  و من ححايا ن يجة الن شار ه   الظاهرة ن  املجتم ،

أما فيما يخص ايجرا م  ،ى املؤسسات العقابيةناملخصصة للتكفل باعادة تربية هؤالء املجرميل  ميزانية الدولة و

 ذو النو   من ايجرا م  يوجد إجما  بأل ه ا و  ،املرتكبة  د املمتلكات ف شكل جريمة السرقة أحد أهم أنما ها

  .عتقة  وثيقة باألزمات الاقتصادية التي يمر ب ا املجتم 

حيث تكول معدالت ايجريمة مرتفعة يكول أنه  (Robert wodson) ن  نفس السياق ذه  روبرت وودسول  و  

 يتمثل ه ا الضعف ن  إهمال املشاري  الاقتصادية ايحيوية وارتفا  معدالت البطالة، و ،البناء الاقتصادي  عيفا

  :إ ى أل أهمية العوامل الاقتصادية ن  الداف  إ ى ايجريمة بقوله (Ray Gefferey)ذه  جيفري راي  و

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  .121، ص1993، ايجامعيةديوال املطبوعات  ،ايجزا ر ،املوجز في علم إلاجرام والعقاب ،مينا،نظير فرم (1)
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
ليوم بالتحليل الاقتصادي  عرف ا ار ايجريمة و بطها له صلة قوية بما صإل املدخل ألاساس ي للسيطرة على "

السرور  أل عملية املوازنة بيل ألالم و و ،فعلماء الاقتصاد يرول أل السلو  إلانساني هو سلو  عقتني ،للجريمة

ي سلو  فالفعل إلاجرامي من وجهة نظر علماء الاقتصاد شأنه شأل أ    التي تحكم ه ا السلو  وتوجهه،

على ه ا ألاساس فال  و     ،تجن  ألالم من حيث أنه مصمم على أساس ايحصول على السعادة و اقتصادي

 (1).اندفا  الفرد ور بته ن  ايحصول على الاعع الفوا د واملك سبات هو ش يء أساس ي ن  السلو 

رتفا  ن  عدد القضايا املتعلقة باالعتداء على املمتلكات يرج  أساسا إ ى  اهرة البطالة يمكن القول بأل الا و    

التغيرات الكبيرة التي حدثت ن  املجتم  ايجزا ري على مستو   إ ى ةفا إالتي تولد بدورها  اهرة ايجريمة،

 الاجتماعيةايحياة  صارتظومة القيم فداث تغيير ن  منالتي أدت إ ى إح و ألانساق الكبر  املكونة للبناء الاجتماع ،

كانت العتقات الاجتماعية إذ  مبدأ التضامن الاجتماع  ال ي كال سا دا من قبل،التي ت نانى م   ديةت سم بالفر 

 مبنية على أساس التعاول وه ا النو  من التفاعل من 

ان شار  زيادة على ألاسرة أو ايجيرة،سواء كال ذلك على مستو   ،يةب  الاجتماعوايقوي من تماسك الر  أل شأنه

قد ن  ه   الظروف  و ،ألاولوية للمال على حساب القيمو   ملكانة يبنى على املادة مفهوم ا ار ادية أين صمبدأ امل

 (le passage à l'acte)إ ى الفعل او ينتقل ا أل إجرامي ا سهل على الاعع ألافراد ال ين لدي م استعداد

، و 2113ن  عام توزي  جرا م القانول العام ن  املنا ق الريفية ن   خر الدراسة  (11)املخط  رقم و يبيل      

حضرية ايشبه  حجم ايجرا م املرتكبة  د القانول العام ن  املنا ق الريفية و أنماط و عنصورة عامة  عطينا 

تشير ألارقام إ ى أل جرا م القانول العام  و  ،جال اختصاص املصدر الوارد أعت ه ا حس  م و، للمجتم  ايجزا ري 

 جرا م القوانيل ايااصة و ال ي  شمل إلاجرام املنظم و، العاممن إلاجرام % 42.44تمثل نسبة تقدر بحوا   

 .تنفي  ألاوامر العدلية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .143، ص1994، جامعة نايف للشؤول ألامنية، الرياض ،ال قافة في ارتكاب السلوك إلاجراميأثر ، الربا عة،أحمد (1)

