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 العلمية التظاهرة صف

    التظاهرة العلمية عــنــــوان

 المجتمع الجزائري المجاالت االجتماعية التقليدية  الحديثة وانتاج الهوية الفردية والجماعية في
 

 االشكالية
إن الهوية كيان اجتماعي ، ديناميكي يتشكل بفعل التفاعالت اليومية التي تتم بين األفراد في مجاالت 
اجتماعية متعددة فهذه التفاعالت تؤدي إلى تأسيس تشكالت و اطر اجتماعية جديدة فاألسرة التي تعتبر إحدى 

االجتماعي كونها اإلطار األولي مجاالت التفاعل االجتماعي الكالسيكية و التي تتميز بديمومة الرابط 
والقاعدي التي يلعب فيها النموذج الثقافي المتبنى من طرف األسرة دورا أساسيا في تشكل هذه الهويات 
عطاء األفراد تمثالت وتصورات أولية عن واقعهم وفقا لهذا النموذج  إال أن األسرة كمجال  االجتماعية وا 

 . اجتماعية تفاعلية أخرى واقعية و افتراضية اجتماعي تفاعلي أصبحت تنافسها مجاالت 
فبتعدد هذه المجاالت االجتماعية وتنوعها والحاملة لنماذج ثقافية مطابقة أو مغايرة أو مناقضة فان ذلك 
يؤثر بدرجات وأشكال مختلفة على هذه الهويات مما يؤدي إلى تغير طبيعة تفاعالت األفراد القاعدية في 

 .ي هذا على مستوى المجاالت االجتماعية الواقعيةمجالهم االجتماعي األسر 

أما في المجاالت و االجتماعية االفتراضية التي تحكمها بدورها نماذج ثقافية افتراضية فان التردد اليومي 
لألفراد بين المجال الواقعي و االفتراضي أدى بدوره إلى تغيرات على مستوى تصورات األفراد ، تمثالتهم 

تهم لذلك أردنا من خالل هذا الملتقى أن نعمق النظر في إشكالية العالقة بين الهوية وأفعالهم وتفاعال
والمجاالت االجتماعية الجديدة كجماعة الرفاق ، أبناء الحي و غيرها التي أصبحت مرادفة ومنافسة للمجاالت 

وهويته  وأفعاله وتفاعالته  الكالسيكية كاألسرة والعائلة و نبحث في األثر الذي تركته هذه المجاالت على الفرد
 و في عالقاته بهذه المجاالت االجتماعية الكالسيكية و الجديدة وبروابطه االجتماعية بصفة عامة

 المــلتقى أهداف

 : يـهدف الـملـتقـى إلـى تـحقـيق الـغـايـات  التاليــة 
التغير وتأثير ذلك  التعرف على اآلليات و الديناميات الفاعلة التي تحدد هويات األفراد في ظل .1

 (الخ.......األسرة ، العائلة ) على المجاالت التقليدية 
 .تحديد طبيعة النماذج الثقافية التي تصحب التشكالت  االجتماعية الجديدة   .2
 الكشف عن مؤشرات و دالالت التغير في  .3
 المجتمع الجزائري وربطها بالواقع  اليومي .4
 .لمعياري لدى األفراد انطالقا من  هذا الواقع المتعدد الكشف عن أنماط التحول القيمي و ا   5
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 : المحـــور األول 

 
 .إشكالية العالقة بين األسرة و الفرد في المجال العمراني  الريفي و المجال العمراني الحضري  
 

 : المحــــور الثانـــي 
 
 .إشكالية المجاالت االجتماعية الظرفية  وعالقتها بالفرد واألسرة  
 

 :  المحــــور الثالث
 
 الهوية و المجاالت االجتماعية االفتراضية 
 

 :المحــــور الرابـــــع

 إشكالية العالقة بين المجال المهني و الهوية
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:المحور األول  

الحضريإشكالية العالقة بين األسرة و الفرد في المجال العمراني  الريفي و المجال العمراني    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعالقات األسرية في األسرة الحضريةا
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 جامعة الشلف /يخلف رفيقـــة. أ                                                               
 جامعة الشلف /  جالل فاطمة الزهرة.أ                                                              

 :الملخص

جاءت هذه المداخلة لتوضح طبيعة العالقات االسرية في االسرة الحضرية، باعتبار      
التحضر عملية التغير االجتماعي لها تغيرات تطرا على البنية االسرية و في عالقاتها و 

القيم السائد في  وظائفها، الن االسرة الحضرية تختلف عن االسرة الريفية، و هذا تبعا للنسق
ما طبيعة العالقات االسرية في : ، و السؤال المطروح في هذه المداخلةحضريةالمنطقة ال

 االسرة الحضرية و ماهي ميزاتها؟
Title interjection: family relationships in urban family.  

Abstract: 
Came this intervention to clarify the nature of family relationships in the family, urban, as 

urbanization process of social change have changes in family structure and in its relations and 

functions, because the family urban differ from rural family, and that depending on the format 

of the values prevailing in the urban area, and the question posed in this interjection: what is 

the nature of family relationships in the family and what urban featured? 

 

 نص المداخلة

 :مدخل

 :التحضر واالسرة الحضرية

 : رالتحض

في كتب اللغة أن التحضر بفتحتين خالف البدو والحاضر ضد البادي والحاضرة ضد البادئة 
التحضر فإن هناك من يرى أن التحضر هو قيام مجتمع  أماوهي المدن والقرى والريف والبادية ضدها 

 .(1)حضري في بيئة ثقافية واجتماعية إذ تعد عملية التحضر جزءا من عملية التثقيف من الخارج

ويشير التحضر كعملية التغير االجتماعي إلى التغيرات التي تطرأ على البنية الوظيفية من جراء 
الهجرة الريفية إلى المدينة للعمل في الصناعات والخدمات كما تشتمل عملية التحضر على ما يصاحب 

نطقة الحضارية الحركة السكانية في المناطق الريفية الحضريةمن تغيرات في نسق القيم السائد في الم

                                                           
الشهيد جاسم عباس، طبيعة العالقات االجتماعية للعائلة الحضارية، الموقع عبد . د -1

  http//www.ejtemay.com: اإللكتروني



 

 

11 

وظهيرها بفعل يحدثه التطور النفسي من تغيرات في األفكار وسلوك األفراد ومظاهر استهالكه ونمط 
 . (2)معيشتهم وأسلوب حياتهم

ليست الهيمنة الحضرية وليدة  العصر الحديث، بل إنها ترجع إلى عهود سابقة عندما قامت 
إال أن مفهوم الهيمنة الحضرية الحديث ارتبط لدى الكثير المدينة بوظائف متعددة لخدمة إقليمها المجاور، 

من الباحثين بالحجم السكاني فقط، طالما أن مدينة العاصمة أو المركز التجاري أو الصناعي تجذب إليها 
أعدادا كبيرة من الفائض السكاني في البيئات الريفية األخرى، ومن هنا تضخم حجمها السكاني وتعددت 

لمدينة المهيمنة تحضي بأكبر نسبة من السكان الدولة ومن سكان الحضر ككل في وظائفها وأصبحت ا
 .هذه الدولة

ويؤدي بنا القول بأن الحجم السكاني هو مجرد مؤشر لألولوية أو الهيمنة الحضرية  وال يشكل 
لتي مقياسا كافيا للحكم عليها، ومن هنا يتطلب األمر  الحصول على البيانات عن الوظائف المختلفة ا

 .(3)تمارسها المدينة وعن عالقتها بمدن الهرم الحضاري األخرى في الدولة

 : األسرة الحضرية

في معالجة بارسونز لألسرة الحديثة يرى أنه إذا كانت األسرة في الماضي تمثل وحدة اقتصادية 
ص من األسرة منتجة ومستهلكة ووحدة اإلقامة ولكن بعد ظهور الثورة الصناعية أحدثت هذه الوظائف تتقل

و يشير بارسونز إلى أن  وتختص بها هيئات أخرىفخرجتالوظيفة االقتصادية من المنازل إلى المصانع
 : األسرة الحديثة بالرغم نقصان وظائفها إال أنها تختص بوظيفتين أساسيتين هما

 .وظيفة التنشئة االجتماعية -

 .تكوين شخصية البالغين من أبناء المجتمع-

ذا كان  قد تناول بناء ووظيفة األسرةالحديثة فإنه أشار أيضا إلى وضع هذه األسرة في بارسونز وا 
 .(4)المجتمع وهذا ما أسماءه بالعزلة النسبية لألسرة الصغيرة

ويعتقد غالبية العلماء بأن األسرة في البالد التي تأخذ سياسة التصنيع تتجه إلى النمط المعروف 
لنمط إلى الحد الكبير عن غيره من األنماطالسائدة في المجتمعات الريفية، باألسرة الزوجية، ويختلف هذا ا

فاألسرة الزوجية تتميز بصيغة حجمها وضيق نطاقها حيث أنها تشتمل على الزوج والزوجة واألوالد 
                                                           

 .54، ص 2006أحمد زايد، د إعتماد عالم، التغير االجتماعي، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، . د -2
، 1914العربية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  فتحي محمد أبو عيانة، السكان والعمران الحضري، دار النهضة.  د -3

 .306-305ص 
سامية مصطفى الخشاب، النظرية االجتماعية ودراسة األسرة الدار الدولية االستثمارات الثقافية ش .  د -4
 .31-35، ص 2001مالطابعةالعربية األولى، القاهرة، مصر، ..م.
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المباشرين فهي تتكون من جيلين فقط هما جيل اآلباء وجيل األبناء وتتجه األسرة الزواجية إلى مسكن 
يث يقيم الزوجان بعيدا عن أسرة التوجيه و يترتب على إقامةأسرةاإلنجاب ضعف الروابط الرقابية مستقل ح

و استقالل الزوجين بشؤونهما و تحررهما من الضوابط غير الرسمية التي يفرضها األقارب كما إن 
النهيار عندما يتزوج السمات المميزة لألسرة الزواجية إنها محدودة في بقائها و استمرارها فاألسرةتبدأ في ا

األبناءآو يموت أحد الزوجين وتختفي نهائيا بموت الزوجين وعلى الرغم منتأكد غالبية  العلماء بأسرة 
الزواجية على النط السائد في المعطيات الصناعية وهي أكثر أشكال مالئمة لنمط اإلنتاج الصناعي إال 

في السبعينات وهي عودة األسرة الممتدة إلى  أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر بظهور في المجتمع المصري
 .(5)قلب الحضر

ويقول علماء االجتماع في األسرة الواسعة الممتدة أو  العشائرية غالبا ما يؤدي إلى دينامية 
الترك واإلهمال أي السلوك الفعلي بإهمال األبناء أو الشعور باإلهمال من قبل األبناء كصدى لمشاعر 

بين األبناء والواضح أنه إذا كانت األسرة الواسعة تقوم بوظيفة اجتماعية عامة وتقوم التميز األمومي فيما 
بذلك بدور المؤسسات والدولة إال أنه من الناحية العاطفية تضمن األم واألبناء معا حيث أن الحميمة هي 

 .(6)من خصائص األسرة النواتيةإجماال والصحة اإلنجابية للمرأة

وما صاحبها من الحياة الحضريةكثيفة خاصة خالل هذا القرن ومع اتساع ومنذ الثورة الصناعية 
في حياة " الغفلية" فرص تعليمية زادت الفرصة أمام كثير من الناس الكتساب المكانة ومع انتشار خاصية

المدينة جعل من ممكن إلغاء أو نسيان أصل األسرة  وأخذ هوية مستقلة عن األسرةبعكس المجتمعات 
صغيرة التي يكون فيها تاريخ وسمعة اإلنسان البالغ ذات أهمية قصوى عندما يصعدليأخذ مكانته المحلية ال

، أما في حالة المصنع الصناعي المتحضر فقد يستطيع الفرد أن يحوز كسب ماديا إذا اسقط عالقة 
كانه في بأسرته على الرغم من أن ذلك شعوره بالتميز أي هويته كإنسان التي تميز عن هويته كمجرد م

الهرم االجتماعي وتعني مثل هذه التغيرات أن األسرة لم تعد توفر المكانة في العالم الخارجي كما هو 
الحال في المجتمعات المختلفة فعلى كل المستويات يواجه المرأة حاجة إلحراز المكانة االجتماعية على 

 (7) األقل جزئيا

عالقات العمل وقيمته االقتصادية عند أفراد  ويؤدي االتصال بين المهنة واألسرة إلى تحول في
األسرة هي داخل األسرة الممتدة كان ألبناء يمثلون قوة اقتصادية لذلك كان الميل لزيادة اإلنجاب من 

                                                           
 .112نفس المرجع، ص  -5
، بيروت، 1دينامية األسرة في عصر العولمة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طعباس محمود مكي، . د -6

 .200، ص 2005لبنان، 
السيد محمد الرامخ، على االجتماع العائلي ، دار البورصة الجامعية . د. نادية السيد عمر. السيد رشاد عنيم، د. د -7

 .31ص  ،2001،اإلسكندرية، مصر، 1طابع نشر، توزيع، ط
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الذكور يهدف استخدامهم مصدرا ثريا في زيادة دخل األسرة والعمل األسري بينمافي ظل تطور عملية 
 .(8)دواته وفخورا مهارته إلى عامل  أخيرالتصنيع تحول دور األب من مالك أل

ن مصدر " جولس هنري" ويرى األنثروبولوجي  والذي قضى فترة طويلة يدرس ثقافة المجتمعاألمريكي وا 
نما يكمن في المجتمع الكبير والذي وصفه  الصراع في حياتنا ال يمكن في بناء األسرة الصغيرة منعزلة وا 

هذا المجتمع أصبح اإلنسان قلقا يسعى إلى إشباع احتياجاته المادية بأنه مجتمع ضد األسرة ففي هذا ظل 
التي تمثلت في المأكل وفي تحقيق األمن متناسبا النواحي العاطفية التي تربط الزوج بالزوجة وللوالدين 
باألطفال ، حيث أصبح اإلنسان يركز في هذا المجتمع على البناء الفيزيقي وقدوصفه هنري في قوله هذا 

 .(9)سان عاش فيزقيا ومات عاطفيااإلن

ولألسرة الحضرية طبيعة عالقتها تختلف عن األسرة التقليدية من بينها العالقات الداخلية لألسرة 
الحضرية وهذه العالقات تنطوي على الفعل ورد الفعل ومجموعة ممارسات ورموز سلوكية وكالمية وأدوار 

 .اجتماعية

ألن النووية والعالقات الداخلية للعائلة الحضرية تكون محصورة بالعالقات بين أفراد العائلة 
وهناك ما يكفي من الدالئل لإلشارة إلى أن ظاهرة التحول من  نووية،الحضرية هي عوائل وائل معظم الع

يسود فيها النمط العائلي العائلة الممتدة إلى عائلة النووية هي ظاهرة عالمية إذ أن أغلب مجتمعات العالم 
النووي وهي ترتبط بشكل كبير باالتجاه العام في المجتمع الحضري والصناعي الحديث الميال نحو التنوع 
البنائي والتخصص الوظيفي كما ترتبط بانتشار التحضر والتصنع والتنمية والتعليم في المجتمعات وأن 

م بالمقاربة مع العائلة الممتدة  وكذلك فإن العالقات هذه العائلة النووية في المدن هي عائلة صغيرة حج
الداخلية فيما تتقدم من حيث األهمية على العالقات القرابية لكون العائلة الحضرية هي الخلية البنائية 
لتكوين المجتمع الحضري وعليه فإن العالقات االجتماعية في الحضر إنما تتمحور حول العالقات العائلية 

ور حول العالقات القرابية بسبب ضعفها في الحضر في حين أن العالقات العائلية أي أكثر مما تتمح
العالقات الداخلية للعائلة هي إلى تحدد طبيعة العالقات االجتماعية للعائلة الحضرية المعاصرة وهذه 

 :محاور 03العالقات تتنوع الى 

 العالقة بين الزوج والزوجة: أوال
 ن واألبناءالعالقة بين األبوي: ثانيا
 العالقة بين األبناء والبنات: ثالثا

                                                           
 .122، ص 2006اعتماد عالم، التغير االجتماعي مكتية األنجلو المصريةـ، مصر، . أحمد زايد، د. د -8

، دار الوفاء للطباعة والنشر واإلسكندرية، مصر، 1محمد علي سالمة، محكمة األسرة ودورها في المجتمع، ط. د -9
 .11، ص2005
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فيما يخص العالقة بين الزوج والزوجة في العائلة الحضرية فهي أنواع العالقات الداخلية للعائلة 
إذ أصبح الزوجان يمثالن البؤرة األساسية لنمط العائلة الحضرية ومما تشير إليه األبحاث والدراسات 

بين الزوج والزوجة في العائلة الحضرية هي عالقة تتسم بالقوة والتماسك  العلميةأن العالقة اإلنسانية
 .والفاعلية فهي تقدم على العالقة بين الزوج وعائلة األصلية أو بين الزوجة وعائلتها األصلية

وجاء في الدراسة الميدانية لناصر ثابت أن عمل المرأة أدى إلى زيادة المشكالت العائلية نتيجة 
مستمرة حول السلطة إتخاذ القرار داخل العائلة،إذ أن عمل المرأة يؤدي إلى إعادة توزيع لمنازعات ال

 .األدوار داخل العائلة تلك العملية إلى يكون لها تأثيرها العميق في نفسية الزوج والزوجة

ا أما الجانب األجر من الدراسات فإنه يثبت أن خارج الزوجة في العمل قد أثر بدوره تأثيرا ايجابي
في العالقة الزوجية فإن عمل الزوجة خارج المنزل أدى إلى زيادة نشاط الزوجة من الناحية االقتصادية 

 .واالجتماعية وتعاظم مركزها االجتماعي إذ تغيرت  نظرة الزوج لزوجته العاملة

األبناء، الشؤون المنزلية وتربية  وأخذ يكن لها االحترام والتقدير كما أنه بدأ يشارك زوجية في إدارة
 .أما فيما يخص العالقة بين األبوين واألبناء في العائلة الحضرية

فنجد في المجتمعات المتقدمة نالحظ بأن العالقة بين األبوين واألبناء قد تغيرت والسيما هم 
انتشار التصنيع والتحضر وتنوع األفكار الحديثة والتعليم فأصبحت عالقة مبنية على أسس ديمقراطية 

ي الوقت نفسه يصيبها بعض الجفاء والضعف على الرغم من أن الجليلي يعيشان في البيت نفسه ولكنها ف
في البيت نفسه علما فإن الصنف الذي يعتري العالقة اإلنسانية في مقدمتها اختالف األعمال التي 

ذي يتمتع يمارسها الجيالنفاألب يمارس مهمته تختلف عن مهمته االبن فضال عن االستقالل االقتصادي ال
به االبن وأن المستويات الثقافية والميول واالتجاهات والقيم والمقاييس للجيلين تختلف عن بعضها البعض 

 .ألن  طبيعة الحياة التي عاشها األب تختلف عن طبيعة الحياة التي يحياها االبن في الوقت الحاضر

فإنا نجد على الرغم من اتساع  أما فيما يخص العالقة بين األبناء والبنات في العائلة الحضرية
شبكة العالقات االجتماعية للبيت الذي يعد مؤشرا يدل على قوة العالقة بين األبناء، والبنات وكذلك بعكس 
األجواء الديمقراطية في ظل العائلة الحضرية إال أن هذه العالقة ال تخلو من المشاكل وذلكبسبب اختالف  

من األبناء والبنات واختالف المهن والخبرات والتجارب والميول  الظروف والمعطيات التي يمر بها كل
واالتجاهات هذا كله بسبب تنوع الثقافات والبيئات والمعطيات المحيطية باألبناء والبنات على الرغم من 

 .كونهم  يعيشون في بيت واحد

ة للعائلة الحضرية أما فيما يخص هذه العالقة القرابيةللعائلة الحضرية حيث كانت العالقة القرابي
في النصف األول من القرن العشرين قوة ومتماسكة ومبينة على انحدار النسب إذ كانت العالقات القرابية 
بين األب وعائلته األصلية و بين األم وعائلتها األصلية تتقدم على العالقة العائلية الداخلية التي ترتبط 

 .الزوجة بأبنائها أو بناتهاالزوج بزوجته أو تربط الزوج بأبنائه أو تربط 
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ولكنها في النصف الثاني من القرن العشرين نجد أن العالقات القرابية قد أضمحلت ألسباب 
كثيرة منها البعد الجغرافي للسكن بين سكن العائلة النووية وسكن أقربائها مع عامل تحول العائلة التاريخي 

يشون في نفس البيت الذي تعيش فيه العائلة النووية، من عائلة ممتدة إلى عائلة نووية أي أن األقارب يع
بينما اآلن تعيش العائلة النووية في بيت مستقل بعيدا عن بيت أو بيوت األقارب وأن الضعف الذي 
ضمحاللهاأدى إلى أن تصبح العائلة النووية المستقلة اقتصاديا واجتماعيا  تعرضت له العالقات القرابيةوا 

 .(10)عن األقارب

المجتمع الحالي واقصد المجتمع الشرقي ال زال يركز فيه على غريزة األمومة محاوال زرعها وأن 
في األنثى وهي طفلة وذلك بشكل متخلف يلحق الضرر بنفسيتها، هذا التوجيه سيكون له أكبر األثر في 

للعمل الذكر شخصيتها مستقبال وهذا ما نالحظه في نوعية األلعاب التي تعطى للطفلة األلعاب ونوعيتها 
سيارات دراجات كل هذا يدفعنا إلى الذي يهرب منه الكثير من معدي البرامج التعليمية والمناهج المدرسية 
هو هل ستتفكك األسرة الحضرية بسبب االستقالل االقتصادي أم أن هذا االستقاللسيساهم في تطورها 

 .(11)ووضعها على الطريق الصحيح

األوساط الحضرية العربية يختلف عن مثيله الموجود في الريف إن التركيب الطبقي الموجود في 
العربي بسبب التجانس في طبيعة الحياة الريفية يكون التمايز والطبيعية أقل منها عند الحضر إذ أن أغلب 
سكان المجتمع الريفي العربي في مستويات متقاربة من حيث العمل ودرجة التعليم والمركز االجتماعي 

، وكثرة نظم االندماج واختالف الوضع من تنوع أنماط النشاط االقتصادي تجانس النابعوبسبب عدم ال
المادي والمركز االجتماعي ودرجة التعليم والتفاوت في الكفاءة والعمل للفرد نرى أن التمايز والطبيعية 

 .يتناسبان في المجتمع الحضري العربي تناسبا فرديا

تمع الحضري العربي وذلك ان ظروف حياة الحضرية ويالحظ أن الحراكاالجتماعي في المج
تتيح فرصا كثيرة أمام سكان الحضر لتنمية ومواهبهم واستكمال تدريبهم لتحرك في السلم االجتماعي 

 .(12)وخاصة في الرأسي عن طريق الدراسة التحصيل العلمي

االجتماعي أهم األسباب التي تجعل مجتمع المدينة العربية يتصف حاليا بمحدودية الحراك 
العمودي إلى أعلى مع كل ما يقال حول مجاالت المنافسة والتقليد والتقدم  وقيام النظام االجتماعي على 
التحصيل الشخصي أكثر من قيامه على التقليد والتقدم وقيام نظام االجتماعي على التحصيل الشخصي 

 .أكثر من قيامه على التقاليد االنتساب والوراثة
                                                           

 //httpالجتماعية للعائلة الحضرية، الموقع االلكترونيعبد الشهيد جاسم عباس، طبيعة العالقات ا. د -10
www.ejtemay.com 

 http//fedaa.alwehda.gov.sy/com: والترابط بين الزوجين، الموقع اإللكتروني  ، األسرة الحضريةغازي أحمد -11
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 .  151-155، ص 1995، 1لبنان، ط
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 .النمو السكاني في األقطار العربيةارتفاع معدالت  -
 .تفاقم أزمة البطالة في الوسط الحضري -
 .استمرار تدفق الريفين نحو المدن -
 .استمرار وجود المستوى العالي لألمية -
 .تضخم الجهاز اإلداري -
 .تفاقم الفساد اإلداري -
 .ضرب الحركة الثقافية -
 .(13)د الفئة الوسطى الحضريةاألزمات االقتصادية واالجتماعية التي يتخبط العمال وأفرا -

إن األسرة المغربية في األوساط الحضرية تتخذ أشكاال كثيرة لعل أهمها، األسرة الممتدة واألسرة 
 .(14)المركبة واألسرة النووية أو األسرة الزوجية

يالحظ أن األسرة الممتدة هي أكثر األشكال انتشارا  في المجتمعات الريفية وفي :األسرة الممتدة
الحضري تنتشر بين الفئات العمالية وذلك لن أكثر العمال يفضلون السكن مع األهل في بيت واحد وذلك 

 :ألسباب التالية

  اعتمادهم االقتصادي على األهل بسبب عدم أنتضامدخلهم الشهري وهبوطه وتعرض العمال للبطالة
 .فترات زمنية طويلة

 روابط الوطيدة مع األهل فعهم لتكوين العالقات والالظروف السيكولوجية والثقافية لهؤالء العمالتد
 .واألقارب

وهذه العوامل تفسير على مقدرة العمال على االنفصال عن أهلهم وأقاربهم سواء كان هذا من حيث السكن 
أو المواد المعيشية و أن أي انفصال عن األهل واألقارب يعتبر حالة شاذة ال بد أن تصحح عاجال أم 

 .(15)آجال

 

 

 األسرة المركبة

يالحظ عدم شيوع هذا الشكل من أشكال األسرة بين أفراد الفئة العمالية  الحضرية، بدليل أن 
البحوث الميدانية قد أثبتت فيما سبق عدم وجود أي عامل من عمال العينة في حي ديور المخزن يجمع 
                                                           

 .596نفس المرجع، ص  -13
 . 596مرجع سابق، ص  -14
 . 595مرجع سابق، ص  -15
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أحياء الصفيح ال يتجاوزون  بين أكثر زوج، في حين وجدنا أن نسبة من تزوجوابأكثر من زوجة واحدة في
 .(16)من مجموع عمال العينة01.01%

 : األسرة النووية

يالحظ تحول األسر العمالية الحضرية بصورة تدريجية من مرحلة األسرة الممتدة إلى مرحلة 
 األسرة النووية بدليل أن البحوث الميدانية، في مدينة القنيطرة قد أثبتت انه في حين  شكلت األسر العمالية

من جملة أسر  % 13.20من مجموع اسر العينة في أحياء الصفيحشكلت هذه األسر  %41.53الممتدة 
العينة العمالية  في حي ديور المخزن وهذا مما يؤكد أكثرأسر في األوساط العمالية الحضرية أصبحت 

 .(17)اآلن أسر نووية تسكن في منازل مستقلة عن منازل أهلها

 

 

 

 

 

 

 معلم الهوية الحضرية قصبة الجزائر رمز و

 جامعة الجزائر                                                   /ة وداش ضاويـ

 (20)جامعة الجزائر  قسم علم االجتماع

                                                           
 . 595مرجع سابق، ص  -16
 . 591نفس المرجع، ص  -17
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 :الملخص
إن للهوية عدة مفاهيم وتعريفات تختلف وتتالقى حسب تعدد ميادين 

وصوال الى علم  فمن الفلسفة الى  علم النفس العلوم التي تهتم بدراستها، 

االجتماع  ،كل أدلى بدلوه  أثناء التطرق إليها ، لذا فنحن لن نسهب في 

ذكر كل مفاهيمها بل سنهتم بالجانب الوظيفي لها في الوسط الحضري ، 

ألن المسألة االجتماعية تحولت إلى مسألة حضرية  على حد تعبير و 

Robert CASTEL  أن شتى الظواهر واألزمات تظهر ،وباعتبار

بالمدن،وأغلب هاته  المشاكل واألزمات ناجمة عن مشاكل االندماج في 

الوسط الحضري وكذا الشعور باإلقصاء والتهميش أي باختصار أزمات 

وبامتالك الهوية لمضامين وميكانيزمات خفية ذات فعالية  في ,هوياتية 

لدى السكان  االنتماء معالجة مثل هذه األوضاع من خالل خلق روح 

كل هاته  خالل تذويب ذلك من و ,هم وثقافاتهممرجعيات شتىب ودمجهم

مرجعيات وصياغتها في هوية مجالية واحدة ،هوية حضرية تمكنهم من ال

بتدريبهم على كيفية ولهم حالعيش بتناغم مع محيطهم وكذا مع من 

ردت من خالل استعمال واستهالك مجالها بالشكل الالئق لها ولهم ، لذا أ

في  الحضرية مداخلتي هاته أن أسلط الضوء على واقع  الهوية

القصبة،وكذا معرفة دور الفئة القليلة الباقية للسكان االصليين للقصبة في 

 الحفاظ على بعض من رموز ومعالم الهوية الحضرية المميزة لها؟
 

: Résumé 
 
L’identité dispose de plusieurs concepts et 
définitions, qui se différent et convergent  
selon la diversité des sciences, de la 
philosophie à la psychologie jusqu’à la 
sociologie ,et chacune d’elles l’évoque à sa 
manière ,c’est pour cela, nous n’allons pas 
nous étaler dans ses détailles conceptuels, 
plutôt nous  allons évoquer son rôle 
fonctionnel en milieu urbain, et parce que la 
question sociale est devenue une  question 
urbaine selon «  Robert CASTEL ,et 
considérant que la plupart des phénomènes 
sociales  et les crises n’apparaissent que 
dans les grandes agglomérations urbaines 
et la plupart de ses   problèmes et fléaux 
sociaux sont  dus aux difficultés d’intégration 
et d’exclusion sociale donc à la  crise 
d’identité ,et comme l’identité dans son état 
normal  possède des mécanismes fiables 
pour faire face à de telles situations à travers 
le développement de l’esprit d’appartenance 
aux gens à leur espace ,en unifiant leurs 
différentes références et  identités par une 
seule identité, qui leur permettra de vivre en 
harmonie avec  l’espace, et leur apprendre  
aussi le mode d’emploi de ville et la façon de 
se comporter en vrai  citadins . 
A partir de cela j’ai  essayé de mettre la 
lumière sur la réalité de l’identité urbaine 
dans la casbah d’Alger et le rôle de minorité 
des autochtones dans la sauvegarde des 
quelques repaires et symboles de identité   
urbaine qui distingue la casbah et ses 
habitants.  
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 .الممارسات المدنّية,االندماج الحضريالقصبة، ،  الهوية الحضرية،: مفتاحية الكلمات ال

 
 
 
 

 نص المداخلة
 مقدمة

حديث عن مجال حضري يعج بالمنشآت والمباني العصرية،تميزه  هو ليس مجردأي مدينة  الحديث عن 
بل هو حديث عن وعاء اجتماعي حضري  ،االنشطة االقتصادية واإلدارية،وتزدحم به الطرقات فحسب

فاحتضنهم ،هوية وأعطوه بوا المجال أح ،يحتوي على ثقافة وهوية أناس عاشوا بها أثروا وتأثروا بها
اللذّين قيل  ,وهذا حال مدينة الجزائر وسكانها نه،اركأ ركن من لطريقة المثلى لالستمتاع بكلوأرشدهم  الى ا
شجعان واجتماعيون وأوفياء للعهود وكرماء " ...حمدان بن خوجة"فكانوا كما وصفهم فيهما الكثير ، 

وأفكارهم خيال الجزائريين خصب ...وبسطاء في نمط حياتهم ونظيفون في منازلهم ،وصناعيون وتجار 
 وعلى ضوء ماسبق (1)..."و له عالقة بالعبقريةأم فكري أاليصعب عليهم أي عمل يدوي كان ...منظمة ،

وظيفتها االجتماعية  التطرق ل أي الى  مبني على أساس الجانب المعنوي للمدينة  هذا سيكون طرحنا قوله 
 و الوافد اليها ، وعليه لن نجد أبها  المولود والرمزية المتمثلة في بناء وتكوين الهوية الحضرية للفرد سواء

ولى التي لعبت هذا الدور بامتياز كإسقاط لكل هذا باعتبارها النواة الحضرية األالجزائر  قصبةأحسن من  
فقد كانت تعتبر آلية حضرية ومركز لإلشعاع  الثقافي والحضري لما حوته من فنون وصنائع  قمة في 

لما خلقته ، و وته من عالقات وروابط اجتماعية تميزت بالخصوصية واالنتعاشالرقي المديني ،وكذا لما ح
خولها ألن تكون مرجعا  و،التناغم االجتماعي والمجالي من ممارسات حضرية ومدينية جعالها تحقق

ستغناء عنها كحسن ساسيا لتعلم طريقة الحياة في المدينة بحيث ارتكزت على مبادئ سامية ال مجال لإلأ
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وكذا إعطاء الحي لقدسية كبيرة بحيث كان يمثل مجال ،تكريس مبادئ االحترام والوقار للجارالجوار و 
 Jaque »هذا على حد وصف  (2)..." لالحتماء به حميمي شبه عائلي وهو بمثابة الملجأ اآلمن

BERQUE » يكفل حق كل ساكن ويحدد له واجباته في إطار راق يعكس أخالق وتعاليم  أين كان
من زالزل داخل القصبة  وضاعلكن بمرور الوقت وتوالي األزمات التي غيرت األو االسالمية ،  المجتمعات

والتي أفرغتها من سكانها األصلين الذين كانوا الملقنين لهاته الثقافة  ،ريفيإلى نزوح ستعمار االى 
ألفرادها وكذا الوافدين اليها لك كانت بمثابة الوقود الذي يغذي تلك الهوية الحضرية تالحضرية وممارساتهم 

، وبتغير التشكيلة السكانية ووفود  النازحين اليها من كل حدب وصوب حاملين لثقافات وأساليب حياة 
مختلفة دخيلة عن القصبة بدأت تلك الممارسات الحضرية والمدينية المميزة للقصبة وسكانها  في االختفاء  

اته هبالقصبة في ظل واقع الهوية الحضرية الضوء  على حثني على أن أسلط  شيئا فشيئا ، وهذا ما
حفاظ  على البعض المتبقي  الأتساءل عن  دور  الفئة القليلة الباقية من السكان االصليين في و التغيرات 

 من معالم ورموز هويتها الحضرية؟
 هويةال:  أوال
المستقلة عن ذوات االشخاص الذي يدل على ذات الشيء أو الشخص "هو"الضمير المنفصل  لغة تعني -أ

 .(3)اآلخرين 
 (4).هي حقيقة الشيء او الشخص المطلقة التي تشتمل على صفاته اللجوهرية :وفي قاموس المنجد 

 . (5)هي مجموع الظروف التي تجعل الشخص شخصا مميزا ومحددا:حسب قاموس الروس 
 : الهوية في علم االجتماع -ب

التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه،في عالقته  « code »هي الشفرة :عبد اهلل الشامي رشاد
بالجماعة االجتماعية والثقافية التي ينتمي اليها،وعن طريقها يتعرف عليه باعتباره منتميا الى تلك 

 (6).الجماعة

كتسب من المعارف والتصورات والممارسات الفكرية لدى االنسان في مهي الحد ال:أحمد عابد الجابري
 (7).ه االجتماعي ،والتي تلقاها لمصلحته ولمصلحة هذا المحيطمحيط

هي صفات وأحاسيس ونمط حياة،هي في كل شيء،في الملبس والمأكل والموسيقى : حمد مجدي حجازيأ
 (8).والفن والثقافة والحرية والمقاومة والصمود

Manuel CASTELLS:بين الساكن ومجاله في  هي منبع الفهم والتجربة،وهي العالقة االنفعالية الشعورية
 (9).لحظات وجودهم

هي المشروع النقيض لهيمنة الشبكات ،وهي محاولة لمقاومة النظام الرأسمالي :وفي تعريف آخر له 
العالمي من خالل زعزعة مؤسساته وأشكاله التنظيمية واستعمال أنساق رمزية وثقافية ال يستطيع هذا النظام 

 (10).اسيعابها أو فهمها
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Denise CUCHE  : هي فعل اجتماعي ناشىء عن تصورات معينة وليست وهما يتعلق بمجرد ذاتية
الفاعلين االجتماعيين ،فتشكلها من جهة يتم داخل المجاالت االجتماعية التي تحدد موقع الفاعلين 

علية اجتماعية تترك آثارا ومن جهة أخرى تكسب حامليها فااالجتماعيين ،وتوجه تصوراتهم وخياراتهم ، 
 (11).حقيقة 

Jean Paul MAUGNIER: الهوية تبنى من الداخل من عالقة حقيقية أو خيالية،تشمل الفرد أو الجماعة
و المعنى المراد لها ،يتعلق األمر إذن بأي شيء ينتج ذاته ،بطريقة تجعله مختلفا عن أمن الناس 

 (12).اآلخرين
Kaj NOSCHIS: أو تلك العالقة الموجودة بين الساكن (حييه)ومجالههي تلك العالقة التي تنشأ بين الفرد

 (13).ومسكنه
LUSSAULT Michel:(14).الهوية المجالية هي تمثالت متبناة انسانيا وطبيعيا 

 أهم المنظرين للهوية الحضرية:ثانيا 
المدينة كآلية مهمة في فهم سلوك وطبائع االفراد ومن ثم فهم  يعود استعمال تأثير المجال الحضري أو

أن طبائع العمران تتحدث :"في مقدمته  ابن خلدونشخصياتهم وتحديد هوياتهم الى أمد بعيد ، ، فقد ذكر 
لكن دون ذكر مصطلح الهوية الحضرية المعروف " عن أحوال الماضيين من األمم وعاداتهم وتقاليدهم 

 . علم االجتماع  في حاليا 

برزوا حيث أ"بارك"والتي كان لها دور مهم في هذا الطرح وعلى رأسهم : مدرسة شيكاغو - أ
للوا أسلوب الحياة في المدينة وكذا كيفية  تغير العالقات خصوصية الثقافة الحضرية وح

غرباء ولكي المدينة مجال لل" زيمل"االجتماعية بها ومن ثم سيرورة استبدال الهويات بها ،فالبنسبة ل
نعيش بها يجب أن تكون عالقاتنا سطحية وغير شخصية مع اآلخرين ،أين تعدد األدوار يكون 

فقد تكلم عن كيفية تغيير الفرد لمرجعيته داخل المدينة ،فبعد أن تكون مرجعية " بارك"ضروريا ،أما 
للمدينة  باالنتماءساللة ،تصبح مرجعيته أفقية مجالية مرتبطة أو لعرق النتماء عمودية مرتبطة با

 .للحي الذي يسكنه أو
أين تعمل اعتبر المدينة عنصر مذوب للهويات المبنية على التعامل العرفي ،فقد  "  ماكنزي" أما

 (15).ةرسميالتعامالت ال لها بأخرى مجالية قائمة على أساساستبدعلى ا
يكانيزمات أو آليات تعمل دينة يفترض أن تمتلك موصل إليه هؤالء الباحثين فإن الموكنتيجة لما ت

على استبدال الهوية الفردية الى  هوية مستوحاة من الحياة االجتماعية ،لكن  المشاكل االقتصادية 
واالجتماعية قد تجعل األفراد يحافظون على مرجعياتهم القديمة ليستطيعوا العيش وسط مجال 

من خالل تمسكهم بمرجعيات يرفضهم أو لصعوبة اندماجهم به ،فيلجأون لالنغالق على أنفسهم 
متعددة،قد تكون ريفية ال تتالئم ونمط الحياة في المدينة ، فتبقى هوياتهم مبنية على اساس االنتماء 

ليستطيعوا المقاومة وهذا ...القرابة الدموية وغيرها الى أو  لمنطقة أو أصول جغرافية ما،
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بالقصبة،ففي تلك البنايات المهدمة والمساحات والعيش،وهذا  ما الحظناه في  زيارتنا الميدانية 
ه شيئا وال ورمزيتأ  ،حييها سكانها و الشاغرة وجدنا هنالك عائالت نازحة ال تعرف عن ثقافة

االنتماء ما عالقات القرابة أو إ،بل تعيش  في عائالت صغيرة تربطهم  هاجيرانب تربطها أدنى عالقة 
سينتج لنا قرى ألن هذا ما مبادىء الهوية في المدينة ، وهذا ما يتنافى و  ،جغرافي الواحدألصل 

يعتبر من أهم عراقيل االندماج  داخل المدينة أوما نطلق عليه  بظاهرة تريف المدن،والذي
 (11). يضعف آلية المدينة  في بناء وتكوين الهوية الحضرية والذي من شأنه أن ,الحضري

 : موريس هالبواكس - ب
 "وورث"و "بارك"ية لمدرسة شيكاغو ،والى فعالية المفاهيم التي أتى بها تعرض إلى المحاولة التحليل

باعتبارها عرفت نموا حضريا " مدينة المهاجرين"كما أطلق الباحث عل مدينة شيكاغو تسمية 
سريعا ونزوحا هائال ،وقد درس  بها مفهوم االندماج االجتماعي وسيرورة التنظيم االجتماعي 

على األنظمة فولوجيا االجتماعية وكيفية تأثير األشكال المجالية وتجمع الناس تب في المور ،وك
الرباط االجتماعي ،كما تحدث عن الذاكرة الجماعية والذي يعد مرجعا أساسيا لمعرفة االجتماعية و 

كيفية انتقال التراث من جيل آلخر،إذ يذكر في هذا الطرح أن ذاكرتنا هي اعادة بناء الماضي 
انطالقا من آثارا بقيت فينا أو في مجتمعنا ،فالذاكرة االجتماعية هي القدرة على أن نضع  لنا قدمتو 

كرة الجماعية بل الميكانيزمات أنفسنا في وجهة نظر الغير بصفة عامة وال نستعمل محتوى الذا
والتي  المجال،الزمان،اللغة،الروابط االجتماعية،الخاصة بكل مجموعات مجتمعنا ككثر شموال األ

فالذاكرة الجماعية هي صلة اجتماعية في  ،ترجع كلها الى ثقافة االحساس بالمعنى مهما كان
ذا أسقطنا هذا الطرح على الذاكرة  ،(11)هو تحيين لهويةماض ّولى ،تذكر ة على  قدر ،و الحاضر  وا 

هاته  فسنجد أنه نظرا  لكل هذه التغيرات التي شهدتها القصبة ، لم تعد،,االجتماعية لسكان القصبة
األخيرة  قادرة على انتاج ذاكرة جماعية موحدة لكل سكانها كما كانت عليه سابقا، بحيث أصبح 

عن بعضها البعض  ومختلفة متمايزة،ذاكرة جمعية تحينها وقت الضرورة  لكل فئة من سكانها
ل بذكريات زمنهم الجميل بك ،فللسكان القدامى مرجعيتهم وذاكرتهم الخاصة حول القصبة مرتبطة

حول الجماعية  أما النازحين الجدد فال يرون من ذلك شيئا وذاكرتهم  ،الحضرية يدهوتقال عاداته
في غرف مهترئة وضيقة،  االمجال مرتبطة بظروفهم الصعبة وأزماتهم التي جعلتهم يسكنون به

ة وعليه من المفروض أن توحد القصبة مرجعيات سكانها وتزودهم بذاكر .كسكان من الدرجة الثانية
العيش فيما بينهم بتناغم  اجتماعي  جماعية مرتبطة بحييهم الذي يسكنوه والتي تمكنهم من 

 االنتماء لألصل أساس على ين القدامى والجدد ،كتلك القائمةب ومجالي خال من أي صدامات
عملية اندماجهم تعرقل  غيرها من المعايير التي باتتو بالحي ، ومدة االقامةالواحد،أ الجغرافي

  . حضري والمديني ال
 :وزمالؤه كيفين لينتش -ج
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أين تكلم عن  يعتبر من أبرز الذين نظروا إلمكانية قراءة العمران عن طريق المجال والهوية ، 
 نجد  ،كما (11) سنوات الستينات في،وكان ذلك  في الواليات المتحدة االمريكية الهوية الحضرية

الذي حاول إظهار مفهوم المدينة من و J. Jacobمساهمة عديد المساهمات التي نذكر منها ،
 .خالل كل الوظائف االجتماعية والرمزية وأشكال المجاالت العمومية بها 

الذي اعتبر أن المجال ال يالحظ وال يسجل إال من خالل الثقافة الحضرية ،  BULOTوكذا 
ومصطلح الهوية الحضرية يعبر عن المعاني وعن الممارسات االجتماعية واألمكنة ،كما تطرق 

Gervais Lambony    للهوية على أنها متعلقة بحقيقة معطاة ،لكن بخطاب يقترح نظاما لألشياء
عادة كتابة التاريخ  .(11)،المجال والثقافة  وا 

 : مانويل كاستلز-د
كل النواحي االجتماعية واالقتصادية  والثقافية في ظل العولمة  علىتكلم عن نفوذ وسلطة الهوية 

بناء لواقع ديناميكي في تشكيل المجتمع وكذا عملية "،وطرح دورها في التنمية المجتمعية باعتبارها 
مفردة ،أو منظومة من السمات الثقافية التي تعطى بها لبناء المعنى على أساس سمة ثقافية 

فالثقافة الحضرية بالنسبة اليه ليست مجموعة  (11)..."سبقية عن باقي المصادر المنتجة للمعنىاأل
وعليه من خالل كل هاته  .(22) مفاهيم ،لكن ايديولوجية اندماج اجتماعي في المجتمع الحضري

الحضرية بمفهومها الواسع في العلوم االجتماعية وكذا دورها الفاعل  االسهامات تم تناول الهوية 
  ".كاستلز" للتصدي ألخطار العولمة  على حد تعبير

  أنماط الهوية :ثالثا
 :(21)ثالثة للهوية هي  اأنماط مانويل كاستلز لقد  حدد         

 لتبسط نطاق سيطرتها والتي تصوغها المؤسسات المسيطرة في المجتمع :هوية إضفاء الشرعية-أ
 .هاته السيطرة  في آن واحدر على الفاعلين االجتماعيين ولتبر 

هي تلك الهوية التي ينتجها هؤالء الفاعلين الذين يجدون أنفسهم مستبعدين :هوية المقاومة-ب
بحكم منطق السيطرة ،وتكمن هذه المقاومة في تشكيل كوميونات أو مجتمعات محلية كطريقة 

 .ظروف القهر والتي اليمكن أن تحتمل إال بهاته الطريقة للتعامل مع مع
هي تلك التي تنتجها الحركات التي تطمح في تغيير المجتمع ككل وهي أكثر :هوية المشروع-ج

لهؤالء بالبقاء في وضعية معارضة  فيما بعد لشروط تسمح لهم، بل هي تأسيس من كونها وسيلة
 .لفاعلين المهيمنينا

هي آلية قد تكون ناجعة " كاستلز"ا من خالل هاته األنماط ،أن الهوية عند وعليه يظهر لنا جلي
لضرب أخطار العولمة وهيمنة رجاالتها ،إذ يمكن أن تكون سالحا متعدد االستعمال على حسب 
مستخدميه من الفاعلين فمرة يستغل إلضفاء الشرعية وتبرير سيطرة المؤسسات على الفاعلين من 

النتماء للوطن والقومية أو دعوى التحرر واالنفتاح وغيرها والتي في بعض خالل تقوية الشعور با
الفاعلين االجتماعيين  االحيان ال تخدم إال مصالحهم الشخصية،ومرة تأخذ شكل المقاومة لدى
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عندما يضيق صبرهم من هذه السيطرة ،فيسعون لتغيير واقعهم بكسر هذه الهيمنة عن طريق 
حدة معبرة عنهم في شكل مجتمعات المحلية  وجماعات ترفض أي التشبث باألصالة وبهوية وا

اختراق لها ،ومرة تأخذ شكل المشروع عندما تتبناها تلك الحركات االجتماعية الرافضة ألشكال 
هاته الهيمنة ،وهذا من خالل تسطير مخطط يضم كافة الشروط واآلليات  التي تضمن بقائها 

 .  علين المسيطريندائما في وضعية معارضة ومقاومة للفا
 وظائف الهوية : رابعا

  CAMILLERI .C 22)اهمها ما حدده لناوباطنية،إن للهوية وظائف وأدوار ضمنية ظاهرية 
 :فيما يلي

عادة ترتيب عالقتها :الوظيفة المعنوية -أ وهي عملية انتاج الذات الفردية والجماعية وتأكيدها وا 
 .االستقرار بمحيطها من اجل اثبات وجودها وتحقيق 

فراد مع محيطهم وأوضاعهم ين تسعى الهوية في دمج وتكييف األأ:الوظيفة االدماجية -ب
 .ووضعياتهم المختلفة

هذا كون الهوية تستنبط قيمها من المعايير  العليا للمجتمع والجماعة ،وعندما :الوظيفة القيمية-ج
تشكل آنذاك هوية  مرغوب فيها وذات معنى وقيمة لآلخرين من أجل  ،يحصل االنسجام والمحيط

 . كسب االعتراف بها في الفضاء العام
نستطيع أن نستطرد ونقول أن من أهم وظائف الهوية  في هذا المقام ،هي الوظيفة االدماجية للفرد 

تباينة داخل مجاله ومجتمعه خصوصا في المجال الحضري باحتوائه على شبكة العالقات الم
والقائمة على اساس المنفعة والسطحية ،ولكي نستطيع ان نتخطى هذه المشكلة ال يكون إال عبر 
خلق روابط وعالقات اجتماعية مبنية على تقوية شعور االنتماء للمجال وخلق فرص لمساهمة 
 جميع االفراد في صناعة مجالهم للقضاء لديهم على مشكل الشعور باإلقصاء والتهميش والذي ال
يخدمهم ال هم وال مجتمعهم وال مجالهم،ألن  هذا ما وجدناه عجل في وتيرة انهيار القصبة معنويا 
وماديا فبتخلي سكانها القدامى عنها وشعور الوافدين اليها باإلقصاء والتهميش عن طريق سياسة 

نوي الذي السلطات في الحفاظ على التراث المادي والمبني  للقصبة دون  االهتمام بتراثها المع
صنعه سكانها الذين لم يتم اشراكهم ال من بعيد وال من قريب في هاته العمليات،بل ونظر إليهم 

وعليه وسط هذا االقصاء والتهميش ال  ,دائما على انهم سبب الحالة الكارثية التي تشهدها القصبة 
راسة الميدانية الحقا يمكن أن تبنى أي هويات مجالية أو حضرية، ما سنثبته في تحليلنا لجداول الد

. 
 القصبة :خامسا

 دينة التاريخية وهذا حسب تعريفالم ،اصطالحا هي التي بنيت في أعلى الجبل"القلعة"لغة تعني 
« PAGAND »  للمدينة التاريخية بحيث تحتوي على مقر سلطة وتعرف من الخارج عن طريق
 122ببنائها على ربوة يزيد ارتفاعها عن  وشبهت بالقلعة ألنها محصنة أمنيا ,(23)أبوابها وأسوارها 
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مشرفة على البحر،وقد بنيت القصبة بأيدي جزائرية لكن بقرار عثماني ،أين شرع ببنائها سنة م 
لهذا نالحظ  ،م 152التي أنشأت سنة " بلكين بن زيري"بدال عن قصبة " عروج" م على يد 1511

القصبة التي و ( 24)قصبة عروج  و زيريبلكين بن قصبة : انه كانت قصبتان في مدينة الجزائر
م 1111نذاك غير القصبة التي نعرفها اليوم،حيث تهدمت معظم منازلها في زلزال آبنيت 

واتخذت بعد ذلك الشكل الذي نعرفه اليوم الملتصق المتراص فيما بينه ليالئم االنحدارات ,(25)
،تتخلل هاته (البحر)سفل القمة الى األالطبيعية ،فهي تظهر للعيان على شكل مثلث به بنايات من 

المنازل طرق ضيقة وملتوية ،مع وجود مباني ذات شرفات عثمانية الشكل من الجهة العليا للقصبة 
ومبان بشرفات غربية الهندسة بناها االستعمار الفرنسي أسفل القصبة كواجهة يخفي بها مدينة 

 .الجزائر القديمة
النواة األساسية أو األم لمدينة الجزائر فقد احتوت على  د باعتبارهاوقد اخترنا قصبة الجزائر بالتحدي

،كما انقسم المجال الحضري قبل  (21)قصر الداي والسوق الكبير,المسجد: المعالم األساسية للمدينة
فالحياة الداخلية حياة ,االحتالل الفرنسي إلى قسمين يفصالن الحياة الداخلية عن الحياة العامة

وهي ,تسكنها عائالت مغاربية ( الجبل)كما كانت المنطقة العليا,عدان المسكن والحيعائلية لها ب
حيث تدل تشكيلتها الداخلية على وجود العالقات الجوارية بشكل ,أحياء سكنية بتجهيزات قليلة جدا 

 .ن السكانبير يكب
كمعلم تاريخي أو والذي يعتبر  تراثها المادي عن  تطرقنا للقصبة في هذا المجال لن يكون للحديث

التي أنشأت بعناية فائقة  لتحقيق التناغم  قصورها ومساجدها وعيونهاب ،متحف مفتوح على المدينة
ي راقالنعكاس ، بل سيكون الحديث هنا عن ذلك االمناخهاو  المجالي وطبيعة موقعها الجغرافي

كانها آلداء  وظيفة ها من خالل هندسة بيوتهم التي صمم كل ركن من ار و نلثقافة الناس الذين سك
 اجتماعية وثقافية استطاعت فيما بعد ان تصبح ممارسة حضرية ومدينية مميزة لسكانها عن غيرهم

سنتكلم عنها بشقها المعنوي وتراثها الالمادي بعاداتها وتقاليدها الحضرية  من العاصميين،
برقي عالقاتها ل المدينة، مع المجال المسكون داخبممارساتها المدينية المجسدة في التعامل الراقي 

عن  للمنزل،نتماء للحي  الذي يعتبر امتدادا القائمة على  قدسية العالقات الجوارية ورمزية اال
تناغم اجتماعي وعادات  الذي استطاعت من خالله تحقيقمن الداخل ، لبيوتها كيفية استهالكها 
غير  فواجهات منازلها مغلقة عن الهندسة  االجتماعية لها،  ، المتعارف عليهاوتقاليد المجتمع 

، علو المساكن يكون  ءونوافذها مرتفعة  عن الطريق وبشباك صغير  للتهوية والضو مكشوفة 
بطابقين  ونادرا ما يكون بثالثة ،أبوابها غير متقابلة بل متفاوتة قليال احتراما لخصوصية الجار 

ريسا لمبادئ الحياء أو الحرمة فنجد السقيفة وهي مكان انتظار الزوار ،الولوج إليها يكون بمراحل تك
والذي يعبر عن رجاء المنزل ،أفناء مفتوح على كافة  حتى يؤذن لهم بالدخول ،ثم وسط الدار وهو

قاعة لالحتفال بكل مناسبة  بمثابةو ،تواصل أفراده ومكان للقيام بعدة أعمال وأنشطة يدوية مجال ل
أدراج الى الطابق األول الذي به حجرات تدعى بيوت ،أما في الطابق الثاني ،ثم ننتقل عبر 
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غرف ،وفي الثالث نجد المنازه ،ثم نصل الى السطح والذي يعتبر مجال نسوي لاللتقاء لفتدعى با
نشطة  المنزلية و كذا مكان لالحتفال بجل أفراحهم ،وفرصة للتمتع بخليج والتسلية والقيام ببعض األ

 .الجزائر 
وعليه يمكن أن نستنج أن وسط الدار والسطح كانا بمثابة ورشة تلتقي بها النسوة لتبادل الخبرات 

وعليه فالنسوة كن يدمجن الوافدات  التقليدية الحضرية لبعضهم البعض، والفنون وتلقين الصنائع  
تعليمهن ب  كذاو  ،طريقة الحياة بحضرية و مدينيةل عبر تلقينهن لى القصبة ككلا  لى المنزل و إ

ع من وصوال الى طريقة الحديث والتواصل م ل وثقافة استهالكه وفقا لهندسته،طريقة استعمال المنز 
كان يقوم الرجال و الحومة رمزية كبيرة لدى سكانه ف، أما  خارج المنزل فكان للحي  أ حولهم

ساس قيم أى ليه عن طريق إطالعهم على نظام الضبط القائم بالحي القائم علالوافدين إ دماجإب
الغريب  القريب و ومعايير اجتماعية وحضرية تنتظم حولها عالقات الجوار وكيفية التعامل مع

خ األ رد ،باعتبار أن الجار كان بمثابةتكفل الحقوق وتحدد الواجبات بها لكل ف التي كانت،و 
نتبنى   ا جعلناهذا م .زماتهأدق تفاصيل حياته ينوبه بغيابه ويؤازره وقت أاالجتماعي لجاره يعرف 
هم أساسيين لتحقيق االندماج الحضري والمديني للسكان والذي يعتبر من أهذين المقومين كمكونين 

التي عن طريقها يمكن  تفادي كل الصدامات والمشاكل ،ليات بناء وتكوين الهوية الحضرية للفرد آ
الثقافي لجماعة ساكنيه ،وهو  اإلرثيحتوي على كل "بارك"التي قد تنتج بين السكان ،فالحي حسب 

ن تنشئة االجتماعية في المدينة ،وألمكان للتعبير االجتماعي والثقافي والمكان المميز والمفضل لل
لما يقوم به من وظيفة اجتماعية وحضرية  بتحقيق االندماج  ،ولوية للحيأعطت األالقصبة 

أساس الروابط الدموية  ىيفية القائمة علة مرجعياتهم الر الحضري والمديني للوافدين اليها وهذا بإذاب
إكسابهم ،ومن ثم على أساس االنتماء للحي والمدينةفقية واحدة قائمة أواختزالها بمرجعية  ،ئلية والعا

كأناس حضريين  ومدينيين عن  " LEFEBVRE"على حد تعبير "ألحقية العيش بالمدينة "
 .تهم  المميزة لهم ولمجالهم طريق فعاليتهم داخل مجالهم وقدرتهم على خلق ممارسا

بتخلي ، فراغ االجتماعي والحضري الذي تعرضت له القصبة بعد االستقالللكن ولألسف فبعد اإل
احي المدينة  بحثا لى ضو ا  وروبية و لقدامى عنها متوجهين بذلك الى األحياء األصليين واسكانها األ

رياف الذين ال يعرفون شيء عن ألوا منازلهم للنازحين الجدد من اجر عن الرفاهية ، والذين أ
الذي لطالما استلزم وجود ملقنين لثقافة التعامل معه وفقا لهندسته القصبة وكيفية استهالك مجالها ،

،خصوصا أن لكل ركن منه  وظيفة استطاعت ان تنتج من خاللها  ممارسة خاصة به تميز من 
في التركيبة السكانية،وجد النازحون خاللها المديني الحق من غيره،وعليه وكنتيجة لهذا التغير 

دنى فكرة عن طريقة استعمال مجاله وال عن رمزيته أأنفسهم في مجال غريب  ال يمتلكون 
الواحدة وكذا مشكل االندماج باعتبارهم  "بالدويرة"،فأصبحوا يصارعون فيه مشكل السكن واالكتظاظ 

شين في نظر السلطات التي تركتهم ومهم  سكان من الدرجة الثانية في نظر السكان القدامى  ،
, وعليه فقد تعاملوا مع المجال بشكل فوضوي ساهم في تدهوره الفيزيقي ,في منازل آيلة للسقوط
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ومن ثم الى انهياره  المعنوي باندثار تلك الممارسات  و الحضرية والمدينية الراقية ،وأفقد القصبة 
مجتمع "...اشبودان لعربي"فحسب ن اليها ية الحضرية ودمج الوافديلفاعليتها في صناعة الهو 

كسابهم لنمط  تعطلت فيه المؤسسات االجتماعية المنتجة للهوية يصعب فيه دمج القادمون الجدد وا 
هم ن السكان االصليين والقدامى بالقصبة أوعليه في طرحي هذا اعتبرت  (21)"المعيشة المديني 

بدور التنشئة االجتماعية لسكان القصبة من أجل ولى التي تقوم بمثابة المؤسسة االجتماعية األ
نتائج الجداول ل ياكسابهم لهوية حضرية،وهذا ما حاولت إظهاره من خالل دراستي الميدانية وتحليل

 (21)"الجداول من تصميم الباحثة": التالية
 يبين مكان الميالد وكيفية االحتفال بالمناسبات واألفراح : 21جدول رقم 
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35 

%34,65 

6 

%5,94 

11 

%10,89 

35 

%34,65 

 الجمموع

 
 
    

 مكان الميالد ونوع الزيارات المتبادلة بين الجيران 2جدول رقم      
 

 اليجود الجمموع
 للزيارات تبادل

 يف
 قفط النمسابات

 اليجران
 ولاجدد الدقامى

 اليجران
 الجدد

 اليجران
 الدقامى

 نوع الزيارات
 المتبادلة

 
 
 

 مكان الميالد



 

 

28 

51 

%100 

13 

%25,49 

11 

%21,56 

6 

%11,67 

 
21 

%41,17 

 القصبة

29 

%100 

14 

%48,27 

6 

%20,68 

3 

%10,34 

 
6 

%20,68 

 خارجها ( نواحي
 العصامة)

21 

%100 

12 

%57,14 

1 

%4,76 

3 

%14,28 

1 

%4,76 

4 

%19,04 

 الريف

101 

%100 

39 

%38,61 

18 

%17,82 

12 

%11,88 

1 

%0,99 

31 

%30,69 
 الجمموع

 مكان الميالد والمساهمة في حل مشاكل الحي: 3جدول رقم      
 

ونسبة الحفاظ ( القصبة)من خالل الجداول المذكورة آنفا ،أن هناك عالقة قوية بين مكان الميالد نستنتج
،إذ أنه في ظل هذا االنهيار والتراجع الشبه كلي للعادات والتقاليد " القصباجية"على الهوية الحضرية 

مقارنة مع السكان اإلجماليين ,بحيث أن غالبية السكان والذين هم في الحقيقة أقلية "المدينية "والممارسات 
للقصبة الذين ال زالوا يحافظون على العادات التقليدية الخاصة بالقصبة في احتفاالتهم ومناسباتهم 
وجدناهم من المولودين بالقصبة، هذا كونهم تربوا ونشؤوا على عاداتها وتقاليدها وتشربوا لثقافتها الحضرية 

التي التزال تقيم أفراحها في دويراتها وبالتحديد في وسط الدار ،كما وجدنا أن هاته الفئة القليلة هي 
والسطح ،هذا ألنها ترى أن جل هاته الممارسات الحضرية  والطقوس التقليدية ال يمكن القيام بها خارج 

ن خرجت " وغيرها " ....السابع"ربط الحنة للعروس، االحتفال بولود " مجالها األصلي أي دويراتها ،مثل وا 

 الماسهمة يف حل نعم ال أيحانا الجمموع
 ماشكل احلي

 
 
 

 مكان الميالد
51 

%100 

10 

%19.60 

18 

%35.29 

23 

%45.09 

 القصبة

29 

%100 

9 

%31.03 

12 

%41.37 

8 

%27.58 

 خارجها
 ( نوحاي العصامة)

21 

%100 

7 

%33.33 

11 

%52.38 

3 

%14.28 

 الريف

101 

%100 

26 

%24.74 

41 

%40.59 

34 

%33.66 
 الجمموع
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تما ستفقد خصوصيتها ونكهتها المدينية ،أما بشأن نوع الزيارات المتبادلة مع الجيران وكذا عنه فح
المساهمة في حل مشاكل الحي ،فقد وجدناها أكثر درجة لدى هاته الفئة ،وهذا شيء طبيعي سبق ذكره إذ 

ار امتدادا عائليا ان للجار والحي رمزية كبيرة لدى السكان األصليين للقصبة والذين لطالما اعتبروا الج
والحي امتدادا سكنيا ،أين يتقاسمون مع بعضهم   ظروف الحياة حلوها ومرها ،كما يتقاسمون المجال  

لكن وكنتيجة للكم الهائل من . بكل رقي وحضرية  حدوده رمزية أين الكل به يعرف ما له وما عليه
الفئة المتبقية منهم أن تكون عالقاتها السكان النازحين إليها  خلفا للسكان االصليين ،فقد حرصت هاته 

وهذا لجهلها بطبائع السكان الجدد وخوفا على  ,الجوارية مع مثياللتها من السكان القدامى بالقصبة ال غير 
كما أنها سعت بذلك للحفاظ على خصوصية وتميز هويتها من الذوبان وسط تلك ,فقدانها لمكانتها وسطهم

 .المرجعيات الهوياتية المختلفة
أما بالنسبة لواقع الحي أو الحومة، فبعد هذا النزوح الذي جلب أعدادا ضخمة مختلفة  ومتمايزة من 
السكان التي لم تستوعبها  ال القصبة وال ثقافتها والتي ساهمت في تدهور الحالة الفيزيقية لها ،فصارت 

ظل تجاهل السلطات لها   أحيائها مكبا ألردام  المنازل  التي بدأت تتهاوى الواحدة تلو األخرى في
وانتظار هؤالء الفئة منهم لسكنات أخرى الئقة  بديلة عنها ،أين غابت تلك الرمزية مع سكانها القدامى 
الذين حافظوا على بيوتهم وكذا أحيائهم ،أما الوافدون اليها  الجدد فال تهمهم ال القصبة وال أحيائها ،بل 

سكن ال أكثر وال أقل، إذ لم يشهدوا بها إال واقعها المرير هي مجرد مركز عبور يحصلون من خالله على 
اشعرتهم دوما باإلقصاء والتهميش ، عكس القدامى منهم الذين ال يزال حييهم في ,ومأساة مدينة منسية 

نظرهم يمتلك رمزية وخصوصية تجعلهم يتفاخرون باالنتماء له، هذا كونهم ينظرون اليه من مخيال رمزي 
 .وحنينهم إليه ال بواقعها المأساوي لجميل بهايذكرهم بزمنهم ا

وعليه نستنتج أن كل رموز القصبة هاته،التي هي في الحقيقة مكونات للهوية الحضرية بها ،بدأت تفقد 
قيمتها ومكانتها وتأثيرها ،خصوصا في فئتي النازحين اليها سواءا من أنحاء العاصمة أو من األرياف 

ا على عاداتها وممارساتها الثقافية والحضرية تلك، ولم يستوعبوها ألنهم لم ،باعتبارهم لم ينشئوا  أويشبو 
يجدوها أصال خصوصا بعد االنهيار المادي والمعنوي الذي تشهده،ولم يعيشوا زمن القصبة الجميل ألنهم 

 فذاكرتهم عن المكان هي ذاكرة واقعية خالية من الحنين الى,  أصال لم يولدوا الهم وال آبائهم بها 
الماضي  واالعتزاز باالنتماء اليها، ألنهم لطالما همشوا وأقصوا من طرف سكانها القدامى ونسبت اليهم 
كافة اآلفات  التي تشهدها القصبة ،وعليه فعالقتهم بها ومجالها عالقة نفعية  إذ يرون فيها فرصة  

فأن تكون داخل المدينة ال  Gervais LAMBONY"للحصول على سكن اجتماعي الئق،وهذا مايفند قول 
، فكونهم يعيشون في القصبة ال يعني أنهم منها وأبنائها ألن الحضرية هي نمط حياة " يعني أنك منها

وأسلوب عيش داخل المدينة ،والمدنية هي تمثالت و ممارسات تعكس ثقافة هاته المدينة،وبما أن اآللة 
فال يمكن ,بطون في مشاكلهم االجتماعية واالقتصادية الحضرية بالقصبة اآلن معطلة وسكانها ال زالوا يتخ

 .  أن ننتظر منها أو منهم إنتاج هويات حضرية وممارسات مدينية كما كانت تقوم به سابقا
 

 خاتمة
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إن عرضنا هذا لواقع الهوية الحضرية بقصبة الجزائر ،ليس سوى إلقاء لضوء  خافت و إسقاط لبعض ما 
ع فيما يخص دور المجال في بناء وتكوين هوية الفرد داخل المجال جاء به كثير من علماء االجتما

بالكاميرون و Marie MOREMLLEوتأكيدا لعدة دراسات أقيمت في هذا المجال كدراسة ,الحضري
Peter GOULD  بلوس أنجلس،أين وجدوا أن معيار المدينة يكون ناجعا أحيانا في فهم أشكال التعريف

ب  عديد أزمات الهوية  كاالنطواء واإلقصاء والتهميش،وعلى حد تعبير بالهوية ،كما يمكننا من تجن
وعليه، فلكي نجعل من سكان  Ville  La mal Vie, la mal"حياة متعبة هي مدينة متعبة"جعفر لسبت"

المدينة سكانا حضريين يجب أن نعلمهم كيف يكونوا فاعلين يحيون المدينة ال يعيشون بها ،يحيون 
بثقافتها الحضرية من خالل تلقينهم لطريقة استعمالهم واستهالكهم لمجالها وتعاملهم معها وبإنتاجهم 

إال بتقوية  شعور االنتماء  لديهم من خالل للممارسات حضرية ومدينية مميزة لها،والذي لن يتحقق 
إشراكهم في صناعة مجالهم الحضري ،ألن االنتماء الى  منزل أو حي  هو انتماء إلى جماعة اجتماعية 

و مثل هذا الشعور هو الذي سيجنبنا هكذا أزمات ،كما أنه لتتمكن " شومبارد دو لو"، على حد تعبير 
جه ،توجب علينا والفاعلين االجتماعيين والسياسيين ككل،  أن القصبة من آداء وظيفتها على أكمل و 

تتضافر جهودنا لحل المشاكل التي تتخبط فيها القصبة وسكانها، لكي تعود لسابق عهدها وتنهض بدورها 
 .كمدينة وكمركز تاريخي للجزائر
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      Résumé 

Cette recherche a pour objectif la révélation d’une éventuelle crise 

d’identité chez les adolescents issus de familles dissociées par le divorce, et cela 

on adoptant la méthode descriptive, ou l’échantillon s’est composé de (30) 

individus de sexe masculin, le matériel déployé dans cette recherche consiste à :  

-Entretien psychologique. 

-Test d’identité de Mohammad ESSAID ABDERRAHMANE. 

Quant aux  moyens statistiques employés sont : la moyenne  arithmétique, 

et l’écart type. 

Les résultats ont confirmé toutes les hypothèses de la présente recherche par la 

présence de crise d’identité chez l’ensemble des individus de l’échantillon et 

ceci sur l’ensemble des dimensions de l’échelle d’identité, ce qui prouve que la 

famille est un facteur déterminent en ce qui concerne l’identité personnelle. 

 

 :نص المداخلة

 :البحث إشكالية -

لقد لقي موضوع المراهقة اهتماما كبيرا من الباحثين من مختلف التخصصات، حيث يعتبرها 
البعض مرحلة نمو عادية، في حين يعتبرها البعض اآلخر مرحلة نمو غير عادية، ونظرا ألهمية 
الموضوع فقد قضي عدد ليس بقليل من الباحثين معظم حياتهم في دراسة هذه المرحلة النمائية ومنهم 

هذا األخير الذي ُيعرِّف  (G Staney HALL)" ج ستانلي هال"و  (Arnold JAZAL)" رنولد جازلأ"
 (11((. )مولد جديد للفرد وهي فترة عواصف وتوتر وشدة: ))المراهقة علي أنها

بالوالدين وما يهيئانه من نسق  (Erik ERIKSON)" إريك إريكسون"ونظرا الرتباط الهوية حسب 
ل األسرة يسمح للمراهق بتحديد أهدافه في الحياة وأدواره االجتماعية ومن ثمة هويته، اتصالي متوازن داخ

فإن أي اضطراب أو تفكك يطال األسرة سواء من خالل الطالق أو التنافر الوجداني أو غياب أحد 
أو وفاته سينعكس مباشرة بالسلب علي بناء شخصية المراهق وبخاصة ( بصفة جزئية أو كلية)الوالدين 

 (3. )علي قدرته علي تحديد هويته الشخصية

أن الوالدين يساعدان الطفل علي تحديد هويته وغيابهما من  (WINNICOTT)" وينيكوت"ويعتقد 
 (14. )شأنه أن يجعله عرضة لالضطرابات النفسية في مستقبل حياته

تهديدا حقيقيا  إن التفكك األسري إذن من شانه أن يؤدي بالمراهق إلي فقدان الوعي بهويته ويشكل
 :علي بناء شخصيته وتمتعه بالصحة النفسية، ومن ثمة تمت صياغة السؤال العام التالي
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 وية؟المراهق من أسرة مفككة من أزمة الهُ  تصفهل ي

 :فرضيات البحث -

 :الفرضية العامة -

 .أزمة الُهويةبالمراهق من أسرة مفككة  تصفي

 :الفرضيات الجزئية -

 .أسرة مفككة بانجاز الُهويةال يتصف المراهق من  -1
 .الُهوية بتعليقالمراهق من أسرة مفككة  تصفي -2
 .الُهوية بانغالقالمراهق من أسرة مفككة  تصفي -3
 .يتصف المراهق من أسرة مفككة بتشتت الُهوية -4

 :أهمية البحث -

 إن الهوية من محددات الشخصية واألسرة من محددات الهوية، وأهمية البحث تكمن في كون الهوية
من أهم مطالب النمو النفسي واالجتماعي المحددة للشخصية وأن أي اضطراب قد يطالها سينعكس 

 . بالسلب حتما علي توازن الشخصية والصحة النفسية المراهق

 :أهداف البحث -

 .كةالمراهق من أسرة مفك الكشف عن مدى وجود أزمة الهوية لدى -

 .مفككة ضمن رتب الهويةتصنيف أزمة الهوية لدى المراهق من أسرة  -

 .المساهمة في موضوع من أهم مواضيع الصحة النفسية -

 :الدراسات السابقة -

حول مقارنة في تقدير الذات بين الشباب الجامعي باختالف أساليبهم في ( 1991" )عودة"دراسة 
علي النحو  طالب من جامعة الزقازيق وكانت النتائج 235مواجهة أزمة الهوية، حيث تمثلت العينة في 

 :التالي

 .بين األفراد في تقدير الذات باختالف أساليب مواجهة أزمة الهوية 0.01وجود فروق دالة عند  -



 

 

34 

الذكور األكثر تقديرا لذواتهم كانوا في رتبة االنجاز يليهم من كانوا في رتبة التأجيل ثم االنغالق  -
 . واالنتشار معا

ة االنغالق يليهن من كن في رتبة االنجاز ثم من كن في اإلناث األكثر تقديرا لذواتهم كن رتب -
 .رتبة التأجيل وأخيرا من كن في رتبة االنتشار

حول العالقة بين التنشئة األسرية وتشكل الهوية لدى الشباب ( 1991" )عبد المعطي"دراسة 
ناث)من طلبة الجامعة  263الجامعي، حيث كان قوام العينة   :التالية وتوصل إلي النتائج( ذكور وا 

 .وجود فروق جوهرية بين مراتب وبين أساليب المعاملة الوالدية -

أن رتبتي تحقيق الهوية وتوقف الهوية أكثر إحساس باالتساق مع كل من الوالدين من رتبتي  -
 .اإلعاقة والتشتت اللذين كانا أكثر إحساسا بالتناقض بين كل من الوالدين في المعاملة

ن الجنسين في مراتب الهوية المختلفة وفي إدراك أساليب المعاملة الوالدية وجود فروق جوهرية بي -
 . وكان الذكور أكثر إحساسا بإيجابية هذه األساليب من اإلناث

 .ال توجد فروق بين الجنسين في تشكل الهوية -

حول الهوية الشخصية والهوية االجتماعية في الذات السعودية، حيث أخذ ( 2005" )دخيل"دراسة 
 :عينة عشوائية عنقودية من المستوي النهائي في المرحلة الثانوية وحصل علي النتائج التالية

 .الهوية شخصية ال اجتماعية -

 (15.)الهوية الشخصية تفوق في مكوناتها الهوية االجتماعية في بعدها الجمعي والبيئي -

 

 

 :جرائي للمصطلحاتإلالتعريف ا -

فشل الفرد في تحديد هويته ألناه مع الشعور : ))بأنها" أبوبكر مرسي"يعرفها  :أزمة الهوية -1
باالغتراب وعدم الجدوى وانعدام الهدف مع عدم القدرة علي التخطيط ألهداف مستقبلية واالفتقار إلي 
العالقات االجتماعية أو الحب الناضج الذي يتمثل في الرعاية لموضوع الحب وعدم القدرة علي اختيار 

 ((. المستقبل المهني وتسود حياته الالمباالة والالمعني
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وتتحدد أزمة الهوية في هذا البحث من خالل الدرجة الخام علي مقياس رتب الهوية لمرحلتي 
 .المراهقة والرشد المبكر للدكتور محمد السيد عبد الرحمن

عد فيها الفرد طفال فترة نمو إنساني لم ي: ))بأنها SHELSKY)" )شلسكي"يعرفها  :المراهقة -2
 (6((. )لكنه ليس بعد راشدا أو عضوا كامل العضوية في النظام االجتماعي

 .وتتحدد في هذا البحث في عينة من تالميذ وتلميذات األقسام النهائية من التعليم الثانوي

جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة : ))بأنها (BOGARDUS)" بوجاردوس"يعرفها  :األسرة -3
من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال، يتبادلون الحب ويتقاسمون المسئولية، وتقوم بتربية األطفال 

 (2((. )وتوجيههم وضبطهم، ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية

 .ويتحدد التفكك األسري في هذا البحث في الطالق

 :ظري للبحثالجانب الن

 :تعريف المراهقة -

والذي يعني ينمو ويكبر إلي تمام النضج،  (Adolescere)كلمة مشتقة من الفعل الالتيني هي 
وفي لسان العرب من الفعل راهق الذي يعني االقتراب من الشيء وراهق ( 155، ص1919زيدان، )

 (1. )الغالم أي قارب االحتالم والبلوغ

الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة ليخرج إلي : ))أنهاب (RUCKS)" روكس"ويعرفها 
 ((. العالم الخارجي ويبدأ في التفاعل معه واالندماج فيه

  

 :المظهر االنفعالي للمراهق -

من أهم الخصائص النفسية في مرحلة المراهقة هي تغير اتجاهات المراهق التي ألفها عند والديه، 
وذلك في محاولة منه لبناء اتجاهات خاصة به، فيالحظ عليه الميل إلي انتقاد الواقع حوله والرغبة 

سلطة المجتمع أو الجامحة في إصالحه وكذلك الرغبة في مساعدة اآلخرين، واتخاذ اتجاهات متطرفة إزاء 
األسرة، فتبدو عليه مظاهر الثورة والتطرف االنفعالي الذي يظهر في القلق والتوتر والخجل، نتيجة 
ثبات الوجود، ويظهر الصراع النفسي الذي يكون نتيجة انتقال  االندفاع النفسي نحو تحقيق رغبات الذات وا 
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رجح بين مثالية الدوافع والطموح وبين الواقعية المراهق من حالة انفعالية معينة إلي حالة أخري، فهو يتأ
المقيدة والكابحة، وبين الغيرة واألنانية والغضب وبين االستسالم، فيبدو المراهق بمظهر الحدة والتهور في 
مواجهة المواقف التي يواجهها وتظهر عليه الهواجس التي يحاول أن يقارنها بالمحيط الذي يعيش فيه، وقد 

 . الحدة واالنفعاالت المتطرفة السخط الشديد واالشمئزاز من القيم السائدةيترتب عن مظاهر 

 :مشكالت المراهق -

 :مشكالت نفسية -

إن أهم مالمح الشخصية السوية هو التكيف، تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يستهدف بها 
ث تتوافر لديه المهارات الشخص تعديل سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقا مع وسطه االجتماعي، بحي

الالزمة إلشباع حاجاته األساسية، فيحقق سلوكه مواجهة واقعية للمشكالت، فالشخصية السوية يتميز 
 . سلوكها باالعتدال والواقعية والقدرة علي مواجهة الحياة، بعيدا عن الغرابة والتجنب والهروب من المواجهة

 :مشكالت اجتماعية -

ن يكون فردا مستقال عن اآلخرين فهذا يمهد له أن يكون عضوا صالحا إن من متطلبات المراهق أ
إلي أن منح األبناء فرصة العمل و التفكير باستقاللية له  (BROWN)" براون"في المجتمع، وقد توصل 

ارتباط قوي بارتفاع القدرة علي اإلبداع، فالمراهق أثناء بحثه عن استقالليته وحريته يكون في صراع 
. م، فهو يود الدخول في معترك الحياة لكنه في الوقت نفسه في خشية مما هو مقدم عليهإحجا-إقدام

ويكون هذا الصراع داخليا ال واعيا ويتخذ مظهرا اجتماعيا من خالل تازم العالقات مع ممثلي األنا 
فهم األعلي أي سلطة الوالدين والكبار، ويكون هذا الصراع علي أشده في السر المتسلطة التي ال تت

  (4. )المراهق وال تراعي كرامته

 :مشكالت التواصل في األسرة -

إن األسرة التي تتميز بالصراعات والمشاحنات بين األب واألم واألبناء، حيث يكون اآلباء متسلطين 
ومعاملة المراهق بقسوة وقمع رغباته . وصارمين ولديهم متطلبات وتوقعات من االبن تفوق سنه وقدراته

صورة مشوهة عن الواقع، فيشعر بالتهديد والخوف، وتظهر نتيجة التسلط علي ذات المراهق  يجعله يكون
في شكل شعور بالذنب وتحقير الذات وربما محاولة تدميرها، وعلي اآلخرين من خالل سوء الظن بهم 

لقاء اللوم عليهم، وقد اعتبر  عامال مهما  المعاقبة غير المبررة وغير العادلة (FOLER)" فولر"واتهامهم وا 
 (10. )في انحراف المراهق
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 :أفراد األسرةآثار الطالق علي  -

شك أن الطالق عملية مؤلمة نفسيا لألسرة، حيث يتطلب الطالق من الزوج والزوجة إعادة تنظيم ال 
وتكيف مع الحياة الجديدة لكل منهما، وهو ما يجعل كل من الطرفين يواجه صعوبات التكيف مع الوضع 

 .الجديد

إلي أن الطالق يؤثر في الوحدة األسرية تأثيرا كبيرا من حيث ( 1912" )علياء حسن حسين"تشير 
استقرارها وتنشئة أفرادها، فالعالقات األسرية ال تتم إال في إطار األسرة، التي تتمتع باالستقرار في وجود 

خاصة في حالة بعد األم الذي الوالدين معا، وانفصالهما أو تغيب أحدهما يسبب حرمانا عاطفيا لألوالد، و 
يجعل من الصعوبة تكوين عادات سلوكية سليمة لدى الطفل، والمحافظة علي قيم الجماعة وقوانينها، ألن 
الطفل يرتبط بأسرته ارتباطا نفسيا، ووجوده فيها يشعره بالطمأنينة واألمن النفسي وفي ظلها تتحدد 

 . شخصيته وتتكامل

إلي أن الطالق يولد ( 1916" )سلمي محمود جمعة"و" بشير إقبال محمد"كما توصلت كل من 
صراعا عاطفيا لدى الطفل بين حبه لكل من والديه وعدم قدرته علي االنحياز لجانب دون آخر، ومعاناة 
نفسية حقيقية تتمثل في اإلحساس بالتهديد والخوف المعمم، فالطفل ينظر إلي المجتمع من خالل أسرته، 

. سب في نفسه الكثير من النطباعات التي يتخذ منها أحكاما عامة تؤثر في سلوكهومن تجاربه فيها تتر 
(2  ) 

 :حاجات المراهق -

 :الحاجة إلي االنتماء -

ال يمكن للفرد إشباع هذه الحاجة إال في وجود الغير من أفراد جنسه واتصاله بهم وتعامله معهم 
ومخاوف ومعتقدات واتجاهات مشتركة،  بطريقة أو بأخرى، حيث تجمعه بهم أهداف ومصالح وآمال

وتتضح هذه الحاجة في الرغبة في الحياة مع مجموعة من األفراد وقبول معاييرها ومشاركة الفرد للجماعة 
في قيمها واتجاهاتها، واإلخفاق في تحقيق هذه الحاجة من شأنه أن يؤدي إلي سوء التكيف والعديد من 

 (1. )المشكالت السلوكية

 :تقدير الذات الحاجة إلي -

هي الحاجة إلي القيمة الشخصية أو الحاجة إلي شعور الفرد بأنه عضو ذو قيمة ودور في 
المجتمع الذي يعيش فيه، وإلشباع هذا التقدير يوجه الفرد سلوكه مقابل سلوك اآلخرين ويبذل جهدا من 



 

 

38 

إلي فقدان الثقة بالنفس أجل صياغة تقدير لقدراته، واالحباط في تلبية هذه الحاجة من شأنه أن يؤدي 
والشعور بالضعف والوهن، وهو ما يترتب عليه بعض السلوكيات التعويضية، وتبرز الحاجة إلي تقدير 
الذات لدى المراهق من خالل رغبته في أن يعامل معاملة الكبار وأن تحترم إرادته وفي عدم تدخل 

 .اآلخرين في شؤونه الخاصة

 : الحاجة إلي تحقيق الذات -

حاجة الفرد إلي أن ينطلق بقدراته ومواهبه ورغباته إلي آفاق تتيح له أن يكون ما تمكنه  تعني
استعداداته من أن يكون، فهي تحفز الفرد علي أن يكون مبدعا ويتميز في مجال من المجاالت، والبيئة 

لكن علي الفرد . المساعدة علي تلبية هذه الحاجة هي تلك التي تتميز بالمساندة والتشجيع وعدم التعجيز
 (9. )أن يراعي التوافق بين مستوي طموحه ومستوي قدراته الحقيقية

 :الحاجة إلي الُهوية -

إن الكثير من المراهقين مطالبون من قبل األسرة أو المعلمين أو حتى من قبل األصدقاء بما ال 
ف المهنية، وذلك من يطالب به األطفال، حيث يتوقع من المراهقين القيام بأولي خطواتهم نحو األهدا

خالل الخيارات األكاديمية التي تؤدي بهم إلي االقتراب أو االبتعاد من أهداف مهنية أو حرفية، ويتوقع 
منهم اإلقدام علي تطوير عالقات عاطفية حميمة، كما يتاح المجال أمامهم لتحمل المزيد المسئولية نحو 

 .تنظيم أوقاتهم وأمورهم المالية

وقعات فإن المجتمع يضغط علي المراهقين من أجل التفكير باألدوار التي يودوا ومع تغير هذه الت
أن يلعبوها كراشدين وبالسلوكيات التي يودون اختيارها أو تبنيها، فالجانب الرئيسي للمشكلة التي يواجهها 

وأفكارهم المراهقون يتعلق بتعريف الذات أو الهوية حيث يجب أن يكتشفوا ما هي معتقداتهم واتجاهاتهم 
وقد تنشأ أزمة الهوية بسبب الثورة االنفصالية . فااللتزام بدور معين يستلزم الوفاء بمجموعة من القيم

المنبثقة عن التوجهات االجتماعية أو الشخصية المبالغ في شدتها لتبني دور معين في وقت ما من حياة 
وصول إلي حل لهذه األزمة وتحقيق الفرد ال يكون باستطاعته الحصول خالله علي دور مناسب له، ولل

اإلحساس بالهوية علي المراهق أن يطور توجها في الحياة ال يعمل فقط علي تحقيق الخصائص 
نما متسق أيضا مع توقعات المجتمع منه، إن لحل أزمة الهوية  البيولوجية والسيكولوجية المتغيرة للذات، وا 

فإن لم أزمة الهوية في الوقت الذي يدخل فيه المراهق  تأثير عميق علي النمو في مرحلة الرشد فيما بعد،
 (5. )مرحلة الرشد فسوف يشعر بغموض الدور وبالتالي أزمة الهوية
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 ":اريكسون"وية األنا ل نظرية هُ  -

في نظريته بنمو األنا ومدى فاعليتها وركز علي أهمية الجوانب االجتماعية " اريكسون"اهتم 
والنفسية بوصفها محددة للنمو، وتعتبر نظريته من أهم المساهمات العلمية التي قدمت في مجال نمو 

ية في وصف المراهق، حيث قام بتعديل موقف التحليل النفسي من جهة، وتقديم تفسير أكثر شمولية وفعال
استنادا إلي البحوث النفسية  (FREUD)" فرويد"سلوك المراهق من جهة أخري، حيث عدل من نظرية 

بما في ذلك مثلث " فرويد"واالجتماعية واألنتروبولوجية الحديثة، ورغم أنه استبق الكثير من مفاهيم 
يولوجية األساسية للهو بالمقارنة مكونات الشخصية الهو األنا واألنا األعلي، إال أنه أعطي أهمية أقل الب

بل عوضا عن ذلك فإنه يعتقد أن األنا هو القوة المحركة للسلوك، والمفهوم الرئيسي في " فرويد"مع 
نظريته هو اكتساب هوية األنا واختبار القضايا المتعلقة بالهوية والتي تشكل خصائص لمرحلة المراهقة، 

نوعية لهوية الشخص تختلف من ثقافة ألخرى، إال أن انجاز ويعتقد بأنه علي الرغم من أن الخصائص ال
هذه المهمة النمائية يتضمن عناصر مشتركة بين الثقافات جميعا، وأن تطوير الحس الحقيقي بالهوية 
الشخصية يمثل الرابطة السيكولوجية بين الطفولة والرشد، ولتشكيل الهوية يقوم األنا بتنظيم القدرات 

 (  5. )يعمل علي تسهيل توافقها مع متطلبات المجتمعوالحاجات والرغبات و 

 :الجانب التطبيقي للبحث

 :منهج البحث -

 .تمثل في هذا البحث في المنهج الوصفي

 :عينة البحث -

 :الحدودالبشرية -

فردا ذكرا من تالميذ األقسام النهائية من مختلف التخصصات ومن ( 30)عينة عشوائية قوامها 
 .سنة 11و 15تراوحت أعمارهم بين والدين مطلقين  ممن 

 :الحدود المكانية -

 .ثانوية طارق بن زياد للذكور بوالية قسنطينة

 :الحدود الزمانية -
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 .2013-2012خالل الثالثي األول من السنة الدراسية 

 :أدوات البحث -

 .المقابلة النفسية -

 (13. )محمد السيد عبد الرحمنمقياس رتب الهوية لمرحلتي المراهقة والرشد المبكر للدكتور  -

 :حصائيةاألساليب اإل -

 .تمثلت في أحد أسلوبين من أساليب اإلحصاء الوصفي هما المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 :عرض نتائج البحث -

 جدول يبين نتائج أفراد العينة علي مقياس رتب الهوية

 العينة             
 
 

 البعد

 العينة
 

 الحسابيالمتوسط 
 

 االنحراف المعياري

 7.9 4..6 إنجاز الهوية
 1..1 1.64. تعليق الهوية
 ..7 3.23. إنغالق الهوية
 5.2 7.15. تشتت الهوية

 

 :مناقشة نتائج البحث -

من خالل الجدول عدم تحقق الفرضية األولي والتي تتعلق بإنجاز الهوية لدى المراهق من  يتضح
وهو ما يعني انخفاض  9.5واالنحراف المعياري ب  45.6أسرة مفككة حيث قدر المتوسط الحسابي ب 

إنجاز الهوية والذي يتضمن القدرة علي االلتزام والقيام بخيارات معينة وتبني معتقدات وأدوار مناسبة، وهو 
   . ما يعني أيضا أن أفراد العينة يتصفون بعدم إنجاز الهوية

حيث قدر  ويتضح تحقق الفرضية الثانية والتي تتعلق بتعليق الهوية لدى المراهق من أسرة مفككة
وهو ما يعني ارتفاع تعليق الهوية والذي  10.1واالنحراف المعياري ب  51.46المتوسط الحسابي ب 
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يتضمن القدرة علي االستمرارية في اختيار البدائل المتاحة دون الوصول إلي قرار نهائي ودون االلتزام 
 . لهويةبخيارات بعينها، وهو ما يعني أيضا أن أفراد العينة يتصفون بتعليق ا

تتعلق بانغالق الهوية لدى المراهق من أسرة مفككة حيث قدر  ويتضح تحقق الفرضية الثالثة والتي
وهو ما يعني ارتفاع تعليق الهوية، وهو ما  9.5واالنحراف المعياري ب  53.23المتوسط الحسابي ب 

ارهم لاللتزام وأنهم يبحثون يعبر عن عدم رضا أفراد العينة عن األدوار واألهداف التي تحدد لهم وعدم إظه
ذاتيا عن الخيارات المتاحة والتي تتفق مع استعداداتهم، وهو ما يعني أيضا أن أفراد العينة يتصفون 

 . بانغالق الهوية

تتعلق بتشتت الهوية لدى المراهق من أسرة مفككة حيث قدر  ويتضح تحقق الفرضية الرابعة والتي
وهو ما يعني ارتفاع تشتت الهوية، وهو ما  1.2المعياري ب  واالنحراف 59.11المتوسط الحسابي ب 

يعبر عن غياب االلتزام بأدوار غامضة وغير واضحة، وهو ما يعني أيضا أن أفراد العينة يتصفون 
 .بتشتت الهوية

المراهق من أسرة مفككة يتصف بأزمة  وبالتالي يتضح تحقق الفرضية العامة التي تنص علي أن
 .الهوية

كن إرجاعه إلي الطالق وغياب أحد الوالدين فالمراهق بحاجة إلي والديه معا ليتحقق وهو ما يم
بالمثلثية ويتحقق التقمص بشكل صحيح، وعلي  (DOLTO)" دولتو"التوازن في العالقة التي تسميها 

االجتماعية الوالدين مساعدة ابنهما علي االستقاللية العقالنية وتبني معتقدات معتدلة وواقعية وتحديد أدواره 
وخياراته في الحياة واتخاذ قراراته بنفسه، فكل ذلك من شأنه أن يساعده علي بناء وتحديد هويته وتجنب 

 .االضطراب واالنحراف

 :البحث توصيات -

 :من خالل نتائج هذا البحث تم التوصل إلي بعض التوصيات هي

 .أسر مفككةتوفير الرعاية النفسية واالجتماعية لألطفال والمراهقين من  -

 .التركيز علي أزمة الهوية لدى المراهق الرتباطها بالصحة النفسية -

 .تحسيس الوالدين واألسر بأهمية التوازن األسري لتحقيق الصحة النفسية لألبناء -

 .التحسيس من أن سالمة الفرد والمجتمع من سالمة وتماسك األسرة -
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 .توفير مكاتب لإلرشاد األسري -

 .لطرق للحد من ظاهرة الطالقالعمل بشتى ا -

 .تكثيف البحوث التي تتناول الهوية واألسرة -

 :مراجع ومصادر البحث -

، علم النفس التطوري للطفولة والمراهقة، دار المسيرة، (2004)صالح محمد علي أبو جادو  -1
 .403عمان، ص

نشر والتوزيع، ، علم النفس األسري، مكتبة الفالح لل(1992)أحمد محمد مبارك الكندري  -2
 .215-216، ص 23الكويت، ص

، التعبير األخالقي وتشكيل هوية األنا لدى عينة من (2001)الغامدي حسين عبد الفتاح  -3
الذكور في مرحلة المراهقة والشباب في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، المجلة المصرية 

 .136، ص11للدراسات النفسية، العدد 

، االضطرابات النفسية والعقلية عند الطفل والمراهق، دار (2003)معتصم ميموني بدرة  -4
 .245المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص

 .45-46ص ،210، سيكولوجية المراهقة، دار المسيرة، عمان، ص(2005)رغدة شريم  -5

 .232، الطفولة والمراهقة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص(1955)سعد جالل  -6

، علم النفس التطوري للطفولة والمراهقة، دار المسيرة، (2004)صالح محمد علي أبو جادو  -5
 .403ص عمان،

، سيكولوجية التعبير والتعبير وبناء العقل العربي، دار الوفاء، (1911)فاروق السيد عثمان  -1
 .15ص المنصورة،

 .25ص زارة الثقافة، دمشق،، المراهقة وداعا ايتها الطفولة، منشورات و (1991)كابلن . ل -9

 .54ص ، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مكتبة الهالل، بيروت،(2000)مصطفي غالب  -10
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، سيكولوجيا النمو الطفولة والمراهقة، دار الفكر الجامعي، (1994)معوض خليل ميكائيل  -11
 .23ص القاهرة،

 المراهق، دار الشروق، الرياض،، النمو النفسي للطفل و (1919)مصطفي محمد زيدان  -12
 .155ص

، مقياس موضوعي لرتب الهوية األيديولوجية واالجتماعية، (1991)محمد السيد عبد الرحمن  -13
 .145-144دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 

14- Rozahind MINSKY(1996), psychoanalysis and gender, an 
introductory reader, London. 