من أهم  و ،من مجمو  جرا م ايحق العام %42.91تشكل ايجرا م املرتكبة  د املمتلكات نسبة تقدر بيييييييييييييييو     

أل الاعع أشكال السرقات لها عتقة خاصة بالبيةة الريفية كسرقة املواش ي  إ ىتجدر إلاشارة  و ،أنما ها السرقات

 .هاإتتف و سرقة املحاصيل الزراعية و
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
من مجمو  ايجرا م املرتكبة  د القانول  %43.33قدرت بيييييييي   اعتداء على ألاشااص فنسبأما بالنسبة يجريمة الا  

 .من مجمو  ايجرا م املرتكبة  د ألاشااص% 11.5نسبة شكلت جريمة الضرب وايجرح العمدي وحدها  و  العام،

املجتم  الريفي ه ا يدل على أل  و ، %3جريمة الاعتداء على ألاسرة وآلاداب العامة فهي ال تتجاوز نسبة أما    

 من أدوار مهمة مازال نموذم ألاسرة املمتدة هو السا د ملا ي يح لها إذ من الضب  الاجتماع ، يتميز بمستو  عال

 .الاجتماعية ن  عملية التنشةة

نالحظ من خالل الرسم البيانى رقم واحد املوجود في أخر  :الجرائم الاقتصادية واملالية في الجزائر.2.3

 (2012-2009)فترة املالية في الجزائر خالل  توزيع الجرائم الاقتصادية والدراسة 

ارتفا  ن  عدد القضايا املتعلقة بايجريمة الاقتصادية  إ ى وجود( 12)تشير البيانات الواردة ن  الشكل رقم و     

حس  التصنيف الوارد ن  ايحصيلة  من أهم ألانماط املتعلقة بايجريمة الاقتصادية و، ة الدراسةختل فتر 

إلاهمال املفض ي إ ى  يا  أموال  و ،جريمة الاختتس وتبديد املال العامالتي تضم  و السنوية للجريمة الاقتصادية

فات املتعلقة املخالو  خيانة ألامانة، وها تبييضو  تحويل ألاموالو  إلاعفاء  ير الشرع  لدف  الضرا  ، و ،عمومية

 .ايجمركية املخالفات التجارية و ال  رب الضريبي و و ،سوء استغتل الو يفةو  ،بالصفقات العمومية

تزوير  الاحتيال والرشوة و ،ألاوراق النقدية املزورةو  ،تمثل ن  التزوير واستعمال املزورأما ايجرا م املالية فت   

 و مواد صناعية مقلدة،و  بدول رصيد، صكصدار و إ شرعية للمعادل النفيسة،التجارة  ير و ال السيارات،

 و ،لإلشارة فال ايجريمة الاقتصادية واملالية تصنف ن  خانة جرا م الفساد التي تلحق  ررا باالقتصاد الو ني

عرقلة مسيرة التنمية باعتبار أل ألا لفة املالية املخصصة لتس ثمارات وتعزيز البنية التحتية تحول  ت سب  ن 

أهمها  و ،وسا ل  ير مشروعة التي تستحوذ علي ا من ختل ابتكار  رق و ،وجه  ا إ ى جيوب القلة من ألافراد

حرمال املوا ن من التنمية وجودة ايحياة  و  ،تضايم الفواتير التي ت سب  ن  استنزاف ايازينة العمومية

 .  الاجتماعية

قد أكد ايابراء  و خر ،أل لعدد املوقوفيل  ن  ايجرا م سالفة ال كر من سنة إ ى  امتزايد اكما نتحمل أيضا ارتفاع   

ل جرا م الفساد من جناية 01-03وفقهاء القانول أل التعديل ال ي حصل على مستو  قانول الفساد   ال ي حوَّ

  تشجي  الاعع املو فيل العمومييل إ حس  رأي م  أد أقص ى عقوبة مدت ا عشر سنوات  أي بمعنى أل ،إ ى جنحة