, consulté le 10/03/2012.www.gulfkids.com -15 
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االجتماعية بشتى انواعها التقليدية الحديثة يمثل مجتمع ورقلة مجتمعا مثاليا تمارس فيها المجاالت 
تاثيراتها الواضحة على افرادها سواء كانوا محليين او وافدين من مدن اخرى الذين يحملون ثقافات وهويات 
متباينة ناتجة عن مجاالت تفاعلية معينة، حيث يقع الوافد بين خيارين إما الحفاظ على هويته االصلية أو 

في ثقافة المجتمع الورقلي، اين يشكل هوية جديدة يتفاعل بها مع هذا المجتمع، وقد  االندماج في االندماج
حاولنا في دراستنا هذه استكشاف هوية الوافدين الى مدينة ورقلة من خالل محاولة االجابة على التساؤل 

ى اي مدى التالي هل حافظت الفئة الوافدة على هويتها االصلية واالندماج في المجتمع الورقلي ؟ وال
 حققت ذلك ؟

 :نص المداخلة

 االشكــالــية

يعتبر مجتمع ورقلة من المجتمعات التي تتنوع فيها الهويات االجتماعية الفرادها نظرا لتعدد انتماءاتهم 
المحلية حيث يشكلون خليطا اجتماعيا فسيفسائيا نجم عن المرحلة التنموية الجديدة وعمليات التحضر التي 

المدينة مؤخرا، حيث شملت العديد من المجاالت االجتماعية مما جعل المدينة مركزا جاذبا شهدتها هذه 
للوافدين، وقد ضم هذا الخليط كل من السكان االصليين للمدينة والوافدين المحليين القادمين من مدن 

الجنبية ومناطق مختلفة شمالية ساحلية، وسطى، وحتى صحراوية باالضافة الى فئة اخرى وهي الفئة ا
ان كل الفئات السابقة تعطينا صورة , والمتكونة من النازحين الماليين وبعض االجانب العرب والسوريين

واضحة عن التنوع الثقافي وثراء مجاالت التفاعل االجتماعي الحاصلة داخل هذا المجتمع، حيث تحاول 
وهذا يحدده درجة تشابه ثقافة هؤالء كل فئة االندماج فيه بدرجات متفاوتة فإما أن يكون جزئيا أو كليا، 

الوافدين مع الثقافة االصلية للمجتمع ودرجة انفتاحها، باالضافة إلى اهدافهم في االستقرار الدائم او 
المؤقت، والحديث هنا سيكون عن الفئة الوافدين المحلية الذين يمثلون هويات ناجمة عن مجاالت تفاعلية 

ساحلية ) لتي تنتمي مكانيا في معظمها الى المناطق الشمالية ذات خصوصيات اجتماعية متباينة وا
، حيث يمثل افرادها ثقافات اكثر انفتاحا عن ثقافة المجتمع الورقلي التي تتميز بانها تقليدية (وداخلية 

تهيمن عليها العادات والتقاليد، وفي هذه الحالة فان المجاالت التقليدية المفروضة على الوافدين تستوجب 
هم تفاعال نوعيا انتقائيا، يسمح لهم تحقيق اهدافهم في االندماج الذي يضمن لهم مصالحهم علي

االقتصادية واالجتماعية، اال ان هذا ال يتحقق دائما فالتفاعالت اليومية التي يدخل فيها هؤالء الوافدين ال 
قد تؤثر سلبا على هوياتهم  تتوافق دائما مع اساليب معامالتهم وطريقة تفكيريهم، مما قد يشكل لهم ازمة 

االصلية ، بحيث  حيث يقعون بين خيارين إما الحفاظ على هويتهم االصلية أو االندماج في في ثقافة 
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المجتمع الورقلي، اين يشكلون هويتهم الجديدة للتفاعل بها مع هذا المجتمع، وقد حاولنا في دراستنا هذه 
 :الل محاولة االجابة على التساؤل التالياستكشاف هوية الوافدين الى مدينة ورقلة من خ

 ماهي تجسيدات الهوية االجتماعية  للوافدين المحليين الى مدينة ورقلة ؟ -

 :من خالل هذا التساؤل نطرح مجموعة من التساؤالت الفرعية  

 . ما هي نوع العالقات االجتماعية التي يبنيها الوافدين مع ابناء المجتمع المحلي ؟ وما عمقها؟-1

 ، التظاهرات الثقافية؟(الحي,الخيرية) ما طبيعة المشاركة المحلية لهؤالء الوافدين ؟ الجمعيات -2

 :همية الدراسة أ

تتمثل اهمية دراستنا في انها تعطينا صورة عن المجتمع الورقلي في حالته الجديدة التي تميزت في اآلونة 
تفاعالت جديدة بين الوافدين الجدد وبين افراد  االخيرة بمسيرة تنموية سريعة حيث تعكس لنا هذه الصورة 

, (التقليدية) اجتماعية الجديدة الناجمة عن ذلك والتي عن تختلف عن سابقتها مجاالت المجتمع االصلي و 
 وبالتالي فان هذه الدراسة تحاول استكشاف طبيعة الهوية التي تشكلت لدى المجتمع المدروس وخاصة فئة

  .  الوافدين الجديدة

 تحديد المفاهيم  

هي تلك المظاهر التي تبدو على سلوكات ومواقف الوافدين الى المدينة  خالل : تجسيدات الهوية-1
 تفاعالتهم اليومية مع افراد المجتمع االصلي والتي تعكس الهوية التي يتعايشون بها مع المجتمع 

( الجزائري) المختلفة للمجتمع المدروس هم االفراد التي يقصدون المدينة من المناطق :  الوافـــديـــن-2
 .الغراض متباينة لالستقرار بها او المكوث فيها لمدة زمنية محدودة لحين تحقيق اهدافهم 

 : الهــويـــــة -3

 Codeبأنها الشفرة " عبد اهلل الشامي رشاد"تم تعريف الهوية من طرف العديد من العلماء حبث عرفها 
التي يمكن  الفرد عن طريقها أن يعرف نفسه، في عالقته بالجماعة االجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها، 

 وعن طريقها ُيتعرَّف عليه باعتباره منتميًا إلى تلك الجماعة

ة من تفاعالت الفرد، نذلك الوعاء الحاصل والمتضمن لنسق المعاني في لحظة معي  كما تم تعريفها بانها
تمكِّنه من ضبط عالقاته بذاته، وبالموضوعات الخارجية سواء كانت اجتماعية أو غير اجتماعية  ،  التي
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وهيكلتها على ضوء ذلك، أو هي محصلة مختلف المعاني التي يكونها الفرد عن ذاته، وعن الموضوعات 
  ه إلىاألخرى انطالقا من خبراته البيوغرافية واللحظاوية التي ينطلق منها، وهذا ما يدفع

 .إقامة عالقات تفاعلية مع اآلخرين على أنه ذات وسطهم ويختلف عنهم - 

 .القيام بأفعاله وبناء مشاريعه واستراتيجياته - 

وهو   Denise CUCHE"دونيس كوش" اشيا مع موضوع دراستنا فقد تم تبني مفهوم العالم تمو         
عن تصورات معينة وليست وهما يتعلق بمجرد هي فعل اجتماعي ناشىء : ماتناسب مع طبيعة دراستنا 

ذاتية الفاعلين االجتماعيين ،فتشكلها من جهة يتم داخل المجاالت االجتماعية التي تحدد موقع الفاعلين 
االجتماعيين ،وتوجه تصوراتهم وخياراتهم ، ومن جهة أخرى تكسب حامليها فاعلية اجتماعية تترك آثارا 

  حقيقة

 االجراءات المنهجيـة

بعتبر المنهج الوصفي هو المنهج المناسب لموضوع دراستنا فمن خالله نحاول وصف  :المنهج (1
وتحليل سلوك الوافدين ومواقفهم من خالل تفاعالتهم اليومية مع افراد المجتمع الوقلي من خالل وصف 

عالقات نوع ال االضافة الىب وتحليل نوع االنشطة االقتصادية التي يمارسونها وتفاعالتهم اليومية
) ايضا باالضافة معرفة مواقفهم , ومدى عمقها.... ( االجتماعية التي ينشؤونها مع المجتمع المدروس الخ

كل  اوحيادا ومدى مشاركتهم فيها ايجايا اوسلباتجاه ما يحدث داخل المجتمع من احداث محلية ( الوافدين
  . الورقلي هذا يكشف لنا نوع الهوية التي يتفاعل بهاالوافدون مع المجتمع

ساعدتنا في الكشف عن مؤشرات الهوية  والتي  المالحظة على تم االعتماد :أدوات جمع البيانات (2
المستكشفة والمتمثلة االنشطة االقتصادية الممارسة من طرف النازحين نوع العالقات االجتماعية ومدى 

في الحياة المحلية المتثلة   م  عمقها والمتمثلة في عالقات نسب، جوار، صداقة ، باالضافة الى مشاركته
 ....في الجمعيات الخيرية جماعات الحي 

اين قمنا باستجواب افراد العينة وكتابة االجوبة من طرفنا وقد  استمارة المقابلةاما األداة الثانية فهي 
ساعدتنا هذه االداة من المالحظة المباشرة الستجابات االفراد وتمحيص االجابات الموضوعية والصحيحة، 

فتوح حيث عالجت سؤاال متنوعا بين مغلق وم 21وشرح بعض االفكار لهم، وتحتوي االستمارة على 
 .المحاور التالية

 صعوبات الدراسة 

عدم استجابة معظم افراد العينة وقد نجم ذلك عن تخوفهم خاصة اصحاب المهن الحرة لذا كانت معظم 
 .عينتنا عن من الموظفين 
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 مجـــاالـت الــدراســـة 

يتمثل المجال المكاني في حي بامنديل الواقع في المنطقة الشرقية او الغربية حيث : المجال المكاني-1 
يضم هذا الحي العديد من العائالت الوافدة من مناطق متنوعة من الوطن الذين يحملون ثقافات محلية 

 متنوعة ويمارسون ان 

 (2014-2013: )خالل الموسم الجامعي تم انجاز هذه الدراسة: المجــال الزمـــاني
  

ويمارسون  تمت الدراسة على الوافدين الى مدينة ورقلة وهم من ذوو ثقافات محلية متنوعة: المجال البشري
أما نوع العينة  ,انشطة اقتصادية متنوعة حرة ورسمية ومن فئات سن متباينة وهم يمثلون مجتمع الدراسة

حيث تم العثور على المفردة  موضوعنافقد تم االعتماد على العينة بالصدفة لكونها تتالئم مع طبيعة 
 االولى بالصدفة ومن خاللها يتم على باقي مفردات العينة

 الجانب الميداني للمــداخلـــــة

 البيانات الشخصية

                                                                                    الجنس 

    الجنس                                         

 التكـــــرار

  

 الـــنسبـــة

 33,33 22 ذكور                                                                                                   

 04 22 اناث                                                                                 

 244       34 المجموع                                                                                 

 الســـن 

 

 

 

 

                                                                               

 الـســـن

                                                                                       نسبــةالـ                                                                                        التكــرار  

34- 04 23              33,33                    

04- 34 2 3,33 

 244 34 عالمجمو

  %93,33معظم  الوافدين هم من الذكور وقد بلغت نسبتهم 
 % 40على عكس االناث اللواتي يحتلن النسبة االقل والتي تبلغ 

وهذا يعود الى ان الرجال هم االكثر قدرة على التنقل وتحمل   
 .اعباء الهجرة  من االناث 

معظم الوافدين الى مدينة ورقلة هم من فئة الكهول الذين تتراوح 
اما ، % 63,33سنة حيث بلغت نسبتهم  50-40اعمارهم بين 

الفئة الكبيرة في السن فهي تكاد تنعدم  حيث كانت النسبة االقل 
ة هي التي تطمح في تحسين متوسطاذن فالفئة ال,  % 6,66: وهي 

مستواها االجتماعي واالقتصادي نظرا للمسؤوليات االجتماعية التي 
 لذا فانها االكثر حركية وهجرة في هذه  المرحلة العمريةتتوالها 
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 الحالة االجتماعية

 

 

 

 

 

 : المـنطقـة االصــليــة

المنطقة 

 االصلية 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

 33,33 22 الساحلية

 33,33 23 الوسطى 

 244 34 المجموع

 

 

 

 

  : قامةعدد سنوات اال

 

 

 

 

الحالة 

 االجتماعية

   

 التكـــــرار

   

 الــــــنسبــــــة

 3,33 2 اعزب 

 33,33 22 متزوج

 244 34 المجموع

عدد سنوات 

 االقامة 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

2-3 7 23,33 

3-3  23 73,33 

 244 34 المجموع

الغلبية ن نتائج هذا الجدول تتكامل مع الجدول السابق حيث ان اا  
وهذا يتناسب مع المرحلة العمرية التي  الساحقة للوافدين هم متزوجون

لهم مسؤوليات اجتماعية تجاه اسرهم وهذا دافع أن اي ينتمون لها، 
حاجيات اسرهم المتنوعة كبير لالنتقال والبحث عن فرص اكبر لتلبية 

اما النسبة المتبقية فكانت  للعزاب  %93,33وقد بلغت نسبتهم حوالي 
 . % 6,66وقد وصلت الى 

من خالل الجدول نالحظ ان معظم الوافدين قادمين من 
 اما اقل نسبة فكانت  , %50المناطق الوسطى وذلك بنسبة 

  % 36,66 :مناطق الساحلية بلل
مجتمع هاتين المنطقتين باالختالف الكبير عن تتميز ثقافة 

ثقافة المجتمع الورقلي في العادات والتقاليد فهي اكثر انفتاحا 
وحضرية فهي تتضمن مجاالت تفاعلية متنوعة طبعت هوية 

  .هؤالء الوافدين 
 

سنوات وقد كانت  6-3معظم افراد العينة قد امتدت اقامتهم من 
اما البقية فقد كانت بين سنة    %،56,66نسبتهم حسب الجدول 
 .واحدة الى ثالث سنوات 

اذن فانه يمكن تصنيف الوافدين انهم من الجيل االول من 
وتتميز هذه المرحلة من المهاجرين فهم حديثي االقامة في المدينة 

كما ان هوياتهم االصلية بكل في االندماج كبيرة صعوبات االقامة ب
مكوناتها ال تزال تمارس تاثيرا قويا في عالقاتهم وتفاعالتهم 

 االجتماعية
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 : االصلية للزوج او الزوجة المنطقة

المنطقة 

 االصلية 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

من منطقتك 

 االصلية
22 04 

 23,33 2 مكان االقامة

 22,07 2 منطقة اخرى

 244 22 المجموع

 

 نــــــوع الــــعمـــــل

 ــــنسبــــــةالــ التكـــــرار نوع العمل

 33,33 22 موظف

 3,33 2 اعمال حرة

 244 34 المجموع

 

 

 مكان االقامة

المنطقة 

 االصلية 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

شقة في 

 عمارة
27 34 

 24 3 منزل مستقل

من خالل الجدول نالحظ ان معظم زوجات او ازواج 
باالضافة  %04الوافدين هم من المناطق االصلية بنسبة  

اما مكان االقامة  %33,33الى مناطق اخرى بنسبة  
، وهذه النتائج متوقعة  % 23,33فيحتل النسبة االقل وهي 

النهم وافدون جدد حيث ال تتعدى اقامتهم الست سنوات  
كما توضح لنا هذه النتائج ان الوافدين ليست لهم عالقات 

داخل المجتمع الورقلي وال يزالون متعلقين ( نسب) اولية 
 .بمجتمعاتهم االصلية 

 

معظم الوافدين الى المدينة هم موظفون وقد بلغت 
اما البقية فيمارسون اعمال  ، % 93,33هم حوالي تنسب

ويمكن تفسير هذه النتيجة  %6,66حرة وذلك بنسبة 
بفرص التوظيف لمدينة الفتية التي توفرها نظرا للعمليات 
التنموية الكثيفة والمتمثلة في انشاء مؤسسات جديدة 

 .الخ .......اقتصادية اجتماعية

يتضح لنا من خالل الجدول  ان معظم افراد العينة يقيمون في 
وهذا يتناسب مع طبيعة عملهم   %90منزل مستقل وذلك بنسبة 

كونهم موظفين فاجورهم التسمح لهم اال بهذه الوضعية من السكن 
فهي تقيم في   %10اما النسبة المتبقية من افراد العينة فتبلغ , 

وعادة ما يكون سكان هذه االحياء من ابناء المدينة منزل مستقل 
وبالتالي  ةاذن فان فرص التعامل والعالقات مع سكان المدينة قليل

تقل فرص االندماج والتفاعل معهم فمكان االقامة الذي يعتبر احد 
 .مثل هذه الفرص مجاالت التفاعل المهمة ال يتيح
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 نوع العالقات االجتماعية التي يبنيها الوافدين مع ابناء المجتمع المحلي وعمقها؟  

 تنتحدث هنا عن المجاالت االجتماعية: تنوع العالقات االجتماعية

 

 

 االجتماعيةنوع العالقات 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار نوع العالقات 

 3,33 2 صداقة

 33,33 24 زمالة

 34 22 جيرة

 244 34 المجموع

 

 

 ماعيةحالة العالقات االجت

 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار حالة العالقات

 3,33 2 منفتحة

 33,33 22 منغلقة

 244 34 المجموع

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار االجابـة

 3,33 2 نعــم

 33,33 22 ال

 244 34 المجموع

من خالل الجدول نالحظ ان معظم افراد العينة ال يتمتعون 

، اما البقية القليلة  %33,33بعالقات متنوعة وتمثلهم نسبة 

، وهذا مؤشر على   %3,33فعالقاتها متنوعة وتبلغ نسبتها 

محدودية عالقاتهم االجتماعية وانغالقهم وتمسكهم بثقافتهم 

المحلية فالمجاالت االجتماعية التي يتفاعلون فيها لم تخرج عن 

 .المالوف الذي يمثل في االسرة ومجال العمل او ابناء حيهم 

معظم افراد العينة قد اسسوا عالقات جيرة مع ابناء المدينة وقد 
 %: ، في حين كانت نسبة الزمالة ب%60كانت نسبتهم 

 60االقل نسبة مثلتها  الصداقة هي بينما عالقات 33,33
ل ان عالقات هؤالء الوافدين  مع و قنالنتائج قراءتنا للجدول %

تتعدى الجيرة والزمالة  والالمالوف  لم تخرج عنابناء المنطقة 
وهي عالقات تخضع لالعتبارات عقالنية اكثر من كونها تهدف 

ير على هوية تعكس تفاعالت محدودة التاثالى االندماج  فهي 
 .الوافدين 

من خالل الجدول نالحظ ان الوافدين الى مدينة ورقلة  
  % 93,33عالقتهم االجتماعية منغلقة وقد مثلتها نسبة  

هذه النتائج تؤشر لنا على  %6,66بينما االقلية تمثل 
انغالق الوافدين ومحدودية عالقاتهم االجتماعي مع ابناء 

نة واقتصارها على التعامالت  اليومية الضرورية يالمد
المتمثلة في والمهنية التعامالت االقتصادية وان كانت فهي 

 سطحية التتعدى المعرفة العامية او الزمالة موجودة فهي 
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 244 34 المجموع

 

 الهدف من العالقات االجتماعية
الهدف من 

 العالقات

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

 03,33 27 تحقيق مصالح

 23,33 2 االندماج

 23,33 0 اخرى

 المجموع

 
34 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمضية اوقات الفراغ

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار اوقات الفراغ

 23,33 0 الزمالء

 33,33 24 االقارب

 3,33 2 الجيران

يتمثل الهدف االساسي من العالقات االجتماعية التي يقيمها 
الوافدين  مع ابناء المدينة في تحقيق مصالحهم المتنوعة اقتصادية 

بينما  % 56,66اجتماعية وقد مثلتها اكبر نسبة في الجدول وهي 
  % 26,66االقلية تهدف من عالقتها االندماج وقد مثلتها نسبة 

نتائج الجدول الخاص بنوع العالقات  ان هذه االهداف تشرح لنا
والتي هي مفروضة عليهم بحكم العمل او الجيرة وان مثل العالقات 
التعكس رغبة في االندماج بقدر ماتعكس لنا اهداف انية مصلحية 

 للوافدين

مضون اوقاتهم مع ابناء منطقتهم وقد يمعظم افراد العينة 
تما  %10اومع االقارب وهذا بنسبة   % 50مثلتها نسبة 

النسب القليلة من تمضية الوقت فقد كانت مع الزمالء تمثلت 
 كانت مع  %3,33اما النسبة االقل فهي  %13,33في 

يعتبر اوقات الفراغ مؤشر موضوعيا عن   %3,33 الجيران
نوعية العالقات االجتماعية للوافدين النها تمارس دون اي 
ضغط وبهذا النحو فان الوافدين ال يميلون الى االختالط اال 
بابناء ثقافتهم المحلية العتبارات متعددة منها ان االقامة 
محدودة والرغبة في العودة الى المنطقة االصلي، كما ان 
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 04 20 ابناء منطقتك

 المجموع

 
34 244 

 

 

 

 طبيعة سكان الحي

طبيعة سكان 

 الحي

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

 24 3 ابناء المنطقة

من مناطق 

 مختلفة
7 3,33 

 03,33 27 سكان اصليين

 المجموع

 
34 244 

 

 

 

 

 في حالة السكان االصليين 

 وجود عالقات جيرة ومدى تنوعها

طبيعة سكان 

 الحي

 ــــــةالــــــنسب التكـــــرار

 07,40 3 صداقة 

الجدول فان معظم سكان الحي هم من السكان هذا حسب 
بعدها تاتي نسبة  %56,66االصليين وقد مثلتها نسبة 

والتي تمثل السكان من مناطق مختلفة اما النسبة   20%
اذن فان سكان الحي في معظمهم من  %3,33االقل فهي 

  . حيث يمثل الوافدون فيها اقليات  سكان المدينة

 

الوافدين الى المدينة قد من خالل الجدول نالحظ ان 
تمكنوا من اقامة عالقات جيرة وقد مثلتها نسبة 

وقد تنوعت في العمق والنوع  حيث كانت  ،64,69%
وعالقات صداقة  %45,05عبارة عن نسب وهذا بنسبة 

وهذا يعني انهم قد حققوا اندماجا مع ; 15,64%بنسبة 
وقد  اما البقية فلم تنشيء اي عالقات جيرة افراد المدينة،
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 27,30 2 نسب نعم

 30,23 3 ال

 المجموع

 
27 244 

 

 

 

 :مدى رضى الوافدين 

 

 

 

 : ، التظاهرات الثقافية(الحي, الخيرية) طبيعة المشاركة المحلية لهؤالء الوافدين ؟ الجمعيات 

الهدف من 

 العالقات

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار

 

 نعم

تحقيق 

اهدافي 

 المادية

27 03,33 

حققت 

 االندماج
0 23,33 

 23,33 2 ال

 المجموع

 
34 244 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار االجابـة

 04 22 نعــم        

  
اقامتي 

3 24 

من خالل الجدول تالحظ ان الوافدين قد استطاعوا 
تحقيق جملة من االهداف وقد ومثلتهم اكبر نسبة في 

وقد كانت هذه االهداف  %53,32الجدول وهي 
  %56,66متمثلة في االهداف المادية وهذا بنسبة 

بينما االقلية منهم كان هدفهم االندماج اما بقية النسبة 
 . فلم تتمكن من من تحقيق اهدافها في هذه المدينة

اذن يمكن القول ان اهداف الوافدين لم تكن االندماج 
في المجتمع المدروس بقدر ماهو تحقيق مستوى 
معيشي افضل الن امدماجهم كان باالساس  في 
مجتمعاتهم االصلية واقامتهم المؤقتة في هذه المدينة 
تؤكد لنا ذلك والجداول السالقة تؤكد لما ان معظو 

غالق وبمحدودية الوافدين تتميزعالقاتهم  باالن
 . مجاالت التفاعل 

ان قراءتنا للجدول المقابل توضح لنا ان االقلية من 

معظم افراد العينة ال يبدو اي اهتمام بما يحدث الوافدين 

بالتقريب وقد عادت   %34في المدينة وقد مثلتها نسبة 

االسباب حسب تصريحات الوافدين الى عدم االهتمام 

اما السبب الثاني فيعود الى االقامة  %23,33وهذا بنسبة 

ويعود فيعود الى عدم   %24المؤقتة في المدينة بنسبة 

  %23,33هذا بنسبة   وجود الوقت و

ان االسباب التي قدمها الوافدين وهي مقنعة الى حد بعيد 

تعطينا صورة واضحة عن طبيعة تفاعلهم المحدود جدا 
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 االنخراط في الجمعيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المحلية المشاركة في االنتخابات 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار االجابـة

 

 

 ال

 

 

 

 مؤقتة

 
 ال اهتم بذلك

2 23,33 

يوجد ال 

الوقت 

 الكافي

0 23,33 

 244 34 المجموع

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار االجابـة

 

 

 ال

 

 

 

 
 عدم االهتمام

0 23,33 

 
 عدم االنتماء

24 33,33 

 ال فائدة منها

3 24 

 

 

 

 نعم

 

 

 

 
 23,33 0 خيرية

 
 ثقافية

7 23,33 

 244 34 المجموع

من خالل الجدول نالحظ ام معظم افراد العينة غير 

، حيث تعددت %03,33منخرطين في الجمعيات 

وعدم االهتمام  %33,33:  االسباب بين عدم االنتماء ب

واخيرا هناك من يقول بعد االهتمام وقد  %23,33ب 

االقلية فهي منخرطة في اما ،  % 24مثلته نسبة 

حيث تجد ان االكثرية من  %04الجمعيات وهذا بنسبة 

هذه النسبة اتجهت الى الجمعيات الثقافية وهذا بنسبة 

اما البقية القليلة المتبقية فقد اتجهت نحو   23,33%

تتوافق هذه ،  %23,33: الجمعيات الخيرية وهذا ب

فعدم  التنائج  مع ماتوصلنا اليه في الجدول السابق

االهتمام واضح ومجسد في الواقع المحلي للمدبنة حبث 

المشاركة في النشاطات المحلية قليلة جدا والسبب 

الرئيسي هو االحساس بعدم االنتماء بمعنى انه لم يحقق 

االندماج على المستوى الفعلي بل امتد الىاالحساس 

والشعور اي ان هؤالء الوافدين يتفاعلون بهوية  مغتربة  

 المجتمع المدروس داخل

معظم افراد العينة حسب الجدول ال يشاركون في 

االنتخابات المحلية للمدينة وقد مثلتهم اكبر نسبة في 

بالتقريب وقد كانت االسباب متمثلة   %74الجدول وهي 

فهم بذلك ال   %03,33في في عدم االنتماء لهذه المدينة ب

يمثلون ذاتا فاعلة في هذا المجتمع وال يوجد لهم وال 
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 34 3 نعــم

 03,33 23 عدم االنتماء ال

 23,33 2 غير مهتم

 244 34 المجموع

 

 

 : تحقيق االهداف 

 الــــــنسبــــــة التكـــــرار االجابـة

 23,33 7 ال

بناء  نعم

 المستقبل
24 33,33 

االستقرار 

 االجتماعي
3 24 

 244 34 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 االجابة على تساؤالت الدراسة

 االجابة على التساؤل االول 

معظم افراد العينة قد حققوا اهدافهم من الهجرة الى 

  %76.66 مثلتها اكبر نسبة في الجدول وهيالمدبنة وقد 

وقد كانت هذه االهداف متمثلة في بناء المستقبل 

اما   %33,33والمقصود به المستقبل المادي وهذل بنسبة 

الهدف الموالي فقد كان في االستقرار االجتماعي 

والمقصود به باالضافة الى الهدف االول فان الوافدين قد 

و افضل من الحالة السابقة حققوا مكانات اجتماعية ا

لهجرتهم الى المدينة سواء بالنسبة للمجتمع االصلي او 

مجتمع المدبنة وهذا يعني ان عالقاتهم االجتماعية 

 ومجاالت التفاعل فيها متنوعة 
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 . ما هي نوع العالقات االجتماعية التي يبنيها الوافدين مع ابناء المجتمع المحلي ؟ وما عمقها؟

وجدنا ان العالقات االجتماعية التي انشاها الوافدين هي عالقات مع ابناء من خالل النتائج السابقة 
المجتمع المحلي هي عالقات محدودة جدا ال تهدف الى االندماج بقدرما تهدف الى تحقيق استقرار 

اجتماعي واقتصادي يتناسب مع وضعيهم الجديدة  في هذا المجتمع خاصة وانهم حديثي التواجد فيه حيث 
دة اقامتهم الست سنوات فهي عالقات التتعدى الجيرة في احسن الحاالت  وهذا ما اكدته نسبة التتعدى م

المتواجدة في الجدول الخاص بنوع العالقات ، وفي بعض الحاالت التي كان فيها الحي من  %50
بالمائة   15السكان االصليين امتدت الى عالقات صداقة ونسب  هذه االخيرة التي تحتل اقل نسبة وهي  

ي تعد عامل وهي  تعد مؤشرا هاما عن عمق العالقات التي يبنيها هؤالء الوافدين في هذا المجتمع فه
اساسي في االندماج داخل المجتمع  واالستقرار به من خالل العالقات االولية التي تتميز وهي في هذه 
الحالة ضعيفة جدا، حيث توضح لنا احتفاظهم لهويتهم االصلية وبجذورهم المحلية وان عالقاتهم االولية 

الفراغ  وطبيعة االهداف التي كانت التخرج عن نطاق ثقافتهم االصلية كذلك وقد اعطانا مؤشر اوقات 
مرجوة التحقيق قد اعطتنا صورة واضحة عن تفاعالت هؤالء الوافدين  وعن طبيعة الهوية التي يتفاعلون 

بها الن هذه التفاعالت تعبر عن خياراتهم في التفاعل واهدافهم من ذلك حيث كانت معظم عالقاتهم 
 تصر على ابناء منطقتهم وان اهدافهم مادية في معظمها وتفاعالتهم مع ابناء منطقتهم والتي تكاد تق

اذن فالعالقات التي يتفاعل بها الوافدين مع ابناء المدينة هي عالقات سطحية غير عميقة ونفعية   
ومنعلقة وتتناسب مع مرحلة االستقرار التي ال تزال حديثة ففي هذه المرحلة بعيش الوافدين ازمة تكيف مع 

ستضيف لهم،كما ان هذه العالقات لم تخرج عن نطاق المجاالت االجتماعية المالوفة ثقافة المجتمع الم
والكالسيكية وهي الجيرة والزمالة االسرة و قد عكست لنا تفاعالت محدودة للوافدين لم تتعدى في معظمها 

 .لوافدين نطاق القرابة والثقافة المحلية لهم فمثل هذه التفاعالت ال تؤشر لنا اال عن اندماج جزئي ل

  االجابة على التساؤل الثاني

 ، التظاهرات الثقافية(الحي, الخيرية) طبيعة المشاركة المحلية لهؤالء الوافدين ؟ الجمعيات  

فهم لم يقدموا اي فعل اجتماعي يؤدي الى  بالنسبة لالجابة على هذا السؤال فهي تتجه نحو نفس المنحى
ية للمدينة نظرا الحساسهم بعدم االنتماء الى هذا المجتمع تغيير ايجابي على مستوى المشاركة المحل

 .المحلي وهذا يعكس لنا بوضوح طبيعة الهوية التي يتفاعل بها هؤالء الوافدين وهي هوية مغتربة 

 :االجابة على  التساؤل الرئيسي 
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 ؟ماهي تجسيدات الهوية االجتماعية  للوافدين المحليين الى مدينة ورقلة

لقد تمكنت فئة الوافدين من الحفاظ على هويتها االصلية اال ان ذلك اثر سلبا في تفاعالتها االجتماعية 
ان مع المجتمع الورقلي حيث افرزت هذه التفاعالت هوية مغتربة لم تتمكن من االندماج داخل المجتمع و 

 . المتمثلة في االستقرار الماديحققت بعض اهدافها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مورفولوجية المدينة الجزائرية وتمثالت الهوية
 (الوجه األخر لمدن التريف)
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 (بسكرةدراسة ميدانية ببعض أحياء مدينة )
 جامعة بسكرة /ميدني شايب ذراع. أ                                                              

 جامعة بسكرة /العمري وفاء. أ                                                          

  :الملخص

واتسع مجالها في  ،لقد أثارت مسالة دراسة المدينة اهتمامات الدراسات السوسيولوجية والمعمارية 
تمثل نموذجا للحياة االجتماعية واإلنسانية    -أي المدينة -البحوث و الدراسات الحضرية، باعتبارها

وتشكل المنتجات المعمارية إحدى نماذج هذه الحياة ، عاكسة بذلك إسقاطاتها االجتماعية والحضرية  
 .الخ مختلف مناحي حياة الشعوب و األمم...السياسية و 

الثقافة )بين ثقافة وافدة   -ومع مرور الوقت شهدت المدينة صراعا حادا وحامي الوطيس      
في منتجاتها المعمارية،  سببته سياسة المخطط   -لويس ويرث وأخرى نمطية حضرية بتعبير ( الريفية

مراني ما ادخل العمارة في اغتراب حضري ناتج عن النسيج الع. المحدودة ، وثقافة المواطن المفقودة 
الغير مستقر ، وبروز وظهور أحياء ومدن جديدة إلى الواجهة، فرضتها موجات النمو الحضري الناتج من 

 .حركية الهجرة الريفية المستمرة و عوامل النمو الديموغرافي المتواصل
إلى ضعف التجانس االجتماعي ( المهاجرين)هذا وقد ساهمت تعدد أصول ومشارب الوافدين      
ي لهم ، ما أدى إلى تحطيم روابط  الفضاءات التقليدية، وبروز التناقض في األشكال العمرانية واالقتصاد

و المعمارية  بين التقليدي و الريفي و الحديث المعاصر ، إضافة إلى المظاهر االجتماعية األخرى مثل 
ه المسائل و الظواهر هذ ،البطالة و الجريمة و التشوه العمراني، وانعكاساته على مختلف مظاهر الحياة 

 .أصبحت تطرح نفسها و بقوة على طاولة تفكير المخططين و المسيرين والمهتمين بالشأن الحضري
وبطبيعة الحال تشهد المدن الجزائرية ديناميكية سريعة وحركة نشطة في مختلف االنجازات      

را مختلفا من حيث الحركة و ما أعطى للمدن وجها أخر ومسا. والمشاريع ، نتجت عنها توسعات ميدانية
البناء، تاركة وراءها بصمات برزت بجالء ووضوح في المجال الترابي للوطن عاكسة بذلك معالم ومالمح 
الهوية من خالل افرازات المظاهر الثقافية و االجتماعية وحتى السيكولوجية على تخطيك ومورفولوجية 

 .المدينة
من .متخذة من مدينة بسكرة نموذجا لذلك, وبذلك جاءت مداخلتنا هذه لتعالج بعدي الهوية و المدينة   

 :خالل طرح التساؤل الرئيس التالي

 وكيف تجسدت معالمها على مورفولوجيتها؟, ماهي انعكاسات تخطيط المدينة على هوية مواطنيها -

  :نص المداخلة

واتسع مجالها في البحوث و  ،اهتمامات الدراسات السوسيولوجية والمعماريةلقد أثارت مسالة دراسة المدينة 
تمثل نموذجا للحياة االجتماعية واإلنسانية  وتشكل   -أي المدينة -الدراسات الحضرية، باعتبارها
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المنتجات المعمارية إحدى نماذج هذه الحياة ، عاكسة بذلك إسقاطاتها االجتماعية والحضرية  و السياسية 
 .الخ مختلف مناحي حياة الشعوب و األمم...

( الثقافة الريفية)بين ثقافة وافدة   -ومع مرور الوقت شهدت المدينة صراعا حادا وحامي الوطيس      
في منتجاتها المعمارية،  سببته سياسة المخطط المحدودة   -لويس ويرث وأخرى نمطية حضرية بتعبير 

ل العمارة في اغتراب حضري ناتج عن النسيج العمراني الغير مستقر ما ادخ. ، وثقافة المواطن المفقودة 
، وبروز وظهور أحياء ومدن جديدة إلى الواجهة، فرضتها موجات النمو الحضري الناتج من حركية 

 .الهجرة الريفية المستمرة و عوامل النمو الديموغرافي المتواصل

إلى ضعف التجانس االجتماعي ( هاجرينالم)هذا وقد ساهمت تعدد أصول ومشارب الوافدين      
واالقتصادي لهم ، ما أدى إلى تحطيم روابط  الفضاءات التقليدية، وبروز التناقض في األشكال العمرانية 
و المعمارية  بين التقليدي و الريفي و الحديث المعاصر ، إضافة إلى المظاهر االجتماعية األخرى مثل 

هذه المسائل و الظواهر  ،اني، وانعكاساته على مختلف مظاهر الحياة البطالة و الجريمة و التشوه العمر 
 .أصبحت تطرح نفسها و بقوة على طاولة تفكير المخططين و المسيرين والمهتمين بالشأن الحضري

وبطبيعة الحال تشهد المدن الجزائرية ديناميكية سريعة وحركة نشطة في مختلف االنجازات والمشاريع      
ما أعطى للمدن وجها أخر ومسارا مختلفا من حيث الحركة و البناء، . توسعات ميدانية، نتجت عنها 

تاركة وراءها بصمات برزت بجالء ووضوح في المجال الترابي للوطن عاكسة بذلك معالم ومالمح الهوية 
  .دينةمن خالل افرازات المظاهر الثقافية و االجتماعية وحتى السيكولوجية على تخطيك ومورفولوجية الم

وقد لعبت السياسات المطبقة في الجزائر دورا كبيرا في تنامي درجة التحضر، فازدادت المستشفيات في هذا
كما لعب التعليم وسياسات محاربة ظاهرة األمية التي شملت . ظل اإلصالحات الخاصة بالمجال الصحي

التحول في النهج االقتصادي إضافة إلى . شرائح مهمة في المجتمع الجزائري أيضا دورا كبيرا في ذلك
بإتباع سياسة اقتصاد السوق وحرية التجارة في السنوات األخيرة، بحيث طبعتها الفوضى مع تيار المعايير 
والمقاييس المعمول بها في هذا المجال، وتناقص أو انعدام الرقابة أحيانا على النشاط التجاري خاصة 

الحديثة في فضاءات اإلعالم المختلفة طور الكثير من ومع إفرازات وسائل االتصال (01).داخل المدن
العادات االجتماعية التي تمس اإلطار ألقيمي للمجتمع وللعائلة الجزائرية مم خلق أنماط حياتية جديدة 

 .وبالتالي أشكال ونماذج استقاللية أخرى، تعتبر إضافات وتغيرات للحياة الحضرية للمجتمع الجزائري
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أن تغير القيم يحدث عندما  K.Manheimيرى كارل مانهايم  :لمجتمع الجزائري التغير ألقيمي ل3-1-1
يصبح المجتمع ديناميا، و يظهر صراع القيم عندما تكون جماعتين أو أكثر مختلفتين ، بحدوث بينهما 

إذ أن التغير ألقيمي يكون نتيجة لتفاعل مستمر بين الفرد ومحيطه ، .توافق أو سيطرة واحدة على األخرى
 .تبعا لعوامل ثقافية و اجتماعية ، باإلضافة لحراك اجتماعي ديناميكي و حراك فيزيقي

والقارئ لصورة مالمح التغير ألقيمي في المجتمع الجزائري يراها إنها انعكاس عن تغير في مكونات   
البناء  والنسق االجتمـاعي و الثقافـي ، وتنوع الظروف المـادية و المعنوية ، واختالف المراحل التاريخية 

يمية متباينة تعكس الصراع التي يمر بها المجتمع الجزائري ، كلهـا عوامل ساعدت إلى ظهور أشكال ق
 .تقليدية ،عصرية ، دخيلـة : و المتمثلة في ثالث أشكال متباينة . القيمي الموجود 

يوضح التراث النظري المرتبط بموضـوع القيـم و البناء االجتمـاعي الحضـري اتفاق  : القيـم التقليديـة
في تفسير مختلف مظاهر الحياة في مجتمع  أغلبية الدارسيـن و المحللين ، على إعطاء القيم دورا أساسيا

و لعل ذلك كله يفرض . من خالل ما تحدثه القيم من تأثيرات على مختلف انساق الحضرية .  المدينة
وضرورة فهم ما يجري فيها في ضوء القيم . على دراسته مكونــات البناء االيكولوجي و االجتماعي للمدينة 

وتعزى مالمح التنظيم الحضري الجديد إلى عاملي النمو  الجددالتي يؤمن بها سكانـها القدامى و 
الديموغرافي و الهجرة الداخلية التي أفرزت مرفولوجية جديدة و مستحدثة في المدينة عكستها الذهنيات و 

 (2)و يبدو ذلك واضحا من  الممارسات التي صارت تطغى وتطبع الحياة الحضرية داخل أوساط المجتمع
 في الشعبية األحياء في االجتماعيـة الحياة حول حديثا سيكون المدينة في التقليدية القيم عن الحديث إن   

 معقال تعتبر كمـا الحضري لالندماج المثالي النموذج تمثل التي األخيرة هذه. الحومة و والقصبة، الحارة
 خصائص معالم أهم فيها ترتسم وصورة التعاون، و التسامح التضامن، و التعايش، قيم تسوده محلـيا
 .التاريخي مساره عملية خالل الجزائرية للمدينة ألمجالي و االجتماعي التنظيم

التهميش، البطالة، )وأدى كذلك إلى تشكل المدينـة في شكـل متقطع مجاليا بسبب تضافر العوامل األخرى  
آمرا صعبا ،في ظل   أمام هذا الواقع أصبح تحديد مفهوم المدينية...( . الفقر،اإلقصاء االجتماعي 

اعتماد سكان المدينة على مرجعيات وخلفيات متناقضة و متعددة في شرعنة ممارساتهم القانونية وغير 
 . القانونية ، وفي نيل حقهم من العيش المدينة و استحقاق لقب المديني 

إن استمرارية قيم الريفية عند سكان المدينـة تعكس عدم قدرة هذه األخيرة على التأثير بشكل ايجـابي في   
القادمين الجدد إليها ،وذلك إلدماجهم اجتماعيا و ثقافيا بشكل يحميها من التأثير السلبي عليها و على 

ع الجزائري وكان المحك الرئيسي في لتعرف عملية التمييز بعدا أخر في المجتم. القادمين الجدد إليها 
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تحديده هو الطبقة و المركز االجتماعي أي بين الطبقة البرجوازية التي تسكن األحياء الراقية و تحمل قيما 
 .عصرية، و الطبقة الفقيرة التي تسكن األحياء الشعبية القصديرية الحاملة لقيم تقليدية

لين من التكيف مع المجال الحضري الجديد، وعدم تحقيق كما تجدر اإلشارة إلى أن عدم قدرة المستعم  
زيادة على التمدن االجتماعي .التفاعل معهم أقصى االندماج في الحياة الحضرية الجماعية للمستعملين

الباهض ، الذي يدفعه المجتمع من تراجع القيم واستفحال النزعة الفردية والالمباالة إزاء المجال العمراني 

 (3).الخ...وى الهجرةوازدياد في مست

لقد شكـلت القيـم إحدى االهتمامات األساسية في تناول الباحثين للبناء الحضري و   :قيم عصرية  -ب
التنمية الحضرية ، التي عولجت في ضـوء متغيرات نسق القرابة ، والمتغيرات الديموغرافية والثقافية ، 

وقد اعتبرها علماء االجتماع  ،...وحدة الجيرة الترفيه ، السلطة و بناء قوة العالقات االجتماعية ،
مهمة في تماسك المجتمعات وقاعدة للسالمة االجتماعية  دوركايم  وكونت و فيبرالكالسكيين من أمثال 

كما أن الدراسات المعاصرة للقيم تؤكد على مسالة الصراع ,ومنبع للتعبير عن تكافل األفراد وتفاعلهم 

 (4)،"القيمي والتي تبرهن على ما يسمى مشكل القيم

تيارات المختلفة في المجتمع ، وبهذا أضحت المدينـة ساحة  ومسرحا للصراع الرمزي و المادي بين ال  
إال دليال على خطورة هذا . وما التصادم الذي عرفته الجزائر منذ نهاية الثمانينـات  .للهيمنة و السيطرة 
مع إمكانيـة تحول المديـنة إلى ساحـة للمواجهات و العنف بين الجماعـات االجتماعيـة . الالتجانس القيمــي 

عارض أفكارها ، كلها عوامل أدت بشكل أو بآخر إلى اختراق قيمي في التي تتصـادم مصالحـها أو تت
 .المجتمع الجزائري الذي أصبـح يعرف بالمجتمع المتأزم 

تتكون هذه األحياء السكنية عادة من منازل قديمة متهدمة أو من أكواخ  : األحياء العشوائية-3-1-2
و ذلك من خالل عرض خصائص كل نظـام قيمي بشكـل يساعدنا على صنعت من األخشاب والصفيح، 

ومنه فالتغيرات ". فهم التعقيدات الموجودة في السلوك و الممارسات االجتماعية في المجاالت الحضرية 
عدد من الحجرات الضيقة المتجاورة تسكن في كل المتالحقة التي مر بها المجتمع الجزائري فرضت علينا 

لة بأكملها، وعادة ما يستخدمون دورة مياه واحدة، وبعض المساكن في هذه األحياء جديد حجرة منها عائ

 (5).بناها أصحابها ألن دخلها مغر بالنسبة إلى تكلفتها

وقد شهدت الجزائر كمثيالتها من البلدان العربية هذا النمط من المساكن واألحياء القصديرية، والتي   
من سكان الجزائر العاصمة % 6صة الكبرى منها حيث اتضح أن نحو شيدت وال تزال بأطراف المدن خا
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وقد لعبت الهجرة الريفية نحو المدن سبيا وعامال حاسما في ظهور ونمو هذا ..يقيمون في أحياء عشوائية
النمط الغير مخطط من األحياء كما شهدت الجزائر تطورا مهما لظاهرة الهجرة الريفية تجاه المدن، 

كما أخذت الهجرة الريفية تجاه   %  42ة االستقالل، فقد مثلت نسبة سكان الحضر بـوظهرت بقوة غدا
المدن شكلين في العموم، األول يعني األفراد خاصة لغرض العمل، واآلخر األسر بغية االستقرار طويل 

 (4) .المدى أو األبدي في إحدى التجمعات الحضرية بالمدن

أن الهامشية  الدراسات الميدانية بإحدى األحياء الهامشية القريبة من مدينة سكيكدة،  وتؤكد إحدى   
وأشار إلى أن  .كظاهرة اجتماعية تشكل إحدى أبرز األعراض المتصلة ببنية اجتماعية اقتصادية متخلفة

نما في حل مشكالت األحياء المتخلفة ال يمكن في تقدير السلطات المحلية لبعض الحلو  ل الجزئية، وا 
ضرورة تبني حلول جذرية تمس البنية االجتماعية واالقتصادية تهدف إلى إرساء دعائم العدالة 
االجتماعية، وتقليل الفوارق الطبقية في المجتمع، حتى ال يحرم البلد من فاعلية هذه الشرائح وطاقتها 

 .المتواصلة البشرية التي يمكن إن أحسن استغاللها إن تدعم جهود التنمية

إن المقاربة السوسيولوجية لواقع المجتمعات المحلية في الجزائر يبرز لنا جليا طغيان مااصطلح عليه 
 . على جل مظاهر الحياة الحضرية" تريف المدن"علماء االجتماع الحضري بمصطلح 

 :أهم مظاهر األحياء العشوائية في  احمد بوذراعكما يلخص الباحث * 

 .دحام السكاني زيادة شدة االز  -

 .كثرة تغيير محل السكن -

 .نقص الخدمات االجتماعية و المرافق العامة -

 .تدهور الصحة العامة وتفشي األمراض -

 .تدهور الحالة المعيشية وانخفاض الدخل -

 .انخفاض مستوى التعليم وانتشار األمية -

 (7).سلوك المنحرف و العزلةانتشار المظاهر المرضية مثل التفكك االجتماعي و الجريمة و ال -

تغيير لمكان اإلقامة أي االنتقال من " يعرف النزوح الريفي على أنه  :ظاهرة تريف المدن 3-1-3 
، وقد شهدت المدينة الكثير من " المنطقة الريفية التي تتصف بخصائص تميزها عن المنطقة الحضرية
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احثين االجتماعيين اهتماما بها في شرح أبعادها المشكالت التي افرزها هذا األخير، فأعطى الكثير من الب
وأسبابها ونتائجها، فمن بين المشكالت التي يتسبب فيها النزوح الريفي نجد المشاكل الديموغرافية حيث 
تحدث اختالال في الكثافة والتركيب السكاني وتوزيعهم وخصائصهم، جعل تمركز السكان في بعض 

 .المناطق دون األخرى

ون الكثير من النازحين ال يتخلون عن القيم الريفية التي تحرص على زيادة النسل وكبر إضافة إلى ك 
ومن الواضح أن المهاجر . حجم األسرة، والحفاظ على العالقات القرابية شأنها شأن ما هو موجود بالريف

أساليب الحياة يعيش في المدينة ولكنه في الواقع ال ينتمي إليها أي ال يندمج فيها اجتماعيا وثقافيا و 
فهو حيث يهاجر إلى المدينة يهاجر  (8)األخرى إلى درجة أن تكون عالقات المهاجر محدودة جدا،

بعاداته وقيمه وقيم مجتمعه األصلي وطموحاته ويبقى لمدة طويلة متمسك بها مما يعرقل عملية التحضر 
 .والتكيف مع القيم الحضرية الجديدة

فقط تأثر النازحين بالنمط الحضري، بل أيضا بتأثير هؤالء في نمط الحياة ومن نتائج النزوح الريفي ليس 
الحضرية، إذن ليس هناك تأثير يسير في اتجاه واحد وكثيرا ما يعتقد بعض الباحثين أن الجماعة المهاجرة 

عة هي التي تتأثر فقط بالمكان الحضري من خالل معيشتها بالمدينة، إال أن الحقيقة أن أفراد هذه الجما
  (9).يؤثرون أيضا في نمط الحياة الحضرية

أن استمرارية هاته الرواسب محدودة بزمن معين، ويؤكد اختفائها أو اندماجها في المستقبل "بورديو"ويرى  
وأن القطيعة ..." إن الريفيين المتمسكين بدوام القيم الريفية يبدون تائهين، وحتى مثيرين للسخرية: "فيقول

وان عدد معتبر من المهاجرين وأسرهم يعني استقرارهم . ادات يعتبر أمر حتمي بالماضي وزوال الع
بالمدينة العيش فيها واالنتماء إليها، ولكن ليس بالضرورة المشاركة في الحياة الحضرية العصرية بل قد 

 (10).يبقوا يحيون وفقا الستجاباتهم وثقافاتهم األصلية

 :على مستوى الفضاء السكني 3-1-6

المتأمل للمجال الحضري في الجزائر يلحظ و بال شك  االختالالت و التغيرات الواضحة التي مست إن  
و بشكل ملموس كافة الجوانب المحيطة به، وا ثرت على أهم و مختلف الوظائف واألدوار التي كان يقوم 

و العمراني ( االجتماعي)و السوسيولوجي( النفسي)وبخاصة المجال السيكولوجي , بها في جل المجاالت
 .التخطيطي
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نمو الحضري الحاصل نتيجة عاملي الهجرة الريفية من جهة والنمو الديموغرافي من جهة أخرى ،   ل ونتيجة
و التحسن ( ارتفاع الكثافة السكانية في الغرفة الواحدة )قد أدى إلى ارتفاع في عدد السكانن، هذا االرتفاع 

ية بموضوع إعداد الغرف باألثاث و التجهيزات االليكترونية  المستمر في دخل األسرة، ساعد على العنا
بغية تسهيل الحياة المنزلية الشيء الذي زاد من ضيق المكان و صعوبة الحركة داخله مما دفع السكان 
إلى إفراغ بعض الوظائف خارج الغرفة كالطبخ مثال في فضاء أخر أمام الباب و الرواق أو الفناء،  

وبهذا بدأت تترائ وتتجلى للعيان معالم ,ة و الخمول و عدم النشاط بين أفراد العائلة ماجلب روح االتكالي
 .                     األدوار و الوظائف االجتماعية المختلفة و المستحدثة على مستوى المجال الحضري

للحياة  وتتميز بقلة نوافذها و ضيقها وبخاصة التي تطل على الشارع ، تشجيعا:  واجهة الدار -د
المنعزلة و المنغلقة وحفاظا على خصوصية الحياة داخل المبنى ، بحيث يحد و يفصل ما بين مايدور 
داخل الحرم المنزلي وما يدور خارجه بواسطة جدار عازل مرتفع بعض الشيء لتامين قدسية الحياة 

الغرف تفتح على وسط  ولهذا كانت. الخاصة و صونها و ممارسة أفراد العائلة نشاطاتهم في حرية كاملة
الطبقة )الدار حيث كان المتجول اليمكنه من خالل واجهة الدار التعرف على المكانة االجتماعية

 (11).لكونها بسيطة وغير مزخرفة مثلما نشاهده اليوم في طريقة تصميم البناء( االجتماعية

ق، ال تسمح للمار بالوقوف وتتميز على العموم بالضيق و االلتواء و االنحناء واالنغال: األزقة -ه
وقد أولى لها التنظيم العمراني أهمية و عناية كبيرة بالراجلين و المراكب الحيوانية في مقابل . عندها

وطرقها نظيفة و جيدة مزودة بكل ( المارة)وما يميز هذه األزقة أنها مليئة بالسكان .مواصالت المسافرين
 ..الخ... المرافق الضرورية كاإلنارة ومكان الفضالت

إضافة إلى هناك جزاءا من العمارة تغيرت وظائفها متأثرة هي األخرى بالتحوالت الشاخصة التي شهدها *
 :المجتمع على مختلف األصعدة و المستويات، وتجلت في الوظائف التالية

 :ويستغل في كثير من الوظائف و النشاطات المختلفة و المتمثلة في :مدخل العمارة -ب

باعتبار أن الحالة الجيولوجية في الخارج صعبة وال تقدم لألطفال ادني شروط :فضاء للعب األطفال -
وهروبا من الجو الخانق بداخل المسكن يلجا الطفل إلى مدخل العمارة .األمان  و الراحة و االطمئنان 

 (12).ليحجز ويدخر مكانا للعب و التسلية في الصيف

باعتبار إن هذه األحياء الجديدة ال تتوفر على المكنة وفناءات : الجيران فضاء و ملتقى األصدقاء و -*
 .وفضاءات لاللتقاء واالجتماع
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حيث يستعمل لغسيل الزرابي الكبيرة و الصوف من اجل األعراس و : فضاء ومجال للغسيل -*
 .الخ...األفراح

نتيجة الضيق يتخذ األطفال والن معظم العمارات تفتقر الماكن خاصة باللعب : ساللم العمارة  -ج
أما في الليل فبسبب ظلمتها باتت مرتعا و ملجأ للخمر و القمار لدى .الساللم مكانا للجلوس  و التسلية 

إضافة إلى الرقص و الموسيقى ما يؤثر ويفقد أهم مكونات .الشباب ، مما ساعد على االنحراف و التشرد 

 (13).الخ...لحياء و الحشمة و الحرمةعناصر الشخصية العربية والمتمثلة خصوصا في ا

التي تمكن من مالحظة ( الشرفات وغيرها)حيث يلحظ على الحائط مجموعة الفتوحات : الواجهة  -د
الحياة االجتماعية التي تدور بالداخل بصورة واضحة ، كما تشهد طالء بعض النوافذ بألوان مختلفة و 

 .متعددة

مفقودة وشبه منعدمة نظرا الن الفضاءات  قاحلة ومتدهورة تنعدم  أما الناحية الجمالية فتكاد تكون*   
فيها المساحات الخضراء وانتشار األوساخ و القمامة على نطاق واسع و كبير ، إضافة إلى أن المسكن 

ميزها تدهور أحوالها ."من الداخل في بعض األحيان تطل فيه النوافذ و الشرفات على مساكن أخرى
لة في قدم أبنيتها وتداعيها ، وضيق مساحات أبنيتها وقلة عدد غرفها ، وانعدام المرافق العمرانية و المتمث

جماال لما جاء يمكن القول أن المساكن و  ."الخ...واكتظاظ و ازدحام سكانها ,الداخلية في اغلبها  وا 
 .العمارات تظل مجموعة من المكعبات المتناثرة هنا و هناك

ي غير منظمة وغير محددة من قبل الهندسة الحضرية ، أين يخلق سكان أما الفضاءات الخارجية فه   
العمارات بطريقة فوضوية مساحات صغيرة امتدادا لشرفات األرضية ، وأحيانا أخرى يغرس مجموعة من 

. الخ...السكان على المساحة آو الفضاء المحيط بالعمارة نباتات أو أشجار آو تستعمل حظيرة للسيارات 
ا السلوك عن حب الملكية ويشخص حب الناس ورغبتهم الجامحة في امتالك الحيز و حيث يعبر هذ

 .المجال الحضري

ومن هنا يتبن لنا أن كل المخططات و السياسات التي سعت الدولة الجزائرية إلى استغالل المجال  
وذلك  الحضري و تنظيمه وفق خصائص ونمط حياة األسرة و المجتمع الجزائري قد أثبتت محدوديته،

فإذا كانت بعض المجتمعات تولي للبعد المادي . يعود الختالف الرؤى في كيفية استغالل هذا المجال
نجد في  االتجاه األخر المعاكس أين يشكل البعد ,(مواد البناء و التقنيات و شكل البناء) أهمية قصوى 

 . الخ... المادي متغيرا ثانويا أمام العوامل االجتماعية و الثقافية و النفسية
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 :قراءة في بعض مالمح الهوية في تخطيط المساكن 

 

من إعداد الباحث:المصدر                                                  .مظاهر العنف والتلوث(: 1)صورة   

فرازات الصدمة الحضرية التي تجسدت في الكتابات نقرأ مالمح التريف و ة المبينة أعاله في هذه الصور *  ا 
من الناحية السوسيولوجية ثقافة العنف الرمزي المكبوتة بداخل  ترسيخ إلىوالتي تهدف ، على الجدران 
المطلقة الممارسة عليه من ( األبوية)قهر السلطة البطريركية  إلىإضافة  ،(خاصة اببالش) أفراد المجتمع

نالحظ رمي ، كما الناحية البيئية  فهو بعد من أبعاد التلوث البصري المشوه  أما من. طرف رب األسرة
 – األسرةمؤسسات الضبط االجتماعي من ضعف ياب الثقافة الحضرية في ظل النفايات الذي يعكس غ

مظاهر الحياة الحضرية التي تتميز بالالتجانس وطغيان العالقات الثانوية عموما الخ، وهذه ..القانون الدين
 ،ارتفاع درجة التباين االجتماعيو ف وضع ،وشدة التنافس و الصراع ،السطحية و المنفعية و الفردانية

 .ورث لويسوهذا ما أشار إليه رواد االتجاه االجتماعي في دراستهم من أمثال 
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اد الباحثمن إعد:المصدر                                     .غياب الخصوصية في المسكن العمودي(: 2)صورة   

باعتبار أن هناك مدخل واحد للكل  ،نقرا غياب الخصوصية االجتماعية في هذه المساكن ةفي هذه الصور 
في دراسته للعائالت القسنطينية في المساكن عبد الحميد دليمي طرحه الباحث  وهذا ما ،العائالت

األصلي وهذا  افضال عن دوره ،العمودية ،إضافة إلى األبعاد الخفية التي أصبحت تؤديها هذه الفضاءات
 .باريتوالوضائف الكامنة بتعبير  أو" األبعاد الخفية"في كتابه ادوارد هل ماذهب اليه العالم 

وتنوعها ، يقابله غياب بعض الفضاءات التي تحتوي هذه النشاطات ،مما يجعل  األسرفتعدد نشاطات  
باعتباره ممرا ومدخال خاصا للعائالت  المدخلفمثال  ،الفعلية  أدوارهاتقوم بادوار غير  أخرىفضاءات 

ما يلغي مالمح الخصوصية في هذه المساكن ، فضاءا للتجمع و الجلوس الساكنة ، فهو يلعب كذلك دور
ق قفضاء يح بأنها ،التمان وسميث ايكومبيكما وصفها كل من العالمين  تعتبر وغياب روح المسكن التي

وهذا ما يتنافى مع خصوصية المجتمع .الخ...الفيزيولوجية و البسيكولوجية و السوسيولوجية األبعادلساكنه 
 .البسكري المحافظ عموما

 



 

 

68 

 

 من إعداد الباحث:المصدر .                                                    غياب الثقافة الحضرية(: 3)صورة 

 

من إعداد الباحث:المصدر                                  (.المسكنغياب روح ) بيوت المراقد(: 4)صورة   

كما وصفها كل من العالمين  تعتبر غياب روح المسكن التينلحظ  (6.-3.)في هاتين الصورتين  
الفيزيولوجية و البسيكولوجية و  األبعادق لساكنه قفضاء يح بأنها" التمان وسميث ايكومبي

ما جعل الباحثين في علم االجتماع الحضري وبالشأن التنظيمي كم ذكرنا سالفا، " .الخ...السوسيولوجية
االجتماعية و الحضرية  و التفاعالت تفتقد لكل معاني الحياةأي أنها " مساكن المراقدب" هاللمدينة وصف

 :،الن الغاية االسمي من المسكن هو تحقيق الذات،التي بدورها ترتكز على توفير ثالث أبعاد وهي
نقرأ من خالل هذه الصور بروز ظاهرة االغتراب الحضري من كما .  االستقاللية –الحماية  -الخصوصية

، وهذا يفسر من (نقص اإلضاءة و الصيانة  -رداءة نوعية الطالء)خالل غياب مظاهر الحياة الحضرية 
ة العالقات السطحية الناحية السوسيولوجية العالقات االجتماعية السائدة عند هؤالء العائالت ،كسيطر 

وهي  ،، وبروز الفردانية وغياب الضمير الجمعي يالثانوية، والتضامن العضوي القائم على التفاعل المنفع
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وخصائص الحضرية بمفهوم لويس  دوركايم ، إميل السمات البارزة في المجتمع العضوي بتعبير إحدى
 .ورث

 -األلوانرداءة )و التلوث البصري( النفايات) ياألرضالبعد البيئي فهو شاخص في مظاهر التلوث  أما**
ففوضى التصميم وضيق الساللم ، وهي إحدى سمات المجتمع الحضري بشكل عام.(الخ..وفوضى التنظيم

ورداءة نوعية الطالء ونقص اإلضاءة و الصيانة تؤشر على البيئة المرضية و الغير صحية التي تسود 
.العائالت اآلسرفضاء هؤالء   

 (:المساكن األرضية)األحياء العشوائية  :ثانيا

 

من إعداد الباحث: المصدر                                                  . مظاهر الصدمة الحضرية(: 5)صورة   
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من إعداد الباحث:المصدر .                                                          مظاهر التريف(: 6)صورة   

نالحظ تجسيد الثقافة الفرعية الهامشية التي تفتقر إلى التناسق و االنسجام  (4.-..)في هذه الصور* .
مالمح ثقافة العنف المادي المجسد في  تتجلىالعمراني وتنظيم الفضاءات ، فمن الناحية السوسيولوجية 

 ورمية من خالل انتشار الشاخص ثقافة الفقر إلىه األحياء،إضافة استعمال الشبابيك لغياب األمن في هذ
وتدني  ،النفايات على مساحات واسعة من المساكن ، وغياب فلسفة وثقافة التصميم و التخطيط العمراني

والتي ترتبط  ،الءؤ االجتماعية الفقيرة و االقتصادية البائسة له المكانة المستوى الصحي الذي يعكس المنزلة
وكلها مميزات فقراء الحضر  ،الخ...، الجريمة  األميةبطالة ،بظواهر اجتماعية كثيرة منها ال وثيقا ارتباطا

 .لويس اوسكارالتي حللها وشخصها العالم في االنتربولوجيا الحضرية 

 من طريقة البناء  مظاهر التلوث األرضي و البصري البارز انتعكس تينمن الناحية البيئية فالصور  أما*
الصحة بمفهومها الحديث تعني الوقاية من  آنوباعتبار . ءالتصاميم وتناسق البناءات وكذلك مواد البناو 

الطبقة من  آوغائبة في سلوكيات وتصرفات هذه الشريحة  الثقافةهذه  أوهذا المفهوم  أن،نجد  األمراض
،القدرية والالمباالة ( الخ..الدخل،البطالة)عامل الضعف االقتصادي  إلى المجتمع ،وهذا يعود بشكل كبير

 أي.الخ...الترفيهية  واألماكننقص الخدمات الصحية و العالجية  إلى إضافةوهي خاصية فقراء الحضر،
.يعرف بمعيار التنمية المستدامة التجهيزات و الخدمات الجوارية ما  

، والمشغولة ذات النمط العمودي من جهة،وبينهما وبين مقارنة بين المساكن الغير مشغولة: ثالثا
.المساكن األرضية من جهة أخرى  
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من إعداد الباحث:المصدر                                                     .مساكن غير مشغولة(: 70)صورة   

من إعداد الباحث:المصدر                       .                                              مساكن مشغولة(: 70)صورة   

امتالكها  مساكن العمودية قبل و بعد شغلها نلمح مظاهر االختالف بين ال (5.-9.)في هاتين الصورتين
المسكن ككائن فيزيقي تتجلى فيه كل معالم يظهر  (9.)في الصورة  أنمن طرف ساكنيها ، بحيث 
المتحدة ،من تناسق في عملية البناء و التصميم  األممالقياسي بمفهوم هيئة  آوالمسكن الصحي المستدام 

الطول واالرتفاع للعمارات ، وطريقة تصاميم كال من الساللم و النوافذ  وأبعاد األلوانمن حيث اختيار لنوع 
ورية والى تدعيمها بكامل المرافق و التجهيزات الضر  ،المجاالت توفير وتهيئة كل إلى إضافةالخ ..
 .لإلنسانو اجتماعي ونفسي مالئم ومريح  ايكولوجيتحقيق فضاء  إلى، وكلها تصاميم تهدف . الجواريةو 
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 علي الثقافيو الطابع الشخصي و االجتماعي  إضفاءتوضح لنا بشكل بارز كيفية  (5.)الصورة  أنغير *
،وطرق تجهيز وتهيئة النوافذ وتدعيمها بالشبابيك  األلوان من خالل طريقة اختيارهندسة هذه المساكن ،

،كتحويل الشرفات أخرى،استغالل بعض الفضاءات و استبدالها بفضاءات (مظاهر العنف)الحديدية 
دماجها مع غرفة االستقبال   ألمراب، (النووية األسرالممتدة في هذه المساكن بدل  األسرةنوعية ) وا 

-الغنية-الفقيرة)األسرتعكس الطبقات االجتماعية السائدة في هذه الهوائيات المقعرة و القبب و التي 
الن المسيرة السكنية تتحدد من خالل العالقة المتبادلة بين اإلنسان أو السكان بشكل عام .الخ...المحافظة

الصبغة الشخصية  إضفاء: عدة محددات أبرزها عبر ،والذي يمر لفضاء الذين يشغلونهأو ا، والمجال 
وهذا ما ذهب إليه .الجتماعي، الرموز و اإلشارات، الثقافة، التصورات، الخصائص الشخصيةالمركز ا
دراسة ديناميكية تغير النظام االجتماعي في المدينة و في محاولة تفسيرهم المدرسة االيكولوجية  أصحاب

 .أثرها في التوزيع المساحي والجغرافي للجماعات فيهاو 

من إعداد الباحث:المصدر .                                       إضفاء الطابع الشخصي على تخطيط المسكن(: 9)صورة   

    

الذي يختلف في هندسته العمرانية عن  مظهر للمسكن األرضي،التي تبرز لنا  (7)الصورة  من خالل*

س شساعة كحيث تع.من الخصائصفي كثيرا ( 5-9مبين في الصورتين  وكما ه)المسكن العمودي 
 .وهي األسر الممتدة أو العائلة ،المساحة إلى تعدد األسر الموجودة في هذه المساكن
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إضافة إلى .األسريعطي االنطباع إلى بروز الثقافات الفرعية داخل هذه  ما وكذا اختالف في نسق البناء،
تتجلى في السلطة البطريكية الذكورية  بروز الخرسانة في نهاية السطوح ، ما يعكس مظاهر السلطة التي

، وخاصة في حالة الزواج االندوجامي الذي يغلب طابعه على مجتمعاتنا ر الممتدةاألبوية داخل هذه األس
 .االستاتيكية

وتتجلى مالمحه في  ونافلة القول هذه بعض مالمح التريف الذي يطبع منطقة بسكرة بشكل عام ،*      
 عملها ما يجعل السلطات بمختلف هيئاتها الرسمية و الغير رسمية تكثف من ، سلوكيات وثقافة المجتمع

أي إعداد .وجعلها تتوافق و معايير التنمية المستدامة  مجهوداتها بغية ترشيد وتعديل هذه السلوكيات ،و 
ومحاولة منها  اإلنسان أو المواطن المستدام،حتى يصبح رقما مهما في معادلة التهيئة العمرانية المستدامة

الى ترسيخ وتثبيت اركان الهوية الوطنية المحلية و مراعاة كل ابعادها حتى تعطي لمالمح التصميم 
العمراني بعدا ثقافيا يحمل معه هوية وشخصية المواطن وكذا توحيد النسق المعماري وفق نسق ثقافي و 

.اجتماعي موحد  

 :الهوامش

- www crask .dz .org/article-1026html األجيال و القيم في الجزائر. التغير االجتماعي- 01 

ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن  -في سوسيولوجيا التنمية:علي غربي اسماعيل قيرة -02
 130ص( الجزائر)عكنون 

03-mostafa boutefnouchet –la societe algerienne ent transition-office des puplication 
universitaire ben aknoun alger p79. 

65مرجع سابق ص:شريف رحماني -04   

163مرجع سابق ص ص :عبد العزيز بودن -05 

44ص2002( مصر)دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  -أزمة السكن ومشاكل الشباب:سناء الخولي -06 

مجلة  -السوسيواقتصادي الحضرياألحياء المتخلفة بين التهميش و االندماج في البناء :ابراهيم توهامي -05
.41ص2004(الجزائر)قسم علم االجتماع جامعة قسنطينة  -جانفي  5عدد  -الباحث االجتماعي  

01-boutefnouchent mostafa-la famille algerienne son uvaluationes caractirstique 
recent –ed sned –alger1980p155 
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المناطق الحضرية المتخلفة في المدن دراسة نظرية في علم االجتماع التطوير الحضري و :احمد بوذراع -09
  40- 25ص ص 1995المنشورات الجامعية جامعة باتنة -الحضري

النماذج الريفية الحضرية لمجتمع العالم الثالث في ضوء المتصل الريفي :بوقصاص عبد الحميد  -10
 120ص(لجزائرا)قسنطينة ( ت-د) –ديوان المطبوعات الجامعية  -الحضري

166ص1916( مصر)دار المعارف القاهرة  -التحضر: محمود الكردي -11  

جامعة فرحات  1عدد -مجلة العلوم االجتماعية -الهجرة وتغير القيم الحضرية في الجزائر:محمد قرزيز -12
 255ص2009الجزائر(سطيف)عباس

25ص2005(الجزائر)نسان و المدينة مخبر اإل -دراسة في العمران السكن و اإلسكان: عبد الحميد دليمي-13  
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   جامعة البليدة/العايب سليم . د                                       
 جامعة ورقلة/ هيمي زينبد. أ             

 

 لخص مال

كونها المكان الذي ينشا فيه الفرد منذ األسرة نواة المجتمع يتفق الكثير من علماء االجتماع على أن 
التي  ة يسر األرعاية ومختلف أشكال ال من أسرتهطفولته إلى هرمه، حيث يتلقى التربية والتنشئة والتجربة 

سواء بدوية أو ريفية أو ) ولقد عرفت المجتمعات بأشكالها المختلفة  تكفل له االستمرار في الحياة، 
لحياة الزوجية والحياة األسرية، فهذه األخيرة هي الرابط األساسي الذي يربط الفرد بمختلف ا (حضرية 

والتنشئة،  لتعليم والتدريبال سيما االعالقات االجتماعية والثقافية، جوانب الحياة، وفق نماذج مختلفة من 
 . عالقاته بغيره من أفراد المجتمعوتنظيم 

اعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع وتؤثر أيضا في البناء االجتماعي كما تتأثر األسرة بالظروف االجتم
وغيرها من معالم الهوية  ،أو عن طريق التربية وراثيةوقدرات كله عن طريق ما تورثه لألبناء من صفات 

  .التراث الثقافي لآلباء واألمهاتالخبرات األسرية و  تتجسد في التي
عبر التاريخ ، أن األسرة جماعة اجتماعية أساسية وقد أوضحت الدراسات التي تناولت موضوع األسرة 

ودائمة، ونظام اجتماعي رئيسي، وليست األسرة أساس وجود المجتمع فحسب بل هي مصدر األخالق 
عية ، وربما والدعامة األولى لضبط السلوك واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان أول دروس الحياة االجتما

 .كان ذلك هو مجمل منظور علم االجتماع إلى األسرة باعتبارها نظاما اجتماعيا
إال أن األسرة تختلف من بيئة ألخرى، فاألسرة الريفية تختلف كثيرا في خصائصها ومقومتها وعالقاتها 

همية عن باقي بأفرادها عن األسرة الحضرية، وهذا االختالف جعلنا نقف عند ظاهرة اجتماعية ال تقل أ
الظواهر كونها تعكس واقع عالقة الفرد بأسرته، ودور هذه األخيرة في بناء هوية الفرد، ولذا ارتأينا إجراء 
هذه الدراسة حول معرفة عالقة  الفرد بالمجال الريفي والحضري، والكشف عن تأثر هوية الفرد بعالقته 

 .األسري
 

 :نص المداخلة
 :إشكالية الدراسة: أوال

 وسط والدته منذ يعيش فهوال يستطيع العيش بمعزل عن غيره،  بالفطرة، اجتماعي اإلنسان كائن يعتبر
ولعل من ابرز مجاالت تفاعل  جتماعية،الا عالقات، ويتبادل معها مختلف المعها يتفاعل بشرية جماعة

الفرد  تفاعالت والتي تتبلور ضمنها مختلف العائلةالفرد ضمن البيئة التي يعيش فيها، تفاعله مع 
جوهر حياة الفرد والرابط األساسي الذي  فهي ،الخ...، الدينية، الثقافية، االقتصادية، السياسيةاالجتماعية

الخ، ولعل الرابط ...روأدوا وقيم وظائف عادات وتقاليد ومكتسبات و من تهبحيا يتعلق ما بكل يصله
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والذي من خالله يتم إنجاب أوالد  بالزواج، يعرفاألساسي بين العائلة والفرد هو نظام سوسيو إسالمي 
 .وتربيتهم وتنشئتهم، والتفاعل معهم

 ألن النوع، حفظ قضية ليست اإلنساني المجتمع عن القضية" أنوفي هذا السياق يرى مالك بن نبي 
 في فكرته يقرر اإلنساني والمجتمع أخرى، ألهداف يعيش فاإلنسان الطبيعية، الحياة وفرته قد التناسل
 لتي المؤسسات من العديد وهناك، 18"ورقيه النوع تطور مستوى ولكن البقاء، مستوى ليس آخر، مستوى
 األسرة أن إال اإلعالم، ووسائل والمدرسة، والمسجد، كاألسرة، الفرد عند الهوية تشكيل على تعمل

خاصة في الوقت   ،القومية وحب الوطن على وتربيتهم ،الفرد إعداد في المؤسسات أهم تعتبران والمدرسة
الراهن الذي تنامت فيه اآلثار السلبية للعولمة وتبعاتها، مما انعكس على دور األسرة والمدرسة، بل على 

 .المجتمع ككل
وسنحاول من خالل هذه الدراسة إبراز دور األسرة في تجسيد الهوية ومقوماتها من خالل عالقتها بالفرد 

وجماعاته علي التمسك بمبادئه الثابتة  هتساعد المجتمع بأفرادتي وتفاعلها معه، كونها الخلية األولى ال
والمستقرة ،وتساعده علي مواجهة المتغيرات ، وتعمل علي إعطاء النظم االجتماعية أساسا عقليا يصبح 

ة ، ومن النزعات عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إليه ،وتقي المجتمع من األنانية المفرط
ة ، وتزوده بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم ، وتحدد له أهداف ومبررات وجوده ، الطائشوالشهوات 

، يا وخلقيا ، وضبط شهواته ومطامعهومن ثم يسلك في ضوئها ، كما أنها تعمل علي إصالح الفرد نفس
 .19"كي ال تتغلب علي عقله ووجدانه 

قيم واألخالق والوطنية لدى األفراد، أما الحديث وكغيرها الجزائر من الدول التي تعاني من تراجع في ال
عن الهوية ومقوماتها فتكاد تكون منعدمة، ولذا سنحاول من خالل هذه الدراسة الكشف عن مستوى هوية 
الفرد الجزائري من خالل العالقة التي تربطه باألسرة ودور هذه األخيرة في صناعة أفراد ذووا شخصية 

 .وذلك بأخذ والية ورقلة نموذج لهذه الدراسة من زاوية ريفية وحضريةقوية وهوية وطنية متماسكة، 
 :وعلى هذا األساس نطرح التساؤل الرئيسي التالي

 :ما هو واقع هوية الفرد من خالل العالقة التي تربطه باألسرة؟ والذي تنبثق منه أسئلة فرعية هي
أي مدى يؤثر تعامل الفرد مع المحيط هل التفاعل بين الفرد وأسرته يعكس مستوى الهوية لديه؟ والى 

 الخارجي على هويته؟
 :هي كالتالي :فرضيات الدراسة

 .تفاعل الفرد مع أسرته يعزز مستوى الهوية لديه -
 . يتأثر الفرد بأفراد المجتمع وهو ما يؤثر على هويته -

 :دراسةالأهداف 

 :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى 

                                                           
18

.202، ص2443، دار الفكر، سورية، 3، طمشكالت الحضارة، تأمالتمالك بن نبي،    
19 220 –223، ص ص 2444، ، اإلسكندرية، المكتبة الجامعيةفي األصول اإلسالمية للتربية، محمد عبد العليم مرسي   
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 .أو العكس، وتباين هذه العالقة بين المجال العمراني الريفي والحضريمعرفة عالقة الفرد باألسرة  -

 .األسرة قرارات في والشابات الشباب مشاركة مدى معرفة -

 .، ومدى تأثره بالمحيط الخارجياألسرة بين الفرد و معرفة حجم التفاعل الحاصل -

 .على هويته وشخصيتهالتعرف على البعد القيمي للفرد ومدى تمسكه بأسرته، وانعكاس هذا  -

تمكن  ، كونهايعتبر تحديد المفاهيم من أهم خطوات البحث العلمي: تحديد مفاهيم الدراسة: ثانيا
الباحث من ربط مفاهيم دراسته ببعض جوانب الواقع وتعريفه على أساس سمة مشتركة لألوجه المختلفة 

 :للظاهرة

تعد األسرة الخلية األساسية للمجتمع بإجماع علماء و مفكري علم االجتماع رغم اختالف  :األسرة. 1
 .وتنوع تعاريفها بحسب المكان و الزمان والنظم و األعراف

 ففي فيه، تتطور و فيه توجد الذي المجتمع صورة يعكس اجتماعي إنتاج بوتفنوشنت بأنها مصطفىيعرفها 
 حسب تتحول العائلة فإن ثوري أو تطوري مجتمع وفي له، مطابقة العائلية البنية تبقى سكوني مجتمع
 .20التطور ظروف و إيقاع

 .21" جماعة من األفراد تربطها روابط دموية و عالقات اجتماعية قوية":يعرفها كنجز دينفر أنهاو 

في  كما تعرف األسرة على أنها مجموعة من األشخاص يعيشون مع بعضهم البعض تحت سقف واحد  و
األشخاص ) مسكن واحد، تحت مسؤولية مسؤول العائلة، يحضرون ويأخذون معا الطعام جميعا، هؤالء

 . 22" مرتبطون فيما بينهم برابطة الدم، و الزواج أو المصاهرة

كيان اجتماعي يتم تكوينه برابط الزواج، والذي ينتج عنه وعليه فإن األسرة هي  :التعريف اإلجرائي لألسرة
 .دموية روابط هموتجمعء، تتم تربيتهم ورعايتهم وتنشئتهم، إنجاب أبنا

أو أي شيء محدد يشكل كينونة  (شخص) عبارة عن إنسان (Individual) الفرد :تعريف الفرد. 2
 .والتجزئةنقسام مستقلة بحد ذاتها، أي أنه غير قابل لال

                                                           
20 20 ص ، 2320( الجزائر) ،الحديثة الخصائص و التطور: الجزائرية العائلة بوتفنوشنت، مصطفى   

21
 97 ،ص 1981بيروت، الطليعة، دار الحسن محمد إحسان ترجمة االجتماع، لعلم النقدي المعجم ،ميتشل ديكن 

22 Collection Statistique N°81, Recensement général de la population de 

l’habitation,1998,ON S . 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
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فقد اختلف في تحديد العديد من الباحثين في مختلف أنحاء العالم، إذ تم تحديده وفق  :مفهوم الشباب .3
 الشبابية العمرية الفئة أن يعتقدون( اليونسكو خبراء فيهم بمن) الباحثين أغلب نفئات عمرية مختلفة، إال أ

 .23العمر من والعشرين والرابعة عشرة الخامسة بين تقع التي الفئة هي

 واساس، عبارة عن مجموعة من الوحدات السكنية ذات طابع تقليدي: " المجال العمراني الريفي. 6
الريفي  العمران مجالنعني بالمجال العمراني الريفي، القرية، الزراعة، تربية المواشي، وباكثر تفصيال 

بوجود مرافق متنوعة  ويتميز لمجاالت القروية،الرقعة التي تكون فيها المنازل والمرافق التابعة لها با
مستغال ( الرعي ) أو متنقال ( الزراعة) ويكون المجال الريفي مستقرا ، سياحية وعسكرية ودينية وغيرها

 .بصفة دائمة أو مؤقتة، ويتم البناء بمواد محلية تعكس تفاعل اإلنسان مع بيئته
 
بأنه عبارة عن منتوج مادي مبني ولم ينشا  "كاستيلمانويل "يعرفه : المجال العمراني الحضري..

بالصدفة، له عالقة بالسيرورة االجتماعية، أي أنه يعبر عن خصوصية وحدود كل نموذج وكل مرحلة من 
 . 24"التنظيم االجتماعي

  :على نوعين من األسرة وهما يتفق معظم الباحثين في هذا المجال: أنواع األسرة: ثالثا
تتكون من األب واألم وأوالدهما الذكور واإلناث غير المتزوجين، ويمكن أن يقيم فيها " :النوويةاألسرة . 1

 .25" أحد األقارب كاألخت واألخ أو أحد الوالدين
تتكون من األب واألم وأوالدهما الذكور واإلناث غير المتزوجين واألوالد وزوجاتهم  :األسرة الممتدة. 2

وغيرهم من المقيمين في نفس المسكن تحت ...كالعم والعمة واالبنة األرملةوأبنائهم واألقارب اآلخرون 
  .26، وتسمى أيضا باألسرة المتصلة(الجد)رئاسة األب أو كبير العائلة 

 وليام اجبرونهناك العديد من التصنيفات لوظائف األسرة، ومن أبرزها تصنيف  :وظائف األسرة: رابعا
(W.Ogburn )27هي حيث صنفها لستته وظائف: 

.                                             تتمثل في استهالك األسرة ما كانت تنتجه :الوظيفة االقتصادية -
.                       يستمد األفراد مكانتهم االجتماعية تبعا لمكانة أسرهم في المجتمع :الوظيفة االجتماعية –
.                                                                                                           كالصالة، قراءة الكتب الدينية، الشعائر الدينية، ممارسة العبادات :الوظيفية الدينية -
.                      ىتعليم األفراد القراءة والكتابة، أو حرفة أو صنعة، أو أي مهنة أخر  :الوظيفية التعليمية -
.                         تلعب األسرة دور الحماية الجسدية واالقتصادية والنفسية للفرد :الوظيفة الوقائية -

                                                           
23

 داخل القرار اتخاذ في الشباب بمدى مشاركة وعالقتها األسرية االجتماعية التنشئة طرائق، حمدان أبو ملحم ماجد 
.373، ص2422 الرابع+الثالث العدد- 27 المجلد–دمشق جامعة مجلة، األسرة  

24 CASTELLE (M) , la question urbaine , ed Maspero , 1995 , pp (152 -153) 
، جامعة باتنة، 00-04، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد التنشئة االجتماعية في األسرة الجزائريةمزوز بركوا،  25

 . 14، ص0229
26 .00نفس المرجع، ص   

27 .00نفس المرجع ص   
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ترفيه األبناء، الخروج معهم في نزهة أو تنظيم رحالت، وهو ما يراه وليام تفتقر إليه  :وظيفة التسلية –
  .  في تفككها وتشتت أفرادها العديد من األسر، كما يعتبر سببا

دورا مهما في نقل النموذج االجتماعي ألبنائها من خالل  األسرةتلعب : األسرة والتنشئة االجتماعية: رابعا
وظائفها المتعددة التي تمارسها في عملية التنشئة االجتماعية؛ حيث تكون األسرة الحضن الذي يتربى فيه 

ألن العائلة تمثل العنصر الثابت في و خبرته االجتماعية ،  مستمدا منها فرد منذ طفولته حتى بلوغهال
"  والتي تتجسد في على خالف العوامل األخرى المتمثلة في األصدقاء أو المدرسة فردالتكوين شخصية 

فشخصية ، التي يمر بها الفرد مراحلالواجب التربية البدنية والوجدانية والخلقية والدينية والتثقيفية في جميع 
 في االجتماعية التنشئة أن ، كما28"ابتكوين الوالدين وطبيعة الوسط االجتماعي ثقافيهذا األخير مرهونة 

 اجتماعيا، والمقبولة المعروفة بالصفات األبناء تطبيع في ضرورية وركيزة هامة عملية تعتبر األسرة بناء
التي تمنح  والمعايير االجتماعية القيموغيرها من ...والتكافل والتضامن األرض كحب وتعليمهم القيم النبيلة

  .29مجتمعه مع والتكيف.  التفاعل على القدرة الفرد

اعتماد الباحث للمقاربة السوسيولوجية في دراسته ما هو إال محاولة منه لتبني : االقتراب النظري للدراسة
وبناءا على متطلبات الدراسة فقد ارتأينا ، اقاعدة متينة وركيزة تقوم عليها الدراسة التي يود الباحث القيام به
لتالكوت بارسونز ( نظرية النسق االجتماعي)أن النظرية المناسبة لمثل هذه الدراسة هي النظرية النسقية 

كنسق من انساق  سرةوهي نظرية تفرعت من النظرية البنائية الوظيفية، وقد تناولت هذه النظرية دراسة األ
ز أن النسق االجتماعي قائم على  اشتراك األفراد في األفعال والقيم والمعايير المجتمع حيث يرى بارسون

لكل نسق احتياجات " والذي يحقق االنتظام  والتوازن والتكامل، والترابط ويقول بارسونز في هذا الصدد أن 
ال فان هذا النسق قد يتغ ير تغيرا أساسية البد من الوفاء بها حتى يمكن من استمرار النسق اآلخر  وا 

يرتبط  أجزاء من مكون نسق وهي" المجتمع، كيان من جزء" األسرة، كما اعتبر هذا االتجاه 30"جوهريا
 النسق األسري، في وظيفته جزء كل ويؤدي المتبادلة والعالقات التفاعل عنه ينجم مما ببعض، بعضها
، كما تم تبني النظرية 31"األخرى االجتماعية واألنساق األسرة بين العالقة على االتجاه هذا ويركز

التفاعلية الرمزية كنظرية مكملة، وذات صلة بهذا الموضوع حيث تناولت األسرة من منظور التفاعل 
 تحقيق قصد الكامنة، ورغباتهم وحاجاتهم همبعقول اتصالويكون في  باعتبار أن الفرد يتفاعل مع غيره

 .أهدافهم
 لوصف "باعتباره األقربالمنهج الوصفي التحليلي في  في هذه الدراسة على دنااعتم: منهج الدراسة-

 ايلهتحل أو فهايوتصن المشكلة عن مقننة معلومات جمع قيطر  عن ايكم هاوير وتص المدروسة الظاهرة

                                                           
28 ، رسالة ماجستير، قسم علم االجتماع، جامعة التغير في البناء العائلي في المجتمع الريفي الجزائريكريمة بو حريق،  

.33، ص2424-2443باتنة،   
29 .27، ص 2447، دار المعرفة الجامعية، مصر، التنشئة االجتماعيةمايسة أحمد النيال،    

30
.72، ص 2333، دار غريب، القاهرة، النظرية المعاصرة في علم االجتماعطلعت إبراهيم لطفي،    

31
عبد  األسرة الحميد رشوان،  ،والمجتمع  شباب مؤسسة  مصر، الجامعة،  2003 .204، ص  
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خضاعها الظاهرة وصفا دقيقا وتحليلها فالمنهج الوصفي التحليلي يساعد على وصف  "32قةيالدق للدراسة وا 
يسمح لنا بالحصول على معلومات يمكننا تكميمها و استخالص النتائج التي وتفسيرها إلى الحد الذي 

 .تسمح لنا تعميمها على باقي الظواهر المشابهة

 من المختلفة الشرائح يّمثل كونه ،في المجتمع الواسعة الفئة يشكل الشباب أن من انطالقاً : عينة الدراسة-
ذكور )الريفي والحضري  -شباب والية ورقلة من كال المجالين  من عينة شمل البحث فإن المجتمع، أبناء
ناث ألن توزيع االستمارة على المبحوثين  مقصودة عينة فهي مقصود، بشكل العينة هذه اختياركما تم ( وا 

مفردة كحد أدنى، حيث نرى بأنها حققت ( 30)كان موجه لفئة معينة دون غيرها، وقد تم اختيار ثالثين 
 .بالنظر لطبيعة الدراسةدرجة اإلشباع 

 الدراسة الميدانية -

يعتبر التعريف بمجال الدراسة من أدبيات البحث العلمي ومن الخطوات المنهجية التي ترتكز عليها 
وهناك ثالث مجاالت تحدد  ،البحوث االجتماعية، باعتباره كما يربط بين الجانب النظري والميداني للدراسة

 :المجال العام للدراسة وهي

أجريت هذه الدراسة في والية ورقلة، في مجال عمراني ريفي وآخر حضري : المجال المكاني للدراسة.1
 .لمعرفة العالقة التي تربط األسرة بالفرد أو العكس

تم اختيار عينة من األفراد من كال المجالين الريفي والحضري، قصد الوصول إلى : المجال البشري.2
مبحوثا من  30إجابة عن فرضيات الدراسة من خالل إجابة عن استمارة الدراسة، وبلغ عدد المبحوثين 

 . كال المجالين

، دامت حيث ،رقلةو  اليةبو  الدراسة هذه إجراء استغرقته الذي الوقت به ويقصد: المجال الزمني للدراسة.3
تم فيها توزيع االستمارات  14/09/2014إلى  10/09/2014خمسة أيام، من تاريخ  الدراسة إجراءمدة 

 . منها 30استمارة تم استرجاع  35واسترجاعها، حيث تم توزيع 

 

 

 

 

                                                           

 يةالجامع المطبوعات انديو  ،البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناهج بات،يالذن محمود محمد بوحوش، عمار  32
الجزائر، للنشر، . .234،ص 1995   
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 :التعريف بخصائص العينة

 يمثل توزيع المبحوثين حسب الفئة (: 1.)الجدول رقم 
 النسبة العدد اتالفئ

 %17.62 41 ريفي

 %43.32 47 حضري

 %422 32 المجموع

بنسبة  ن ذوي السكن الحضريممن خالل قراءتنا للجدول اإلحصائي نجد أن أغلبية المبحوثين  :التحليل
نستنتج من ، وعلى ضوء هذه النسب اإلحصائية  %46.50 بنسبة مقابل ذووا السكن الريفي 53.30%
 . اغلب المبحوثين يقيمون بمناطق حضرية حسب التصنيف السكني ألسرهم أنخالل 

 يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس(: 2.)الجدول رقم 
 ةالفئ
 الجنس

 المجموع حضري ريفي

 ذكور
6     

42%  

9      

47.32% 

16      

43.32% 

    7 إناث

42% 

7      

13.32% 

14     

17.62% 

      41 المجموع

422% 

47      

422% 

30      

422% 

 %53.30حيث تقدر نسبتهم بــــ  ذكورغالبية المبحوثين  من خالل قراءتنا للجدول يتبين لنا بأن :التحليل
وهي   %56.30 الذكور المنتمين للمجال الحضري بلغت نسبة إذ المجالين الحضري والريفيموزعة على 

بينما نجد الفئة الثانية وهي فئة بالنسبة لألفراد المنتمين للمجال الريفي،   %50النسبة الغالبة مقابل 
 %43.10، تليها نسبة   %50 نسبةبـــــــ اغلبهم يقيمون بالمجال العمراني الريفي %46.50 بنسبة اإلناث

 .من ذوي السكن بالمجال العمراني الحضري 
سهولة التواصل مع  ويعود هذا إلى ذكورومن خالل هذه المعطيات نستنتج أن غالبية مجتمع العينة هم 

هذه الفئة، كما بينت نسب الجدول تمركز اغلب الذكور بالمناطق الحضرية وهذا راجع للتوزيع السكني 
بالمناطق الريفية، فدائما  ألسرهم، باإلضافة إلى احتواء المناطق الحضرية ألعداد كبيرة من األفراد مقارنة

 ما نجد المناطق الحضرية مكتظة بالسكان واألفراد، بخالف المناطق الريفية 
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 يمثل توزيع المبحوثين حسب السن(: 3.)الجدول رقم
 الفئة

 المجموع حضري ريفي الجنس

 4 (سنة .2أقل من )
6.42% 

6    

13.32% 

3    

07.62% 

    43 (سنة .3-.2)

90.92% 

18   

42% 

04      

62% 

 / سنة .3أكبر من 
4      

7.32% 

4     

3.32% 

      14 المجموع

422% 

16      

422% 

30      

100% 

 %50سنة بنسبة  35 -25ما بين يتبين لنا من خالل الجدول بأن أغلبية المبحوثين سنهم  :التحليل
 من ذوي السكن الريفي %92.90 نسبةتتوزع بنسب متفاوتة على المجالين الريفي والحضري حيث نجد 

سنة  25 عن سنهم يقل الفئة الثانية أفرادبينما نجد  من األفراد القاطنين بالمجال الحضري، %50مقابل 
من ذوي السكن  %5.10 مقابل ،%43.10 غالبيتهم من ذوي السكن الحضري بنسبة %26.50 بنسبة

، كما اقتصرت على %3.30ة، فقد بلغت نسبتها سن 35 يفوق الــوالتي سنها الفئة الثالثة  الريفي، أما
  .%6.30المجال الحضري فقط بنسبة 

الذكور منهم  خاصةسنة  35 – 25ما بين  المبحوثين سنهمومن خالل هذه المعطيات نستنتج أن غالبية 
وهذا يضعنا أمام فئة شباب في ذروة عطاءها، عالوة على المستوى التعليمي الجامعي لدى غالبية 
المبحوثين، مما يفسر لنا حيوية هذه الشريحة في المجتمع وقدرتها على التماشي مع مختلف الظروف، ال 

  .سيما التحوالت الحاصلة على مستوى العالقات واألدوار األسرية

 يمثل توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية(: 6.)دول رقم الج
 الفئة      

 المجموع حضري ريفي الحالة العائلية

      40 (عزباء)أعزب

34.62% 

44    

93.32% 

06    

92% 

 (ة)متزوج
0   

41.32% 

4    

7.32% 

3      

42% 

 / / / (ة)مطلق

 / / / (ة)أرمل

      41 المجموع

422% 

47      

422% 

32      

422% 
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غالبية المبحوثين عزاب، حيث  يبين هذا الجدول توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية نجد بأن :التحليل
 ،%93.10موزعة على الفئات المهنية، إذ نجد أعلى نسبة في المجال الحضري بــــ  %90بلغت نسبتهم 

بينما تقدر نسبة المبحوثين المتزوجين  ،%15.50 العزاب في المجال العمراني الريفي بــــــ تليها نسبة
 %14.30موزعة على المجالين الحضري والريفي، وقدرت بــــ  %10ضئيلة مقارنة بسابقتها حيث بلغت 

في المجال الحضري، أما بقية الفئات فتنعدم نسب المبحوثين فيها،  %6.30في المجال الريفي، مقابل 
 .وكذالك الحال بالنسبة لألراملحيث ال وجود للمطلقين والمطلقات 

األولى فئة  –مجتمع البحث يشمل شريحتين من الحالة المدنية  من خالل عرض هذه النسب نستنتج أن
وهذا يفسر لنا  (عزاب)العزاب والثانية فئة المتزوجين، كما الحظنا أن غالبية المبحوثين من الفئة األولى 

لنفسي والمادي وتكوين أسرة، بدليل أن متوسط العمر لدى هذه أن هذه الفئة الزالت تبحث عن االستقرار ا
 .  سنة 26 -25الفئة 

 يمثل توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي(: ..)الجدول رقم 
  اتلفئا       

 المجموع حضري ريفي المستوى التعليمي

 / متوسط
4     

7.32% 

4     

3.32% 

 0 ثانوي

41.32% 

4    

7.32% 

3   

42% 

 40 جامعي

34.62% 

41     

36.42% 

07     

37.62% 

      41 المجموع

%100 

47     

%100 

32     

422% 

يتضح لنا من خالل الجدول أن أغلب المبحوثين من ذوي المستوى التعليمي الجامعي بنسبة  :التحليل
من ذوي  %15.50 من الشباب ذووا السكن الحضري مقابل %15.50مدعومة بنسبة   16.50%

موزعة على المجالين  %10بينما بلغت نسبة المبحوثين ذوي المستوى التعليمي الثانوي  السكن الريفي،
، أما المبحوثين ذووا المستوى التعليمي المتوسط %6.30 و %14.30الريفي والحضري على التوالي بـــــ 

  %6.30راني الحضري بنسبة كما اقتصرت في فرد واحد ينتمي للمجال العم %3.30فقد بلغت نسبتهم 
من خالل المعطيات الواردة في الجدول نستنتج أن مجتمع البحث فيه تنوع واختالف في المستويات 
التعليمية، حيث نجد نسبة كبيرة من المبحوثين لديهم مستوى جامعي وخاصة القاطنين بالمجال العمراني 

سر الحضرية وحرصها على تعليم أبناءها الحضري، وهذا راجع للظروف المالئمة التي تتميز بها األ
ولوصول بهم لمستويات عليا، كما للدخل األسري دور في ضمان مستقبل واعد ألبنائها، بخالف 

 .المجتمعات الريفية التي تبقى دائما في صراع مع الظروف المعيشية
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 نوع األسرةيمثل توزيع المبحوثين حسب (: 4)الجدول رقم  

         الفئات               
 المجموع حضري ريفي نوع األسرة

 4 نووية

34.62% 

7 

36.42% 

44 

37.62% 

 9 متدةم

71.32% 

42 

70.42% 

49 

73.32% 

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

نوع األسرة حيث يالحظ أن أغلب المبحوثين من أسر  يبين الجدول توزيع المبحوثين حسب :التحليل
من  %62.50من ذووا السكن العمراني الريفي، مقابل  %64.30مدعومة بــ  %63.30ممتدة بنسبة 

، موزعة على المبحوثين في %36.50ذووا السكن الحضري، أما الذين ينتمون ألسر نووية فنسبتهم 
 .%35.50، %35.50المجالين الريفي والحضري بنسب متفاوتة على التوالي 

نسبة كبيرة ب كفة االنتماء األسري تميل لذوي األسر الممتدة أننستنتج من خالل استقرائنا لننسب الجدول 
وباألخص القاطنين بالمجال الريفي، ويمكن تفسير هذا التباين في النسب بطبيعة النظام األسري الذي 
تتبناه األسر سواء الريفية منها أو الحضرية، فتقاليد األسر الريفية تختلف عن تقاليد األسر الحضرية، ال 

ا يتعلق بالمحافظة على كبر حجم العائلة وامتدادها، فاألسر الريفية الزالت تحافظ على أولوية بقاء سيما م
 . أبناءها المتزوجين ضمن العائلة لعدة عوامل من أهمها توريث األحفاد ثقافة وتقاليد العائلة

 الوضعية المهنيةيمثل توزيع المبحوثين حسب (: 9.)الجدول رقم 
 الفئات

 المجموع حضري ريفي الوضعية

 عامل
1 

14.32% 
1 

52% 
11     

51.12% 

 بطال
5 

35.12% 
1      

52% 
13      

43.32% 

 المجموع
14      

100% 
11      

100% 
32      

100% 
وذلك بنسبة ( عمال)مستقرة  غلب المبحوثينأل الوضعية المهنية من خالل الجدول نالحظ أن: التحليل
في المجال الحضري، أما بقية األفراد الذين  %50في المجال الريفي، و  %64.30معززة بـــ ، 56.50%

 .من الحضريين %35.50من الريفيين، و  %50، منها %43.30ال يعملون فبلغت نسبتهم 
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وبناءا على نسب الجدول نستنتج أن أغلب المبحوثين لديهم استقرار مادي ووظيفي وباألخص القاطنين 
 سيما العنصر النسوي الذي يشغل مهن عديدة في الوقت الراهن وان كانت وفق في المجال الريفي، ال

نظام عقود ما قبل التشغيل، أما األفراد البطالين فنسبتهم ضئيلة وهذا راجع الرتباط معظمهم بمجال 
 .الدراسة، كما أن أغلبهم من فئة الذكور

 مدة السكنيمثل توزيع المبحوثين حسب (: 5.)الجدول رقم 
 الـــــفـــــئة              
 المجموع حضري ريفي مدة السكن

 4 (سنوات .1قل من أ)

6.42% 

4 

7.32% 

0    

7.62% 

 4 (نةس .2إلى  11من)

6.42% 

4   

34.32% 

7   

02% 

 (سنة.3 إلى 21من )
9      

71.32% 

42    

70.42% 

49      

 73.32% 

 3 (سنة.3أكثر من )

04.12% 
/ 3   

42%       

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

نجد  مدة اإلقامة بالحيتوزيع المبحوثين حسب  الذي يوضح الجدول اإلحصائيمن خالل هذا  :التحليل
من الريف،  %64.30، منها %63.30سنة بنسبة  30و  21لديهم أقدميه ما بين أغلب المبحوثين 

، موزعة على %20 سنة بنسبة 20و  11أقدميتها ما بين  من الحضر، أما الفئة الثانية %62.50و
في المجال الحضري، أما  %5.10و في المجال الريفي،  %31.30 المجالين الريفي والحضري منها

، تمثلت في %10سنة  فبلغت نسبة أقدميتها في السكن بالحي  30الفئة الثالثة والتي تفوق مدة إقامتها 
 10، في حين أقل نسبة كانت للفئة التي تقل مدة إقامتها عن %21.40 المجال العمراني الريفي بنسبة

 .بالنسبة للحضريين %6.30بالنسبة للريفيين، و  %5.10، إذ تضمنت %6.50سنوات بنسبة 

غالبية المبحوثين لديهم استقرار بأماكن سكنهم، وباألخص ومن النسب الموضحة في الجدول نستنتج أن 
اني الريفي، مما يفسر لنا تمسك هذه الفئة بمجال سكنها وممتلكاتها، ال سيما القاطنين في المجال العمر 

 .واحات النخيل التي تعتبر موروثا تتميز به المناطق الريفية ووالية ورقلة على العموم

أما تراجع نسب المبحوثين المقيمين بالمناطق الحضرية راجع لعدم استقرارهم باألحياء التي يسكنون 
، فالمناطق الحضرية تعرف بقدرتها على جلب طالبي العمل ظروف عمل رب األسرةوتنقلهم حسب 

 .واستقطاب أعداد كبيرة من السكان

 :تحليل الفرضية األولى و استنتاجاتها
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أو نفي هذه الفرضية التي سوف يتم تحليلها   إلثباتنحاول في هذه الفرضية تقديم تحليل سوسيولوجي 
  التفاعل محدد لعالقة الفرد بأسرته إذا كانما  معرفةلمن خالل الجداول االرتباطية 

  مكانة المبحوث في األسرةيبين (: 7.)الجدول رقم  
 ةالفئ
 المجموع الممرضين األطباء نمط اإلشراف

 0 أب

41.32% 

4 

7.32% 

3 

42% 

 40 (ة)ابن 

34.62% 

44 

93.32% 

06 

92% 

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

في األسرة بنسبة  االبنون بمكانة ضلنا من خالل الجدول أن غالبية المبحوثين يحيتضح  :التحليل
، في المجال العمراني الريفي، وهذا %15.50، في المجال الحضري، و %93.10، مدعومة بــــ 90%

من مجموع  %10وذلك بنسبة  األبمقابل المبحوثين الذين أجابوا بأن مكانتهم في األسرة تتمثل في 
   .بالنسبة للمجال الحضري %6.30منها، مقابل  %14.30ين، حظي المجال الريفي على المبحوث

وعلى ضوء هذه النسب نستنتج أن أغلب إجابات المبحوثين تصب في اتجاه واحد وهو مكانة االبن في 
 األسرة وهذا راجع لعدم استقالليتهم عن أسرهم، أو باألحرى عدم ارتباطهم بالطرف اآلخر، مما يجعلنا

وتحت عناية األسرة سواء وفق قوانين وتقاليد األسرة أو  ذه الفئة الزالت تخضع لسلطة األبنقول بأن ه
 .بقوانين خاصة ومستقلة للفرد في أسرته

ن مكانتهم في األسرة هي مكانة األب فهذا يعكس بقاءهم مع أسرهم رغم أأما بقية المبحوثين الذين أجابوا ب
ساهموا في ( ثالث ذكور)سرة الكبيرة، وبهذا يمكننا القول أن هؤالء المبحوثين تكوينهم ألسرة فتية ضمن األ

توسيع نطاق األسرة الممتدة، إال أنهم ال يزالون يخضعون لسلطة الرجل األول في البيت وهو األب، سواء 
 .من حيث تنظيم شؤون البيت أو من حيث القرارات

 

 

 

 

 سرةعالقة المبحوث باأليوضح (: .1)الجدول رقم 
 المجموع حضري ريفي الفئة     
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 اإلجابة

 جيدة
12 

15.12% 
11 

11.12% 
23     

11.12% 

 حسنة
2 

14.32% 
5      

31.32% 
1      

23.32% 

 المجموع
14      

100% 
11      

100% 
32      

100% 
وبلغت  جيدةن عالقتهم مع أسرهم أمن خالل الجدول يتضح لنا بأن أغلبية المبحوثين صرحوا  ب :التحليل

، بالنسبة %15.50، موزعة على المجالين العمراني الريفي والحضري، بــــ %56.50نسبة اإلجابة 
ن عالقاتهم مع أب ابقية المبحوثين صرحو  أما، ، بالنسبة للمجال الحضري%61.10للمجال الريفي، و 

للمجال ، %14.30، للمجال الحضري، و%31.30، منها %23.30وبلغت نسبتهم  حسنة أسرهم
 .الريفي

بنوعية عالقتهم بأسرهم وهي  بأن أغلبية المبحوثين صرحوا من خالل النسب الواردة في الجدول يتبين
عالقة جيدة على العموم، ويمكن تفسير هذه اإلجابة من عدة الجوانب، أولها طبيعة الظروف التي يحظى 

األسرة سببا في حصولهم عليها، ال سيما أنهم بها هؤالء األفراد والمكانة األسرية واالجتماعية التي تعتبر 
 ويوطد الروابط بينهم وبين أسرهم،  أفراد ذووا مستوى جامعي وهذا من شانه أن يعزز ثقتهم بأسرهم

لإلرث الثقافي والعقائدي الذي تتميز به األسر في والية ورقلة وباألخص في المناطق الريفية بل  باإلضافة
كل، خاصة لما يتعلق األمر باالحترام المتبادل بين أفراد األسرة في مختلف ما يميز األسرة الجزائرية ك

مصداقية المبحوثين، فالفرد  يتمثل فيالجانب الثالث  يقوي أواصر المحبة بينهم، بينما الشؤون وهو ما
عن خصوصيات األسرة ومضامين عالقاتها، فغالبا ما يصرح بأن عالقته جيدة  الجزائري معروف بتحفظه

أسرته لتفادي اإلحراج والكشف عن أسرار األسرة وخباياها، ولذا يصرح المبحوث بجودة العالقة وان مع 
كانت سيئة، أما بقية المبحوثين الذين صرحوا بان عالقتهم بأسرهم حسنة، فهذا يعكس مستوى العالقة 

، ولذا يتحاشى هؤالء بينهم وبين األسرة، حيث يتخلل هذه العالقة هامش من الصرامة والحرية في آن واحد
 .المبحوثين الجزم بجود العالقة ويفضلون تصنيفها بين الجيد والسيئ

من خالل هذا التحليل نستنتج أن مستوى عالقة اغلب المبحوثين بأسرهم يرقى للمستوى الجيد مما يعكس 
بالنسبة لبقية وجود تفاعل بين الجانبين سواء في المجال الريفي أو الحضري، بينما هناك عالقات حسنة 

 .المبحوثين

 

 دور المبحوث في تقديم المساعدة لألسرةيوضح (: 11)جدول رقم ال
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 الفئات
 المجموع حضري ريفي اإلجابة 

 6 دائما

42% 

40 

64% 

49     

73.32% 

 7 أحيانا

10.92% 

1      

04% 

42      

33.32% 

 4 نادرا

6.42% 
/ 

4 

3.32% 

 المجموع
41      

100% 

47      

100% 

32      

100% 

من خالل الجدول اإلحصائي أعاله يتبين لنا أن أغلب المبحوثين يقدمون المساعدة ألسرهم  :التحليل
من  %50، مقابل %55، كما أن معظمهم من اسر تقطن بالمجال الحضري بنسبة %63.30بنسبة 

المساعدة لألسرة ال يتم بينما صرح بعض المبحوثين بان تقديمهم ، المقيمين بالمجال العمراني الريفي
نما في بعض األحيان وذلك بنسبة من  %42.90، حيث تشمل هذه النسبة %33.30 بصورة دائمة وا 

من المبحوثين المقيمين في المجال العمراني  %25المبحوثين المقيمين في المجال العمراني الريفي، وكذا 
، اقتصرت %3.30اعدة ألسرهم وذلك بنسبة أما باقي المبحوثين فقد اقروا بندرة تقديمهم المسالحضري، 

 .%5.10على قلة من المبحوثين القاطنين في الريف بنسبة 

على ضوء هذه النسب يمكن القول أن تقديم المساعدة من قبل المبحوثين ألسرهم نجدها بكثرة في 
رة بقيمة األسرة المجتمعات الحضرية مقارنة بالمجتمعات الريفية وذلك لعدة عوامل أبرزها وعي أفراد األس

وأعباء رب األسرة في تنشئة األوالد وتوفير االحتياجات الالزمة لألسرة، هذا من جهة، بينما هناك تفسير 
آخر لنسب الجدول مفاده أن أغلب المبحوثين الذين أجابوا بديمومة تقديمهم المساعدة لألسرة عمال وليسوا 

ماديا أم معنويا، أما تراجع نسب تقديم المساعدة لألسرة  بطالين، ولذا نجدهم يقدمون يد العون لألسرة سواء
من قبل المبحوثين القاطنين بالريف فهذا راجع لنوع المساعدة فحسب تصريحات بعض المبحوثين الذين تم 
االتصال بهم أثناء توزيع االستمارة هناك أمور تتطلب المساعدة، في حين هناك أمور يتكفل بها الرجل 