من  سرق عشرات بل مةات بيل  باعتبار أنه  ساوي بيل من  سرق هاتفا نقاال و  ،التورط ن  قضايا الفسادعلى 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
تم الاشتى صورها بضرورة إحداث تعديتت على على وسا ل إلاع له ا فال هنا  أصواتا تنادي يوميا و و ،راملتيي

 .ه ا القانول من ختل تغليمل العقوبة لرد  الفاسدين

نحاول ن  ه ا املحور أل نسل  الضوء على أنماط ايجريمة املنظمة التي سجلت ن   :الجريمة المنظمة.3.3

مارسة ، و نظرا ملايجريمةه   نظرا ملستو  التنظيم ال ي تنتهجه عصابات سميت جريمة منظمة   و ايجزا ر،

جاءت  التى ايجريمة املنظمةعدد املوقوفيل ن   أنماط و حجم و البيانات آلاتية توحح و ،نشا ات ا  ير املشروعة

ة في الجزائر خالل توزيع عدد قضايا الجريمة املنظمن   خر الدراسة ال ي يبيل  2يأتي ن  ايجدول رقم كما 

 (.2013-2012)ما بين  الفترة 

 و توزي  عدد القضايا املسجلة ن  ايجريمة املنظمة الاشتى صورها،( 12)ح البيانات الواردة ن  الشكل رقم توح

    :أتىيمكن تلايص أهم النتا ج كما ي

يبيل  ه ا ما و ،قضية 1231بزيادة  ،%9.92ارتفا  ن  العدد إلاجما   للقضايا املسجلة بنسبة قدرت بحوا      

 .ن  نظر شبكات ايجريمة املنظمة من مصادر الثروة اباعتبارها مصدر حجم الظاهرة تنامي 

ال خيرة بنسبة  تجارة ألاسلحة و اك  ،و %23.20بييييييييي قة باالتجار باملخدرات بنسبةارتفا  عدد القضايا املتعل    

 خاصة من دول ايجوار، و، ل ألافارقةاملوا ني نحو ايجزا ر من قبلالهجرة  ير الشرعية ارتفا  نسبة  و  ،22.64%

 %76.47و %17.66ذلك بنسبة  و  "ايحرقة"التي يطلق علي ا محليا اسم ايجزا ر، خارم جرة  ير الشرعية إ ى واله

 .على التوا  

عالقتها بالجريمة في  و           الاقتصادية العوامل الاجتماعية والديمغرافية وال قافية و. 4

، املوجود ن   خر الدراسة 2من ختل من ختل الشكل رقم أوال نوحح ذلك  :املجتمع الجزائري 

تبيل املعطيات الواردة ، و 2012توزيع املتورطين في قضايا إلاجرام العام حسب السن خالل سنة  ال ي يبيل

 31-19)  بأل املتور يل ن  مختلف القضايا املتعلقة باإلجرام العام ينتمول إ ى الفةة العمرية( 12)ن  الشكل رقم

من أهم  و يدل على أل الشباب هم أكثر ارتكابا للجريمة الاشتى صورها، ه ا و       ،%52 نسبة ذلك ب و ،(سنة

الفةة بالقدر الكان  من  ه   إذا لم تحمل و ايحيوية والقوة، مميزات مرحلة الشباب كون ا مرحلة مفعمة بالطاقة و

وسا ل إلاعتم  و ،املدرسة واملسجد ها ألاسرة وأهممؤسسات التنشةة الاجتماعية  قبلسواء كال من  العناية

فال هنا  خطر إهدار تلك الطاقات ن   رعاية الشباب،ايحكومات التي تخصص برامج  قبلأو من  وجماعة الرفاق،
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
ه ا ما يدفعهم  ،من أهم املعضتت التي تواجه الشباب هو عدم إدراكهم ألهمية الوقت و أعمال يجرمها القانول،

هنا  من يلج  و فهنا  من يختار إلادمال على إلانترنت، ول ب ا أوقات الفراغ،ؤ البدا ل التي يمل عنلبحث إ ى ا

ما عرفته ايجزا ر ن   و ،هنا  من يختار العنف كوسيلة إلثبات ال ات و عالم إلادمال على املخدرات واملهلوسات،

فلو ادر  هؤالء الشباب قيمة الوقت  ،عية التي تمارسها عصابات ألاحياءآلاونة ألاخيرة من الشجارات ايجما

 شهور أو سنزات شجارات قد تؤدي ب م إ ى قضاء تفيد عا تت م  بدل أل ينشغلوا ن  النشغلوا بأمور تفيدهم و

 .  حق العامري  واعتداء على اي ويلة ن  السجول نظير ما اقترفو  من تخ

توزيع ألاشداص يبيل الشكل رقم ثتثة ن  أخر الدراسة  :املستو  التعليمي وعالقته بالجريمة .1.4

ه تشير البيانات الواردة في، كما 2012املتورطين في قضايا إلاجرام العام حسب املستو  التعليمي خالل سنة 

من  ثم تلي ا الفةة ،%51.19 بنسبة  ير املتعلميلمن هم  لمتور يل ن  قضايا إلاجرام العامأل املستو  التعليمي ل

و نستطي  القول بأل ال سرب املدرس ي  على التوا  ،%  14.91، و% 19.93 الابتدائي بنسبة ذوي التعليم املتوس  و

إلاقليمية للدر  ن  نفس السياق ح رت دراسة للمجموعة  و ،ه دور كبير ن  دف  ألافراد إ ى ولوم  عالم ايجريمةل

أحداث ايجانحيل املتور يل ن  أل معظم على مؤكدة  يالعاصمة من  اهرة ال سرب املدرس  الو ني بايجزا ر

هم من ذوي مستو  التعليم املتوس  ال ين مّس  م  اهرة ال سرب املدرس ي  ا إجرامية ن  املجتم ارتكاب قضاي

عدم تماش ي  و الاسب  ،س  مذلك الاسب  صغر  و ،التكوين املنهي أمامهم أبواب التعليم و ت لقال ين  و  ،املبكر

 لوب للتخصص م  مستواهم التعليمي،املستو  املط

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تم  ،آالف جريمة ارتكبها تالميذ من الابتدائي واملتوسط 4دراسة ميدانية للدرك الوطني تكشف املستور وتحذر باشو ،نوارة، (1)

     /2013https://www.echoroukonline.com:الا ت  على املقال من ختل الراب 

أكدت مصايح الدر  الو ني أنه بات من الضروري التفكير ايجدي إليجاد حلول ناجعة من أجل إيقاف ه ا  و

كما دعت  النزيف الاجتماع  ال ي بات ينخر املجتم  لتداعيات ايجنوح وايجريمة التي أححت تقلق راحة املوا ن،

عن  ريق إعادة تكييف النم  التربوي بما يتماش ى  تي تناول  ا الدراسة الاس شرافيةال إ ى إعطاء فرصة للشريحة

https://www.echoroukonline.com/
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
والتخل  املبكر عن مقاعد الدراسة  ،العمل على تقليص  اهرة ال سرب املدرس ي و ،م  الوتيرة امل سارعة للمجتم 

 (1).إ ى أعلى حد ممكن

توزيي  املتيور يل ني  يبيل الشكل رقم أربعة ن   خر الدراسية  :وعالقتها بالجريمة الاجتماعيةالحالة .2.4

بييأل ( 14)توحييح البيانييات الييواردة نيي  الشييكل رقييم، و 2112قضييايا إلاجييرام العييام حسيي  ايحاليية العا لييية خييتل سيينة 

ألافييراد العييازبيل ليسيييت  فييبعع تور ييا نيي  مختلييف قضييايا إلاجييرام العييام، الاجتماعيييةفةيية العييزاب هييم أكثيير الفةييات 

فقيييد ينسييياقول إ يييى خيييوض الاعيييع املغيييامرات  يييير املحسيييوبة لتحقييييق مكاسييي  ماديييية دول  ،مسيييؤوليات عا ليييية دي ملييي

رنة م     نسبة معتبرة باملقا و%  36.93ل بنسبة تقدر بحوا   يثم تلي ا فةة املتزوج التفكير ن  عواق  تلك ألافعال،

 و كالسيرقة جرامييةوجيل يرتكبيول الاعيع ألافعيال إلا املتيزفيبعع ، ملطلقييل وألاراميلا، و هيم الفةات ألاخر  التي تلي ا