ولذا يبقى مجال المساعدة متعلق بنوع المساعدة، أما بقية المبحوثين الذين أجابوا بان  األول في األسرة،
تقديم المساعدة يكون في بعض األحيان أو نادرا ما يكون فهذا يرجع إلمكانياتهم وقدراتهم على المساعدة 

ذه األسر ال خاصة وان جل الذين أجابوا عن هذين االقتراحين من ذووا السكن الريفي، كما أن بعض ه
 .  يزال تحافظ على االعتماد الفردي في تسيير شؤون األسرة

من خالل تحليلنا لنسب الجدول نستخلص أن أغلب المبحوثين يقدمون المساعدة ألسرهم وباألخص في 
 . المجال الحضري وهذا ما يدل على وجود مبدأ التعاون وتقاسم األعباء في األسر

 األسرةلقرار في يبين صاحب ا(: 12)الجدول رقم 
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 الفئات المهنية       
 المجموع حضري ريفي اإلجابة

 3 األب

46.42% 

3 

42% 

47     

43.32% 

 4 األم

33.3% 
/ 

4      

3.32% 

 3 كالهما 

04.12% 

3 

43.32% 

7 

02% 

 0 جميع أفراد األسرة

41.32% 

4 

34.32% 

6 

03.32% 

      41 المجموع

100% 

47      

100% 

32      

100% 

من خالل معطيات الجدول يتبين أن أغلب المبحوثين صرحوا صاحب القرار في األسرة هو  :التحليل
حضريين، في حين بلغت نسبة  %50مبحوثين ريفيين، و %55.10، منها %53.30األب بنسبة 

لين ، موزعة على المجا%23.30المبحوثين الذين أجابوا بأن قرارات األسرة يشارك فيها جميع أفراد األسرة 
من الحضر، في حين فئة أخرى من  %14.30من الريف، و  %31.30الحضري والريفي، وذلك بـــ 

، تعززت بـــ %20المبحوثين أجابت بأن كل من األب واألم يتقاسمان قرارات األسرة وذلك بنسبة 
للمجال الحضري، أما نسبة ضئيلة جدا وهي  %11.10بالنسبة للمجال الريفي، مقابل  21.40%
 .%13.30اقتصرت على المجال الريفي بنسبة  3.30%

من خالل تحليلنا لنسب الجدول يمكن القول أن قرارات األسرة حسب المبحوثين ترجع لألب بالدرجة 
األولى باعتباره صاحب القول والفصل وكذا الرجل األول في البيت، وهذا ما نجده خاصة في األسر 

اصة لما يتعلق األمر بأخذ القرار فالكلمة األولى واألخيرة تكون الريفية التي ال تزال تحتفظ بتقاليدها خ
للرجل وال تتدخل المرأة في ذلك، بخالف المجال الحضري الذي يأخذ بعين االعتبار مشاركة المرأة في 
قرارات األسرة، في حين يرى بعض المبحوثين بأن قرارات األسرة يشارك فيها جميع أفراد األسرة باعتبارها 

 . صير جميع أفراد العائلة حسب ما صرح به بعض المبحوثينتحدد م
ومنه نستنتج أن األسر في والية ورقلة سواء الريفية أو الحضرية منها ال تزال تحافظ على مكانة الرجل 
شراك المرأة في  وكلمته في األسرة، مع بروز بعض معالم التحضر من خالل تغير األدوار والمكانة وا 

 .القرارات
 
 

     
 مشاركة المبحوث في قرارات االسرةيبين (: 13)الجدول رقم 
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 الفئات
 المجموع حضري ريفي اإلجابة

 40 نعم

34.62% 

44 

93.32% 

06 

92% 

 0  ال

41.32% 

4 

7.32% 

3 

42% 

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

إشراكهم في قرارات يرون بأنه يتم المبحوثين  أغلبتبين المعطيات اإلحصائية في الجدول أن  :التحليل
من أسر ريفية،  %15.50من أسر حضرية، و  %93.10، مدعومة بـــ %90األسرة وبلغت نسبتهم 

، تمثلت في ساكني المجال %10بينما أجاب بقية المبحوثين بأنه ال يتم إشراكهم في قرارات األسرة بنسبة 
 .من المجال الحضري %6.30، مقابل %14.30الريفي بـــ 

بأنه يتم إشراكهم في  عطيات اإلحصائية للجدول يمكن القول أن أغلب المبحوثين يقرونمن خالل الم
قرارات األسرة وبشكل كبير بالنسبة للمنتمين ألسر حضرية، مما يعكس أن هذه األسر تفسح  المجال 

بناء في ألبنائها لإلدالء بآرائهم وان كان القرار األول واألخير لرب األسرة، بينما تقل نسبة إشراك األ
قرارات األسرة بالنسبة لألسر الحضرية وهذا لوجود بعض التعصب في الرأي بالنسبة لبعض اآلباء، 

 . خاصة وان الكثير من األسر الريفية ال تزال تحافظ على دور ومكانة األب في األسرة
التشاور في شؤون األسرة، ، فيمكن القول بأنهم ينتمون ألسر ال تعتمد مبدأ (ال)أما بالنسبة للذين أجابوا بـــ 

 .وهذا ما جعلهم يصرحون بعدم مشاركتهم في قرارات األسرة
من هذا التحليل نستنتج أن أغلب المبحوثين يشاركون بقراراتهم في األسرة، وهو ما يفسر وعي أسرهم 

 .بأهمية التشاور و إعطاء مكانة ألبنائهم في حدود ضوابط وقوانين األسرة وعاداتها وتقاليدها
 :استنتاج الفرضية األولى

من خالل تحليلنا للفرضية األولى نستنتج أن عالقة األسرة  بالفرد  تحضا بمستوى جيد مما يعكس وجود 
تفاعل بين الجانبين سواء في المجال الريفي أو الحضري، باإلضافة إلى مشاركة اغلب المبحوثين في 

 .وهو ما يعزز عالقتهم باألسرة شؤون األسرة وذلك من خالل تقديمهم المساعدة ألسرهم،

كما نستنتج أيضا أن األسر في والية ورقلة سواء الريفية أو الحضرية منها ال تزال تحافظ على مكانة 
الرجل وكلمته في األسرة، مع بروز بعض معالم التحضر من خالل تغير األدوار والمكانة، عالوة على 

وهو ما يفسر وعي أسرهم بأهمية الرهان الذي يتطلب مشاركة أغلب المبحوثين بقراراتهم في األسرة، 
 .التشاور و إعطاء مكانة لألبناء في حدود ضوابط وقوانين األسرة وعاداتها وتقاليدها
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أو نفي  إلثباتنحاول في هذه الفرضية تقديم تحليل سوسيولوجي :و استنتاجاتها ثانيةتحليل الفرضية ال
المحيط الخارجي  إذا كانما  معرفةلهذه الفرضية التي سوف يتم تحليلها  من خالل الجداول االرتباطية 

            عالقة الفرد بأسرتهيؤثر على  
 جماعة معينة للمبحوث ونوعها وجود يبين(: 16)الجدول رقم 

 الفئات
 المجموع حضري  ريفي اإلجابة

 نعم

 9 جماعة الحي

71.32% 

44 

73.72% 

02 

77.62% 

 1 جماعة العمل

03.72% 

3 

43.32% 

6 

03.32% 

 4 جماعة الدراسة 
6.42% 

0 

40.42% 

3 

42% 

 / / / ال

 41 المجموع 

422% 

47 

422% 

32 

422% 

تشير المعطيات اإلحصائية للجدول أن أغلب المبحوثين لديهم جماعة معينة يتعاملون معها  :التحليل
من الذين  %61.60تتوزع هذه النسبة على المجالين الريفي والحضري بنسبة ، حيث %66.50بنسبة 

يتعاملون مع جماعة الحي ويقطنون بالريف، أما الذين يتعاملون مع جماعة الحي ويقطنون بالمجال 
، أما الفئة الثانية التي صرحت بأن لديها جماعة معينة تتمثل في %64.30الحضري فبلغت نسبتهم 

بالنسبة لقاطني المجال العمراني الريفي، مقابل  %21.60منها  %23.30بلغت نسبتها جماعة العمل 
بالنسبة لقاطني المجال العمراني الحضري، في حين بقية المبحوثين أجابوا بأن لديهم جماعة  11.10%

 من ساكني %12.50، مدعومة بـــ %10معينة يتعاملون معها وتتمثل في جماعة الدراسة وبلغت نسبتهم 
 .من ساكني المجال الريفي %5.10المجال الحضري، و

من خالل نسب الجدول يمكن القول أن جميع المبحوثين لديهم جماعة معينة يتعاملون معها، إال أن 
األغلبية صرحوا بأن الجماعة األكثر تعامال هي جماعة الحي ثم بقية األنواع، وهذا يفسر المرجعية التي 

ين والتي تتمثل في جماعة الحي، كما نجد الذين صرحوا أغلبهم لديهم أقدمية يستند عليها هؤالء المبحوث
سنة، مما يجعلهم متمسكين بهذه الجماعة، ويمنحونها أولوية في التعامل، أما  30-20بأحيائهم ما بين 

بقية المبحوثين الذين صرحوا بان تعاملهم األكثر مع جماعة العمل أو جماعة الدراسة فهذا يفسر أن 
 .  ظم أوقاتهم يقضونها مع هذه الجماعة مما يجعلهم يتأثرون بهامع

من خالل هذا التحليل يمكن القول بان المبحوثين يتعاملون أكثر مع جماعة الحي بحكم القرب السكني 
وكذا طول المدة التي قضوها بأحيائهم تعزز تعاملهم مع هذه الجماعة بشكل أكثر من غيرها، إال أن هذا 
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ية جماعة العمل وجماعة الدراسة، والتي تعتبر هي األخرى مرجعية يستمد منها الفرد الكثير ال ينفي أهم
 . من التعامالت والتفاعالت والثقافة والسلوكات

 عالقة المبحوث بأفراد الجماعة يبين (: .1)الجدول رقم 

 الفئات
 المجموع حضري ريفي اإلجابة

 40 حسنة

34.62% 

42 

70.42% 

00 

63.32% 

 0 عادية

41.32% 

7 

36.42% 

3 

07.62% 

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

 فراد الجماعةن عالقتهم مع أأمن خالل الجدول يتضح لنا بأن أغلبية المبحوثين صرحوا  ب :التحليل
، %15.50، موزعة على المجالين العمراني الريفي والحضري، بــــ %53.30وبلغت نسبة اإلجابة  حسنة

ن عالقاتهم أب ابقية المبحوثين صرحو  أما، ، بالنسبة للمجال الحضري%62.50الريفي، و  بالنسبة للمجال
، %14.30، للمجال الحضري، و%35.50، منها %26.50وبلغت نسبتهم فراد الجماعة عادية أمع 

 .للمجال الريفي
بنوعية عالقتهم بأفراد الجماعة  بأن أغلبية المبحوثين صرحوا من خالل النسب الواردة في الجدول يتبين

فمن الطبيعي أن تكون هذه إجابتهم بما أن هناك  على العموم، حسنةوهي عالقة  التي يتعاملون معها
 .  تعامل وجماعة معينة،الن هذه اإلجابة تعزز نسب الجدول السابق

الذين أجابوا بأن عالقتهم مع الجماعة التي يتعاملون معها عالقة عادية فمعظمهم من ذووا السكن  أما
الحضري، وهذه اإلجابة تفسر سطحية عالقتهم بالجماعة مهما كان نوعها، حيث يكتفون بوجود جماعة 

 .ووجود عالقة وال يهم مستوى العالقة

عالقة التي تربط اغلب المبحوثين بالجماعات التي من خالل استقراء نسب الجدول يمكن القول أن ال
يتعاملون معها عالقة حسنة وهو ما يعكس وجود تفاعل بين الفرد ومحيطه الخارجي خاصة في مسالة 

 .العالقات، ومن هنا تكمن أهمية العالقات اإلنسانية في حياة الفرد ككل وال تقتصر مجال العمل فقط

 

 

 فراد الجماعة على عالقة المبحوث بأسرتهتأثير أيبين (: 14)الجدول رقم 
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 الفئات
 المجموع حضري ريفي اإلجابة

 4 نعم

6.42% 

4 

7.32% 

0 

7.62% 

 43 ال

90.92% 

44 

93.32% 

03 

93.32% 

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

النسب الواردة في الجدول يمكن القول بأن أغلب المبحوثين يرون بأن أفراد الجماعة  من خالل: التحليل
من ذووا السكن  %93.10، معززة بـــ %93.30ال يتأثرون على عالقتهم بأسرهم، وبلغت نسبة إجابتهم 

 المبحوثين فنسبة إجابتهم كانت ضئيلة جدا من القاطنين بالريف، أما بقية %92.90الحضري، مقابل 
     .  من الحضر %6.30من الريف، و  %5.10، منها %6.50وشبه منعدمة بـــ 

لديهم انتماء كبير ألسرهم، فمهما كانت الظروف  يمكن القول بأن المبحوثينانطالقا من نسب الجدول 
التي تسود عالقتهم باألسرة ال تحول بينهم وبين التمسك بها، كونها المدرسة والمرجعية األساسية التي 
يستمد منها الفرد تربيته وتنشئته منذ طفولته حتى يصبح رجال، لذا من الطبيعي أن يجيب المبحوثين بأن 
أفراد الجماعة ال يؤثرون على عالقتهم بأسرهم، عالوة على الموروث الثقافي والعقائدي الذي يكتسبه الفرد 

 .    اء شخصيتهمن األسرة، فأينما ذهب يعود لألسرة باعتباره مصدر تجسيد هويته وبن

أما المبحوث الذين أجابوا بأن أفراد الجماعة يؤثرون على عالقتهم بأسرهم، فهذا راجع لعاملين، األول أن 
مقارنة بعالقتهم بأصدقائهم، أما الثاني فان ( نتيجة مشاكل المبحوث مع أسرته)عالقتهم بأسرهم ضعيفة 

ا نجدهم متأثرين بأفراد الجماعة معظم أوقات هؤالء المبحوثين يقضونها خارج األسرة ومع أصدقاءهم، ولذ
أكثر من أسرهم، وقد تكون الجماعة بمثابة األسرة لهؤالء المبحوثين ومرجعية لسلوكاتهم وتفاعلهم مع 

 .   المجتمع

من خالل هذا التحليل نستنتج أن هناك وازع ثقافي وهوية متماسكة للمبحوثين من خالل إجاباتهم، كونها 
 . ها باألسرة، وهو ما يعكس وجود تفاعل مع أسرهمال تتأثر بالجماعة قدر تأثر 

 

 

 

 

 المجال األكثر تأثير على شخصية المبحوث يبين (: 19)الجدول رقم 
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 الفئات
 المجموع حضري ريفي اإلجابة

 40 األسرة

34.62% 

43 

34.32% 

04     

33.32% 

 4 األصدقاء

6.42% 

0 

40.42% 

3      

42% 

 / / / مؤسسة الدراسة

 4 مكان العمل

6.42% 

4 

7.32% 

0 

7.62% 

      41 المجموع

100% 

47      

100% 

32      

100% 

تشير المعطيات اإلحصائية للجدول أن أغلب المبحوثين يرون بأن المجال األكثر تأثيرا على  :التحليل
، مقابل %15.50، حيث بلغت إجابة القاطنين بالمجال الريفي %13.30شخصيتهم هو األسرة بنسبة 

بالنسبة لذووا السكن الحضري، في حين أجاب بعض المبحوثين بأن أصدقاءهم يؤثرون على  11.30%
 %5.10، و%12.50، موزعة على المجالين الريفي والحضري، بنسبة %10شخصيتهم، وبلغت نسبتهم 

على التوالي، في حين أجاب بقية المبحوثين بأن مكان العمل يؤثر على شخصيتهم، وبلغت نسبتهم 
من الحضر، بينما لم يصرح المبحوثين بان مؤسسة  %6.30من الريف، و  %5.10منها ، 6.50%

    . الدراسة تؤثر على شخصيتهم

من خالل القراءة اإلحصائية للجدول نستنتج أن أغلب المبحوثين يرون بان شخصيتهم وهويتهم مستمدة 
واحتكاكهم الدائم باألسرة كونها من األسرة وباألخص القاطنين في المجال الريفي، وهذا راجع لتمسكهم 

النسق القيمي الذي يستمد منه الفرد مختلف معتقداته وعاداته وتقاليده، وبالرغم من التحول الحاصل على 
مستوى جوانب الحياة والتي لها تأثير مباشر على األسرة وبناءها، ونخص بالذكر تطور األسرة وتأثرها 

تحولت األسرة من أسرة تقليدية إلى حديثة، إال أن هذا لم يؤثر  الخ، حيث...بوسائل اإلعالم والهوائيات
على أصالة و تماسك األسرة الريفية في والية ورقلة، والتي بقيت محافظة إلى حد ما على تراثها وقيمها، 

 .وكغيرها من األسر الجزائرية  تصنع الهويات والشخصيات

أما المبحوثين الذين يرون بأن األصدقاء يؤثرون على شخصيتهم فهذا يعكس قوة عالقتهم بأصدقائهم، 
نما هناك مجاالت أخرى مثل الجماعة  كما أن الفرد ال يستمد جميع قيمه وسلوكاته من األسرة وفقط وا 

وباألخص القاطنين  الخ، فإجابة هؤالء المبحوثين...بمختلف أشكالها، المدرسة، مكان العمل، المجتمع،
بالمجال العمراني الحضري هي انعكاس لمستوى عالقته بأسرهم، فهناك بعض األسر ال تقوم بالدور 
الالزم تجاه أبناءها وتقصر في منحهم الرعاية الالزمة، مما يجعلهم يستمدون رعايتهم وتنشئتهم من خالل 

ن مكان العمل يؤثر على شخصيتهم، فيمكن احتكاكهم بأصدقائهم، أما بقية المبحوثين والذين أجابوا با
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القول أنهم وجدوا أسرة مهنية أكثر اهتماما بهم من أسرهم، فاإلنسان يألف األفراد الذين يتفاعل معهم 
 . باستمرار

من خالل تحليلنا لنسب الجدول يمكن القول بان هناك تنوع في آراء المبحوثين حول مصدر بناء 
 أن األسرة تبقى المجال األول لتكوين الفرد وطبعه على هوية قوية تجاه شخصياتهم واكتساب هوياتهم، إال

 .             مجتمعه ووطنه

 ردة المبحوث في حال تضييق مجال الحرية من قبل األسرةيبين (: 15)الجدول رقم 

 الفئات
 المجموع حضري ريفي اإلجابة

 3 التقبل

46.42% 

1 

04% 

40 

12% 

 7 الرفض

10.92% 

40 

64% 

47 

72% 

 41 المجموع

422% 

47 

422% 

32 

422% 

يتضح من المعطيات الواردة في الجدول أن أغلب المبحوثين يرفضون تضييق مجال الحرية من  :التحليل
، حيث نجد نسبة كبيرة من المبحوثين القاطنين في المجال الحضري %60قبل أسرهم، وبلغت نسبتهم 

الريفي، أما نسبة قبول المبحوثين لتضييق مجال الحرية ، لساكني المجال %42.90، مقابل %55بنسبة 
 .من ذووا السكن الحضري %25، مقابل %55.10، أغلبهم من ذووا السكن الريفي بنسبة %40فبلغت 

من خالل نسب الجدول يمكن القول أن أغلب المبحوثين يرفضون فكرة تضييق مجال الحرية من قبل 
وهذا الرفض راجع لتغير قيمهم مع مرور الوقت فنحن في زمن  أسرة، ومعظمهم من ذووا السكن الريفي،

انقلبت فيه الموازين وصار األب يخضع لمتطلبات أبناءه من اجل ضمان سعادتهم، وباألخص في 
المجتمعات الحضرية التي تعتبر أكثر تأثرا بسلبيات العولمة ومقومات الحضارة، وبالتالي هذا الرفض 

وتقاليد وأعراف األسرة، واستحداث قيم وعادات وتقاليد تتماشى ومتطلبات يعكس رفض المبحوثين لعادات 
 .العصر، كما أن األسرة الجزائرية تغيرت كثيرا ولم تعد تمارس سلطتها على أبناءها كما في السابق

أما بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بتقبلهم لتضييق مجال الحرية من قبل أسرهم فنجد أغلبهم من ذووا  
سكن الريفية أو باألحرى من اسر ريفية، وهذا يعكس مدى تمسك هؤالء المبحوثين بقيم وتقاليد أسرهم، ال

واحترامهم لسلطة األب واحترام كلمته، خاصة في زمن صار ساد فيه خروج المرأة للعمل وممارستها 
في  الخير مازال كاين" لحقوقها المزعومة، إال أن مقومات األسرة الريفية ال تزال قائمة وبعبارة أخرى 

 .، ولذا تقبل المبحوثين نابع من قناعات وأخالق واحترام يعكس هوية الفرد وشخصيته "المجتمعات الريفية
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من خالل تحليلنا للجدول يمكن القول الفرد في الوقت الراهن صار يرفض فكرة تضييق مجال الحرية من 
معتقدات، واستحداث قيم أخرى لم تكن موجودة قبل األسرة وهو مؤشر يدل على تغير في بعض القيم وال

احترام، قوانين األسرة وضوابطها، باإلضافة إلى تداخل الثقافات وتأثير الثقافة الغربية : في السابق مثل
 .عليها، أثمرت هويات وشخصيات ضعيفة للفرد

 :استنتاج الفرضية الثانية

يتعاملون أكثر مع جماعة الحي بحكم القرب من خالل تحليلنا للفرضية الثانية نستنتج أن المبحوثين 
السكني وكذا طول المدة التي قضوها بأحيائهم تعزز تعاملهم مع هذه الجماعة بشكل أكثر من غيرها، كما 
أن العالقة التي تربط اغلب المبحوثين بالجماعات التي يتعاملون معها عالقة حسنة، تعكس التفاعل بين 

يؤثر على عالقة الفرد بأسرته، مما يدل على الوازع الثقافي والعقائدي  الفرد والجماعة، إال أن هذا ال
 .  والبعد القيمي الذي يربط الفرد بأسرته مهما كانت الظروف، وهذا ما يعزز تفاعل الفرد مع أسرته

األسرة تبقى المجال األكثر تأثيرا على شخصية الفرد، وتكوينه وطبعه على هوية قوية تجاه مجتمعه 
 .ووطنه

هناك تغير في بعض القيم والمعتقدات لألفراد تجاه أسرهم ورفضهم لتضييق مجال الحرية، نتيجة تأثرهم 
للفرد  بثقافات أخرى لم تكن موجودة في السابق وباألخص الثقافة الغربية، التي أثمرت وشخصيات ضعيفة

 .، وهوية ال ترقى لمستوى الوطنية

   من النتائج مفادها خلصت الدراسة إلى مجموعة :نتائج الدراسة

العالقة الجيدة والمتبادلة بين األسرة  والفرد  تعكس وجود تفاعل بين الجانبين سواء في المجال الريفي  -
 .أو الحضري، كما نلمسها بصورة اكبر في المجتمع الريفي

شؤون األسرة، تعمل أغلب األسرة على إعطاء أهمية ألفرادها وفسح المجال أمام األبناء للمشاركة في  -
 .وباألخص في األسر الحضرية، مما يعزز عالقتهم باألسرة وتمسكهم بها

وعي األسر في والية ورقلة الرهان الذي تتطلبه صعوبة الحياة، وهو ما زاد من اهتمامها باألبناء  -
 .ومنحهم مكانة، وفق ما يتناسب مع عاداتها وتقاليدها

يتعاملون أكثر مع جماعة الحي المناطق الريفية أو الحضرية معظم الشباب في والية ورقلة سواء في  -
وهو ما يعكس انتماءهم للبيئة التي يتواجدون فيها، عالوة على وتفاعلهم مع بقية أفراد المجتمع، إال أن 

 . هذا ال يؤثر على عالقة الفرد بأسرته، مما يدل على الوازع الثقافي واالنتماء األسري للفرد

مجال األكثر تأثيرا على شخصية الفرد، وتكوينه وطبعه على هوية قوية تجاه مجتمعه األسرة تبقى ال -
 .ووطنه
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مستوى الهوية والوطنية يتجه نحو االسوء حيث تأثر الشباب بتبعات العولمة والغزو الثقافي وهو ما  -
 .أثمر شخصيات ضعيفة، وهويات ال ترقى لمستوى الوطنية

ة يمكن القول أن الفرضية األولى تحققت حيث يعتبر تفاعل الفرد مع وبناء على ما توصلت إليه الدراس
رساءها  .أسرته وتمسكه بالقيم والمعتقدات، من أبرز معايير تقوية الهوية وا 
ال يؤثر على هويته ( الجماعة)أما الفرضية الثانية فلم تتحقق الن تعامل الفرد مع المحيط الخارجية 

 .ي تعتبر اللبنة األولى في بناء المجتمع وصناعة الشخصياتوانتماءه، بقدر تأثير األسرة الت
 

 :الخاتمة
لقد تناولنا في هذا الموضوع احد أهم المبادئ التي يجب أن يتحلى بها الفرد، إال وهي هوية الفرد والتي 
تكاد تنعدم في مجتمعاتنا العربية نتيجة عدة عوامل منها ضعف الوازع الديني والثقافي، وتراجع دور 

سرة، والغزو الثقافي الذي تشهده المجتمعات العربية بمختلف إشكاله، والذي لم تستطع التأقلم معه، األ
لفت النظر إلى أهمية الحفاظ على مقومتنا وتعزيز وعلى هذا األساس تم إجراء هذه الدراسة من اجل 

 حقة التي تجتاح العالمهويتنا الثقـافية العربية اإلسالمية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة والمتال
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 المرجعيات االجتماعية و الثقافية بين األسرة و الشباب في الوسط الحضري
          جامعة الجزائر /ةــحوري دو ــسع. د                     

                                                                                                      
         

 الملخص
هذه المداخلة تدخل في المحور الذي يناقش إشكالية العالقة بين الفرد و األسرة في مجال العمران 

ين ميدانيتين أجريتا في الوسط الحضري الحضري وذلك من خالل مقارنة النتائج التي توصلت إليها دراست  
 2001األولى نشرت على شكل كتاب تحت عنوان واقع األسرة الجزائرية والتحديات التربوية سنة 

 .2012الثانية نشرت كذلك تحت عنوان الشباب الجزائري واقع و تحديات سنة و 
هذه المقارنة ستقوم على أساس المرجعيات االجتماعية و القيمية  لألسرة الجزائرية في الوسط 
الحضري مقابل المثل و القيم العليا و الضوابط االجتماعية لدى الشباب الجزائري و ذلك في إطار الحفاظ 

 . على الهوية الوطنية
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:المداخلة نص  
 مقدمة

ينــــــاقش إشــــــكالية العالقــــــة بــــــين الفــــــرد و األســــــرة فــــــي مجــــــال هــــــذه المداخلــــــة تــــــدخل فــــــي المحــــــور الــــــذي 
ـــــا  العمـــــران الحضـــــري وذلـــــك مـــــن خـــــالل مقارنـــــة النتـــــائج التـــــي توصـــــلت إليهـــــا دراســـــتين ميـــــدانيتين أجريت

 .في الوسط الحضري 
ــــــة ســــــنة  ــــــة والتحــــــديات التربوي ــــــع األســــــرة الجزائري ــــــوان واق ــــــاب تحــــــت عن ــــــى شــــــكل كت ــــــى نشــــــرت عل األول

 .2212تحت عنوان الشباب الجزائري واقع و تحديات سنة  و الثانية نشرت كذلك 2221
ـــــي الوســـــط  ـــــة ف ـــــة  لألســـــرة الجزائري ـــــة و القيمي ـــــات االجتماعي ـــــى أســـــاس المرجعي ـــــة ســـــتقوم عل هـــــذه المقارن
ــــاظ  ــــي إطــــار الحف ــــك ف ــــري و ذل ــــدى الشــــباب الجزائ ــــة ل ــــة و القيمي ــــات االجتماعي ــــل المرجعي الحضــــري مقاب

 .على الهوية الوطنية
أســــرة شــــملت كافــــة الوضــــعيات  154أجريــــت فــــي الوســــط الحضــــري علــــى عينــــة قوامهــــا  الدراســــة األولــــى

ـــــدين مـــــن  ـــــراوح فئـــــات عمـــــر الوال ـــــة تت ـــــة لألســـــر المبحوث ـــــة و المهني ـــــى  42االجتماعي ســـــنة أغلبهـــــا  12إل
ســــــنة و مــــــن مســــــتويات تعليميــــــة مختلفــــــة أبرزهــــــا فــــــي المســــــتوى التعليمــــــي  41-42فــــــي الفئــــــة العمريــــــة 

 .الثانوي
شـــــــاب نســـــــبة  1415يـــــــة أجريـــــــت فـــــــي الوســـــــط الريفـــــــي و الحضـــــــري علـــــــى عينـــــــة قوامهـــــــا الدراســـــــة الثان

ــــــذكور فيهــــــا  ــــــل % 5443ال ــــــي المســــــتوى % 4541مقاب ــــــة أبرزهــــــا ف ــــــة مختلف ــــــاث مــــــن مســــــتويات تعليمي إن
 21-24ســــــنة أبرزهــــــا فــــــي الفئــــــة العمريــــــة  35الــــــى 11وفــــــى الفئــــــة العمريــــــة مــــــن % 1241الجــــــامعي ب

 .سنة

هاالهوية، تعريفها وأنواع: أوال   
  :تعريف الهوية-1
 33" "هو"الهوة بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة نسبة مصدرية للفظ "  لغة

الحقيقــــــة المطلقــــــة المشــــــتملة علــــــى الحقــــــائق اشــــــتمال النــــــواة علــــــى الشــــــجرة، وقــــــال " فهــــــي  :واصــــــطالحا
 34"جيلتشخص، والشخص نفسه والوجود الخار : الكفومي بأن الهوية تطلق على ثالثة معان

ـــــة وهـــــي مـــــأخوذة مـــــن  ـــــذات واألصـــــل واالنتمـــــاء والمرجعي ـــــة فـــــي اللغـــــة هـــــي ال ـــــى العمـــــوم فـــــإن الهوي وعل
أي جــــــوهر الشــــــيء وحقيقتــــــه، أي هويــــــة الشــــــيء تعنــــــي ثوابتــــــه وأيضــــــا مبادئــــــه، وتســــــتعمل " هــــــو"كلمــــــة 

والتــــــــي تعبــــــــر عــــــــن خاصــــــــية المطابقــــــــة،  Identityكلمــــــــة هويــــــــة فــــــــي األدبيــــــــات المعاصــــــــرة بمعناهــــــــا 
أن الهويـــــة التـــــي يهـــــتم الناشـــــئة ( أريكســـــون)يء لنفســـــه، أو مطابقـــــة لمثيلـــــه، ويـــــرى الباحـــــث مطابقـــــة الشـــــ

                                                           
33

 مادة هو 20/372مادة عرش و  323/ 3لسان العرب،   
34

 نفس المرجع  
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ــــه فــــي المجتمــــع  مــــا بتوضــــيح معالمهــــا هــــي مــــن هــــو الشــــخص و ــــذي يجــــب عليــــه أن يلعب ــــدور ال هــــو ال
 35.وهل بمقدوره النهوض بأعباء الحياة يوما

فالهويــــة بشــــكل " عــــدة جوانــــب  ومفهــــوم الهويــــة فــــي علــــم االجتمــــاع متعــــدد الجوانــــب ويمكــــن مقاربتــــه مــــن
عــــام، تتعلــــق بفهــــم النــــاس وتصــــورهم ألنفســــهم ولمــــا يعتقــــدون أنــــه مهــــم فــــي حيــــاتهم ويتشــــكل هــــذا الفهــــم 

 36.انطالقا من خصائص محددة تتحدد مرتبة األولوية على غيرها من مصادر المعنى والداللة
ــــي تتكــــون مــــن ( دوركــــايم)ويميــــز  ــــة والت ــــة الفردي ــــين هــــويتين، الهوي ــــي تتصــــل ب المشــــاعر واألحاســــيس الت

ـــــــة، والهويـــــــة الجماعيـــــــة التـــــــي تتكـــــــون مـــــــن منظومـــــــة األفكـــــــار والمشـــــــاعر  بالحيـــــــاة الخاصـــــــة مـــــــن ناحي
 .والعادات التي تعبر عنها المجموعة والهويتين يكونان الكائن االجتماعي

اء وتمثـــــــل الهويـــــــة تلـــــــك الرابطـــــــة الروحيـــــــة التـــــــي تـــــــربط األفـــــــراد بمجتمعـــــــاتهم، بحيـــــــث يســـــــعون إلـــــــى بنـــــــ
ــــدين، اللغــــة،  ــــى أهــــم مقومــــات األمــــة المتمثلــــة فــــي ال ــــك بالحفــــاظ عل مجتمعــــاتهم والرفــــع مــــن مكانتهــــا وذل

ــــــة  ــــــاريخ، الثقاف ــــــاتهم وتجــــــاربهم حــــــول " الســــــاللة الت ــــــي العــــــادة ينظمــــــون معــــــاني حي ــــــث أن األفــــــراد ف بحي
  37".هوية محورية أساسية تتميز باالستمرارية النسبية عبر الزمان والمكان

 :هوياتأنواع ال-0
تنقســـــم الهويـــــات إلـــــى قســـــمين أساســـــيين، يمكـــــن تحديـــــدهما بالهويـــــات الثابتـــــة والتـــــي ال اختيـــــار لإلنســـــان 

 .فيها، والهويات المكتسبة وهي التي لالختيار اإلنساني الفردي والجماعي دور فيها
  :الهويات الثابتة-أ

 :فيوهي الهويات غير خاضعة للتغيير وهي أصال هويات خلقية فطرية وتتمثل 
 " :الهوية الذاتية الشخصية

وهــــي تشــــير إلــــى عمليــــة التنميــــة الذاتيــــة التــــي نرســــم مــــن خاللهــــا مالمــــح متميــــزة ألنفســــنا ولعالقاتنــــا مــــع 
فكــــل إنســــان لــــه وجــــوده الخــــاص الــــذي يميــــزه عــــن غيــــره ولــــو اشــــترك معــــه فــــي االســــم  38".العــــالم حولنــــا

ئم، فلكـــــل إنســـــان هويتـــــه الذاتيـــــة أو فـــــي الصـــــورة وحتـــــى فـــــي مظـــــاهر الجســـــم كمـــــا هـــــو عـــــادة فـــــي التـــــوا
وخريطتـــــــه الصـــــــبغية وبصـــــــماته المتفـــــــردة التـــــــي ال تتغيـــــــر مـــــــع مـــــــرور الســـــــنوات والتـــــــي علـــــــى أساســـــــها 

 .يعرف ويخاطب
  :الهوية الجنسية

ـــات  ـــا مـــؤخرا مـــن عملي ـــو الحظن ـــى ل ـــة حت ـــات الثابت ـــر مـــن الهوي ـــرد مـــن ذكـــر وأنثـــى وتعتب وهـــي جنســـية الف
عـــــن طريـــــق عمليـــــة  ،ية بـــــأن يتحـــــول الرجـــــل إلـــــى امـــــرأة والعكـــــستغييـــــر الجـــــنس، وتغييـــــر الهويـــــة الجنســـــ

ـــــي تركيبـــــه  ـــــذكر ف ـــــه حقيقـــــي، فال ـــــر من ـــــر هـــــو ظـــــاهري أكث ـــــر أن هـــــذا التغيي زرع األعضـــــاء الجنســـــية غي

                                                           
35

 .00، ص 2442شرفي محمد رضا، دنيا الشباب، دار تربيت للطباعة والنشر،   
36

 .34، ص 2440أنتوني غندنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصباغ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى،   
37

 .34أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص   
38

 .32نفس المرجع، ص   
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النفســــــي والفســــــيولوجي والــــــوظيفي يبقــــــى ذكــــــرا وال يمكــــــن أن يتحــــــول إلــــــى أنثــــــى، واألنثــــــى فــــــي تركيبهــــــا 
 .ال يمكن أن تتحول إلى ذكرالنفسي والفسيولوجي والوظيفي تبقى أنثى و 

  :الهوية العرقية اإلثنية
وهـــــي تلـــــك الهويـــــة العرقيـــــة المميـــــزة لكـــــل شـــــعب، فـــــاختالف األلـــــوان والســـــمات والقســـــمات هـــــي ســـــنة اهلل 

ــــة وســــيكولوجية يعرفهــــا ج ــــفــــي خلقــــه، بحيــــث اكتســــب كــــل شــــعب ســــمات مورفولوجي ــــا ي دا علمــــاء الجغرافي
الدراســـــات الحديثـــــة تقـــــول بأنـــــه لـــــم يعـــــد اليـــــوم هنـــــاك عـــــرق يتســـــم البشـــــرية، بـــــالرغم مـــــن أن الكثيـــــر مـــــن 

ــــــــبعض بفعــــــــل الحــــــــروب والهجــــــــرات  ــــــــد اختلطــــــــت ببعضــــــــها ال ــــــــاس ق ــــــــاألعراف واألجن ــــــــام، ف ــــــــاء الت بالنق
 .والزواج

إذن مــــن هنــــا نســــتطيع أن نقــــول أن الهويــــات الثابتــــة هــــي تلــــك الهويــــة التــــي تعبــــر عــــن حقيقــــة الشـــــيء 
ريـــــة التـــــي تميـــــزه عـــــن غيـــــره، كمـــــا تعبـــــر عـــــن خاصـــــية المطابقـــــة المطلقـــــة المشـــــتملة علـــــى صـــــفاته الجوه

أي مطابقـــــــة الشـــــــيء لنفســـــــه أو لمثيلـــــــه، وبالتـــــــالي الهويـــــــة ألي شـــــــعب هـــــــي القـــــــدر الثابـــــــت والجـــــــوهري 
 .والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارته عن غيرها من الحضارات

  :الهويات المكتسبة -ب
الفـــــرد بوصـــــفه عضـــــوا فـــــي المجتمـــــع، ويكتســـــبها المجتمـــــع عبـــــر صـــــيرورة وهـــــي الهويـــــات التـــــي يكتســـــبها 

ـــــردي والجمـــــاعي دور فـــــي اكتســـــابها  ـــــات لالختيـــــار اإلنســـــاني الف ـــــة، فهـــــذا النـــــوع مـــــن الهوي تاريخيـــــة معين
 .ويمكن أن تتغير

 مجتمعـــــات عرفتهـــــا قديمـــــة إشـــــكالية هـــــي بـــــل جديـــــدة إشـــــكالية ليســـــت الحقيقـــــة فـــــي الهويـــــة  إشـــــكالية  إن
 بدايــــــــة فــــــــي أو ميالدهــــــــا، فتــــــــرات فــــــــي خاصــــــــة المختلفــــــــة، التاريخيــــــــة مراحلهــــــــا عبــــــــر ومتنوعــــــــة كثيــــــــرة

 .جديدة حضارية دورة كل استئناف
ـــــق إشـــــكالية فهـــــي  ـــــة أساســـــا تتعل ـــــدأ بـــــين التوفيـــــق بكيفي ـــــة الخصوصـــــية مب  ؛الحضـــــاري واالنفتـــــاح الثقافي

 التربويــــــة لوظيفتهــــــا أدائهــــــا فــــــي ومختلفــــــة كبيـــــرة  صــــــعوبات تواجــــــه حاليــــــا الجزائريــــــة األســــــرة أن خاصـــــة
 قاعـــــــات ،التلفزيـــــــون ثـــــــم الشـــــــارع مقـــــــدمتها  فـــــــي  المختلفـــــــة بعناصـــــــره الخـــــــارجي المحـــــــيط أهمهـــــــا ومـــــــن

ــــــت  مغــــــايرة لقــــــيم الحاملــــــة المؤسســــــات مــــــن غيرهــــــا و ، الرياضــــــية المالعــــــب ،اللعــــــب قاعــــــات  ،االنترن
 .األسرة لقيم
ــــــي األســــــرة دور هــــــي إليهــــــا  نتطــــــرق نقطــــــة أول لهــــــذا و ــــــة ف ــــــة العملي ــــــي التربوي ــــــل األســــــرة نظــــــر ف  مقاب

 . األسرة  لوظائف الشباب تمثالت

 :الهوية على الحفاظ في األسرة دور:  ثانيا

ـــــة    األســـــرة هـــــي اللبنـــــة األولـــــى فـــــي المجتمـــــع، ودورهـــــا فـــــي الحفـــــاظ علـــــى النســـــيج االجتمـــــاعي، وحماي
اســـــي الــــذي ينشـــــأ هويــــة المجتمــــع وثقافتـــــه يعــــد الـــــدور األخطــــر واألهـــــم؛ إذ تعــــد األســـــرة الوســــط األس

ــــــــــــــــل، ويرضــــــــــــــــع  ــــــــــــــــه الطف ــــــــــــــــة التنشــــــــــــــــئة  لبــــــــــــــــانفي ــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا يســــــــــــــــمي بعملي المجتمــــــــــــــــع وثقافت
األســـــــرة باعتبارهـــــــا الوحـــــــدة االجتماعيـــــــة األولـــــــى التـــــــي ينشـــــــأ فيهـــــــا ، و  Socialization االجتماعيـــــــة
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الطفـــــل، فهـــــي تمثـــــل العامـــــل األول المـــــؤثر فـــــي صـــــنع ســـــلوك الطفـــــل بصـــــبغة اجتماعيـــــة، ومـــــن ثـــــم 
التنشـــــئة أهميـــــة وكفتهـــــا أكثـــــر ترجيحـــــا عـــــن المؤسســـــات األخـــــرى، لمـــــا تتركـــــه تبـــــدو أكثـــــر جماعـــــات 

فـــــي شخصـــــية الطفـــــل مـــــن آثـــــار ايجابيـــــة أو ســـــلبية، فـــــال يمكـــــن أن تحـــــل أي مؤسســـــة أخـــــرى محـــــل 
األســــــرة فــــــي المراحــــــل المبكــــــرة مــــــن عمــــــر األبنــــــاء، فهــــــي التــــــي تبــــــدأ بتعلــــــيم الطفــــــل اللغــــــة وتهيئتــــــه 

 .يخدم نفسه أوال ومجتمعه ثانيا لفة ليصبح فرداتالكتساب الخبرات المخ
 39.يوضح دور األسرة في العملية التربوية( 1)رقم  الجدول

 
 % التكرار الجهات المؤثرة

 62.55 280 الوالدان
 07.71 022 (الشارع، الحومة والحي) الوسط الخارجي 

 10.22 28 التلفزيون
 7.80 62 الرفاق
 2.8 25 أخرى

 122 767 المجموع
 

أن األســــــرة مــــــن خــــــالل الوالــــــدين ال زالــــــت تعــــــد المــــــؤثر األكبــــــر فــــــي تربيــــــة  (2)رقــــــم  الجــــــدوليظهــــــر 
فهـــــي التـــــي تنشـــــأ الـــــروابط األســـــرية والعائليـــــة للطفـــــل، والتـــــي تكـــــون  % 52411األبنـــــاء و ذلـــــك بنســـــبة 

ــــــــه مــــــــع اآلخــــــــرين، كمــــــــا أنهــــــــا تهيئــــــــه  ــــــــه وتفاعل ــــــــدايات العواطــــــــف واالتجاهــــــــات االجتماعيــــــــة لحيات ب
معينـــــــة فــــــي البيئـــــــة والمجتمـــــــع، حيــــــث تعـــــــد المكانـــــــة التــــــي توفرهـــــــا األســـــــرة للطفـــــــل الكتســــــاب مكانـــــــة 

ـــــذي ســـــوف يســـــتجيب بـــــه اآلخـــــرون تجاهـــــه،  إضـــــافة إلـــــى  بـــــالميالد والتنشـــــئة محـــــددا مهمـــــا للشـــــكل ال
ــــــة المجتمــــــع ألطفالهــــــا، فهــــــي الوســــــيط األول  ــــــل المعتمــــــد لثقاف ــــــد والناق أن األســــــرة هــــــي الموصــــــل الجي

ناصــــــرها، وتمثــــــل الجماعــــــة المرجعيـــــــة األولــــــى للطفــــــل فــــــي معارفـــــــه، لنقــــــل هــــــذه الثقافــــــة بمختلـــــــف ع
ـــــــه، فهـــــــي األســـــــاس االجتمـــــــاعي  قيمـــــــه، ومعـــــــاييره، والمصـــــــدر األول إلشـــــــباع الحاجـــــــات األساســـــــية ل

و المتمثلـــــة  ،الباقيـــــة% 52و بـــــالرغم مـــــن ذالـــــك نجـــــد المؤسســـــات األخـــــرى التـــــي تتقاســـــم  .والنفســـــي لـــــه
الحومــــــة، وهــــــذا مــــــا ظهــــــر مــــــن خــــــالل  ،الحــــــي ،شــــــارعفــــــي الوســــــط الخــــــارجي بمؤسســــــاته المختلفــــــة ال

 :أما رأي الشباب في الوظيفة التربوية لألسرة فنجدها في الجدول التالي ،إجابات األسر
 40يبين تمثالت الشباب لألسرة ( 0)رقم  جدول 
 % التكرارات اإلجابات

 76 1125 حماية وسند للشباب

                                                           
39

 .135، ص2221ر، دار املالكية للطباعة والنشر والتوزيع واالعالم، حممد بوخملوف وآخرون، واقع األسرة اجلزائرية والتحديات الرتبوية يف الوسط احلضري، اجلزائ  
 .314، ص 2212حممد بوخملوف وأخرون، الشباب اجلزائري واقع وحتديات، دار امللكية للطباعة والنشر والتوزيع واالعالم، اجلزائر، 40
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 52.8 1222 (شخصيته)تصنع هوية الشاب 
 65.6 827 للقيم واألعرافمصدر 

 72.7 708 تصنع مستقبل الشاب
 2.2 127 مصدر للتقاليد البالية

مصـــــدر لتقييـــــد الحريـــــة والتـــــدخل فـــــي الشـــــؤون الشخصــــــية 
 للشباب

27 5.5 

 6.7 87 مصدر للمشاكل االجتماعية
 2.0 77 مصدر للمتاعب وأعباء على الشباب

 
يوضــــح هــــذا الجــــدول تمــــثالت الشــــباب لألســــرة و قــــد جــــاء ت فــــي المرتبــــة األولــــى بأنهــــا حمايــــة وســــند 

جــــــاءت فــــــي المرتبــــــة الثانيــــــة بأنهــــــا تصــــــنع هويــــــة الشــــــباب بنســـــــبة  و،% 15للشــــــباب وذلــــــك بنســــــبة 
ــــيم واألعــــراف وتصــــنع مســــتقبل الشــــباب و% 11.1 ــــأن األســــرة هــــي مصــــدر للق ــــرى الشــــباب ب  ، هكــــذا ي

ـــــالي تكـــــون ا ـــــع أن وبالت ـــــه، ولكـــــن هـــــذا ال يمن ـــــي مـــــن خاللهـــــا الشـــــاب هويت ـــــي يبن لقاعـــــدة األساســـــية الت
ــــة  ــــد البالي ــــبعض التقالي ــــأن األســــرة هــــي مصــــدر ل ــــرى ب ــــاك نســــبة مــــن الشــــباب ت ــــة أخــــرى % 1.3هن وفئ
ــــــدخل فــــــي شــــــؤونهم الشخصــــــية بنســــــبة  ــــــة والت ــــــد الحري وأنهــــــا مصــــــدر % 1.1تــــــرى بأنهــــــا مصــــــدر لتقي

 %.3.2للمتاعب بنسبة مصدر  و% 5.1لبعض المشاكل بنسبة 
 .الشخصيات المرجعية لألسرة و الشباب: ثالثا

 .الشخصيات المرجعيات لألسرة 
ـــــة و خاصـــــة  ـــــوم اإلجتماعي ـــــات العل ـــــي أدبي ـــــرا مـــــا تســـــتعمل ف ـــــة و المرجـــــع هـــــي مصـــــطلحات كثي المرجعي

و  (R.K.Merton)ك ميرتــــــــون .و ر (H.Hyrman)هيرمــــــــان .فـــــــي علــــــــم اإلجتمــــــــاع مــــــــع أعمــــــــال  
 41.و الرأي و تماثل الجماعة و إنسجام أعضائها االتجاهغيرهما في تكوين 

جماعـــــة إجتماعيـــــة يشـــــعر فيهـــــا الفـــــرد بالتوحـــــد و يطمـــــح أن يـــــربط "و تعـــــرف الجماعـــــة المرجعيـــــة بأنهـــــا 
ــــه و قيمــــه ــــي 42.نفســــه بهــــا، يســــتمد عــــن جماعتــــه المرجعيــــة معــــاييره، اتجاهات وتلعــــب األســــرة دور مهــــم ف

 ، و الشخصـــــــــيات المرجعيـــــــــة لألســـــــــرة مـــــــــن خـــــــــالل عمليـــــــــة التنشـــــــــئة االجتماعيـــــــــةتوجيـــــــــه أبناءهـــــــــا نحـــــــــ
 .والجدول التالي يمثل الشخصيات المرجعية لألسرة

 43يبين الشخصيات المرجعية لألسرة( 2)رقم  جدول 
 % التكرارات بيان طبيعة الجماعة

 22 750 جماعة المسجد
 05 721 جماعة المكتبات

                                                           
41
-  Josef Sumph et autres . Dictionnaire de sociologie, Paris édition , Larousse 1978 p13. 