 .الاحتيال بداف  ايحاجة

توزيي  خمسـة الـذ  يبـين  الشـكل رقـميمكين أل نقرأهيا مين خيتل  :الحالة املهنية وعالقتها بالجريمة.3.4

قضيييايا جيييرا م ن تور يييوا نييي  فةييية البطيياليل الييي ي، إذ تبييييل بيييأل 2112املتييور يل نييي  قضيييايا إلاجيييرام العيييام خييتل سييينة 

فيبعع ألافيراد الي ين يوجيدول ني  حالية بطالية قيد  ،% 39.92بحوا       مقدرت نسب ايجريمة املنظمةو  ايحق العام

واء أهمهييا السييرقة الاشييتى صييورها سيي ،م التييي يكييول ميين ورائ ييا عا ييد ميياديتييدفعهم ايحاجيية إ ييى ارتكيياب الاعييع ايجييرا 

 ،أو السييييرقة بال سييييلق ،أو السييييرقة بيييياإلكرا  ،االايييي  السييييياراتأو سييييرقة تو  ،سييييرقة بالكسيييير أو النشييييل أو اياطييييفكانييييت 

الفرد ال يكتفي بالضروريات بل يبحث عن الكماليات بالر م من  ار صو  ،فردية ت مادية وار ص الاجتماعيةفايحياة 

 . لو كانت بطرق  ير مشروعة عدم توفر إلامكانيات املادية لتحقيقها حتى و

 :خلصت الدراسة إلى النتائج آلاتية: النتائج تحليل. 5

 .املمتلكات ختل فترة الدراسة عدد القضايا املتعلقة بايجرا م املرتكبة  د ألاشااص و ارتفا -

 تمثلييييةامل ،بقضييييايا الفسيييياد أو مييييا يطلييييق علي ييييا ،املوقييييوفيل نيييي  ايجييييرا م الاقتصييييادية واملالييييية عييييدد القضييييايا وارتفييييا  -

ألامر  ،ال  رب الضريبي و ،تحويل ألاموال إ ى اياارم و الاقتصادية املشبوهة كتضايم الفواتير،املعامتت  أساسا ن 

 .الو نية عموما التنمية و يؤثر نى ف من جراء تلك املمارسات،ل ايازينة العمومية تنز ال ي يجع

القضيييايا املتعلقييية بايجريمييية املنظمييية سيييواء كانيييت تجيييارة مخيييدرات أو ال  ريييي  أو املتييياجرة  يييير الشيييرعية  عيييددتزاييييد -

عصابات متخصصة ذات درجة  هاكل ه   ايجرا م تمارس ، و و التزوير أو الهجرة  ير الشرعيةأ ،باألسلحة وال خيرة
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
الضيييام الييي ي تجنييييه تليييك املنظميييات تقيييوم  تكمييين خطيييورة هييي   الظييياهرة نييي  أل العا يييد امليييا   و عاليييية مييين التنظييييم،

 .بتبييضه ن  شكل عقارات أو اس ثمارات أو سيارات فاخرة ومن ثم التغلغل ن  جمي  مناح  ايحياة الاجتماعية

 :أتىبالفعل إلاجرامي نوجزها فيما ي توجد عدة عوامل لها صلة -

 .خاصة جرا م ايحق العاما م الاشتى صورها ب ايجر فةة الشباب    من أكثر الفةات الاجتماعية تور ا ن  ارتكا -

تو  توصييييييلت الدراسيييييية إ ييييييى أل أ ليييييي  املتييييييور يل ميييييين ذوي املسييييييإذ  ليمييييييي أثيييييير نيييييي  ارتكيييييياب ايجريميييييية،للمسييييييتو  التع -

ل ال سيييييرب املدرسيييي ي ليييييه عواقييييي  وخيمييييية علييييى حيييييياة ألافيييييراد مميييييا أييييييدل عليييييى هيييي ا  و ،التعليمييييي الابتيييييدائي واملتوسييييي 

 . القوانيل املتعلقة بالقطا  التربوي من أجل إعادة احتواء هؤالء التتمي   ستوج  إعادة النظر ن  الاعع