.372، ص2373محمد عاطف عيث، قاموس علم اإلجتماع، الفاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -
42

  
43

 .200بومخلوف وآخرون، واقع األسرة الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص  
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 01 222 جماعة الرياضة
 10 182 الكشافة جماعة

 7 115 جماعة الرفاق
 7 52 جماعات أخرى

 122 1660 المجموع
ـــــي أن يقتـــــدي بهـــــا أبناؤهـــــا و  ـــــة التـــــي ترغـــــب األســـــرة ف ـــــائج هـــــذا الجـــــدول الجماعـــــات المرجعي تعكـــــس نت

بحيــــث يعتقــــد اآلبــــاء أن انخــــراط اإلبــــن فــــي % 32جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى جماعــــة المســــجد بنســــبة 
ــــين عليــــه و علــــى ســــلوكه و هــــذا لمــــا تحملــــه هــــذه الجماعــــات مــــن قــــيمهــــذه الجماعــــات   .يجعلهــــم مطمئن

ـــــم تـــــأتي فـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة %21و جـــــاءت فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة جماعـــــة العلـــــم و المعرفـــــة بنســـــبة  ، ث
بحيــــــــث تعتبــــــــر الرياضــــــــة التــــــــرويح األساســــــــي للشــــــــباب الجزائــــــــري، و % 21جماعــــــــة الرياضــــــــة بنســــــــبة 
 .على التوالي% 1و %12ة و الرفاق بنسب أخيرا تأتي جماعة الكشاف

يعـــــد الـــــدين المرجـــــع األساســـــي للثقافـــــة، والمنبـــــع الـــــذي يتشـــــرب منـــــه المجتمـــــع القـــــيم والقواعـــــد والضـــــوابط 
وكــــذلك الرضــــا فــــي الحيــــاة وكــــل القــــيم النبيلــــة التــــي تســــمو باإلنســــان وتجعلــــه مــــن أفضــــل مخلوقــــات اهلل،  

 44"جتمـــــاعي، الـــــذي يســـــاهم فـــــي إعطائهـــــا معنـــــى معـــــينفعـــــل االلوتتجســـــد التجربـــــة الدينيـــــة فـــــي نســـــيج ا"
فللــــدين اإلســــالمي تــــأثير عميــــق وشــــامل فــــي نشــــأة الثقافــــة وتبلورهــــا وكــــذلك فــــي صــــياغتها االجتماعيــــة 
التــــي تحــــدد خصوصــــية كــــل مجتمــــع وشخصــــية كــــل فــــرد حســــب انتمائــــه الــــديني، فهــــو يتغلغــــل فــــي حيــــاة 

ـــــــي الفكـــــــر والشـــــــعور واإل ـــــــرد واألســـــــرة والمجتمـــــــع ويـــــــؤثر ف ـــــــل والضـــــــمير والســـــــلوك، الف رادة ويوجـــــــه العق
  .ويصبغ الحياة كلها بصبغة متميزة

القـــــيم الســـــائدة والضـــــوابط المشــــــكلة لســـــلوك الفـــــرد الجزائـــــري تعكـــــس طـــــابع الثقافــــــة  أنفيـــــه  شـــــكالممـــــا 
الجزائريــــة وتعبــــر عمــــا تزخــــر بــــه مــــن تــــراث ثقــــافي متنــــوع ومتعــــدد المصــــادر هــــذا مــــن جهــــة األســــرة أمــــا 

 مرجعيات الشباب فنجدها في الجدول التالي                                         
 45شخصيات المرجعية للشبابيبين ال( 7)رقم  جدول 
 % المجموع % أنثى % ذكر اإلجابة
 52.2 1200 72.7 726 56.8 607 الدينية
 67.0 877 57.1 720 61.7 710 العلمية

 08.2 718 27 072 01.1 152 اإلعالمية
 07.1 722 17.8 122 27.6 222 الرياضية

 07.7 257 20.6 012 18 176 الفنية واألدبية
 12.7 081 15 128 00.8 182 السياسية

                                                           
44

 .311، ص2221دراسات و النشر و التوزيع، بوريكو، املعجم النقدي لعلم اإلجتماع، ترمجة سليم حداد، املؤسسة اجلامعية لل.بودون و ف  
 .321بوخملوف وآخرون، الشباب اجلزائري، مرجع سبق ذكره، ص   45
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 71.1 077 16.1 120 01.8 176 اإلقتصادية
 16.7 020 2.1 51 01.2 171 العسكرية

 %25.0بنسبة  1712النسبة المئوية محسوبة من أصل العينة، عدد المجيبين هو 
 

ــــــة لــــــدى الشــــــباب هــــــذا نالحــــــظ مــــــن خــــــالل  ــــــث الجــــــدول الشخصــــــيات المرجعي جــــــاءت الشخصــــــيات حي
ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــى بنســــــــبة الديني ــــــــة األول ــــــــة بنســــــــبة %11.3المرتب ــــــــة الشخصــــــــيات العلمي ــــــــة الثاني ــــــــي المرتب ، ف

ـــــــــة بنســـــــــبة % 51.2 ـــــــــم اإلعالمي ـــــــــة بنســـــــــبة % 21.1فالرياضـــــــــية بنســـــــــبة % 21.3ث ـــــــــة واألدبي ـــــــــم الفني ث
ثـــــــــم الشخصــــــــــيات السياســــــــــية واالقتصـــــــــادية وفــــــــــي األخيــــــــــر الشخصـــــــــيات العســــــــــكرية بنســــــــــبة % 24.1
15.1.% 

األســــرة والشــــباب تؤكــــد علــــى المرجعيــــة الدينيــــة فــــي عمليــــة التنشــــئة إذن مــــن هنــــا نســــتخلص أن كــــل مــــن 
ــــــة والطبقــــــات  ــــــدين بالمؤسســــــات والبنــــــى االجتماعيــــــة األخــــــرى منهــــــا العائل االجتماعيــــــة وهكــــــذا يتصــــــل ال

فيكــــــون فــــــاعال مــــــنفعال ، االجتماعيــــــة والمؤسســــــة السياســــــية وغيرهــــــا اتصــــــاال عضــــــويا وتــــــداخال تفاعليــــــا
يــــــث يعتبــــــر الــــــدين فــــــي المجتمعــــــات العربيــــــة المنظومــــــة االعتقاديــــــة ، بح46مغيــــــرا متغيــــــرا فــــــي آن واحــــــد

 .الرئيسة الشاملة التي توجه حياة الثقافة الشعبية لهذه المجتمعات
 .القيم المرجعية لألسرة و الشباب: ربعا

ــــذا ومرغوبــــا "تعــــّرف العلــــوم االجتماعيــــة  القــــيم بأنهــــا األفكــــار المجــــردة التــــي تحــــّدد مــــا يعتبــــر مهّمــــا ومحّب
ـــه  ـــيم الثقافيـــة، وتعمـــل القـــيم في ـــر عـــن هـــذه الق فـــي ثقافـــة مـــا، أمـــا المعـــايير فهـــي قواعـــد الســـلوك التـــي تعب

ــــراد انتهاجهــــا إزاء مــــا يحــــيط بهــــم،  ــــى األف ــــي يتعــــين عل ــــى تشــــكيل أنمــــاط الســــلوك الت والمعــــايير ســــوّيا عل
تتعـــــرض  ومـــــع أن القـــــيم والمعـــــايير تترّســـــخ فـــــي أعمـــــاق شخصـــــيات األفـــــراد والجماعـــــات فإنهـــــا ال بـــــّد أن

نالحــــظ هنــــا التأكيــــد علــــى مبــــدأ التغيــــر الــــذي يتجلــــى أمامنــــا بمــــا . 47"للتغييــــر والتغيــــر مــــع مــــرور الوقــــت
 .نشهده في المجتمع من تحوالت في التصورات والسلوكات والمواقف

 القيم المرجعية لألسرة-1
ــــة يكتســــب الفــــرد قيمــــه ابتــــداًء مــــن األســــرة والمدرســــة فجماعــــة األقــــران ووســــائل اإلعــــالم وال جامعــــة والمهن

والتخصــــــص ووســــــائط فرعيــــــة أخــــــرى ضــــــمن المجتمــــــع وكــــــل هــــــذه الوســــــائط تســــــتقي قيمهــــــا مــــــن ثقافــــــة 
ــــــــــــة ــــــــــــات مجتمعــــــــــــات أخــــــــــــرى بحــــــــــــدود معين ــــــــــــتلقح مــــــــــــن ثقاف ــــــــــــدورها ت ــــــــــــي ب   .المجتمــــــــــــع الت

 :و مــــــــــــــــــــــن األســــــــــــــــــــــس التــــــــــــــــــــــي اعُتمــــــــــــــــــــــد عليهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــــــنيف القــــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــي
 : إذ تنقسم القيم، حسب هذا األساس، إلى، تصنيف القيم حسب المحتوى
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تعمــــل ، حيــــث قــــيم نظريــــة، وقــــيم اقتصــــادية، وقــــيم جماليــــة، وقــــيم اجتماعيــــة، وقــــيم سياســــية، وقــــيم دينيــــة
ـــــيم حســـــب مســـــتواها التعليمـــــي والطبقـــــة  ـــــة علـــــى ترســـــيخ هـــــذه الق األســـــرة فـــــي عمليـــــة التنشـــــئة االجتماعي

 األسر كما يوضحها الجدول التالي ولكن على العموم جاءت إجابات ؛ التي تنتمي إليها
 48يبين القيم المرجعية لألسرة ( 6)رقم جدول 

 % التكرارات نوع القيم
 60 527 القيم اإلسالمية
 08 272 القيم التقليدية
 12 022 القيم العصرية
 1 16 بدون إجابة
 122 1027 المجموع

 
% 52القــــــيم األخالقيــــــة بنســــــبة  نالحــــــظ مــــــن خــــــالل الجــــــدول أن األســــــرة تحــــــرص علــــــى تلقــــــين أبناءهــــــا

ثــــم فـــــي المرتبــــة الثالثـــــة القــــيم العصـــــرية بنســـــبة % 21وتــــأتي فـــــي المرتبــــة الثانيـــــة القــــيم التقليديـــــة بنســـــبة 
11.% 
 القيم المرجعية للشباب-0

كمــــــا أن القـــــــيم عبــــــارة عـــــــن المعتقــــــدات التـــــــي يحملهــــــا الفـــــــرد نحــــــو األشـــــــياء والمعــــــاني وأوجـــــــه النشـــــــاط 
ــــــــة، والتــــــــي تعمــــــــل علــــــــ ــــــــه نحوهــــــــا، وتحــــــــدد لــــــــه الســــــــلوك المقبــــــــول المختلف ــــــــه رغباتــــــــه واتجاهات ى توجي

والمرفـــــوض والصـــــواب والخطـــــأ، وتتصـــــف بالثبـــــات النســـــبي، وهـــــي تشـــــكل قســـــم مـــــن الثقافـــــة تـــــؤثر علـــــى 
ســـــلوك اإلنســـــان وتفكيـــــره مثـــــل القـــــيم الدينيـــــة التـــــي تختلـــــف مـــــن مجتمـــــع ألخـــــر ومـــــن فتـــــره ألخـــــرى فـــــي 

وذلــــك تبعــــا للعقــــاب والثــــواب الــــذي يعطيــــه المجتمــــع  نفــــس المجتمــــع، وتوجــــد قــــيم تضــــعف وأخــــرى تقــــوى
لمنفــــذ القــــيم ولخارقــــه، وهــــذا األخيـــــر هــــو الــــذي نعبــــر عنــــه بـــــالتغير القيمــــي، ذلــــك أن القــــيم عبــــارة عـــــن 
تنظيمـــــات ألحكـــــام تفضـــــيلية عقليـــــة انفعاليـــــة صـــــريحة أو ضـــــمنية معممـــــة نحـــــو األشـــــخاص أو األشـــــياء 

اليوميــــة مســـــتمدة مــــن معـــــايير ثقافيــــة فـــــي ســــياق التفاعـــــل فــــالكثير مـــــن تصــــرفاتنا وعاداتنـــــا ، أو المعــــاني
ـــــــــــــدنا ـــــــــــــا و تقالي ـــــــــــــأثر بعاداتن ـــــــــــــث تت ـــــــــــــة بحي ـــــــــــــا اليومي ـــــــــــــي حياتن ـــــــــــــه ف ـــــــــــــوم ب ـــــــــــــذي نق  .                                                                             االجتمـــــــــــــاعي ال

 
 يبين القيم المرجعية للشباب ( 5)رقم دول ج

 الدرجة

 القيم

 المجموع غير مبين نادرا أحيانا دائما
 % ك % ك % ك % ك % ك

 122 1776 1.2 12 0.2 27 01.5 218 77.8 1127 القيم العائلية
 122 1776 1.6 01 1.2 08 70.7 506 67.2 821 القيم الدينية
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 122 1776 0.8 70 16.2 027 77.8 726 22.6 727 القيم الوطنية
 122 1776 0.7 72 17.2 066 77.1 526 20.2 786 قيم المجتمع

 
دائمــــــــــا % 14.1توضـــــــــح لنــــــــــا نتــــــــــائج الجــــــــــدول أن الشــــــــــباب ال زال يتمســــــــــك بــــــــــالقيم العائليــــــــــة بنســــــــــبة 

ـــــة بنســـــبة % 21.1و ـــــة الثاني ـــــي المرتب ـــــة ف ـــــا وجـــــاءت القـــــيم الديني ـــــا، % 42.4دائمـــــا و% 54.3أحيان أحيان
أحيانـــــا وقـــــيم المجتمـــــع  41.1دائمـــــا و % 33.5أمـــــا القـــــيم الوطنيـــــة فجـــــاءت فـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة بنســـــبة 

 .أحيانا% 41.1دائما و % 32.1بنسبة 
نســــتخلص مــــن الجــــدولين أن األســــرة تركــــز علــــى القــــيم الدينيــــة بينمــــا يركــــز الشــــباب علــــى القــــيم العائليــــة 
ــــيم الدينيــــة فيمكننــــا القــــول أن كــــل مــــن األســــرة والشــــباب  وبمــــا أن األســــرة فــــي حــــد ذاتهــــا تركــــز علــــى الق

 .ة للقيم الدينيةتعطي األولوي
  .القيم الوطنية لألسرة و الشباب: خامسا

ـــــل، لترســـــيخ الهويـــــة الوطنيـــــة، وهـــــو  ـــــذي يجـــــب أن يعبـــــر عليـــــه الطف ـــــر االنتمـــــاء للـــــوطن الجســـــر ال يعتب
قيمــــة أعمــــق بكثيــــر مــــن لحظــــات الفــــرح فقــــط، بــــل يجــــب أن تظهــــر تجلياتــــه فــــي خدمــــة الــــوطن والــــدفاع 

 . ذا المفهوم من خالل األسرة والمدرسةعنه واالستماتة في ذلك، ويبدأ تعزيز ه
ويعتبــــــر االنتمــــــاء إلــــــى الــــــوطن الحصــــــن المنيــــــع الــــــذي تبنيــــــه األســــــرة الذكيــــــة، التــــــي يجــــــب أن توّظــــــف 
ــــــة، وترســــــخ لــــــديهم الهويــــــة  المناســــــبات القوميــــــة والوطنيــــــة إلكســــــاب األبنــــــاء العــــــادات والتقاليــــــد اإليجابي

 . الوطنية، وتنمي في قلوبهم حب الوطن
تســـــــــتكملها وتوطـــــــــدها المدرســـــــــة، وتحـــــــــاول األســـــــــرة الجزائريـــــــــة اغتنـــــــــام فـــــــــرص العطـــــــــل وهـــــــــي مهمـــــــــة 

 األسبوعية والمناسبات في تذكير أبناءها بالعالقات األولية لألسرة
يبــــين مــــدى حــــرص األوليــــاء علــــى اغتنــــام فــــرص العطــــل األســــبوعية والمناســــبات ( 8)رقــــم جــــدول 

 49السنوية على تكثيف العالقات الشخصية مع أبنائهم
 % التكرارات اإلجابة
 80.0 502 نعم
 16.2 102 ال

 1.8 17 بدون إجابة
 122 767 المجموع

يتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــالل الجـــــدول أن األســـــر الجزائريـــــة تحـــــرص علـــــى قضـــــاء أوقـــــات العطـــــل مـــــع أبنائهـــــا 
وذلـــــــك للحفـــــــاظ علـــــــى المعـــــــايير االجتماعيـــــــة والتماســـــــك % 12.2لتوطيـــــــد عالقتهـــــــا بهـــــــم وذلـــــــك بنســـــــبة 

 .المعروف في المجتمع الجزائري واالحتفال جماعيا بالمناسبات الدينية والوطنيةالتقليدي 
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ــــيسم التــــي يجــــب علــــى المؤسســــات التربويــــة أن تحــــرص علــــى تنميتهــــا لــــدى  فاالنتمــــاء للــــوطن مــــن أهــــم القى
الــــنشء، لمــــا يترتــــب عليهــــا مــــن ســــلوكيات إيجابيــــة، ينبغــــي غرســــها فــــي نفــــوس الناشــــئة، كمــــا أن األســــرة 
عامــــــل مــــــن أهــــــم العوامــــــل فــــــي تعزيــــــز هــــــذه القيمــــــة، بحكــــــم أن كــــــل فــــــرد يولــــــد ويعــــــيش ويتربــــــى داخــــــل 

، التـــــي تمــــده بهـــــذه القـــــيم وتــــدعمها، بـــــل ويـــــتعلم ويتشــــرب كثيـــــرًا مـــــن القــــيم والعـــــادات والســـــلوكيات أســــرته
، تطـــــور التكنولـــــوجي بإفرازاتـــــه المختلفـــــة والهائلـــــة المـــــن داخـــــل األســـــرة التـــــي يجـــــب تـــــدعيم دورهـــــا، إذ إن 

أســـــهم فـــــي والحاســـــبات اآلليـــــة، ووســـــائل االتصـــــال المختلفـــــة  كاألقمـــــار الصـــــناعية والشـــــبكات العنكبوتيـــــة
تضـــــاؤل دور اأُلســـــر، بعـــــد الغـــــزو الفضـــــائي والتكنولـــــوجي المنـــــافس للـــــدور الـــــرئيس لهـــــا، فـــــدخلت معهـــــا 

 .عوامل مؤثرة أخرى ومهمة في عملية التنشئة االجتماعية، وتعزيز المواطنة واالنتماء
  50يبين موقف الشباب من الرموز الوطنية( 2)رقم جدول 

 مجموع العينة إجابة بدون أخرى سلبي ايجابي بيان اإلجابة
 % ك % ك % ك % ك % ك

 122 1776 17.2 057 2.2 7 2.7 11 81.1 1125 الشهداء
 122 1776 18.2 056 2.7 5 0.1 21 72.6 1172 ثورة التحرير
 122 1776 15.7 070 1.8 05 0.5 28 72.2 1152 العلم الوطني

 122 1776 12.1 080 1.2 16 7.2 57 76.6 1117 يوم االستقالل الوطني
 122 1776 01.2 217 1.8 05 2.2 78 72.7 1287 النشيد الوطني
 122 1776 02.2 222 0.0 20 5.8 121 72.2 1222 المجاهدون

 
ـــــــورة التحريـــــــر والشـــــــهداء ويـــــــوم  ـــــــم الـــــــوطني والنشـــــــيد الـــــــوطني وث نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول أن العل

وتصــــــل فــــــي بعضــــــها % 12تجــــــاوزت نســــــبة االســــــتقالل جميعهــــــا تأخــــــذ معــــــاني إيجابيــــــة لــــــدى الشــــــباب 
ـــــى أكثـــــر مـــــن  ـــــه % 2، ولـــــم تتجـــــاوز المعـــــاني الســـــلبية نســـــبة %12إل وهكـــــذا حـــــب الـــــوطن واالنتمـــــاء إلي

 .من أسس الدين، وكمال العقيدة، ولوازم الشريعة
وهكـــــذا نجــــــد أن األســـــرة والشــــــباب يؤكـــــدان علــــــى المرجعيـــــات والقــــــيم الدينيـــــة والتــــــي بـــــدورها تأكــــــد علــــــى 

 .يم الوطنيةاالعتزاز بالق
 
 ائمة المراجعق
أنتـــوني غنـــدنز، علـــم االجتمـــاع، ترجمـــة فـــايز الصـــباغ، بيـــروت، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، -1
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 .0220محمد رضا، دنيا الشباب، دار تربيت للطباعة والنشر، شرفي -2
، مجلة دراسات استراتيجية، مركز الدراسات "دور المثقف في عالم متغير: "عبد العليم محمد-7
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ـــة فـــي الوســـط الحضـــري، -7 ـــع األســـرة الجزائريـــة والتحـــديات التربوي ـــوف وآخـــرون، واق ـــد بومخل محم

 .0228الجزائر، دار المالكية للطباعة والنشر والتوزيع واالعالم، 
د عـــــاطف عيـــــث، قـــــاموس علـــــم اإلجتمـــــاع، الفـــــاهرة، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، محمـــــ-8

1272. 
9- Josef Sumph et autres . Dictionnaire de sociologie, Paris édition , larousse 1978 

 

 
le processus identitaire et identificatoire chez l’adolescente anorexique, étude 

de deux cas à Oued Souf et deux cas à Béjaia 

 جامعة ورقلة / بعلي إكردوشن زاهية . د                                                         
  جامعة الجزائر/    كةـردي مليــبن ب .أ                                                     

Résumé: 

       La personnalité d’un individu se forme à partir d’un processus long et 
complexe, avec l’intrication des facteurs sociaux, culturels et individuels. Au 
début de ce processus l’enfant entame une aventure d’individuation et de 
séparation de l’objet maternel, garant d’une identité individuelle, qui 
permettra à l’enfant de s’aventurer dans la découverte d’une identité sociale, 
qui elle, imposera une intériorisation des valeurs et normes de la société.  

Nul doute que, l’être humain ne peut vivre sans contacte avec l’autre, 
l’expérience montre que les enfants privés de contacts humains, ne 
développent ni la langue ni les capacités mentales, souvent même développent 
des symptômes et maladies, qui finissent par disparaitre en rétablissant ce 
contacte humain. Scientifiquement, il est impossible de séparer l’individuel du 
social l’organique du psychique, en effet dès le départ, l’être humain baigne 
dans une société sans quoi il lui est impossible de survivre  
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Dans le présent travail, nous essaierons d’aborder cette problématique de 
l’identité à partir du processus de structuration de la personnalité chez 
l’adolescente anorexique. 

La méthode de travaille est clinique basé sur l’étude de cas d’adolescentes 
anorexiques à l’aide de techniques projectives (RRCH et TAT), nous aborderons 
cette problématique à travers deux cas d’adolescentes à Oued Souf et deux cas 
d’adolescentes à Béjaia. 

L’étude n’est pas comparative, mais clinique, nous avons essayer de dégager 
les processus sous jacent à cette anorexie, dans des milieux apparemment 
différents mais qui montrent en meme temps, des problématiques universelles 
comparables, concernant l’identité chez l’adolescente. 

L’étude montre que l’adolescente anorexique a  des difficultés au niveau de 
son fonctionnement psychique qui s’agrave en fonction des difficultés au 
niveau des  assises identitaires, ce qui barre à son tour l’accès aux identification 
féminines parfois.  

Les protocoles des techniques projectives, montrent une déficience au 
niveau des limites internes et externe ainsi que la distance nette entre soi et 
l’autre.  

 
 
 
 
 :المداخلة صخ  مل

تتكــون شخصــية الفــرد انطالقــا مــن ســيرورة طويلــة ومعقــدة؛ حيــث تتــداخل العناصــر االجتماعيــة،           
يشرع الطفـل فـي بدايـة هـذه السـيرورة، فـي مغـامرة التمـايز والتفـرد التـي تسـمح للطفـل مـن . الثقافية، والفردية

ح للطفـــل مـــن االنفصـــال عـــن الموضـــوع األمـــومي، هـــذا الموضـــوع أساســـي لبنـــاء الهويـــة الفرديـــة التـــي تســـم
 . المغامرة الكتساب الهوية االجتماعية، التي تتطلب بدورها استدخال المعايير والقواعد االجتماعية

بينت التجارب العلمية بعد الحرب  ؛ع أن يعيش دون اللقاء باآلخرينشك أن االنسان ال يستطي فال       
من العالقة البشرية، ال يطورون اللغة وال االمكانيات العقلية، بل  ينل المحروماطفالعالمية الثانية، أن األ

 .في أغلب األحيان يطورون أعراض، التي تزول بعد توفير هذا التواصل البشري
إال أنه علميا، فمن المستحيل التمييز بين ما هو فردي ذاتي وما هو اجتماعي، حيث االنسان يعيش في 

 . فصل بينهما، حيث استحالة العيش دون المجتمعالمجتمع منذ والدته وال يمكن ال
 . نحاول في هذا العمل أن نتناول اشكالية الهوية، انطالقا من سيرورة بناء شخصية المراهقة الفاقدة للشهية

 .  وحالتين من بجاية ادي سوفالعمل ميداني قائم على حالتين من و 

إجالء السيرورات التحتية الضطراب  ،الدراسة ليست مقارنة، لكنها عيادية، حيث نحاول خاللها
من حيث عيش اشكاليات  ينا مشتركمظاهريا، لكنه ينمختلف ينان الشهية لدى مراهقات في مجتمعفقد

 . عالمية خاصة بالهوية لدى المراهقة



 

 

111 

 ( الرورشاخ وتفهم الموضوع)منهج الدراسة عيادي قائم على المقابلة العيادية وتقنيات اسقاطية 

أن المراهقة الفاقدة للشهية تعاني من مشاكل على مستوى التوظيف النفسي، الذي يتفاقم  بينت الدراسة
 .ي صعبا وصراعياو ثكلما كانت أسس الهوية غير واضحة لدى المراهقة، ما يجعل تقمص دورها األن

 .غيربينت البروتوكوالت االسقاطية مشاكل على مستوى الحدود بين الداخل والخارج وكذلك بين الذات وال

 :نص المداخلة

Introduction : 

Dans ce présent travail, nous essayerons de mettre le lien entre le 

processus de maturation de la féminité avec ses représentations mélancoliques, 

l’anorexie avec ce qu’elle inflige au corps. 

L’adolescence est « l’époque de la vie qui se  situe  entre  l'enfance,  qu'elle 

continue, et l’âge adulte. ― C'est la « période ingrate », marquée par les 

transformations corporelles et psychologiques, qui débute vers douze-treize ans 

et se termine vers dix-huit à vingt ans. Les limites sont imprécises, car 

l’apparition et la durée de l’adolescence varient selon les sexes, les conditions 

géographiques et les milieux socio-économiques. Sur le plan psychologique, elle 

est marquée par la réactivation et l’épanouissement de l’instinct sexuel, 

l’affermissement des intérêts professionnels et sociaux, le désir de liberté et 

d’autonomie, la richesse de la vie affective. L’intelligence se diversifie, les 

aptitudes particulières » (l’arousse, dictionnaire de psychologie)  

Quand à l’Anorexie mentale elle est la « Perte de l’appétit; plus 

exactement, refus de l’alimentation. L’anorexie mentale observée surtout chez  

les adolescentes et les jeunes filles de quinze à vingt-cinq ans, mais parfois aussi 

chez de jeunes enfants et même chez des nourrissons au moment du sevrage. 

L’analyse psychologique fait apparaître, dans presque tous les cas, un conflit 

actuel avec l’entourage,  plus  spécialement  avec  la mère. La crainte de 

l’abandon (à la suite de la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur, par 

exemple), la culpabilité liée à l’éveil de la sexualité  provoquent,  parfois,  ce 

comportement, qui signifie la nostalgie du passé, le désir de revenir à la situation 

infantile. Le traitement le plus efficace consiste en une séparation temporaire 

(rarement de plus de deux mois) du milieu familial et une action 

psychothérapique appliquée au malade et à ses parents ». (Larousse, dictionnaire 

de psychologie) 

L’anorexie mentale est souvent perçue comme étant en lien avec une peur 

de quitter l’enfance et de devenir femme : un moyen inconscient de suspendre le 
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développement physiologique et psychologique empêchant ainsi le passage à 

l’âge adulte. L’aménorrhée, symptôme cardinal de l’anorexie met en exergue ce 

désir de rester enfant, de ne pas entrer en rivalité avec la mère sur le terrain de la 

féminité et donc de la maternité. Par la dénutrition et l’amaigrissement, 

l’adolescente marque le refus du corps sexué, en effaçant tout signe de 

féminité » (Gandouly M. 2013, p. 36) Ce qui garanti pour sa part, 

l’indifférenciation du le corps de l’enfance, avec le corps maternel  (Nicolas I., 

2009). C’est ce fantasme de « même corps », « corps pour deux », que 

l’adolescente doit apprivoiser pour pouvoir se réapproprier subjectivement son 

corps et affirmer sa féminité. Ph. Jeammet (2005) souligne que “L’anorexique se 

confronte à un au-delà du défaut phallique : à l’ouverture féminine du corps, à 

l’immaîtrisable de celle-ci par la psyché” par ailleurs, “L’angoisse devant la 

génitalité féminine entraîne un déplacement du bas vers le haut, une régression à 

l’oralité » (Gandouly Marion, 2013, p. 37)   

« ces malades n’en cherchent pas moins à se détruire (…) et cherchent de toutes 

les manières possibles à satisfaire leurs pulsions agressives d’automutilation et 

d’autodestruction » (Clair R., 2006, P. 436). « L’attaque du corps sexué est une 

attaque du corps maternel dont l’anorexique s’est insuffisamment différenciée » 

(Bourdellon, 2001). C’est la mauvaise différenciation sujet/objet qui rend la 

séparation potentiellement dangereuse. (Guéguen Jean-Philippe, 2003/1,  p. 86), 

ici nous sommes en plein coeur des problèmes relatifs à l’identité chez le sujet.  

Il est clair que dans cette introduction, que les études dynamiques, 

pointent du doigts les difficultés identitaires, relatives à la première phase de la 

vie et les répercussions de ces difficultés sur les problèmes identificatoires, en 

effet en psychologie d’inspiration analytique l’identification aux parents se 

bases sur les assises identitaires. 

Problématique: 

Les études épidémiologiques prouvent l’influence de l’environnement sur 

la pathologie de l’anorexie elle “est pratiquement inconnue chez les Noirs 

(Africains et Américains). L’augmentation des cas d’anorexie au Japon est 

contemporaine de l’occidentalisation du pays. Ce trouble est plus fréquent dans 

les classes moyennes et aisées “ (Hardy, Dantchev, 1989). 

L’anorexie mentale touche essentiellement de jeunes femmes lors de la 

période pubertaire; ce syndrome est rare dans le sexe masculin; “Des études 

américaines indiquent que 10 % des anorexiques seraient des hommes. Plusieurs 

études mentionnent des sex ratio de 1 pour 9, de 1 pour 14, voire de 1 garçon 
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pour 16 filles (…) La question épidémiologique demeure donc controversée » 

(Rio Mathias, 2006/8 Volume 82,  p. 669) 

Cependant nous pouvons constater qu’il «est ordinairement reconnu que 

l’anorexie féminine découle de conflits  spécifiques liés à la conquête 

adolescente de l’identité féminine. Il n’est pas évident d’extrapoler ce modèle de 

compréhension aux cas masculins et des différences existent qui invitent à ne 

pas conclure hâtivement » (Rio Mathias, 2006/8 Volume 82,  p. 669) 

Au cours du parcours de maturation de l’anorexique, “la virilité et la 

féminité se sont faites plus subtiles, moins caricaturales (moins hystériques), 

mais elles s’affichent avec une ambiguïté redoutable qui suppose une parfaite 

maîtrise de soi, une identité psychosexuelle clairement établie” (Guéguen Jean-

Philippe, 2003/1,  p. 81). 

Il est clair que notre travail s’inspire d’une vision globale de la personalité 

où il est impossible de détacher le fonctionnement psychique de l’ensemble 

globale de la personnalité à savoire la dimension individuelle et sociale   

La psychologie clinique actuelle ne prend pas forcément en considération 

dans son étude des formes pathologiques du narcissisme l’intrication des 

phénomènes sociaux et culturels, « autrement dit parait négliger les articulations 

entre narcissisme social et narcissisme du sujet (…) « les changements dans la 

culture contemporaine », comme l’écris Otto Kernberg, « affectent les modes de 

relations d’objets » (Vibert Sara, 2008, P. 13) 

La prévalence féminine dans cette pathologie qu’est l’anorexie, laisse 

penser que la dimension de la féminité est fondamentale. Nos questionnements 

tournent autour de la problématique sous jacentes à l’adolescente anorexique. 

Ainsi nos questionnements sont les suivants : 

1- L’anorexie relèverait elle d’une incapacité à tolérer la séparation avec 

l’objet maternel ? 

2- Existe-t-il une problématique en rapport avec l’identité féminine 

pendant l’adolescence ?  

Hypothèses : 

Compte tenu des spécificités du fonctionnement mental chez l’adolescente 

anorexique et les configurations psychopathologiques supposées, nous pensons 

que l’adolescente anorexique se trouve devant des difficultés identificatoire par 

rapport à leur féminité, elle-même héritière des difficultés narcissiques relatives 
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aux premières relations avec la mère ; de ce fait, nous supposons les hypothèses 

suivantes : 

1- L’anorexie relèverait elle d’une incapacité à tolérer la séparation avec 

l’objet maternel.  

2- Il Existe une problématique en rapport avec l’identité féminine relative 

à l’adolescence.  

Méthode et techniques utilisés :      

 Avant tout nous préciserons la psychologie clinique comme discipline qui 

se définie par sa méthode « on peut considérer qu’elle est concernée à la fois par 

la recherche des composantes et des caractéristiques de la personnalité et par 

toute intervention, voire par toute thérapie, à l’échelle individuelle. Les 

consultations psychologiques que l’on peut qualifier de cliniques peuvent 

déboucher, après évaluation psychologique appropriée, sur trois types 

d’intervention : soit informer le consultant de manière personnalisée et ajustée, 

soit l’aider à prendre une décision (l’intervention psycho éducatrice), soit l’aider 

à surmonter une situation de crise (approche psychothérapeutique). Un des 

domaines privilégié de la psychologie clinique est celui de la psychopathologie 

(…) la psychopathologie met au point des méthodes d’examens fournissent des 

descriptions objectives des déficits intellectuels des perturbations affectives ou 

des troubles plus globaux du comportement. Elle décrit les conduites 

pathologiques et se propose de construire des modèles pour en rendre compte 

(Benedetto P. , 2004, P. 30) 

« La construction du cas clinique procède à rebours. Elle part de la description 

des effets pour aller vers des suggestions sur les causalités. Chemin faisant, elle 

passe par le travail fondamental d’analyse, ordonné par la démarche hypothético-

déductive. Cette étape charnière, qui, dans sa méthode, échafaude des articulations 

subtiles entre la clinique et la théorie, est celle qui permet d’entrevoir, in fine, une 

relation entre les effets et les causes, c’est-à-dire d’induire un lien de cause à effet 

qui, comme tout produit de l’élaboration clinique, reste sujet à discussion » 

(Boucherat-Hue V., 2001/1, n°16, P.97). 

Notre méthode de travaille est clinique basé sur l’étude de cas d’adolescentes 

anorexiques à l’aide de techniques projectives (RRCH et TAT), nous aborderons 

cette problématique à travers deux cas d’adolescentes à Oued Souf et deux cas 

d’adolescentes à Béjaia. 

Le choix de l’échantillon s’est  fait par le billet de la convocation du medecin 

aux cas par tel (compte tenu, que les deux adolescentes étaient des anciennes 

patientes) selon la présentation de la jeune fille à la consultation et le rendez vous 



 

 

115 

choisi par elle meme par tel, pour des souffrances relative à l’anorexie. Il faut dire 

que les cas sont rares, on se demande est ce qu’ils sont reellement rares ou parce 

qu’elles ne consultent pas. Si on crois aux études faites en Europes et aux USA, ces 

cas sont rares dans les sociétés dites traditionnelles. 

Nous avons rencontré chaque cas individuellement, dans un bureau réservé 

pour notre recherche. Trois rendez- vous sont consacrés pour chaque cas: le premier 

pour l’entretien clinique, le second pour le test Rorschach, et le troisième pour le 

test TAT 

Nous avons  expliqué à chaque cas notre objectif; libre à l’adolescente d’accepter ou 

de refuser ; comme elle pouvait quitter la recherche à tout moment si elle le désirait.  

Caractéristiques descriptives de la population : 

Le groupe de recherche est constitué de 4 adolescentes (entre 15 et 18ans) 

dont le niveau scolaire est du moyen au secondaire avec des projets de formations 

professionnelles en couture et coiffure mais sans volonté d’exercer pour deux 

d’entre elles.  

Le dispositif technique utilisé:  

Notre étude prend appui sur trois techniques :  

 - L’entretien clinique ;  

- Le Rorschach ; 

- Le TAT. 

La confrontation des deux épreuves projectives permet « un affinement 

considérable de l’évaluation diagnostique, d’une part en étayant le diagnostic par 

une double argumentation, d’autre part en provoquant une dynamique largement 

offerte par leurs matériaux qui déclenchent des expériences et des conduites 

psychiques dont la variété peut être exploitée par le sujet » (Chabert C., 1998, P.63).  

Dans la perspective clinique, « il s’agit d’une approche du sujet considéré de 

manière holistique, et non de l’addition de résultats isolés» (Emmanuelli M. 2003 

p. 15). il ne s’agit pas de traiter l’individu d’une façon dichotomique, où les 

différentes parties sont séparées, mais de prendre l’individu comme une entité régit 

par un système dynamique ; il n’est par conséquent pas possible de le classer 

définitivement dans un registre isolé.   

Méthode d’analyse des techniques utilisées: 
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Nous avons analysé les entretiens à partir du contenu des réponses exprimées 

par chaque cas. Nous discuterons nos résultats au fur et à mesure de leur 

présentation, à la lumière de la littérature psychanalytique. Il est à noter que lors de 

notre analyse des données de l’entretien, l’objectif est d’étayer notre compréhension 

clinique du cas. Notre réflexion s’appuie plus sur les données des tests projectifs.  

Les protocoles de Rorschach ont été cotés en référence au livret de cotation 

de Cécile Beizmann (1966), et analysé en référence aux travaux de C. Chabert 

(1983, 1987). 

Les protocoles du TAT ont été cotés et analysés en moyen de la grille de 

Vica Shentoub (1990). 

Présentation des résultats et discussion: 

Les entretiens cliniques : 

En référence aux difficultés identificatoires, nous avons pu répartir nos 4 cas en 

deux groupes:  

2 cas d’anorexie que nous allons nomées Celia et Kamélia vues à un cabinet médical 

à Béjaia, elles ont toutes les deux 18ans. 

Elle étaient hospitalisées toute les deux avant de consulter, et toutes les deux 

n’ont jamais consulté un psychologue auparavant. Au risque de schématiser, nous 

essayerons de présenter les résultats les plus saillants: 

Les données des résultats aux tests projectifs: 

Limites dedans dehors: 

Le conflit parait selon le test RRCH et le test TAT, relativement intériorisé 

avec une adaptation suffisante à la réalité ce que nous pouvons remarquer dans les 

indices de socialisation au RRCH par les F pour cent élevé (Célia F+ ℅= 80; 

Kamélia F+ ℅= 78), cependant malgrè cette semblante adaptation à la réalité, nous 

avons observé une défense par la réalité au dépend de l’imaginaire plus chez Célia, 

en effet cette derniére peine à aborder les planches en s’engageant personnellement 

dans les problématiques sous jacentes par exemple:  

Pl. II un océan, mais le sang je ne sais pas pourquoi? 

(psychologue: comme vous voyez) 
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Du sang parce que c’est rouge mais je ne sais c’est quoi 

On peut voir ici un félin prêt à grimper (GF+A Kan) 

(Me regarde comme pour demander quelque chose) ça peut être deux animaux 

mais je ne sais pas exactement c’est quoi ? En tout cas ils sont identiques (D 

kan+ A Ban) ; 

On peut voir beaucoup de choses en fait  

Un poisson ? (se pose la question à elle-même en pointant du doigt le DBL) oui 

un poisson (Dbl F+ A) 

Nous pouvons remarquer, à titre d’exemple,  que malgré l’adaptation à la réalité 

extérieure (F+ élevé), il semble que les réponses sont données d’une façon 

imprécise avec beaucoup des questions  et des indécisions et parfois des formes 

imprécises (océan : qui est en fait imprécis par rapport au contour), poisson 

(sans dire lequel) etc. 

Le contrôle est de taille chez Célia , qui parait très contradictoire dans son 

apparence même, une voix très basse à peine audible, un regard froid, ne parle 

que comme réponse à la psychologue, elle parait assez peu féminine dans son 

apparence vestimentaire. Mais elle parait assez réceptive aux encouragements de 

la psychologue, ce qui fait que la suite de l’entretien est beaucoup plus fluide.  

 Au test TAT, nous avons observé des difficultés d’élaboration des 

problématiques sous jacentes aux différentes planches du test.  On remarquera 

malgré les limites des représentations peu élaborées, il existe néanmoins des 

capacités relatives de symbolisation pas assez investies dans le discours, ainsi à 

titre d’exemple, nous évoquerons la réponse donnée à la planche 1 au TAT : 

« un enfant… un petit enfant, c’est un garçon qui réfléchit … il réfléchit 

profondément, je vois ses mains sur son visage et son … sur la table … un truc 

de musique, de grands, il est pensif » 

Ici  nous observerons la reconnaissance de l’objet d’adulte d’emblé avec 

beaucoup de va et vient et surtout des évitements de conflits avec des recours 

fréquents aux silences et ruminations cependant, elle arrive à s’en sortir 

difficilement de la situation d’immaturité face à l’objet d’adulte (violon) qu’elle 

ne nome pas d’ailleurs.  

Tout ce qui précède, va dans le sens d’une inhibition importante chez 

Célia, qui témoigne des difficultés à prendre position identificatoires, cependant 

si les identifications ne sont pas claires, les assises identitaires ne sont pas pour 
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autant déstabilisante, bien au contraire, nous assistons à une représentation de 

l’altérité bien définies et aussi à des charges affectives parfois intéressantes, 

même si l’inhibition de l’expression due aux difficultés de contenances de ces 

charges est importantes.  

 Dans le protocole de Kamélia , le contenu est beaucoup plus inhibé dans 

l’apparence, mais une lecture globale du protocole, dégage des traits assez riches 

par rapport à la qualité des réponses ; ce qui témoigne à son tour des capacités 

d’expression de Kamélia et l’élaboration possible des conflits sous jacents aux 

planches RRCH. 

Même si elle reste accrochée au contenu manifeste et au sens commun, 

qui se remarque dans l’association des kinésistes aux réponses banales dans 

pratiquement, tout le protocole à titre d’exemple : 

Pl. II  

Deux vieux portant des munitions sur le dos  (G K+ H Ban) 

Un animal extraterrestre (rit) pas vraiment clair (GF-A) 

Pl. V : 

Un oiseau volant (G kan A Ban)  

Pl. VI : 

Deux enfants se regardent, ou se chamaillent (rit) (G/D K H Ban) 

Nous remarquerons que les kinesthésies ne sont pas vraiment élaborées elles 

apparaissent à chaque fois associées aux banalités ; si cette association témoigne 

de  l’adaptation à la réalité et des capacités d’élaborations latentes, elles 

prouvent néanmoins que la qualité d’élaboration est moins bonne. 

Ce constat s’associe aux réponses anonymes imprécises.  

Au test TAT, nous observons des capacités défensives opérantes, du type 

refoulement, isolation, et déplacement ; mais ne sont pas suffisamment solides 

pour palier aux exigences des problématiques différentes suggérées par les 

planches TAT, ainsi tantôt il y a envahissement des processus primaires avec 

une connotation sexuelle agressive.  

Exemple la planche 2 (TAT) :  
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« (Silence) enfin, une femme là au devant une jeune femme, parait belle, une 

petite tête de beaux traits… elle est dans un champ avec euh… une adolescente 

avec ses parents… (Rend la planche) ».   

Nous remarquerons que la prise de conscience de la relation avec l’autre 

est abordé mais sujette à une inhibition immédiate avec un silence qui suit et la 

remise de la planche comme pour se débarrasser de la planche. 

Nous remarquerons que Célia et Kamélia, rencontrent toutes les deux des 

difficultés à exprimer leur affects et les difficultés de prendre positions 

identificatoires stables et précises, néanmoins nous avons éliminé les difficultés 

identitaires car les deux tests ont révélé des capacités à prendre conscience de 

l’objet et faire figure d’altérité, ce qui est loin du tableau des difficultés 

identitaires, la problématique semble en relation avec l’identification au féminin 

associé au manque qui révèle une castration non élaborée. 

Identité et identifications: 

Il est clair que les protocoles projectifs rendent compte de problématiques 

intériorisées, se jouant à l’intérieur de la psyché ce qui prouve la capacité à 

contenir les conflits et l’intériorisation des objets. Nous avons observé des 

aménagements défensifs suffisants pour aborder la situation « entre deux » 

comme l’a si bien définit Winnicott: comme objet transitionnel ; nous avons 

remarqué une capacité à aborder (même à minima) les désirs intérieurs tout en 

tenant compte de la réalité extérieur. 

Nous avons intégré deux adolescentes dans un deuxième groupe en 

fonction des difficultés relatives à leur fonctionnement et aussi leur âge 

respectif : 15 et 16ans. 

Il nous a paru opportun de classer ses deux jeunes filles (Rania (15ans) et 

Aicha (16ans)) ensembles compte tenu de la spécificité de leur fonctionnement 

et aussi qui sont très proche de la puberté, ce qui est très important dans 

l’évolution de la pathologie. 

Elaboration des imites dedans dehors et problématiques identitaire :  

Dans ce groupe nous avons, qui présentent toutes les deux des spécificités 

de fonctionnement mental affaibli par des limites fragiles entre dedans dehors, 

ainsi que des difficultés sérieuses à élaborer les problématiques sous jacentes 

aux planches respectives des tests.       

Les facteurs relevés dans les protocoles, vont dans le sens d’une 

adaptation à la réalité avec un nombre élevé des réponses formes positives 
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(Rania : F+ ℅= 78 ; Aicha : F+ ℅= 85) et aussi des réponses banales associées 

rarement aux kinesthésies, nous avons observé par ailleurs, des mouvements 

internes qui persistent pour apparaitre sous l’effet de la suggestion des planches, 

c’est alors qu’on observe des échecs qui mettent en difficultés ces limites dedans 

dehors.  

Nous avons remarqué beaucoup de recours aux défenses narcissiques à 

savoir insistance sur les contours et les limites aussi les remarques sur la 

symétrie etc. qui témoignent, elles, des difficultés à contenir les associations 

autour des problématiques sous jacentes.  

Nous avons observé beaucoup de réponses teintées de vécu subjectif face 

aux planches, comme ne pas pouvoir raconter, avoir une chair de poule, ne rien 

sentir etc. tout ça pour contrecarrer les émergences pulsionnelles réactivées par 

les planches. 

Identité et Identifications : 

Nous relevons dans les protocoles Rorschach le nombre inférieur aux 

normes des réponses humaines (1/13 chez Rania et 2/14 chez Aicha), ces 

réponses humaines sont chez Rania surréaliste témoignant de la fragilité de 

l’enveloppe psychique. Les réponses humaines sont détériorées chez Aicha : des 

représentations humaines accidentées d’une part et collées entre elles de l’autre.  

Ainsi l’analyse des protocoles RRCH, montre que l’intégrité corporelles 

est mises à mal, ceci parce qu’elles sont soumises aux remaniements psychiques 

infligés par la puberté à l’adolescence. 

A l’instar des résultats de Vibert Sara (2008), « cette analyse des réponses 

humaines rend compte chez pratiquement tous les sujets d’une problématique 

identitaire plus ou moins importante et en tout cas d’une défaillance de 

l’investissement narcissique de soi comme d’une précarité de l’individuation » 

(P. 334).  

Il est clair que l’indifférenciation est apparente d’une façon clair à travers 

l’insistance sur les similitudes et les relations spéculaires:  

، (تشوف روحها فالمرايا)، (هذي تخزر في هذي)، (كف كف قاع اتشابهو... زوج نسا متشابهين)

(.زوج توام)  

Cette relation spéculaire empêche la mise en relation des personnages car 

en fait ils sont pareil, ce qui témoigne clairement des difficultés à mettre en 

relation car il est évident que la séparation avec l’objet n’est pas opérante d’où la 
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difficulté de mettre en relation, ce qui témoigne des fragilités narcissiques 

mettant à mal l’identité de Rania et de Aicha.   

Au TAT, nous avons également observé ces difficultés à travers 

l’évitement des problématiques relatives aux différents registre, ainsi les 

planches œdipiennes sont évitées où il y a déploiement de relations entre des 

personnes identiques se prêtant à confusion  

Planche 2 (TAT Aicha) par exemple : 

"هذي وهذي يتشابهو، كف كف نفسها عندهم نفس األفكار، واحدة تشوف كي لخرى"  

Planche 2 (TAT Rania) par exemple : 

" ما يتفارقوش خالص، وين تكون واحدة تكون ختها، مستحيل يتفارقو ما يقدروش"  

Nous avons bien sur l’étude est plus approfondie avec chaque cas à part, 

mais il est ici question de montrer ce qui relève de la problématique identitaire 

chez les patientes anorexiques, l’espace ne nous permettra pas de faire une 

présentation détaillée de chaque cas, ce que nous souhaitons faire dans les 

publications prochaines. 

Conclusion :  

La description des cas, nous laisse devant une constatation en relation 

avec des difficultés apparentes chez nos cas, ces difficultés montre un malaise 

clair face aux représentations humaines, cependant le niveau de difficultés va 

des difficultés identificatoires (sans danger de confusion identitaire: où il est 

difficile de prendre position par rapport au féminin/ maternel), ce qui peut être 

parfois une défense face à l’attaque pulsionnelle relative à la puberté et à la 

place à prendre à coté de la mère. Nous avons aussi relevé chez Aicha et Rania 

des difficultés identitaires, deux cas particulièrement jeunes juste après la 

puberté.  

Il est à noter que les problèmes identitaires sont évités bien au contraire il 

y a eu accès aux problèmatiques identificatoires, ces deux cas sont un peu loin 

du remaniement à vif, que la puberté oblige, nous avons vu qu’elles ont 18ans. 

Nous voulons aussi attirer l’attention sur un fait majeur est que les cas 

d’anorexie mentale, sont rares en Algérie, nous avons eu beaucoup de mal à 

trouver des cas, il est peut être vrai que les changements de sociétés où 

l’apparence narcissique collective met à mal le narcissisme individuel où il est 

difficile à l’individu d’intégrer les dimensions essentielles à sa structure. « Les 

vœux d’immortalité, le refus de vieillir, le désir de rester mince, la performance 
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physique et intellectuelle, l’importance du comportement et de l’action, autant 

de caractéristiques cliniques classiquement attribuées aux troubles des conduites 

alimentaires, mais qui ne sont pas sans évoquer les valeurs actuelles, véhiculées 

par la société capitaliste moderne où la désymbolisation de masse côtoie une 

culture du narcissisme grandissante » (Vibert Sara, 2008, P. 06). 

En guise de finir cette conclusion, il est important de faire une étude à 

grande échelle où il sera question de voir plusieurs cas et approfondir l’étude des 

problématiques sous jacentes à cette pathologie, qui connait une nette 

augmentation à l’occident et où les progrès technologiques et les valeurs 

nouvelles sont montrées du doigts comme origine d’un remaniement 

fondamentale chez l’adolescente anorexique. Nous avons signalé que les cas 

sont plus rares dans nos pays qui ne sont pas industrialisés, ce qui nous 

interpelle sur l’interaction entre société et modes d’expression des maladies 

comme c’est le cas dans l’anorexie classé comme maladie du narcissisme. 
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ظاهرة الزواج المبكر كممارسة تقليدية من أجل إعادة إنتاج الهوية داخل األسرة في المجال العمراني 
 (بلدية تبسبست بدائرة تقرت والية ورقلة نموذًجا: )الحضري

 جامعة ورقلة/ نورالدين بن زيان. أ 
 جامعة ورقلة/ طلباوي الحوسين.أ

 الملخص
تهدف هذه الدراسة الميدانية التي شملت مجموعة من النساء الّلواتي تزوّجن دون السن القانوني المصّرح به 

والية ورقلة في الجزائر والتي كانت عبارة عن مسح بالعينة على مستوى بلدية تبسبست وهي إحدى بلديات 
عادة إنتاج الهوية في المجتمع  التابعة لدائرة تقرت إلى فهم الجدلية القائمة بين المتغير والثابت في صورة إنتاج وا 
الجزائري من خالل إنتشار الزواج المبكر في هذه البلدية التي تعّد من ناحية التقسيم الحضري منطقة عمرانية 

اوة وأشكال الممارسة التقليدية في تصور وممارسة الفعل اإلجتماعي حضرية ولكّنها مازالت تحمل صور البد
ولذلك ومن خالل هذا المسح الذي تم من أجل التعامل مع اإلشكالية الرئيسية ذات الطبيعة اإلستكشافية التي 

 :تلخّص السؤال التالي
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زالت تحرص على تزويج كيف يتم إعادة إنتاج الهوية من خالل الممارسات التقليدية داخل األسرة التي ما
أبنائها دون السن القانوني وما هي التغيرات والتأثيرات التي الزمت هذا الفعل اإلجتماعي في المجاالت العمرانية 

 الحضرية؟
إن إنخفاض معّدالت الزواج المبكر في العالم الغربي والعربي مرّده التحوالت العميقة التي مست كيان االسرة 

وتشكيل الممارسات اإلجتماعية ، كذلك مختلف التفاعالت القائمة داخل وخارج األسرة التي كمجال إلنتاج الهوية 
تحرص دائما على الموازنة بين ما هو تابث ومتغير من عادات وتقاليد وممارسات تنتج من خالل محاكاة 

تي يمثل الزواج المحيط اإلجتماعي والتفاعل معه وفق منظومة من القيم الضابطة لمختلف هذه الممارسات وال
المبكر إحداها وهو من األهمية بمكان أنه يترجم التواصل الجمعي عند العديد من األسر مع فكرة المحافظة على 
األبناء وخصوصا البنات من العالقات غير الشرعية وبالتالي المحافظة على قيم الشرف والعفاف الذي توفره 

بالرغم من وجود هذه  األسر التي تعرف هذا النوع من الزواج  على حسب األنماط التقليدية فرص الزواج المبكر
في المناطق العمرانية الحضرية التي تمثل المجال المكاني الجديد كمتغير في الممارسة و التفاعل من خالل 
أشكال ُتطورها األسرة أو تحّرص على نمذجتها حسب مختلف أشكال الهوية  إلنتاج تفاعالت جديدة بين األفراد 

خل األسرة وخارجها، فالبقاء على المحافظة على الزواج المبكر بالرغم من كل هذه التحوالت اإلجتماعية، دا
اإلقتصادية و اإلجتماعية يدّلل على أن األسرة مازالت تعيد إنتاج هويتها من خالل ممارسات تقليدية بالرغم من 

 .خالل قراءة بعض المتغيرات و المحددات تغّير نمطها اإلجتماعي والذي ُينعت على أنه متحضر وحديث من 
 
 

 :نص المداخلة
 مقدمة:

تعتبر األسرة الخلية األساسية في بناء المجتمع و هي تتكون من جماعة أفراد تربط بينهم صلة القرابة و 

وقد أعطاه اإلسالم القدسية الهامة و سّمى العقد الذي يتم بين  الرحم و يعيشون في إطار مؤّسسة الزواج

هة و األعراف االجتماعية من طرفي الزواج بالرباط المقدس و تكوينه وفق نظام اإلسالم لألسرة من ج

ّدد  جهة أخرى، حيث تم ذلك في قوانين األحوال الشخصية و قانون األسرة في المجتمع الجزائري الذي حس

سن الزواج عند العمر التاسع عشر للمرأة و الرجل معا، و نظًرا لما نشاهده و يعرف اليوم عند بعض 

السن المنصوص عليه و هذا بترخيص من القاضي أفراد المجتمع إذ أصبحوا يتزوجون في سن أقل من 
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إن تأكدت قدرة الطرفين على إنشاء هذه العالقة و هو ما يعرف بزواج القّصر أو الزواج المبّكر حيث 

توجد دوافع إلجراء هذا العقد منها دوافع طبيعية تتمثل في إشباع الغريزة الجنسية و هناك دوافع نفسية 

اغ خاصة عند المرأة التي لم تكمل دراستها و التحّرر من تبعية الوالدين أهمها القضاء على أوقات الفر 

القاسية عند بعض العائالت، كما أن هناك دوافع جنسية خاصة عند سكان الجنوب باعتبارهم يعيشون في 

بيئة حارة يسرع فيها النضوج و هذا ما يدل على ارتفاع معدالت الزواج المبّكر في هذه المناطق عامة و 

ية ورقلة خاصة و هو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ارتأينا أن نتناول بالبحث بلدية تبسبست حول هذا وال

الزواج الذي ينعقد عند أعمار تقل عن السن القانوني للزواج  لدى اإلناث و قد تم تقسيم المداخلة إلى 

ذي من خالله مهّدنا للدخول إطار منهجي و ثالث محاور، فالمحور األول يتمثل في اإلطار المفاهيمي ال

إلى الموضوع المدروس، و يحتوي على اإلشكالية ، و المفاهيم اإلجرائية، أما المحور الثاني يتضمن 

تطور ظاهرة الزواج المبكر على المستوى العالمي ثم على المستوى العربي و الجزائري، أما المحور الثاني 

النوع و الحجم و أدوات جمع البيانات، كذلك الدراسة يتضمن تعريف مجتمع الدراسة و العينة من حيث 

الميدانية و تحليل البيانات،و عليه فقد تناولت دراستنا أهم البيانات و المحددات السوسيوديموغرافية 

استمارة وّزعت على  42المتعلقة بظاهرة الزواج المبّكر في بلدية تبسبست و التي حصلنا عليها من خالل 

التي استجوبت حول أهم المتغيرات التي تتحكم بصورة مباشرة و غير مباشرة في هذا  العينة المدروسة و

وهو من األهمية بمكان أنه يترجم التواصل الجمعي عند سنة،  11الزواج الذي يكون في أعمار دون 

العديد من األسر مع فكرة المحافظة على األبناء وخصوصا البنات من العالقات غير الشرعية وبالتالي 

المحافظة على قيم الشرف والعفاف الذي توفره على حسب األنماط التقليدية فرص الزواج المبكر بالرغم 

من وجود هذه  األسر التي تعرف هذا النوع من الزواج في المناطق العمرانية الحضرية التي تمثل المجال 

سرة أو تحّرص على نمذجتها المكاني الجديد كمتغير في الممارسة و التفاعل من خالل أشكال ُتطورها األ

حسب مختلف أشكال الهوية  إلنتاج تفاعالت جديدة بين األفراد داخل األسرة وخارجها، فالبقاء على 

المحافظة على الزواج المبكر بالرغم من كل هذه التحوالت اإلجتماعية، اإلقتصادية و اإلجتماعية يدّلل 
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ل ممارسات تقليدية بالرغم من تغّير نمطها اإلجتماعي على أن األسرة مازالت تعيد إنتاج هويتها من خال

.والذي ُينعت على أنه متحضر وحديث من خالل قراءة بعض المتغيرات و المحددات  

 المحور األول:

 *اإلشكالية:

إّن ما نواجهه اليوم من ثقافٍة جديدة و حضارة و تكنولوجيا أّدى بنا إلى تغيٍر ملحوٍظ و ملموٍس في       

شتى مجاالت الحياة ، إال أن العادات و التقاليد تقف عائًقا أمام تلك الثقافة في كثيٍر من األحيان، ألنها 

ّنها تختلف من مجتمع إلى آخر، و المشكلة تلعب دوًرا كبيًرا في تكوين عناصر الثقافة على الرغم من أ

تكمن في التغّير الذي يحدث في المجاالت العديدة في حين تبقى األفكار و األنماط الثقافية على حالها 

إّن المجتمع الجزائري ال يزال يحتفظ بالبنية التقليدية في شّتى معالم الحياة ، مرتبطة بالعادات و التقاليد

الريفية على الرغم من التطّورات و التغّيرات الحاصلة في معظم و  ط الحضريةاالجتماعية في األوسا

و السياسية و كان لذلك دوٌر كبيٌر في تغّير األنماط و  مجاالت الحياة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية

بيٍر بالعادات إذ يعتبر هذا األخير ظاهرة ديموغرافية هامة و مرتبطة بشكٍل ك ،السلوكيات المرتبطة بالزواج

على غرار باقي الدول اإلسالمية، فإن الّزواج ال و في الجزائر ف ،و التقاليد و القيم السائدة في المجتمع

و من هنا برزت أهمية موضوعنا الذي ، يتحّدد إال في إطاره الشرعي و الديني ُبغية تكوين أسرة مثالية

ء على سكان الجنوب الجزائري خاصة بلدية تبسبست تناولنا فيه الّزواج المبّكر و أسبابه وسّلطنا الضو 

بوالية ورقلة ، و الهدف من دراستنا هذه هو التوصل إلى معرفة أسباب انتشار الّزواج المبّكر في هذه 

كيف يتم إعادة إنتاج الهوية من خالل الممارسات :  و بالتّالي يطرح اإلشكال نفسه كالتّالي  .المنطقة

التي مازالت تحرص على تزويج أبنائها دون السن القانوني وما هي التغيرات التقليدية داخل األسرة 

  والتأثيرات التي الزمت هذا الفعل اإلجتماعي في المجاالت العمرانية الحضرية؟

: و من هذا اإلشكال الرئيسي نقوم بتفعيل مجموعة من التساؤالت الفرعية أهمها  
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فئة ؟سيوديمغرافية لهذه الو ما هي الخصائص الس -  

محاولة التوصل إلى األسباب الرئيسية النتشار ظاهرة الزّواج المبّكر في والية ورقلة و بالخصوص  -

؟بلدية تبسبست  

يمكن توّقع النتائج من وراء هذا الّزواج الذي يتم في سنّ مبّكرة ؟ـ هل    

الشرف و سترة زواج البنت في سن مبّكر يرجع إلى عادات و تقاليد بعض األسر للحفاظ على هل  -

.من انتشار الرذيلة الفتاة  

.هل انتشار العنوسة و تدني المستوى الدراسي من المتغيرات الهامة التي تشكل الظاهرة  -  

الوسط االجتماعي يلعب دورا هاًما في التأثير على الفتاة أثناء فترة المراهقة و ذلك راجع ألسباب هل  -

بمجموعة من المحّددات تختلف عن المحّددات السوسيوديموغرافية تأثر هذه التركيبة العمرية ، كمختلفة

.سنة  11المؤثرة على األعمار األكثر من   

.على مستوى بلدية تبسبست محاولة قياس مدى انتشار هذا النوع من الزواج -  

 *مختلف تعريفات الزواج:

َذا الُنفوُس ُزّوَجت"تعالى قد جاء قولهو  هو مطلق االقتران و االرتباط: غة الزواج في اللّ  سورة التكوير  "َوا 

أّنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة بما يحقق ما "عرفه أبو زهرة بقوله : اصطالحا،أما  1 اآلية

يتقاضاه الطبع اإلنساني و تعاونهما مدى الحياة ويحدد لكليهما من حقوق و ما عليهما من 

 و اجبات".51 أما الّزواج بالمعنى القانوني حسب  المادة1   أمر رقم 25ـ22 المؤّرخ في 2/21/ 2225

الزواج عقد رضائي يتّم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها الموّدة، "

الرّحمة، التعاون، إحصان الزوجين و المحافظة على األنساب"، أما الزواج من الجانب االجتماعي فهو 

                                                           
51

 . 20، ص 2424، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  األسرةالوجيز في قانون كاملي مراد ،  - 



 

 

129 

هو وسيلة الستمرار الحياة و دوامها في إنجاب الّذرية وهو حجر األساس و الدعامة الكبرى اّلتي يقوم 

عليها بناء األسرة وهو رابطة مقّدسة لما تقوم عليه من المعاني اإلنسانية و العاطفية أكثر مما يقوم على 

رتهم إليه فقد ذكر وستر مارك أن وقد اختلف تحديد العلماء لمفهوم الزواج باختالف نظ ،52أي معنى آخر

، وقد عرف "خاص عبارة عن اتحاد الرجل و المرأة اتحادا يعرف به المجتمع عن طريق حفل"الزواج هو

أنه نظام اجتماعي معروف أساسه عالقة رجل بامرأة "أحمد الشتاوي الزواج من الناحية البيولوجية بقوله 

يد و تتضمن هذه العالقة حقوق و التزامات على الزوجين التقال و يعترف بها القانون و يقّرها العرف

".معا و على األبناء الذين يولدون نتيجة لذلك الرباط  

-الّزواج المبّكر: هو الزواج قبل الّسن القانوني الذي نّصه القانون و المتمثل في 11سنة للجنسين.،و هو 

و المواد و المنشورات القانونية وحدّده على العمر الذي نّص عليه القانون الداخلي للبالد أو بعض البنود 

و تجدر اإلشارة إلى أنه في الماضي كان الّزواج ، سنة عند الزواج11أن ال يقل عمر الرجل و المرأة 

و كانت . سن الزواج مقرونا بسن البلوغ  المبكر للذكور و اإلناث هو السائد في األقطار العربية و كان

، ويبدأ الزواج بعد سن النضج البيولوجي بكثير أو قليل تبعا 53اسعة أو العاشرةالفتاة العربية تتزوج في الت

لظروف الشخص المقبل على الزواج و في استطاعة الفرد أن يختار من يريد، خاصة الرجل في المجتمع 

و سن  رالعربي فله الحرية أكثر من مرة اختيار شريكه سواء كانت مماثلة له من السن أو أكبر أو أصغ

إال أن سن الزواج خضع لتغييرات عديدة عبر ،    54زواج المسموح به في الدول العربية هو سن البلوغال

و االقتصادية لإلنسان فنجده أحيانا  تاريخ البشرية و هو بذلك يستجيب لطبيعة الحياة االجتماعية 

د سن دّ حُ  1132ة بمراحل تاريخية ففي سن ففي الجزائر سن الزواج مرّ ، يرتفعأخرى ينخفض و أحيانا 

 11د سن الزواج للرجل بــ حدّ  1151و األنثى، و بالنسبة لقانون  سنة، دون تمييز بين الذكر 15الزواج بــ 

سنة،  11سنة و المرأة بــ  11د القانون سن الزواج للرجل بــ حدّ  1113سنة، وفي سنة 15سنة و المرأة بــ 

                                                           
52

 . 23، ص  2330، مصر ، دار المعارف ، بدون طبعة ،  األسرة في التراث الّديني و االجتماعيمحمد يسري إبراهيم د عيسى، - 

- 
53
، لبنان ، ط ميدانية في علم االجتماع الحضري، دار النهضة، بيروت ، دراسةربيةاألسرة المتغيرة في مجتمع المدينة الععبد القادر القصير،  

 . 00، ص  2333،  2

- 
54
 . 043، ص 2444دراسات الوحدة العربية، د ط، ، مركز المجتمع العربي في القرن العشرين، حليم بركات 
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إذا لم يبلغ  سنة و11سنة و المرأة  21سن الرجل  على أن 1114د سنة وحسب قانون األسرة الذي حدّ 

سنة كاملة فإنه ال يجوز لضابط الحالة المدنية أو للموثق أن يبرم عقد  11و المرأة سن  سنة 21الرجل

بترخيص ذلك من القاضي المختص و الذي يراعي في (الرجل و المرأة )الزواج دون أن يكونا قد قاما 

منه على أن ( 1)فتنص المادة   2225أما في سنة   .55و مصلحتهماذلك قدرة الطرفين على الزواج 

و القاضي له الحّق في أن يرّخص قبل ذلك  للرجل و المرأة سنة11هلية في الزواج بتمام األتكتمل 

. 56هلمصلحة أو ضرورة، و سن الّزواج هو السن الذي يحّق للفرد أن يتزّوج في  

 

 

  المحور الثاني:

*تطور ظاهرة الزواج المبكر على المستوى العالمي:   يعتبر الزواج المبكّ ر هو زواج عادي بالنسبة 

 .لبعض المجتمعات إذ يعتبرون الزواج بأنه سن البلوغ ألن البيئات و التقاليد تختلف من مجتمع آلخر

عند و األوروبية في سن البلوغ   هناك فرق بين البلدان العربية أن الحظ،   كما ي(21أنظر الجدول رقم )

بلدان البحر األبيض المتوسط و جزيرة العرب تبلغ الفتاة في سن مبكرة فيتم تزويجها في الجنسين إذ أن 

 عكس الغرب، حيث يعرف العرب بأنهم يزوجون أبنائهم في سن مبكرة و هذه العادة متوازنة منذ الجاهلية

.(22أنظر الجدول رقم ) و مازال العرب متمٌسكون بها جًدا   

 الجدول رقم )10(: توزيع العمر الشرعي للزواج في الدول الغربية.

عمر  عمر  عمر  البلد عمر  عمر  البلد عمر   البلد

                                                           
55

يسانس في علم االجتماع و ، مذكرة مكملة لنيل شهادة اللالزواجيالثقافة الفرعية و عالقتها باإلختيار ، أسماء غوقالي و ليلى بالضياف - 

 . 2422، 2422االتصال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 
56

 . 0، ص 2442، 3ان الوطني لألشغال اليدوية، ط الديو الجزائر،   7، المادة قانون األسرة: وزارة العدل  - 
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 الفتاة الشاب الفتاة الشاب الفتاة الشاب

18 18 

ألمانيا 

 الديمقراطية

 الدانمرك 15 18

 لوكسمبورغ  15 18

21 16 

ألمانيا 

 االتحادية

 إيطاليا 15 16

 أمريكا 16 18

 فنزويال 12 14 المكسيك 14 16 األرجنتين 14 16

 اليابان 16 18 النرويج 18 20 أستراليا 16 18

 هنغاريا 16 18 بولونيا 18 21 النمسا 16 21

 كولومبيا 12 14 رومانيا 16 18 بلجيكا 15 18

 السويد 18 18 سويسرا 18 20 بوليفيا 11 14

 البرتغال 14 16 موناكو 15 18 كيبكيك 12 14

 فنلندا 17 18 األرغواي 12 14 كوبا 14 16

 فرنسا 15 18 يوغسالفيا 18 18 اليونان 14 18

 بريطانيا 16 16 البيرو 14 16 إسبانيا 12 14

المصدر : نسيم الخور ي، الزواج مقاربة نفسية و اجتماعية ، دار المنهل اللبناني، ط1، 2221، بيروت، 

 لبنان، ص 111.   الجدول رقم )20(: توزيع العمر الشرعي للزواج في الدول العربية.

 البلد عمر الفتاة عمر الشاب

 مصر 23 22

 العراق 22 22

 األردن 27 22



 

 

132 

 

 

       

 

 

 

 

المصدر: نسيم الخوري ،الزواج مقاربة نفسية و اجتماعية ، دار المنهل اللبناني، ط2، 2442، بيروت، 

.223لبنان، ص   

 بالسن أو العمر فقط بل يتعداه إلى أوضاع اجتماعية اً أما الغرب فيعتبرون الزواج المبٌكر ليس مرتبط     

ر يأتي نتيجة للتفكك في العالقات الزوجية األسرية يرى البعض أن الزواج المبكّ  باو و غيرها فمثال في أور 

  .تصبح في نظر المراهقين وسيلة فرار، إذ تنتشر هذه الظاهرة بصفة كبيرة في الدول الغربية و

 *تطور ظاهرة الزواج المبكر على المستوى العربي و الجزائر:

الزواج المبكر في العالم العربي حيث وصلت نسبة الزواج  تشير اإلحصائيات إلى تفاقم مشكلة        

سنة، وفى األردن  14و 12يتزوجن بين سن %  41المبكر في مصر إلى أكثر من مليون فتاة، واليمن 

طبًقا  -سنة في العالم العربي  11، وترتفع نسبة الوفيات نتيجة الحمل المبكر ألقل من % 4و  13

، حالة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة 12إلى امرأة في كل  -إلحصائيات منظمة اليونيسيف 

وجود اختالفات كبيرة في نسب الزواج المبكر  إلى األردني تضامنكما تشير دراسة أخرى أعّذها معهد 

 المغرب 20 20

 الجزائر 23 23

 تونس 27 24

 سوريا 27 22
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عامًا وسبق لهن الزواج ( 24 – 22)فيما بين الدول العربية نفسها للنساء الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 

مؤشرات المنطقة كالحضر والريف،  إلىبالنظر ( 2211 – 2222)عامًا خالل الفترة ( 11)ل بلوغهن قب

%( 11.1)ومصر %( 5.4)وجيبوتي %( 1.1)جاءت النسب كالتالي الجزائر . والتعليم وثروة األسرة

والصومال %( 11.1)وفلسطين %( 15.1)والمغرب %( 11)ولبنان %( 12.2)واألردن %( 11)والعراق 

ستوى الجزائر كانت أما على م %(.32.3)واليمن %( 13.3)وسوريا %( 34)والسودان %( 45.3)

كدت األرقام المفصلة حول الزواج المبّكر تحصلنا على معطيات تخص هذا الزواج و أاإلحصائيات 

الت حيث كانت اغلب الحا ،المستقاة من الحالة المدنية ببلدية قسنطينة استمرار ظاهرة الزواج المبكر

سنة لم تتعدى حالتين في السنة الواحدة كما  11، أما تلك التي لم تتجاوز 11سن  إلىالمسجلة وصلت 

، فيما سجلت 2211من شروط سن الزواج لسنة  اإلعفاءمن  امرأة 111استفادة  أن اإلحصائياتبينت 

 4ثر من جانب حاالت أخرى تمت عن طريق المحكمة التي بلغ عددها أك إلى 2212حالة سنة  11

.حاالت  

  

 المحور الثالث: 

*اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: قد تم استخدام طريقة المعاينة القصدية التي تعطي لكل أفراد 

قطّن ببلدية تبسبست و ي اللواتيوهي مجموعة من النساء . 57ا متعادلة في الدخول في العينةالمجتمع فرصً 

امرأة متزّوجة في سن مبكر من نفس المنطقة،  42بلغ حجم العينة ، سنة 11المتزوجات في سن أقل من 

قصدية، ويقصد بها أن العينة توجد بإيجاد كل امرأة تتوفر فيها الشروط و حيث تم اختيار العينة بطريقة 

. سنة 11تستجيب لإلجابة على االستمارة المقدمة و نحن بذلك نتقّصد كل امرأة تزوجت دون السن   

 *عرض و تحليل نتائج الّدراسة الميدانية:

                                                           
57

 . 270، ص  2370،  2، مطبعة السعادة ، القاهرة ، مصر ، ط  قواعد البحث االجتماعيزيدان عبد الباقي ،  - 
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-عمر المبحوثة: من خالل الجدول اّلذي يوضح عمر المبحوثة أثناء الزواج نالحظ أن أصغر سن هو 
عام أما بالنسبة للّسن  11سنة و هذا نظرا ألن السن القانوني للزواج هو  11سنة و األكبر هو  15

سنة أما  11.45ن المتوسط للمبحوثات هو سنة، في حين نالحظ أن الس 11األكثر الذي تزوجن فيه هو 
%.12سنة  11سنة حيث تمثل نسبة المتزوجات في السن  11السن الوسيط يساوي   

 الجدول رقم )21(: يوضح عمر المبحوثة أثناء الزواج

 

 

 

 

 

 

.الميدانيةبناًءا على معطيات الدراسة : لمصدر ا  

-مهنة المبحوثة: يوضح الجدول الذي يمثل مهنة المبحوثة أثناء المسح أن نسبة 12 بالمائة من هذه 
الفئة هن ماكثات في البيت حيث قمنا بتقسيم اإلجابات التي تحصلنا عليها إلى ثالث، إجابات نموذجية و 

.التعليم، أعمال حرة و ماكثة بالبيت: هي  

 

 

  .بناًءا على معطيات الدراسة الميدانية:  المصدر

 

1 

3 

36 

 التعليم

حرة اعمال  

البيت في ماكثة  

 السن التكرار (%) النسبة
5 2 15 
   10 4 16 
   22,5 9 17 
   60 24 18 

2,5 1 19 
 المجموع 40 100

 مهنة الزوجة التكرار (%) النسبة

2,5 1  
         

 التعليم
  

 حرة أعمال     3 7,5  
  

 
 

ماكثة في   36 90
 البيت

  
 المجموع 40 100  

 الجدول رقم)20(: يوضح مهنة الزوجة

 

 الشكل رقم)21(: يوضح مهنة الزوجة
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-المستوى الدراسي للمبحوثات: نالحظ من خالل الجدول الذي يمثل المستوى الدراسي للمبحوثات  أن 
حيث توجد بعض الحاالت غير %  55أغلبهن توقفن عن الدراسة خالل المرحلة المتوسطة و ذلك بنسبة 

، أما فيما يخص الاٌلتي انقطعن عن الدراسة خالل %5و تمثل نسبتهن  ،متعلمات أي بدون مستوىال
.من مجموع المبحوثات%  1.5ل نسبتهم السنة الجامعية فتمث  

 الجدول رقم)22(:  توزيع المبحوثات حسب المستوى الدراسي

 

 

 

 

 

 

.بناًءا على معطيات الدراسة الميدانية: لمصدر ا  

*عدد البنات داخل أسرة: من خالل الجدول الدي يمثل عدد أفراد أسرة المبحوثة قبل الزواج، نالحظ أن 
فرد حيث أنه ألكثر من ربع  13أقل أفراد األسرة للمبحوثة الواحدة هو فردين أما أكبر أفراد األسرة هو 

سبب  إلىفرد و هذا يرجع  13البيت و أن أقلهم هم األسر التي تملك  أفراد في 12أسر المبحوثة لديهم 
.أفراد أسرته إعالةكان رب األسرة غير قادر على  إذاالزواج المبكر خاصة   

 الجدول رقم )27(: يوضح عدد أفراد أسرة المبحوثة

عدد  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 المجموع
 األفراد

 التكرار 2 1 2 2 3 4 5 3 8 5 4 1 40
 النسبة 5 2.5 5 5 7.5 10 12.5 7.5 20 12.5 10 2.5 100

(%)  
بناًءا على معطيات الدراسة الميدانية: المصدر   

 المستوى الدراسي التكرار (%) النسبة
 بدون مستوى  2 5
 ابتدائي 6 15    
  

 
 متوسط 22 55 

  
 

 ثانوي 7 17,5 
  

 
 جامعي 3 7,5 

100 40 
 المجموع 
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من %  45أن نسبة  إلىمن خالل الجدول الذي يوضح عدد البنات داخل األسرة تم التوصل            
أكبر عدد  أن في حين ،البنات أصال بها بنات و أن هناك أسرة ال يتواجد 5و  4العائالت يتواجد بها 

بنات و هذا يعود ألهم سبب يجعل رب األسرة يسرع في تزويج ابنته في سن  1البنات لألسرة الواحدة هو 
.بنات 4ناث هو ر، و أن العدد المتوسط لإلمبكّ   

 الجدول رقم )26(: يوضح عدد البنات داخل أسرة المبحوثة قبل الزواج

 

 

 

بناًءا على معطيات الدراسة الميدانية: المصدر   

*موقف أهل المبحوثة من الزواج: نالحظ أن نسبة قبول األهل من الزواج هي 15 %، أما نسبة غير 
.فقط%  5موافقون هي ال  

 الجدول رقم )25(: يوضح موقف أهل المبحوثة من الزواج.

 

 

 

 

*وجود ثقافة جنسية قبل الزواج: نالحظ من خالل الجدول أن نسبة المصرحات بوجود ثقافة جنسية قبل 
لم  التيما استثنينا النسبة المتبقية  إذاحيث أن هذه النسبة تمثل أغلب المتزوجات %  15الزواج تقدر بـ
.ثقافة أبدا تكن لديهنّ   

 الجدول رقم ) 27(: يوضح الثقافة الجنسية عند الزوجة

 المجموع 1 1 5 4 3 2 1 2 عدد البنات
 42 3 3 1 1 1 1 1 1 التكرار
 122 1.5 1.5 22.5 22.5 22 15 2.5 2.5 (%) النسبة

(%) النسبة   موقف األهل من الزواج التكرار 
 القبول 31 15
 الرفض 2 5

 المجموع 42 122

 (%) النسبة التكرار الثقافة الجنسية
 15 32 نعم
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بناًءا على معطيات الدراسة الميدانية :المصدر   

* زيارة المبحوثة إلى طبيب النساء و التوليد: نالحظ أن نسبة 11.5 % من النساء صرحن بزيارتهن 
.بزيارة الطبيبطبيب النساء و التوليد أما النسبة المتبقية فال يقمن ل  

 الجدول رقم )28(: يوضح زيارة المبحوثة إلى طبيب النساء و التوليد.

(%) النسبة  زيارة طبيب النساء و التوليد التكرار 

 نعم 36 90
 ال 4 10

 المجموع 40 100
بناًءا على معطيات الدراسة الميدانية: المصدر   

*أفضل سن تتزوج فيه المرأة حسب رأي المتزوجة:   من خالل الجدول 21 نالحظ أن أغلب المبحوثات 
و هذه النسبة  ،من مجموع المبحوثات%  32سنة حيث تقدر النسبة بــــ  25يفضلن زواج الرجل في سن 

 % 21.5سنة إذ تقدر هذه النسبة بـــ  32متقاربة جدا مع المبحوثات الالتي صرحن بأن أفضل سن هو 
أن  12نالحظ من خالل الجدول الرجل الصغير في السن،و  مما يدل على أن المبحوثات ال يفضلن

سنة و هي فئة عمرية ذات خصوبة جيدة بينما  21و  11ة هو أن أفضل سن لزواج المر المبحوثات حصرّ 
 مما يدل أن المرأة ال تفضل السن الصغير ،سنة 22من المبحوثات يفضلن الزواج عند السن % 42نسبة 

، رربة المبحوثة في زواجها المبكّ تج إلىفي الزواج و هذا راجع   

 الجدول رقم )22(: يوضح أفضل سن يتزوج فيه الرجل حسب رأي المتزوجة

 22.5 1 ال
 2.5 1 غير مصرح
 122 42 المجموع

أفضل سن  22 25 21 21 21 32 32 35 المجموع
 للرجل
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الجدو
ل رقم 

(12) :
يوضح 
أفضل 

 حسب رأي المتزوجةسن تتزوج فيه المرأة 

 

 

 

المجموع  الكلي للنساء من %  52نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : رأي المبحوثة في الزواج المبكر 
على  إلى الحرص غير موافقات على الزواج في مثل هذا السن وهذا راجع لعّدة أسباب تعود أهمها

  .و كذا إلى عدم قدرة المرأة في هذا السن على تحمل هذه المسؤولية مستقبلهن

 الجدول رقم )11(: يوضح رأي المبحوثة في الزواج المبكر.

 

 

 

 

 التكرار 1 12 1 5 2 11 1 1 42
(%) النسية 2.5 32 11.5 12.5 5 21.5 2.5 2.5 122  

أفضل سن  11 11 11 22 22 23 24 25 21 المجموع
 للمرأة

 التكرار 1 1 5 11 3 1 4 1 2 42
(%) النسبة 2.5 2.5 12.5 42 1 2.5 12 11.5 5 122  

موافقةغير  غير مصرح المجموع رأيك في الزواج  موافقة 
 المبكر

 التكرار 11 22 4 42
(%) النسبة 42 52 12 122  
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    *خاتمـــــــــة:

 11امرأة تزوجت دون السن القانوني المقٌدر في الجزائر بـــ 42من خالل الدراسة التي شملت           

سنة كاملة على مستوى بلدية تبسبست، و التي حاولت فهم المحددات السوسيوديموغرافية التي تميز الفئة 

تدفع ببعض األسر لتزويج بناتهم  المستهدفة، و بناًءا  على ما تقدم ذكره تم التوصل إلى إن األسباب التي

في مثل هذا السن هي الصعوبات التي تقف أمام إكمالهن لتعليمهن، بسبب تدهور األوضاع االقتصادية 

من المجموع الكلي  % 55و االجتماعية، إذ نجد أن من خالل استجواب المبحوثات اٌتضح أن مانسبته 

غرف   4إلى  3ألسرة و يقطنون في بيوت بها ما بين فرد داخل ا 11إلى  1لعدد أفراد عائالتهن ما بين 

في حين نجد أن العادات و التقاليد لها دور كبير في انتشار هذه الظاهرة من جهة، و خاصة نالحظ أن 

.من إجمالي أهل الزوجة % 15األهل موافقين على هذا الزواج بنسبة   

لمتوصل إليها جراء الدراسة الميدانية نحاول في هذا الفصل أن نصوغ خالصة مختصرة للنتائج ا      
:التي أجربت ببلدية تبسبست حول أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، فقد أشارت النتائج إلى   

هناك تذبذب بالنسبة لظاهرة الزواج المبكر في تبسبست ما بين االرتفاع   -
.االنخفاض  

.سنة ال يعملن 11بالمائة من المتزوجات دون السن  11.11 -  
بالمائة من المستجوبات من السكان األصليون وهذا ما يعكس جانب   11.51-

.العادات والتقاليد التي ما زال الورقليون يحافظون عليها  

40,0 

50,0 

5,0 

 موافقة

 غير موافقة
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 1.12سنة بـ 11، % 2.21سنة بـ  15)سنة  11هناك تواجد لكل األعمار دون  -
. % 11.11سنة بـ  11،  % 44.11سنة بـ  11، % 21.11سنة بـ  11، %  

من المستجوبات لديهن مستوى متوسط % 55 -  

. % 52أن النساء المتزوجات غير موافقات عليه بنسبة  -  

و لقد توصلنا إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بعدة عوامل تجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتساهم في 
ة ويرجع ذلك ربما إلى خطا بقاء هذا الزواج حتى ولو لم تكن هناك داللة إحصائية بين المتغيرات المدروس

.المالحظة أو المعاينة  

عند استجوابنا للنساء تم التعرف على عدة أسباب دفعتهن للزواج حيث توجد حالة طالق واحدة و هذا  

راجع إلى أن زواجها كان على أساس مصلحة شخصية ال ألي غرض آخر، كما أن المجتمع ينظر للفتاة 

قادرة على تحمل مسؤولية الزواج، و كذا عدم تحملها للحمل و نتيجة  التي تتزوج في سن مبكرة أنها غير

فهم الجدلية القائمة . ذلك هو موت الجنين، و هو ما اكتشفناه عند جمع االستمارة من النساء المستجوبات

عادة إنتاج الهوية في المجتمع الجزائري من خالل إنتشار الزواج  بين المتغير والثابت في صورة إنتاج وا 

لمبكر في هذه البلدية التي تعّد من ناحية التقسيم الحضري منطقة عمرانية حضرية ولكّنها مازالت تحمل ا

 صور البداوة وأشكال الممارسة التقليدية في تصور وممارسة الفعل اإلجتماعي

ان إن إنخفاض معّدالت الزواج المبكر في العالم الغربي والعربي مرّده التحوالت العميقة التي مست كي

االسرة كمجال إلنتاج الهوية وتشكيل الممارسات اإلجتماعية ، كذلك مختلف التفاعالت القائمة داخل 

وخارج األسرة التي تحرص دائما على الموازنة بين ما هو تابث ومتغير من عادات وتقاليد وممارسات 

ضابطة لمختلف هذه تنتج من خالل محاكاة المحيط اإلجتماعي والتفاعل معه وفق منظومة من القيم ال

الممارسات والتي يمثل الزواج المبكر إحداها وهو من األهمية بمكان أنه يترجم التواصل الجمعي عند 

العديد من األسر مع فكرة المحافظة على األبناء وخصوصا البنات من العالقات غير الشرعية وبالتالي 

اط التقليدية فرص الزواج المبكر بالرغم المحافظة على قيم الشرف والعفاف الذي توفره على حسب األنم
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من وجود هذه  األسر التي تعرف هذا النوع من الزواج في المناطق العمرانية الحضرية التي تمثل المجال 

المكاني الجديد كمتغير في الممارسة و التفاعل من خالل أشكال ُتطورها األسرة أو تحّرص على نمذجتها 

ج تفاعالت جديدة بين األفراد داخل األسرة وخارجها، فالبقاء على حسب مختلف أشكال الهوية  إلنتا

المحافظة على الزواج المبكر بالرغم من كل هذه التحوالت اإلجتماعية، اإلقتصادية و اإلجتماعية يدّلل 

على أن األسرة مازالت تعيد إنتاج هويتها من خالل ممارسات تقليدية بالرغم من تغّير نمطها اإلجتماعي 

.ُينعت على أنه متحضر وحديث من خالل قراءة بعض المتغيرات و المحددات والذي  

 

 قائمة المراجع:
 

أسماء غوقالي، ليلى بالضياف، الثقافة الفرعية و عالقتها باالختبار الزواجي، مذكرة مكملة لنيل  -4
. 0240-0244شهادة الليسانس في علم االجتماع و االتصال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   

.إبراهيم مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط، الجزء األول، إسطنبول، تركيا  -0  
،0227، 0بالميهوب كلثوم، االستقرار الزواجي، منشورات الحبر، الجزائر، ط  -3  
. 423ــ 62ص    
، ص ص 4933سناء الخولي، الزواج و العالقات األسرية، دار النهضة العربية، ب ط، بيروت،  -1

414 417.  
السيد عبد العاطي و آخرون، علم اجتماع األسرة، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع،  -4

. 06، ص 0221ب ط، اإلسكندرية، مصر،   
، 4صالح حسن الدامري، أساسيات اإلرشاد الزواجي و األسري، دار الصفاء للنشر و التوزيع، ط  -7

. 07 -04، ص 0223عمان،   
ر نموذج الزواج في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الديموغرافيا، جامعة عمرية ميمون، تغي -6

. 43، ص 0229الحاج لخضر، باتنة،   
كاميلي مراد، الوجيز في قانون األسرة، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس، جامعة قاصدي مرباح،  -3

. 44، ص 0242ورقلة،   
د البحوث االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية، محمد شفيق، الخطوات المنهجية إلعدا -9

. 421، ص 4933، 4مصر، ط   
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محمد صفوح األخرس، تركيب العائلة العربية و وظائفها، دراسة ميدانية لواقع العائلة في سوريا،  -42
. 461، ص 4967دمشق، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي،   

د عيسى، األسرة في التراث الديني و االجتماعي، دار المعارف، مصر، محمد يسري إبراهيم و  -44
. 47، ص 4994  
 0223، 4نسيم الخوري، الزواج مقاربة نفسية و اجتماعية، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، ط  -40

.  439 433، ص   
. 163هزار راتب أحمد و آخرون، المتقن القاموس المصور، بيروت، لبنان، ص  -43  
 4،ص 3،0220الجزائر، الديوان الوطني لألشغال اليدوية، ط  6وزارة العدل، قانون األسرة، المادة  -41

 أسباب تمت االستعانة بمذكرة الليسانس التي قام األستاذ بن زيان نورالدين باإلشراف عليها تحت عنوان
للطالبتين خويلد حنان 0241 -0243للسنة الجامعية   المجتمع على أثرها و المبكر الزواج ظاهرة انتشار

.ونايلي آمال بجامعة ورقلة  

44- http://www.rassem.sahfi-jo/art.php?id 

 

 )استمارة البحث الميداني(

 أ/ البيانات الشخصية:

:السن -1  

الصحة                    أعمال حرة                        ماكثة بالبيت    التعليم         : املهنة  -2  

:املستوى الدراسي  -3  

 ابتدائي                متوسط                  ثانوي                جامعي                بدون مستوى

سنة               :سنة الزواج -4   

:العمر عند الزواج  -5   

:عمر الزوج عند الزواج  -1 سنة    

:احلالة الزواجية حاليا  -1  

 متزوجة                                        مطلقة                                                 أرملة

 ب/ بيانات حول الوسط العائلي قبل الزواج و الثقافة الجنسية:

http://www.rassem.sahfi-jo/art.php?id
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:األسرة كم عدد أفراد - 1 فرد   

:كم عدد البنات داخل األسرة   -12 بنت    

:......................................من هو رب األسرة  -11  

نعم                                            ال:          هل رب األسرة ميارس نشاط مهين  -12  

:طبيعة املسكن هو -13  

حوش                         عمارة                          فيال       قصديري                       

:كم عدد الغرف داخل البيت   -14  غرفة    

هل زواجك كان ؟  ملزًما                               رضاك                               شيء آخر -15  

:هل اختيار الزواج كان على أساس  -11  

حة شخصية                  مصلحة عائلية                  احلب                     شيء آخرمصل  

القبول                                 الرفض:           ما هو موقف األهل من الزواج  -11  

: درجة القرابة مع الّزوج  -11  

ابن اخلال            ابن اخلالة             شيء آخر             ابن العم                   ابن العمة        

نعم                              ال:        هل كانت لديك ثقافة جنسية قبل الزواج  -11  

 ج/ بيانات حول الوسط األسري بعد الزواج:

:ما هي طبيعة اإلقامة  -22  

حوش                         عمارة                         فيال  قصديرية                              

هل املسكن مستقل عن أهل الزوج ؟         نعم                          ال -21  

هل الزوج ميارس نشاط معني ؟               نعم                          ال -22  

................................................النشاط املمارس ؟ ما هو" بنعم " إذا كانت اإلجابة  -23  

هل يوجد لديك أطفال ؟                    نعم                           ال -24  

ما هو سنك عند إجناب أول مولود ؟ -25 سنة   
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كم عدد األطفال يف الوقت احلايل ؟  -21 طفل   

هل مرت عليك مع الزوج ؟: داخل األسر هناك بعض اخلالفات حتدث -21  

نعم                                            ال                                           أحيانا       

هل مرت عليك هذه اخلالفات مع أهل الزوج ؟ -21  

أحيانا                                نعم                                            ال                   

 د/ بيانات حول الرعاية الصحية و رعاية األطفال: 

هل تقومني بزيارة طبيب النساء و التوليد ؟               نعم                              ال -21  

مىت تكون هذه الزيارة ؟" بنعم " إذا كانت اإلجابة  -32  

قبل احلمل                               أثناء احلمل                                    بعد احلمل       

هل تستعملني وسائل منع احلمل ؟                      نعم                              ال -31  

ما نوع الوسيلة املستعملة ؟ -32  

اللولب                        العازل الذكري                احلاجز املهبلي     احلبوب                      

هل الزوج راضي عن استعمال هذا املانع ؟             نعم                              ال -33  

ال      هل الزوج يتدخل يف برجمة عدد األطفال ؟             نعم                         -34  

هل متت برجمة آخر محل ؟                             نعم                               ال -35  

 ه/ بيانات حول رأي المتزوجة:

حسب رأيك ما هو أفضل سن يتزوج فيه الرجل و املرأة ؟             الرجل                    املرأة -31  

ألكثر فاعلية يف وسائل منع احلمل ؟يف رأيك ما هي الوسيلة ا -31  

ما هو رأيك يف الزواج املبكر ؟                       موافقة                            غري موافقة -31  

          ........................................................                  إذا كانت اإلجابة نعم أو ال علل اإلجابة ؟  -31
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 .الهوية الفردية للعامل الريفي والمجاالت االجتماعية

 جامعة ورقلة/ بودبزة ناصر . أ
 ربيعة تمار الطالبة                                                                           

 الملخص 

وعلى أساس أن العمل في الزراعة غير . المجتمع الريفي بأحادية المهنة وهي الزراعة يتميز 
 متخصص

ومن جهة أخرى نجد  نقص  فإن على الفالح العمل في كل نواحي اإلنتاج الزراعية  هذا من جهة   
فرص العمل داخل في هذا  المجال فان الشاب الريفي يعمل على تحسين الظروف المعيشية  ورفع 
المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي وبالتالي  يتطلع للفرص الجيدة  والتي غالبا ما  تميز 

ص التنظيم االجتماعي للمدينة خصائ  المؤسسات الصناعية التي تتواجد في المدن و من المعلوم أن
الجزائرية تختلف عنها في الريف هذا األخير الذي يتميز بمضامينه الثقافية المختلفة عن المجتمعات 
الصناعية خاصة المؤسسات الصناعية و تنظيمها المحكم ، و من خالل العمل في المصانع فان العامل 

هذا التنظيم حيث يمكن ظهور عدة مؤشرات على بخصوصيته السوسيوثقافية  وتفاعله مع العمال داخل 
 .مستوى السلوك األفراد و ممارساتهم
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 إذل الريفي ماعا الفيهعلى المجاالت االجتماعية التي يتفاعل  ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف
الثقافية لكل من المجالين االجتماعيين الريفي و  مضامين على الف أننا اخترنا موضوعنا هذا لنتعر 

لذا انطلقت الدراسة من المشكلة المفترضة  أن تفاعل  ،كمجال اجتماعي حضريالصناعية  المؤسسة 
 تفاعل فلوبالتالي ، ينعكس  على هويته الفردية في كل مجالفي المؤسسة الصناعية العامل الريفي 
عادة إنتاججالين دور في الم هذيناليومي بين العامل الريفي   .تهإنتاج هوي وا 

 .المجال االجتماعي ،الهوية الفردية ،النموذج الثقافي،الريف:  الكلمات المفتاحية

Résumé de l'étude                                                                            

                                                                                 Cette étude vise 

 à identifier les espaces sociaux où le travailleur rural réagit.  

        Nous avons choisis ce thème pour  connaître les contenus culturels des 

deux espaces sociaux rural et l'institution industrielle comme un espace social 

urbain. 

 Supposons donc  cette étude que l’interaction du travailleur rural dans 

l'institution industrielle reflète  sur son identité individuelle dans chaque  espace, 

donc l'interaction quotidien du le travailleur rural entre  ces deux espaces à un 

rôle  dans la production et la reproduction de son identité individuelle. 

 Dans notre étude, on a utilisé l'approche de la recherche sur le terrain et 

l'enquête sociale, la méthode d'étude de cas ainsi que la méthodologie de l’outil 

correspondant a travers des interviews avec les travailleurs dans les entreprises 

industrielles de la région EL Bour.  

D’une autre part nous avons utilisé des donnes statistiques pour analyser les 

données et à parti  de là on a constaté que le système des relations sociales a 

joué  un grand rôle majeur dans l'intégration du travailleur et son adaptation 

dans l'institution industrielle, d’une autre part  l'autorité  des valeurs et les 

normes et les contenus culturels  ont un rôle à identifier l’identité. 
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 :نص المداخلة

 :اإلشكالية 

و إذا اعتبرنا أن أهم ما يميز  يحتل  العمل مكانة مركزية بالنسبة للريفيين وخاصة الشباب منهم ،
المجتمع   الريفي صفة التجانس و ذلك راجع ألحادية المهنة التي تقتصر على الزراعة خاصة أن العمل 

ة مميزة  تميزه خصوصية ثقافيبفيها يكون غير متخصص و بالتالي فالفرد داخل الريف يعيش مجتمعا 
و االجتماعية و االقتصادية و ذلك لتشابه اللغة و العقائد و  عن المدينة إذ  أنه ينفرد  بكل أبعاده المهنية
 هذا على المدينة فكأن الحياة، أساليب في متعددة وملموسةاألعراف و أنماط السلوك و المصالح العامة 

إذ  58تاريخي تغير وسيلة بذلك وهي والتجديد، اعيةاالجتم الفردية تشجع اجتماعية بنى  تمثل األساس
العمل  كما أن  الضوابط االجتماعية  داخلها تقوم على أساس غير قرابي ، وعدم تجانس  تتميز بتقسيم 

كما أنهما يحيالن على فكرة بحث الريفيين على تنظيم جديد 59السكان الذين يسودهم التضامن العضوي 
مختلف أهم ما يميزه،االنفتاح الفكري،قلة االنعزال ، ومنصب عمل داخل مؤسسات صناعية  لمجتمع

محلية و منها األجنبية و بالتالي عندما يتنقل الفرد ليعمل في المؤسسة فإنه ينقل معه ممتلكاته السوسيو 
خرين  ثقافي ،فيتفاعل بين  مجال ريفي بمضامين ثقافية و بين مجال اجتماعي حضري  مع عمال آ

 . بخصوصيتهم الثقافية 

مل الريفي و تمثالته لواقعه و الوقوف على افمن خالل دراستنا هذه نحاول االقتراب من الهوية الفردية للع

مدى تقبله للتغير االجتماعي الذي يمكن أن يحدث في حياته اليومية أو حتى على السمات المميزة لهويته 

جتماعيين الريفي والمؤسسة الصناعية بنماذجهم المختلفة و هذا الفردية ،  خاصة باختالف المجالين اال

يعود لتعود العامل على نمط معيشي ريفي يمتاز بالبساطة في الحياة، و المدعم بكل أنماط التضامن 

االجتماعي القائم على نظام القرابة، فال شك أن هذا الرصيد الثقافي للمجتمع الريفي، قد يؤثر في سلوك و 

العامل  حول تغير المجتمع المعاش و الذي أصبح يتميز بنوع من التعقد في الحياة و ظهور  مواقف هذا

  .نظم و قيم جديدة تحكم سير عملية التفاعل داخل المجال االجتماعي الصناعي 

                                                           
58

 -23ص 2330بط و,األمانة العربية لجامعة الدول العربية , عوامل التغير الحضاري في نمط الحياة البدوية:محي الدين صابر 
59

-233جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر صمجلة العلوم اإلنسانية 22-27العدد, والحضر في الجزائر والمعادلة الصعبةالريف :رشيد زوزو  
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مما سبق ذكره نجد أن اختالف العامل الريفي بين مجالين اجتماعين والتفاعل المستمر بينهما عالقة في 

عادة إنتاج هويته الفردية بناءا على المضامين الثقافية لكل مجال منهما ومن خالل كل ما سبق إنتاج و  ا 

 :                                                                                                              يمكننا طرح التساؤالت التالية 

 لكل من المجالين  الريفي والصناعي  في إنتاج كيف تؤثر الخصوصية الثقافية  -

 و إعادة إنتاج هوية العمل الريفي ؟

 :ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة كمن التساؤالت الجزئية

 كيف يتماهى هذا العامل مع خصوصية المجال الصناعي ؟ -

 هل يعيش في كل مجال وفق متطلبات النموذج الخاص به؟                                  -

 أو يعيش حالة استالب لمجال على حساب اآلخر ؟ -

 أم يعيش حالة صراع بين هاذين النموذجين على هويته ؟ -

 وما عالقة ذلك على عالقته بنشاطه داخل مجال عمله و مجاله االجتماعي ؟ -

 :ات الفرضي

  الفرضية العامة: 

للخصوصية الثقافية  للمجال االجتماعي الريفي و المجال الصناعي دور في إنتاج و إعادة إنتاج هوية 

 .العامل الريفي 

  الفرضيات الجزئية: 

كلما زاد نسق العالقات االجتماعية للعامل الريفي داخل المؤسسة الصناعية  تتكيف و تنسجم هويته /1
     .                                                                                                                             الريفي فتنتج هوية مندمجة مع هذا المجال

 . كلما كانت هوية العامل الريفي مندمجة مع مجال العمل فانه يتالءم معه فتنتج له هوية فاعلة /2
انت الخصوصية الثقافية للمجال العمل متناقضة مع خصوصية مجال الريفي أدى إلى تشكل كلما ك/3 

 .    هوية مغتربة

 
 :إلى هذه الدراسة تهدف ولذا :الدراسة أهداف
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 .الريف و الهوية و الثقافة بين تتشكل التي العالقة معرفة -
 هوياته ويبني مستواها على يحدد التي االجتماعية بالعامل الريفي ومجاالته التعريف -

عادة اإلنتاج وعمليات المهنية و الشخصية كانت سواء  . اإلنتاج وا 
إبراز الفروق بين المجال االجتماعي الريفي والحضري والخصوصية الثقافية التي تميز كل منهما عن  -

 .وبالتالي تسليط الضوء على سوسيولوجيا المجال االجتماعي األخر
 الميدانية الدراسة خالل من الموضوعة الدراسة فرضيات صدق من التأكد محاولة -
 من تم والتي للواقع المفسرة النظريات بعض من "انطالقا للمنطقة أنثروبولوجي تقسيم إلى الوصول -

 .الدراسة ومؤشرات أبعاد خاللها بناء
 -المفاهيم المستخدمة:-  
 ن  توران آالويرى ,يعد النموذج الثقافي من  المفاهيم األساسية في علم االجتماع :  النموذج الثقافي

انه يمثل في المجتمع الصناعي قدرة مجتمع ما على الخلق واإلبداع وبالتالي فهو يتضمن مختلف 
فبواسطة النموذج الثقافي يقع  60التصورات و التمثالت التي تخلق القدرة على الفعل الحضاري

أما في المجتمعات . تحريك إبداعية مجتمع ما ومالحظة قدرته على السيطرة وتحويل الطبيعة
 .الضعيفة فالنموذج الثقافي يالحظ من خالل ضمانات ال اجتماعية

 المجال االجتماعي : 
  ت بعمليام لقياكة في ات المشتر عااد والجمارألفا نشبكة م وه، ولةت المتبادلتفاعالا نمء فضا وه

ت لعمليااه ذهبدوا ت ثحي، ...(اعرلص، اسلتناف، االندماج، افلتكيون التعا، اقفاولتا)جتماعية ا
تحدث  للتفاعا ظلففي في المجتمع، نه ارقأتفاعله مع ني وإلنساا نبالكائ طتبالها ارالجتماعية ا
 ضبع نعثمة يمكن الحديث  نم، وبيعتهاط ثحي نفيما بينها متي تختلف لاالجتماعية ت العملياا
ة ريوالمتغابية ارلقت اعااد والجمارألفتي تحدث بين الة ارشت المبالتفاعالو االجتماعية ت العملياا

 .ت يماظلتنا لخت داعااد والجمارألفأو بين ا
الجتماعي اد ومحيطهم ارألفبين ا للتفاعافيه عملية  متتي ذلالحقل ا والجتماعي هفالمجال ا

ا  ذهن ألويختلف عن المجال العمراني  زالجتماعي يتمايالمجال العمراني و المجال ا لخدا
في المجال  متتتي لت التفاعالج اومنت، و(لةودلا)ة رمعاصيحة رشج ومنت وهير ألخا
 . ج لهانتا كلذ ديصبح بع، كي الجتماعيا
 :الهوية

و تعاريفه  مفاهيمه واختلفت اإلنسانية، العلوم ميدان في الباحثين من العديد تناوله كمفهوم الهوية
حزمة من القيم المشتركة والمعتقدات واألدوار و ",و يعرفها ديفد روسو  االتجاهات، هذه باختالف

أما انطوني  ،"االتجاهات تستخذم لرسم الحدود بين من هو داخل الجماعة ومن هو خارجها
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ي تتصل بمفاهيمهم و بالمعاني ذات هي السمات المميزة لطابع الفرد أو الجماعة الت"جيدنز 
 61"الداللة العميقة لوجودهم 

 كتلة أو وحدة هي الهوية أن- الرمزية التفاعلية رواد من وهو - G.H.Mead ميد هربرت جورج و يرى
هذا المجتمع الذي  وسط اندماج حالة في نفسه الفرد يجد حيث اجتماعية، حاالت مع ضيقة عالقة ذات

 يأخذ بعين ولكن مباشرة، بطريقة ليس هذا ويكون بنفسه، نفسه في يؤثر الفرد له فبالنسبة ينتمي إليه62
 .إليها ينتمي التي والثقافية االجتماعية الجماعة اآلخرين، نظر وجهة االعتبار

 الحاصل الوعاء ذلك هي نظرنا وجهة من الفردية الهوية فإن دراستنا مضمون مع وتماشيا
بذاته  عالقاته ضبط من تمكنه التي الفرد ، تفاعالت من معينة لحظة في لنسق المعاني والمتضمن

 . الخارجية وبالموضوعات

 :المجتمع الريفي

ويتكون . عرف المجتمع الريفي، بشكل عام، بوصفه المجتمع الذي يعيش في مستوى تنظيم منخفض
ويتميز  .للمجتمع الحضريوُيفهم عادة كمقابل . من الفالحين والرعاة وصيادي الحيوانات واألسماك

المجتمع الريفي بسيطرة نسبية للحرف الزراعية، والعالقة الوثيقة بين الناس، وصغر حجم تجمعاته 
االجتماعية، والتخلخل السكاني النسبي، مع درجة عالية من التجانس االجتماعي وضآلة التميز والتدرج 

 63. وظيفي عند السكانالداخليين، فضاًل عن نقص الحراك االجتماعي الرأسي وال
حيث يرى ميد ان الرموز أمر قائم في كل  استعنا بنظرية التفاعلية الرمزية لهربت ميد، :المقاربة النظرية

من التجمعات البشرية التي تستخدم الرموز للتعبير عن شيء له داللة اجتماعية و تهتم التفاعلية الرمزية 
لرموز و يتفقون على هذه ة التفاعل االجتماعي لمعاني ابالطريقة التي يختار بها المشاركون في عملي

عادة إنتاج المجاالت    .المعاني كما استعملنا البنائية التشكيلية النطوني جيدنز حيث يرى   يتم إنتاج وا 
التي يتفاعل بينها العامل الريفي من خالل الممارسات التي يقوم بها داخل المؤسسة الصناعية فبالتفاعل 

كمجال اجتماعي  ةالمجال االجتماعي الريفي و مضامينه الثقافية والمؤسسة االجتماعي اليومي بين
من اجل إبراز قدراته ( قواعد موارد) حضري و مضامينها الثقافية،فان العامل الريفي يسعى إلى إيجاد 

على إنتاج مجال تفاعله، كما أن إعادة إنتاج مجاالته تتوقف على ملكية وسائل اإلنتاج أي المؤهل الذي 
السلطة وذلك من خالل تفاعله مع  يستطيع من خالله ممارسة نشاطه المهني ،إضافة إلى عالقات

 .أعضاء الجماعة التي ينتمي لها وكذا المكانة االجتماعية التي يحتلها في المجال
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 :اإلجراءات الميدانية
تفترض وجود حقائق وظواهر يستخدم في الدراسات التي  هو منهج الكيفي و  المنهج على اعتمدنا

كما تهدف في   د، والجماعات المشاركة في البحثاجتماعية يتم بنائها من خالل وجهات نظر األفرا
  64األساس إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة

لكون موضوع دراستنا حول المجاالت االجتماعية وهوية العامل الريفي فان  عينة دراستنا كانت حول  
عمال ريفيين لكن يعملون  في مؤسسات صناعية وبالتالي كان للمجاالت االجتماعية دور في تحديد نوع 

في أهداف الدراسة ،عينته دراستنا و بالتالي انتقيت في  بحثي أفراد عينتي بصورة قصدية  بما يخدم 
 . 65العينة القصدية إننا نختار أفراد العينة بقصد معين

عامل ريفي وهو العدد الذي سيتم حول الدراسة والذي تنطبق عليه  11ولذلك تم إجراء الدراسة حول  
 (   السن المستوى التعليمي الحالة المادية منصب العمل في المؤسسة  الحالة االجتماعية) موصفات العينة 

وخاصة في  التنا العلميةجو  ففي بالمشاركة، المالحظة على الدراسة مجتمع لفهم محاولتنا في اعتمدنا
 األسلوب من النوع هذا واتخذنا جوالتنا في منطقة البور فقد استعملناها للتركيز على المجال العمراني ،

 . بمنطقة البور  داخل المجتمع  االجتماعية العمليات كل لفهم من التفاعل كنسق

قمت بزيارة لمنطقة منطقة البور و حيث ,  ريفية أصول من عامل  11حواليمع  المقابالت إجراء تم وقد 
أما عن المواعيد فقد كانت بقرب العيادة , التي تمثل األصل الجغرافي ألفراد العينة تجولنا في شوارعها

و قد (  la poste)المتعددة الخدمات في مدخل المنطقة  و إمام مفترق الطرق و كذا مقابل شبكة البريد 
لصوتي ومنه تحصلنا على دليل مادي  للمقابلة، ومنه قسمت أجزاء سمح لنا كل أفراد العينة بالتسجيل ا

  :في تتمثل محاور 3 المقابلة  إلى

 .المجال العمراني  :األول المحور

 .للعامل خارج العمل السوسيوثقافي يتعلق بالتفاعل  :الثاني  المحور

 .التفاعل السيوسيوثقافي للعامل داخل العمل :الثالث المحور
 :الكيفيةالبيانات 
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 جدول يتعلق بقضاء وقت الفراغ /1

 قضاء وقت الفراغ : فئة الهدف  
 %ن ت وحدات التحليل          رقم الوحدة 

 54.54% 6 المكوث في البيت 1
 18.18% 2 ممارسة الرياضة  2
 9.09% 1 نزهة مع األوالد  3
 18.18% 2 مع األصدقاء  6

 99.99% 11 المجموع                    
 : التعليق

يبين لنا الجدول أن قضاء وقت الفراغ للمبحوثين خارج عملهم متضاربة و هذا ما بينته لنا وحدة التحليل 
من أفراد العينة يقضون وقت وقتهم بالمكوث في البيت كما عبرت وحدة  54.54%األولى حيث أن 

وهذا يدل على %11.11   التحليل الثانية  أن وقت الفراغ يستغل في ممارسة الرياضة و ذلك بنسبة 
استغالل وقت الفراغ في شيئ مفيد بينما أكدت وحدة التحليل الثالثة أن وقت الفراغ يقضى مع األصدقاء 

،بينما كانت اقل نسبة في الرابعة وهي الخروج مع األوالد لنزهة في المدينة   %11.11ة وذلك بنسب
9.09 % . 