هم نيي  دفيي  الاعييع ألافييراد علييى ارتكيياب ايجريميية وخاصيية السييرقة بييداف  بطاليية ميين العوامييل الهاميية التييي تسييتعتبيير ال -

 .ايحاجة

الييي ي يضيييم ، ايجزا يييري جيييرام العيييام نييي  املجتمييي  الكشيييف عييين حجيييم إلا دراسييية ولنيييا مييين خيييتل هييي   الحا :خاتمـــة .3

 و ،امليييا   و                                                                                                          ايجنيييوح الاقتصيييادي و ،جيييرا م القيييانول العيييام

 ،الاقتصيادي بصيفة خاصية بصيفة عامية وألامين الاجتمياع  وا من أهمية على ألامن إلانساني ايجريمة املنظمة ملا له

الاقتصيييادية نييي  ارتكييياب السيييلو  إلاجراميييي  الثقافيييية و و ةقيييد حاولنيييا إبيييراز العتقييية بييييل الاعيييع العواميييل الاجتماعيييي و

 .ايحالة املهنية املستو  التعليمي و كالسن و

يير ماعتميدنا ني  هيي   الدراسية علييى 
ُّ

كننييا مين ايحييديث مميا م ،دتنييا بكيل إلاحصيياءات التيي  لبناهيياة التيي أفاصيادر الش

يييييير ية تغطييييييي كافيييييية التييييييراب الييييييو ني  املجتميييييي  ايجزا ييييييري باعتبييييييار أل حجييييييم ايجريميييييية نيييييي نعيييييي
ُّ

تمتيييييياز  و ،مؤسسيييييية الش

 .املصداقية إحصاءات ا بالدقة و

 :املقترحات-6

خاصييييية إنشييييياء مواقيييييف  إدخيييييال تقنييييييات عصيييييرية إلعيييييادة تنظييييييم امليييييدل الكبييييير  التيييييي تتمييييييز بكثافييييية سيييييكانية عاليييييية،-

 .تواالاعها املحروسة املقننة للتقليل من  اهرة سرقة السيارات و السيارات

التيي أعيدت خصيصيا السيتقبال امليرحليل ايجيدد الي ين  تكثيف ألامن ن  املدل ايجدييدة التيي تيم تشيييدها ميؤخرا و -

غص عصيييابات ألاحيييياء التيييي تييين قبيييلألل تييير  الفيييراغ سيييوف  سيييتغل مييين  ،اسيييتفادوا مييين السيييكنات بمختليييف الصييييغ

 .من ختل فرض منطقها إلاجرامي وتعكر صفو ايحياة
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
 .إعادة النظر ن  القوانيل املتعلقة بقضايا الفساد قصد رد  املخالفيل -

الاهتمام بفةة الشباب من ختل تشجيعهم ن  تأسيس مؤسسيات مصيغرة تغنيي م عين الانسيياق وراء ألافعيال  يير  -

 .املشروعة

 :قائمة ألاشكال و الجداول  -

 (2012- 2003) توزيع جرائم القانون العام في الفترة مابين(: 01)جدول رقم 
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 الدولي 

 
 خلية إلاعتم و و العامة لألمن الو ني، ن مديرية الشر ة القضا ية التاالاعة للمديريةعايحصيلة السنوية للجريمة الصادرة  :املصدر 

  .الاتصال التاالاعة لقيادة الدر  الو ني

 .2013في عام ون العام في املناطق الريفية توزيع جرائم القان (:01)املخطط رقم 

   

 .2114الدر  الو ني، لقيادةخلية إلاعتم والاتصال  :املصدر

 (2012-2009)فترة املالية في الجزائر خالل  توزيع الجرائم الاقتصادية و (:01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

بيل  دة مااملالية للفترة املمت على ايجداول ايااصة بايحصيلة السنوية للجريمة الاقتصادية و أنجز اعتماداشاص ي  خط م :املصدر

 .ايجزا ر ،بن عكنول،D.P.Jن مديرية الشر ة القضا ية عالصادرة ( 2119-2112)

 (.2013-2012)ما بين  ة في الجزائر خالل الفترة عدد قضايا الجريمة املنظمتوزيع (: 02)جدول رقم

 أنماط

 الجريمة املنظمة

 عدد القضايا املعالجة

2012 201

3 

الاختال 

 ف

 املخدرات
3147 
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23.20
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18022.64 1475 األسلحةالاتجار غير الشرعي ب
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الكتاب  ا

 الدولي 
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 تزوير السيارات
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 %5.00 126 120 الاقتصاد   الوطنيجرائم أخر  ضد 
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 .2114الو ني،الشراقة،ايجزا ر،خلية إلاعتم والاتصال بقيادة الدر   :ملصدرا

 .2012توزيع املتورطين في قضايا إلاجرام العام حسب السن خالل سنة  (:02)الشكل رقم 

 

 .نفس املصدر السابق 
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الكتاب  ا

 الدولي 

 
توزيع ألاشداص املتورطين في قضايا إلاجرام العام حسب املستو  التعليمي خالل سنة  (:03)الشكل رقم 

2012 

 

 .  نفس املصدر السابق         

 .2112توزي  املتور يل ن  قضايا إلاجرام العام حس  ايحالة العا لية ختل سنة (: 04)الشكل رقم 

 

 نفس املصدر السابق                       

 

 .2112توزي  املتور يل ن  قضايا إلاجرام العام ختل سنة  (:05)الشكل رقم

 بدون مستوى
51,68 

 إبتدائي
14,81 

 متوسط
18,83 

 ثانوي
11,32 
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3,86 

 متزوج
37,83%  
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1,46%  ارمل 

0,25%  
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 الدولي 

 

 

 .نفس املصدر السابق           

 :قائمة املراجع-9

 .2111، دار املؤلف، ، بيروتإلاجرام إلاعالمي تأثير مشاهد العنف على السلوك إلاجرامي، جهجهة،نجتء بوأ-

 .2116، جامعة نايف للشؤول ألامنيةرياض، ال ،عوملة الجريمة الاقتصادية ، و شامة،عباس عبد املحمودأب-

 .2115، املغربيةدار الكت   رباط،ال ،الوجيز في اسس علم إلاجرام،اقرورو،سميرة-

آالف جريمة ارتكبها تالميذ من  4دراسة ميدانية للدرك الوطني تكشف املستور وتحذر  ،باشو ،نوارة-

     /2013https://www.echoroukonline.com:تم الا ت  على املقال من ختل الراب  ،الابتدائي واملتوسط

 .2111، نايف للشؤول ألامنيةجامعة  ،رياضال ،ألامن العربي املقومات واملعوقات ل،ميمحمد ألا  البشري،-

 .2114، قيادة الدر  الو ني ،،ايجزا رالحصيلة السنوية للجريمة، خلية إلاعتم والاتصال-

 .1994، جامعة نايف للشؤول ألامنية، الرياض ،السلوك إلاجراميأثر ال قافة في ارتكاب ، الربا عة،أحمد-

 .1994، عربية للعلومالدار ال بيروت، ،أمراض املجتمع ،شكر،جتل ود  -

معة نايف جا ،الرياض ،ألامن إلانساني املفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي،عرفة،خديجة محمد أميل-

 .2119، العربية للعلوم ألامنية

 .2113، من الو ني3املديرية العامة لأل، ايجزا ر ،الحصيلة السنوية للجريمة ،مديرية الشر ة القضا ية-
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7,81%  

 طالب
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تم إلا ت  عليه يوم  15،ص2115بانكو ، ،الحادي عشر ملنع الجريمة والعدالة الجنائية مؤتمر ألامم املتحدة-

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CONF.203/18 :على الراب ، 15-19-2121

 . 1993، ديوال املطبوعات ايجامعية  ،ايجزا ر املوجز ن  علم إلاجرام والعقاب، ،مينا،نظير فرم-
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أستاذ علم اجتما  التنظيم و العمل، و العتقات العامة، بجامعة : قاسيمي ناصر-

بايجزا ر، و خريج املدرسة الو نية لإلدارة، و أستاذ مشار  سابقا بنفس  2البليدة 

املدرسة، مارس عدة مسؤوليات بقطا  التعليم العا  ، وله عدة مؤلفات م  ا الاتصال ن  

و سوسيولوجيا املنظمات، وإلاعتم التفاعل  ن  مجتمعات ما الاعد ايحداثة،  و  املؤسسة،

سوسيولوجيا العا لة و التغير الاجتماع ، و التحليل السوسيولوج ،  و الصرا  داخل 

املنظمة  و  فعالية ال سيير إلادار ، و دليل مصطلحات إلاعتم   و الاتصال، و الدين ن  

 .يل مصطلحات التنظيم و  العملاملجتمعات املعاصرة، و دل
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 هذا الكتاب،

 

يحليييييل الاعيييييع القضيييييايا الاجتماعيييييية املعاصيييييرة، م  يييييا  ييييياهرة التموقييييي  نييييي  املؤسسيييييات املعاصيييييرة، و      

البحييييث عيييين املكانيييية نيييي  مجتمعييييات التنييييو   و التعييييا ش، و الاعييييع قضييييايا ألاسييييرة املعاصييييرة و التييييي م  ييييا 

شيةة قا مية أسالي  التنشةة الاجتماعية و عتق  يا باشيكالية العقلنية،   و التناقضيات املوجيودة بييل تن

على أسالي  تقليديية و تنشيةة قا مية عليى منطيق العقلنية بمفهومهيا املعاصير، و صيعوبة التعيا ش بييل 

 .النموذجيل

كميييا يحليييل إشيييكالية العتقييييات العا فيييية و اليييزوام بييييل ألاسييييالي  التقليديييية املسييي ندة إ يييى الرقابيييية     

التعيييا ش بييييل النميييوذجيل، و الصيييعوبة  ألاسييرية و ألاسيييالي  القا مييية عليييى اياييييارات الفرديييية و صيييعوبة

 .التي تواجهها ألاسرة الاسب  تجاذب ا بيل قيم ايحضرية و القيم     و ألاعراف الاجتماعية املتوارثة

كما  عتبر وجود شبكات التواصل الاجتماع  من أهم املتغيرات التي أثرت ني  العتقيات الاجتماعيية،    

،    و مقارن  يييا مييي  الشيييبكات مواقييي  التواصيييل الاجتمييياع نييي   بييييةو التيييي م  يييا العتقيييات الاجتماعيييية الطت 

الواقعيية، كميا ييدرس تيأثير العومليية الثقافيية  ني  الكثيير مين ألافعييال الاجتماعيية، و التيي م  يا املسييؤولية 

الاجتماعيييييييية، و ثقافييييييية التعيييييييا ش، و الثقافييييييية الاسييييييي  تكية، و السيييييييلو  الاجراميييييييي، و مختليييييييف أشيييييييكال 

و العتقييييات التجارييييية التييييي صييييارت املؤسسييييات املعاصييييرة تعتمييييدها نيييي  عتقات ييييا ميييي   العتقييييات العاميييية

 .البيةة اياارجية، و م  جماعات املصايح
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contemporary social issues  1  

 

 

this book, 

        analyze some contemporary social issues, as the phenomenon 

of positioning in contemporary institutions, and the search for status 

within societies of diversity and coexistence, and also contemporary 

family issues, including methods of socialization and its relationship 

with problem of rationalization, the contradictions existing between 

socialization based on traditional methods and socialization Based 

on the rationalization, and the difficulty of coexistence between the 

two models.                          

       It also analyzes the problem of emotional relationships and 

marriage between traditional methods based on family control, and 

methods based on individual choices. The difficulty of coexistence 

between the two models, and the difficulty faced by the family due 

to its attraction between urban values and inherited social values 

and norms.                                                                                         

     The presence of social networks is also considered one of  

important variable that affectes social relations, including student 

social relations with social networking sites, and comparing them 

with real networks. It also studies the impact of cultural 

globalization on many social actions, including social responsibility, 
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and the culture of coexistence, consumer culture, criminal behavior, 

and various forms of public relations and commercial relations that 

contemporary institutions have adopted in their relations with the 

external environment and with interest groups.                                                                                               
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