التضامن لذلك من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن الفاعلين في المجال االجتماعي الريفي يسود بينهم 
ه متجانسون عقليا و اآللي  والذي يرى امييل دوركايم  ان التصرف فيه يكون مطابقا للعقيدة والناس في

أخالقيا و هو ما يعرف عند دوركايم بالضمير الجمعي، الذي ال يمكن اعتباره نتاجا لفترة زمنية ،معنية أو 
ما النوع الثاني فهو .جماعة معينة وهو كتماسك غير مفكك وهذا ما يمكن أن نسميه بالمجتمع الريفي 

القات أفراده على أساس المصلحة ليس إال، كما المجتمع الذي يسوده  التضامن العضوي والتي تنبني ع
يوجد تخصص عمل دقيق و تحفيز الروح الفردية و االختالفات بين األفراد  كما أن الناس في هذا النوع 
من المجتمعات غير متجانسين كما أن غايات الناس األخالقية و المادية  في هذه المجتمعات هي التي 

العالقات العفوية هي التي حلت محلها العالقات التعاقدية وهذا هو أدت إلى  ضرورة تقسيم العمل ،و 
  66.المجتمع الحضري
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 :جدول يتعلق بالعالقة مع األسرة / 2

 العالقة مع  اآلسرة : الهدف فئة          
 %النسبة التكرارت  وحدات التحليل رقم الوحدة

 %54.54 6 جيدة 1
 %11.11 2 حسنة 2
 %9.09 1 لم استطع التاقلم   3
 %11.11 2 مشتاق جدا لهم  4

 %99.99 11 المجموع 
 :  التعليق -

نالحظ من الجدول أن اغلب أفراد العينة عالقتهم جيدة مع أفراد أسرتهم وهذا ما أكدته وحدة التحليل 
عالقتهم حسنة  وذلك و هي المرتبة األولى بينما أكد عدد آخر من العينة أن % 54.54األولى بنسبة 

كما أكدته وحدة التحليل الثانية ،بينما  وجدنا أن  فئة أخرى من أفراد العينة مشتاقة   ،%11.11بنسبة 
أي شهر في الريف و اآلخر في المؤسسة  وهذا ما : يوما   21/21ألفراد األسرة و خاصة ممن يعملون 

 .%11.11بينته وحدة التحليل الرابعة بنسبة 

لكن عموما  نجد عالقة  %9.09وحدة التحليل الثالثة  لم استطع التاقلم  بأقل نسبة وهي  بينما تبقى
المبحوثين جيدة أو حسنة تبقى ظروف العمل واالنتقال للمؤسسة وكذا مدة العمل من أسباب التي تؤثر 

 .على عالقات العامل الريفي بأسرته 

 دائرة نسبية توضح قضاء وقت الفراغ 

 المكوث في البيت 

 ممارسة الرياضة 

 نزهة مع االوالد

 مع االصدقاء 
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 أن يمكن ال بحيث التجانس الريف هو ، ين فيالفاعلين االجتماعي  فمن خالل الجدول نالحظ ما يميز
 والقيم والتقاليد العادات في متجانسون فهم والثقافية خلفياتهم االجتماعية حيث من األفراد نفرق بين
 واحدا بالنسبة العمل نوع كان خصوصا إذا دوركايم قال كما آليا والمهن ويترابطون المشتركة والصفات
 تعدد المهن مع واألفكار واألصل الثقافة حيث من فيه يختلفون الذين الحضري عكس المجتمع للمجتمع

 67.الحياة  وتّعقد مستوى

 :جدول يتعلق بالقيم االجتماعية والدينية /3

 والدينية االجتماعية القيم: القيم فئة
 %النسبة التكرار وحدات التحليل رقم الفئة 

 45.45% 5 الحرص على الصالة  1
 45.45% 5 الكرم والتعاون  2
 27.27% 3 تالوة أو حفظ القران  3
 36.36% 4 التدين 4
 9.09% 1 زيارة المقابر 5
 9.09% 1 اإليمان باألولياء 4

 :التعليـــــــــــــق

من الجدول يتضح لنا وجود قيمة المواظبة والحرص على الصالة و هذا ما أكدته لنا  وحدة التحليل 
و ذلك بنسبة كبيرة و هذا ما يميز النسق القيمي الديني لسكان الريف   إذ أنهم   %45.45األولى بنسبة 

يولون قيمة لفرائضهم الدينية والعبادات المأمور بها ، أما القيمة  الكرم والتعاون  كم بينتها الوحدة الثانية 
طلق عليه دوركايم ،فالكرم والسخاء والتضامن من القيم الريفية و هذا ما أ %45.45حيث جاءت بنسبة  

بالتضامن اآللي والذي يشيع ضمن المجتمع الريفي وضميرهم الجمعي ،بينما نجد أيضا االهتمام بتالوة أو 
والتأكيد و الحرص على تعليمه ألوالدهم بينما   %25.25حفظ القران  وذلك ما بينته الوحدة الثالثة بنسبة 

د العينة تركيزهم على قيمة التدين والمحافظة و كانت استخلصنا من مقابلتنا و من التعبير اللفظي ألفرا
وهذا ما أكدته وحدة التحليل الرابعة فمن خصائص النسق القيمي الريفي التدين %  36.36بنسبة معتبرة 

 9.09%أما زيارة المقابر فكانت بنسبة قليلة و هي 

 .9.09%   بيمنا اإليمان باألولياء فكانت بنسبة

                                                           
67

 .33-32ص.علي احمد فؤاد ،مرجع سبق ذكره- 
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تماسك الجماعة الريفية و تعاضد أعضائها و ابتداع كل أشكال التعاون و التضامن فمما سبق تبين لنا  
فهو يفترض وجود رموز، . لضمان استمرار الجماعة و تطورها، كما يشكل الدين، إطارًا لإلدراك والتفسير

في هذا سواء كان أم لم يكن مصدرًا عميقًا لإليمان عند اإلنسان أو جماعة بشرية، فهو مدعوم دون شك، "
ومضمونه الخصوصي  -إن ما يشكل دينًا معيناً . العامل بواسطة أشكال من الرموز والترتيبات االجتماعية

يعبر عنه بالممارسات أو بعض العادات التي يستعملها العامل الريفي أثناء تفاعالته فتظهر  -المتميز
 .هويته الفردية مبنية بالقيم الدينية

 :ضة في المجتمع جدول يتعلق بالقيم المرفو /4

  المجتمع في المرفوضة القيم: القيم فئة
 %النسبة التكرار وحدات التحليل رقم الفئة 

 18.18% 2 الشعوذة  1
 9.09% 1 التدخين  2
 9.09% 1 التجمعات ليال  3
 9.09% 1 زيارة األولياء 4

 :التعليق 

االجتماعية المرفوضة والتي يتم ممارستها في الريف من خالل تحليلنا للجدول يتبين لنا وجود بعض القيم 
 %11.11كما بينته وحدة التحليل األولى التي عبر فيها المبحوثين عن رفضهم للشعوذة و ذلك بنسبة 

بينما وحدة التحليل الرابعة وهي   % 9.09وكذا رفض التدخين كما بينته الوحدة التحليل الثانية بنسبة 68
 % 9.09سبة التجمعات ليال فكانت بن

 % .9.09و كذا زيارة األولياء فكانت بنسبة 

يوضح الجدول مجموعة من القيم االجتماعية المرفوضة والتي تعد كممارسات تظهر في المجال 
االجتماعي الريفي فقد اتضح أن هناك بعض التصرفات التي يرفضها الفاعل االجتماعي داخل الريف 

بية ومن هنا يظهر أن الدين من أهم العوامل التي تشكل الهوية والتي أرى أن لها عالقة باألمور الغي
الفردية للعامل الريفي فالشعوذة وزيارة األولياء تعد من القيم االجتماعية المرفوضة في المجال االجتماعي 

 .الريفي والتي تمارس أيضا فيه

                                                           
 

68
لذلك فلم تين ذكروا الشعوذة الن التعبير  حرية التعبير منحت للمبحوث  أثناء المقابلة لوجدنا فقط حاوهذه النسبة ليست من كل أفراد العينة بل   

لذلك لم يتضمن الجدول  نطرح لهم سؤال قصدي بخصوص الشعوذة و أما األجوبة هي التي كانت محددا لنا في وضعها كقيمة مرفوضة 
 .جموعمال
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 جدول يتعلق باتخاذ القرار داخل األسرة /.

     األسرة في القرار اتخاذ: الهدف فئة                          
 %النسبة التكرار وحدات التحليل  رقم الفئة 

 36.36% 4 أشاورهم وأنا المسؤول 1
 45.45% 5 الكلمة لألب  2
 18.18% 2 الكلمة لالب واالم  3

 99.99% 11 المجموع                    
 

 :التعليــــــــــــــق

ترى أن الكلمة لألب في اتخاذ القرار وهذا ما بينته  %45.45 يتضح من الجدول تبين  أن نصف العينة 
فئة التحليل الثانية ،بينما وجدنا من يرى انه هو صاحب القرار بعد مشاورة إفراد العائلة وهذا ما بينته وحدة 

نا تبقى اقل نسبة لوحدة التحليل بيم %36.36وذلك بنسبة " أشاورهم وأنا المسؤول  "التحليل األولى 
 .18.18%الكلمة لألب واألم وذلك بنسبة 

يبين الجدول سلطة القرار  داخل األسرة الريفية و العامل الريفي باعتباره فاعل اجتماعي داخل هذا المجال 
ية االجتماعي فكان منا أن استفسرنا صاحب القرارات لنبرز سلطته داخل األسرة وكذا مكانته االجتماع

فيها ،مما يوضح دور األب في اتخاذ القارات في المجال االجتماعي الريفي وعليه ضرورة مشاورته و 
 .المشاركة في اتخاذ القرار

 

 اتخاذ القرار في االسرة 

 اشاورهم و انا المسؤول 

 الكلمة لالب 

 الكلمة لالب واالم
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 مجال التفاعل السوسيوثقافي داخل العمل : المحور الثاني

 جدول يبين لهجة التواصل مع رفقاء العمل /4

 العمل رفقاء مع التواصل لهجة الهدف فئة
 %النسبة التكرار  فئات التحليل  رقم الوحدة 

 45.45% 5 بلهجتي 1
 45.45% 5 لهجة أصدقاء العمل  2
 9.09% 1 لغة اإلشارة 3

 99.99% 11 المجمــــــــــــــــــــــــــوع            
 : التعليق 

يبين الجدول اللهجة التي يتواصل بها أفراد العينة مع جماعة العمل وقد تبين لنا أن نصف  
يتكلمون بلهجتهم وهذا ما أكدته لنا وحدة التحليل األولى بلهجتي بينما وجدنا نفس النسبة  45.45%العينة

تحليل الثانية  ممن يتواصلون مع رفقاء العمل بلهجة أصدقاء العمل وهذا ما أكدته وحدة ال %45.45
و هذا ما أكدته وحدة التحليل      9.09%بينما وجدنا نسبة قليلة ممن يتواصلون بلغة اإلشارة و هي

 .الثالثة 

لذا فمن خالل الجدول اتخذت من لهجة التواصل مع جماعة االنتماء داخل العمل  كمؤشر لمعرفة 
ف في حركة مستمرة لتطوير الّتواصل في فالّلهج إذن ديناميكية اجتماعية ، توظي التواصل والتفاعل،

المجتمع بكّل فئاته بعبارة أخرى ليس الّلهج مصطلحا لغويا يسهل تفسيره بشرح المدلوالت المرتبطة به، بل 
هو أكثر من ذلك، فهو مفهوم اجتماعي وثقافي تتحّدد به سمات المجتمع الحديث أكثر من غيره من 

بأّن الّلغة المنطوقة التي تظهر فيها ميزات : " ازيلباستين في قولهالمجتمعات الّسابقة، هذا ما يوّضحه ب
فقد  "69الّنطق الخارجي بالمتكّلم، كثيرا ما تعكس مستوييه االجتماعي والثقافي، زيادة على منطقة إنتمائيته

 انعكس عمل العامل الريفي وعالقاته االجتماعية داخل المؤسسة على لهجة تواصله فتغيرت 

  ق بطبيعة العالقة مع رفقاء العملجدول يتعل/9

  العمل زمالء مع العالقة طبيعة:     الهدف فئة                            
 %النسبة  التكرار  فئة التحليل  رقم الوحدة 

                                                           
-

69
إنسانيات المجلة الجزائرية في االنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية :االجتماعية واالقتضاء العالمياللهجة بين الحتمية احمد قريش ،  

،2443insaniyat.revues.org49ص. 
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 27.27% 3 جيدة جدا  1
 27.27% 3 جيدة 2
 27.27% 3 حسنة 3
 %11.11 2 زمالء فقط 4

 %99.99 11 المجموع 
يبين لنا الجدول نسق العالقات االجتماعية للمبحوثين داخل المؤسسة وطبيعة هذه العالقات، :  التعليق

من أفراد العينة أن عالقاتهم جيدة  27.27%فقد أكد، وقد كانت اإلجابات مختلفة وبعض النسب متشابهة
جيدا مع جماعة العمل والبعض أكد انه اكتسبه سلطته من هذه الجماعة، واآلخر جماعة العمل الجيدة 
تعد محفزا له ليتمكن من مواصلة العمل  وهذا ما أكدته وحدة التحليل  األولى وكذا وجدنا من خالل وحدة 

دة مع جماعة عملهم فال وجود للمشاكل وتبين لنا كذلك من عالقتهم جي 27.27%التحليل الثانية أن 
أما اقل نسبة من  27.27%خالل وحدة التحليل الثالثة أن العالقة حسنة مع جماعة العمل وذلك بنسبة

يرى أن رفقاء العمل مجرد زمالء الرابط المشترك هو الوظيفية وهذا ما أكدته وحدة التحليل الرابعة 
 .18.18%بنسبة

الريفي داخل المؤسسة  يتفاعل فيها كمجال اجتماعي تربطه عالقات مع  بقية زمالئه  ، فنشاط فالعامل 
الفاعلين االجتماعيين داخل المؤسسة يخضع لمجموعة قواعد وقوانين تنظيمية رسمية وغير رسمية تتفاعل 

 .فيما بينها منتجة أشكال وأنماط متعددة للتواصل والتبادل داخل المؤسسة
همية التفاعل والتواصل في عالقته باستمرارية عالقات العمال الريفي  داخل المؤسسة الصناعية فقد تبين أ

، فينتقل من الجانب التنظيمي إلى العالقات االجتماعية وبالتالي يتطلع نحو إيجاد جماعة انتماء فيها  
مال فيما بينهم، بالنظر ومن هنا تظهر العالقات االجتماعية داخل هذا المجال  بالرغم من عدم تجانس الع

للخصوصيات الثقافية وكذا العمال المحليين واألجانب وبالرغم من ذلك فالعامل الريفي يبني شبكة عالقات 
 .اجتماعية  تدعم بقائه فيها وتساعد على التفاعل داخلها

 
 جدول يتعلق بطبيعة العالقة مع المسؤول في العمل   /  1

 العمل في المسؤول مع العالقة طبيعة:             الهدف فئة  
 %النسبة  التكرار فئات الوحدة رقم الوحدة

 27.27% 3 سيئة  1
 27.27% 3 حسنة 2
 27.27% 3 جيدة 3
 %11.11 2 ال يوجد مشرف 4
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 99.99% 11 المجموع 
 :التعليق

من المبحوثين عالقتهم سيئة مع المسوؤل و هذا ما أكدته وحدة التحليل  27.27% يبين الجدول أن نسبة
 من المبحوثين عالقتهم جيدة مع المسؤول وهذا ما أكدته وحدة التحليل الثانية 27.27%األولى وكذا نسبة 

 من المبحوثين عالقتهم جيدة مع مسؤولهم، بينما27.27%و قد تبين لنا من وحدة التحليل الثالثة أن نسبة
من المبحوثين أكدوا عدم  وجود مسؤول  على عملهم ويرجع لطبيعة العمل و هذا من 18.18%وجدنا أن 

 . تبين من خالل وحدة التحليل الرابعة

 عالقاتهم أن إال ، السلطة مراكز عن بعيدة وظائفهم أن من بالرغم أنه مومالعمال على  الع  ويعتقد
 السلطة تفويض فرص هناك وبالتالي  القرار اتخاذ في يشاركون تجعلهم العمل داخل بالمسؤولين
 التجديد في الراغبة النشطة العناصر إرادة  ويساعد المبدعة المبادرات اتخاذ يعني ،مما الدنيا للمناصب
 . والتغيير

 

 

 :جدول يبين أساس تحقيق المكانة االجتماعية داخل المؤسسة / 7

 تحقيق مكانة اجتماعية داخل المؤسسة :فئة الهدف              
 النسبة التكرارات وحدات التحليل رقم الوحدة

القدرة على التفاعل و  1
التواصل داخل 

 المؤسسة 

9 43.43% 

 دائرة بيانية توضح عالقة المبحوثين مع المسوؤل 

 سيئة

 حسنة

 جيدة

 ال يوجد مشرف
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 %7..7. 1 الخبرة و االقدمية  2
 %29.29 3 المنصب داخل  العمل 3

 % 77.77 11 المجموع            

 :التعليق

يتبين لنا من الجدول أن معظم أفراد العينة أعطت األولوية للقدرة على التفاعل والتواصل مع أفراد 
بينما كانت النسبة  %63.63المؤسسة أو العمال في تحقيق مكانة اجتماعية داخل المؤسسة وذلك بنسبة 

ل و آخر و أقل  نسبة كانت ممن يرون أن تحقيق المكانة يكون بالمنصب داخل العم %25.25الموالية 
 %.09.09للذين يرون أن المكانة تتحقق بالخبرة و األقدمية وذلك بنسبة  

فمن خالل هذا الجدول يتضح دور القدرة على التفاعل والتواصل في اكتساب المكانة كما يبين أن  
للعالقات االجتماعية دورها في تحديد قيمة ومكانة العامل الريفي في المؤسسة حتى ولو لم يكن للعامل 

 . أقدمية أو خبرة وبالتالي يستطيع هذا العامل التماهي مع المؤسسة والتفاعل فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جدول يبين تناقض العمل مع خصائص الدين اإلسالمي / .1

 تناقض العمل  وخصائص الدين االسالمي: فئة القيم 
 النسبة التكرارات وحدات التحليل رقم الوحدة

 %34.34 6 يتناقض 1

دائرة بيانية توضح اساس اكتساب المكانة االجتماعية داخل 
 المؤسسة

 
 

القدرة على التفاعل والتواصل مع افراد 
 المؤسسة

 المنصب في المؤسسة

 الخبرة واالقدمية
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 %43.43 9 ال يتناقض 2
 % 77.77 11 المجموع            

 :التعليق  

من أفراد العينة يرون أن عملهم ال يتناقض مع خصائص  %63.63الجدول أن يتضح لنا من خالل 
الدين اإلسالمي  فلم يبرز العمال قيم دينية مرفوضة بل ركزوا على أن العمل أوال وقبل كل شيئ واجب 
ديني وبالتالي فمن خالل الجدول ان معظم أفراد العينة تنفي هذا التناقض لكن من جهة أخرى نجد أن 

من أفراد العينة ترى تناقض العمل مع خصائص الدين اإلسالمي خاصة أوقات الصالة أو  36.36%
 فمن خالل هذا . تسلط و ظلم المسؤول للعامل فهذا يعتبره العامل من العوامل التي تؤثر سلبا في دينه 

فيه العنصر تبين  لنا عدم تناقض الخصوصية الثقافية للمؤسسة الصناعية كمجال اجتماعي يتفاعل 
فمن خالل المقابالت الفردية يتضح العامل الريفي كحامل لخصوصية ثقافية وخصائص الدين اإلسالمي ،

أن هوية العامل الريفي تتركز على أسس دينية من مقومات الدين اإلسالمي و جل الممارسات والشعائر 
التالي أردنا التعرف على عن الدينية التي تظهر في المجال االجتماعي الريفي تنتج هوية العامل الريفي وب

حسب  –وجود تناقض بين  التفاعل داخل المؤسسة وقيم الدين اإلسالمي ،لكن هذا لم يظهر بشكل جلي 
 .إال نسب قليلة والتي تؤكد أن ذلك يظهر في أوقات الصالة  –المقابالت الفردية  بصفة عامة 

 :تحليل الفرضيات
 ةكبمئوية نجد أن الفرضية األولى تحققت إذ أن شمن خالل النسب ال :نتائج الفرضية األولى

الريفي في تالئمه مع المؤسسة وبالتالي داخل المؤسسة كمجال اجتماعي ساعدت العالقات االجتماعية 
 .تشكل له هوية منذمجة

العامل الريفي تحققت اذ ان  الثانيةمن خالل النسب المئوية نجد أن الفرضية  :نتائج الفرضية الثانية
وبالتالي تمكن من التماهي مع  المؤسسة  باعتبارها مجاال اجتماعي من خالله اكتسب مهارات و خبرات 

 .تشكل له هوية منذمجة
فالبرغم من  تتحققلم   الثالثة من خالل النسب المئوية نجد أن الفرضية :نتائج الفرضية الثالثة

االجتماعي الريفي والمؤسسة الصناعية كمجال حضري إال تناقض الخصوصية   الثقافية لكل من المجال 
 .ان ذلك لم يجعل العامل الريفي  يغترب  اعل مع هذا المجال 

 :الخالصة
فيه فمنطقة البور  يتحكم به خاص ثقافي مضمون اجتماعي مجال لكل فمن خالل دراستنا هذه تبين لنا أن

مضامينه الخاصة  وهذا ما الحظنا في بحثنا الميداني فهناك بمدينة  ورقلة تعد مجاال اجتماعيا ريفيا له 
قيم اجتماعية وعادات أو معتقدات دينية محددة ال يمكن القول بصفة مطلقة أنها تختلف عن المجاالت 
األخرى لكنها أهم ما يميز هذه لكن عندما نأخد بعين االعتبار المهارات والكفاءات نجدها من أهم ما يؤكد 

 .العاملأو يحفز هذا 
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 .2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر مارس 10اإلنسانية العدد
 .2012-01-10,المركز العربي للدراسات, حقيقة التغريب:أبو فهر السلفي ,احمد بن سالم - 4 
 .      1911,دار الكتب العلمية ,بيروت , يفاتلتعر ا,الشريف الجرجاني -  5 

 .بدون سنة ,بيروت لبنان ,بط,دار النهضة العربية للنشر : علم االجتماع الريفي,علي فؤاد احمد 
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  :  أسس البحث إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد إبراهيم ،-6
 .2001.،عمان األردن 1ط
ديوان المطبوعات الجامعية ،ب ط : محاضرات في منهجية البحث االجتماعيهلل عصار ،خير ا-5
،1912. 

 .2001 الجزائر.1ط, والتوزيع للنشر جسور, االجتماعية العلوم في البحث منهجية حامد خالد8- 

 الجزائر دط ع،والتوزي للنشر القصبة دار: اإلنسانية العلوم في البحث منهجية ،انجرس موريس9- 
،2006. 
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 ليبيا بنغازي,1ط,يونس قار جامعة منشورات: الحضري االجتماع علم،الزوي  صالح لوجلي10- 
.2002. 

 
 

 

 

 ألسرة وتشكيل الهوية االجتماعية في ظل المتغيرات الثقافية الحديثةا

 ـةلجامعة ورقـ/ جابر مليكة . د
 جامعة بسكرة/ طويل فتيحة . د

 :الملخص

يعتبر علماء االجتماع األسرة أكثر مؤسسات التنشئة االجتماعية تأثيرا على الفاعلين، فال يمكن بأي     
حال من األحوال إنكار األهمية المحورية لألسرة كنسق من انساق المجتمع التي تساهم بشكل فعال في 

ابط االجتماعية التي من بناء وتشكيل الهوية الفردية واالجتماعية لألفراد، من خالل وضع وتحديد الرو 
 .شأنها إشعار تربية الفرد على االنتماء لمجتمعه وممارسة ما عليه من واجبات أخالقية واجتماعية

لكن قد تتخلل الحياة األسرية في الوقت الراهن عدة عوائق قد تؤدي إلى اضطراب قيامها بوظائفها     
المجتمعية والعالمية الراهنة كتغير أدوار المرأة، المنوطة بها بالشكل المطلوب، فالمالحظ أن المستجدات 

وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال بشكل كبير في األوساط األسرية أدت إلى تغير األدوار 
التقليدية لألسر خاصة في المجتمعات الحضرية، فتنازلت هذه األسر على بعض أدوارها بما فيها مصدر 

ليد واألعراف، مما غير في بنيتها وأثر بشكل الفت على الروابط االجتماعية داخلها السلطة، العادات، التقا
 .وحتى على الهوية الفردية واالجتماعية ألفرادها

 :الرئيس التالي التساؤلوانطالقا من كل ما سبق تأتي هذه الدراسة لإلجابة على 
 وتشكيل الهوية االجتماعية ألفرادها؟كيف أثرت المتغيرات الثقافية الحديثة على دور األسرة في بناء 

 :التاليين التساؤلينوذلك من خالل اإلجابة عن 
 كيف أثر تغير دور المرأة في األسرة التقليدية على تشكيل الهوية االجتماعية ألفرادها؟ -2

 في األسرة على تشكل الهوية االجتماعية لألبناء؟ ticانتشار استخدام  يؤثركيف  -2

الهوية  –تكنولوجيا المعلومات واالتصال  –األسرة التقليدية  –دور المرأة   -هوية ال :الكلمات المفتاحية
 .االجتماعية

 :إشكالية الدراسة: أوال
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سواء بدوية ) تعمل األسرة بمفهومها االجتماعي على استمرار بقاء المجتمعات بأشكالها المختلفة 
العالقات االجتماعية والثقافية، ومن خالل  ورسوخها واستقرارها عن طريق استمرار( أو ريفية أو حضرية 

التعليم والتنشئة االجتماعية، فهي تنظم سلوك أبنائها وتراقب عالقاتهم بغيرهم من أفراد المجتمع في 
 .مختلف المجاالت االجتماعية التي يمكن أن ينتمي إليها أفرادها

إلنسانية، وأكثرها تأثيرا في حياة الفرد وبإعتبار األسرة هي الجماعة األولية والدائمة من بين الجماعات ا
والمجتمع، فقد نالت اهتمام أغلب الباحثين، خاصة دراسة تطور أشكالها أو تقلصها البنائي و الوظيفي 
كنسق اجتماعي حيث ترى مختلف األدبيات في علم االجتماع وغيره من العلوم التي تهتم بدراسة األسرة 

يفة التنشئة االجتماعية التي يتم من خاللها إنتاج وتشكيل الهوية وأدوارها ووظائفها خاصة من حيث وظ
الفردية والجماعية لألبناء على أن هذه األدوار و الوظائف بدأت تتقلص فتغيرت بنيتها من أشكالها الكبيرة 
الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار حتى تصل إلى األسرة النووية، كشكل عام بالرغم من أنه 

 .توجد بعض أشكال األسرة الممتدة في المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء مازالت
وهي أيضا تتأثر بالظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية الحديثة في المجتمع والتي تتمثل أساسا في 

ار كل من تنامي استخدامات تكنولوجيا االتصال بكافة أشكالها في األسرة وخروج المرأة للعمل وتغير أدو 
الرجل والمرأة داخلها وتداخل مهامها في التنشئة مع مؤسسات ومجاالت اجتماعية عديدة تؤثر على 
أفرادها وتؤثر أيضا على ما تورثه لألبناء من صفات اجتماعية وثقافية تحدد تصورهم لذواتهم 

 .ولمجتمعاتهم، من خالل الخبرات األسرية والتراث الثقافي لآلباء واألمهات
وفي ظل كل المتغيرات السابقة  جاءت هذه الورقة البحثية لتعالج كيفية قيام األسرة بوظيفتها إذن 

في إنتاج الهوية االجتماعية ألبنائها في خضم التغير االجتماعي الذي يعرفه المجتمع الجزائري، والتأثير 
ر في بنيتها أم تعدى ذلك إلى الذي صاحب هذا التغير على األسرة الجزائرية، وما إذا كان هذا التأثير تأثي

 .تغير وانحسار وظائفها
 :الرئيس التالي التساؤلوانطالقا من كل ما سبق تأتي هذه الدراسة لإلجابة على 

 كيف أثرت المتغيرات الثقافية الحديثة على دور األسرة في بناء وتشكيل الهوية االجتماعية ألفرادها؟
 :ليينالتا التساؤلينوذلك من خالل اإلجابة عن 

 كيف أثر تغير دور المرأة في األسرة التقليدية على تشكيل الهوية االجتماعية ألفرادها؟ -2

 في األسرة على تشكل الهوية االجتماعية لألبناء؟ ticانتشار استخدام  يؤثركيف  -2

 المفاهيم اإلجرائية: ثانيا
 مفهوم األسرة -1

) تعني الدرع الحصين، وأسره تأسره أسرا بمعنى شده باإلسار  -حسب ماورد في كتب اللغة –األسرة  -
 iأسر، ويقال أسرة الرجل أي عشيرته األدنون: وجمعها( وهو ما يشد به

عريف األسرة اإلنسانية بشكل عام ومبسط على أنها جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل ت
 .نائهماوأب( تقوم بينهما رابطة زواجية مقررة ) وامرأة 
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ومن خالل هذا التعريف يتضح أن من بين أهم المهام األساسية لألسرة كجماعة أولية ودائمة إشباع 
 ii.الحاجات العاطفية والجنسية، وتهيئة المناخ االجتماعي الثقافي المالئم لرعاية وتنشئة وتوجيه األبناء

وتتألف األسرة اإلنسانية البيولوجية بهذا المفهوم العام من اآلباء وأبنائهم، ويطلق على هذا الشكل 
أو األسرة المباشرة أو البيولوجية أو األسرة األولية أو  Famille Nucléaire  Laمصطلح األسرة النواة 

 . األسرة المحدودة 
مجموعة أفراد  ذوي صالت  معينة من قرابة أو " افقد عرفها بوصفهالمعجم الكبير لعلم االجتماع  أما -

وكانت األسرة في الجماعات األولى  واســــعة كل   ،نسب  ينحدر بعضهم من بعض  أو يعيشون معا
شمل إال الزوج والزوجة ت الســـعة  بحيث تساوي العشيرة  ثم أخذت تضيق شيئا  فشيئا و حتى أصبحت ال

 "وأوالدهما ما داموا في كنفهم

جماعة : "بأنها  The Familyاألسرة في كتابهما  H.J.Lockeولوك   E.W Burgessعرف بيرجسوي -
من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبنى ويعيشون معيشة واحدة، ويتفاعلون كل مع األخر 

 " في حدود أدوار الزوج والزوجة، األم واألب، األخ و األخت، ويشكلون ثقافة مشتركة 
غير أن هذا التعريف الذي يقدمه بيرجس ولوك ال يعد تعريفا كافيا لألسرة ألن الروابط األسرية التي     

أشارا إليها قد تتطلب في بعض المجتمعات اعترافا اجتماعيا بحيث ال يقتصر فيها على مجرد إنجاب 
ي والكفالة االقتصادية الطفل في األسرة بل تتحدد عن طريق أداء بعض األفعال االجتماعية األخرى كالتبن

 iii.المادية
وحدة اجتماعية، حيث األبناء واألحفاد " في حين يعرف مصطفى بوتفنوشت األسرة التقليدية بأنها -

 iv. ال يتركون األسرة األم حيث يشكلون أسرا زواجيه صغيرة تابعة للعائلة ويعيشون تحت سقف واحد

في كونها وحدة اجتماعية أساسية قائمة وفق القوانين لألسرة في هذه الدراسة يتمثل :  والمفهوم اإلجرائي
واألعراف الجزائرية، تتكون من مجموعة من األفراد الذين تربطهم عالقات من الزواج والدم ويوجدون في 
إطار التفاعل المباشر عبر سلسلة من المراكز واألدوار تقوم بتأدية عدد من الوظائف التربوية واالجتماعية 

 :قتصادية، ونتيجة لذلك فهي تتميز بالخصائص التاليةوالثقافية واال
 هي أول مجال اجتماعي أولي ينتمي إليه الفرد -

 تتكون من مجموعة أشخاص تربطهم عالقات الدم والقرابة -

تحدد دور كل ( دينية و قانونية) يحدد األسرة من حيث البناء و الوظائف مجموعة قواعد تنظيمية  -
 فرد في األسرة

 ألول والوسيط لتوفير احتياجات الفرد األساسية خاصة في بداية حياتهتمثل المصدر ا -

نعد الجماعة المرجعية وجماعة التوجيه والتأثير التي تحدد تصرفات أفرادها وتشكل هويتهم الفردية  -
 واالجتماعية

المسؤوليات األسرية مستمرة طوال العمر، وأكثر المشكالت التي تواجهها األسرة تكمن في تخلي  -
 البعض من أفرادها عن مسؤولياتهم
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تمارس أساليب وقواعد الضبط االجتماعي الرسمي وغير الرسمي على أفرادها من خالل التنشئة  -
 . االجتماعية

 :في مفهوم الهوية االجتماعية -2
، تغيرها وتطورها مطلقانكما أن هوية األشياء مؤقتة وانتقالية، ،فبالتمييز بين األشياء عموماترتبط الهوية 

  ."متعّينة وليست مجردة  فهي
إن مصطلح هوية مشتق من أصل التيني، وتعني أن الشيء نفسه، أو الشيء الذي هو ما هو عليه على 

 ففي اللغة الفرنسية إن مصطلح الهوية. نحو يجعله مباينًا لما يمكن أن يكون عليه شيء آخر
 Identitéكما ورد في قاموس اللغة الفرنسية v ح الالتينيمشتق من المصطل  Edem  التي تطلق على

األشياء، أو الكائنات المتشابهة أو المتماثلة تماثاًل تامًا، مع االحتفاظ في نفس الوقت بتمايز بعضها عن 
 .البعض اآلخر

المرّكب من تكرار  "الهوس هو"أّما مصطلح  ،ي مشتّقة من الّضمير هوهالهوّية فأما في اللغة العربية    
ويشير مفهوم الهوّية إلى ما يكون  ،((االّتحاد بالّذات)) وضعه كاسم معّرف بأل ومعناه  كلمة هو، فقد تمّ 

، أي من حيث تشّخصه وتحّققه في ذاته، وتمييزه عن غيره؛ فهو وعاء الّضمير "هو هو"به الشيء 
قّومات الجمعي ألّي تكّتل بشرّي، ومحتوى لهذا الضمير في الوقت نفسه، بما يشمله من قيم وعاداٍت وم

رادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانه  vi.تكّيف وعي الجماعة وا 
ضمير الغائب المعّرف بأداة التعريف، والتي تعني " هو"من مصدر صناعي مركب من فهي مشتقة 

وحرِّي بنا اإلشارة إلى أن مصطلح . مصدر الشيء وحقيقته، إنها كالبصمة لإلنسان يتميز بها عن غيره
حرفيًا بالموجود، إال أن البعض يترجمها على نحو خاطئ بـ الهسوية  يترجمIdentité الُهوية بضم الهاء

  .وتستعمل قصدًا في البلدان العربية المغاربية والمشرقية لتدل على بطاقة التعريف( بفتح الهاء)
يمكن للفرد عن طريقها أما اصطالحا فيعرف إبراهيم األبراشي الهوية على أنها مجموعة الخصائص التي 

أن يعرف عن نفسه في عالقته بالجماعة التي ينتمي إليها والتي تميزه عن األفراد المنتمين للجماعات 
 .األخرى، وهذه الخصائص ال تأتي مصادفة، بل تتجمع عناصرها وتطبع الجماعة بطابعها

ذلك الجانب من المفهوم أنها  ىعل JfEL TAفقد عرفها  social Identityالهوية االجتماعية  أما
ته في جماعة أو جماعات يالذي ينبعث من واقع معرفته بعضو ( مفهوم الفرد الذاتي ) الذاتي للفرد 

وُتعرف هوية الجماعة ، المرتبط بهذه العضوية يواالنفعال يالقيم ىجانب المغز  ىاجتماعية وذلك إل
بين أفراد الجماعة الواحدة وتميزهم عن على أنها مجموعة من الصفات التي تجمع  in-groupالمتماسكة 

 .غيرهم ممن يقع خارج نطاق تلك الجماعة
من االرتباط  التنشئة االجتماعية، تسهلعملية نتيجة لفهي   identité social أما الهوية االجتماعية 

وهذا درجة من الترابط تجعل الجماعة أم للفرد والفرد جزءا من تلك الجماعة  ىبالجماعة،فهي تشتمل عل
التكامل و التبعية يشكل أساس الرؤية اإليجابية للجماعة والرغبة من جانب الفرد في التوحد معها واعتبار 

 vii. ذاته جزءا منها وعضوا فيها
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يستعمل مفهوم الهوية في العلوم االجتماعية، وفي السوسيولوجيا على الخصوص منذ عقود، وهو وعموما 
مفهوم يشير تحديدا إلى الوعي الذي يميز األفراد بعضهم عن بعض وأيضا الخصائص التي تتميز بها 

ويات اهتم السوسيولوجيون خاصة بدراسة اله. جماعة ما، وتجعلها كيانا متمايزا عن باقي الجماعات
الجماعية للجماعات والشرائح االجتماعية، والجنوسة، والمهن، والعائلة؛ ولذلك فالهوية سيرورة معقدة، 

 . ودينامية مركبة ذات أبعاد متعددة
فالهوية مفهوم نابع من الجماعات االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد بدءا : من خالل المفاهيم السابقة

التي تزود أفرادها بقيم المجتمع وتعمل على بنائه وبالتالي تشكيل الصورة  (األسرة) بالجماعة األولية 
 .الذاتية والجماعية التي يكونها هؤالء األفراد عن أنفسهم وعن مجتمعهم

 :وتعتمد بعض الدراسات المؤشرات التالية الستكشاف الهوية االجتماعية والمتمثلة في
تعزيز استخدام اللغة  –القيم الدينية  -د الوطنية والدينيةاالحتفال باألعيا= الوالء للقيم االجتماعية -2

 (اللهجات) األصلية 

 االنجاز والتوجه نحو الهدف -تحديد األدوار االجتماعية المنتظرة=  القيام بدور اجتماعي  -2

 الحرية في اختيار العالقات –خاصة داخل األسرة = إقامة عالقات اجتماعية متبادلة  -3

 .هنتكتون تصنيف حسب الهوية مصادر

نتاجها لدى األفراد -  :يمكن أنو تتضمن مصادر الهوية وا 
 .(العرق( البعيدة القرابة) الدم قرابة) ة القراب الجنس، الساللة، العمر، وتشمل / الشخصية السمات -

 .الحضارة الدين، القومية، اللغة، العشيرة، :وتشمل / الثقافية السمات -

 المنطقة البلد، المنطقة، الوالية، اإلقليم، المدينة، البلدة، القرية، الجوار،:وتشمل / اإلقليمية السمات -

 .األرضية الكرة القارة، الجغرافية، -

 مصلحة ذات الجماعة القائد، الزمرة، الجماعة، ضمن االنشقاق:وتشمل / السياسية السمات -

 .الدولة ،ااأليديولوجي الحزب، القضية، معينة،الحركة،

 الصناعة، المستثمر، العمل، مجموعة المهنة، الشغل، الوظيفة، :وتشمل / االقتصادية السمات -

 .الطبقة العمالي، االتحاد االقتصادي، القطاع

 viii.المكانة الفراغ، وقت مجموعة الزمالء، الفريق، النادي، األصدقاء، :وتشمل / االجتماعية السمات -

 
 الجانب الميداني

 :مجال الدراسة: ثالثا
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، وهي كلية الحقوق والعلوم (02)الكليات المتواجدة بالقطب الجامعي رقم : المجال المكاني   -1
كلية  السياسية، 

العلوم 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية اآلداب واللغات
 2014إلى غاية شهر نوفمبر  2014الفترة الممتدة من شهر سبتمبر : المجال الزماني  -2
طالب  40أجريت دراسة استكشافية على عينة قصدية غير احتمالية شملت : المجال البشري  -3

يدرس بالقطب الجامعي الثاني بجامعة قاصدي مرباح ورقلة وهي تعتبر أرضية لدراسة معمقة تشمل ثالث 
 . ية وجميع أفراد مجتمع البحث بجامعة قاصدي مرباح ورقلةأقطاب جامع

 :المنهج وأدواته: رابعا
 :استخدم في الدراسة المنهج الوصفي معتمدا في ذلك على األدوات البحثية التالية

كون الباحثتان يعيشان في نفس مجال عينة الدراسة وهذا ما يسهل لهما المالحظة : المالحظة - أ
أفضت ببعض المالحظات التي استفاد منها الباحثتان في التحليل وتفسير اليومية للموضوع حيث 

 .البيانات
اعتمد الدراسة على المقابلة بشرح بنود االستمارة وملئها من طرف  :استمارة االستبيان بالمقابلة - ب

 .المبحوث في الوقت الذي تجرى فيه المقابلة
 عرض وتحليل وتفسير البيانات:خامسا

 : السن والجنس: اص بالبيانات الشخصيةخ( 01)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 ذكور إناث
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ذكور وذلك بنسبة  04إناث و 06تمثلها [ 23-11[ تبين معطيات الجدول أعاله، ان الفئة العمرية بين  

ذكور من العدد اإلجمالي  05إناث و 01يمثلها [ 29-24[ من عدد أفراد العينة، والفئة العمرية  25%

ذكور من  01إناث و 05فيمثلها [ 35-30[ ، أما الفئة العمرية بين  % 35.5لعينة الدراسة وذلك بنسبة 

 .% 35.5عدد أفراد العينة بنسبة 

 ة يبين الوالء للقيم االجتماعي( 02)الجدول رقم 

 الترتيب حسب التكرار االحتماالت

 

 

هل تحاول 

أسرتك تزويدك 

رتبها )بالقيم 

 29المرتبة األولى      الشعور باالنتماء لألسرة

 25المرتبة الثانية       دعم األسرة لقراراتك واختياراتك

 20    المرتبة الثالثة    مساعدة األسرة لك في اتخاذ القرارات المهمة

 05المرتبة الخامسة      تحديد األسرة لهذه القرارات نيابة عنك

 06المرتبة السادسة      عدم اهتمام األسرة بنوعية القرارات التي تتخذها

22- 23 43 40 20% 

20- 23 42 47 37.0% 

34-30 47 42 37.0% 

 %244 23 22 المجموع
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حسب األكثر 

 (ظهورا

 02المرتبة الرابعة      االهتمام باألحداث المهمة في مجتمعك 

 الرتبة حددت حسب عدد تكرارها في الظهور*

البيانات المذكورة في الجدول أعاله يتبين أن الشعور باالنتماء لألسرة تحتل المرتبة األولى من من خالل 
مرة، ونجد أن دعم األسرة لقرارات أفراد العينة واختياراتهم جاءت  29حيث تكرارها في اإلجابات وظهرت 

 مرة 25في المرتبة الثانية   بتكرار 
مرة، لكن تحديد  20رات المهمة جاءت في المرتبة الثالثة بتكرار أما مساعدة األسرة لهم في اتخاذ القرا

مرات، وعدم اهتمام األسرة بنوعية  05األسرة لهذه القرارات نيابة عنهم جاءت في المرتبة الخامسة بتكرار 
مرات، وفي األخير  06القرارات التي يتخذها أفراد عينة البحث جاءت في المرتبة السادسة بتكرار 

 .مرة 22باألحداث المهمة في مجتمعهم جاءت في المرتبة الرابعة بتكرار االهتمام 
 االحتفال باألعياد الوطنية والدينية( 03)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت

من المهم احتفال األسرة باألعياد الوطنية 

 والدينية

 %95    32 نعم  

 %05  01 ال

 %100 40 المجموع

 

 أسرتك أهمية لالحتفال بهذه األعيادتولي 

 % 52.5 29 نعم

 %25.5 11 ال

 %100 40 المجموع
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 لغة الحوار أكثر استخداما داخل األسرة

اللهجة 

 المحلية

09 11% 

 %50 35 العامية

 % 12   06 الفرنسية

 % 100 40 المجموع

مفردة  32يبين الجدول أعاله انه من المهم احتفال األسرة باألعياد الوطنية والدينية  وهذا ما عبر عنه    
، ونجد في حين أن % 05مفردات عبرت بال وقدرت بنسبة  01في مقابل    % 95بنعم  وقدرت بنسبة 

في حين نجد  % 52.5 اوقدرت نسبته مفردة ترى أن  األسر تولي أهمية لالحتفال بهذه األعياد 29هناك 
، أما في ما  % 25.5مفردة ترى أن األسر ال تولي أهمية لالحتفال بهذه األعياد وقدرت نسبتها  11أن 

   35يخص لغة الحوار األكثر استخداما داخل األسرة حسب عدد التكرارات الواردة هي  اللهجة العامية 
، وتأتي في %11مفردات وقدرت نسبتها  09 ، ونجد أن اللهجة المحلية عبر عنها% 50وقدرت نسبتها 

 % 12مفردات ومثلتها نسبة  06المرتبة األخيرة اللغة الفرنسية التي عبر عنها 
 يوضح مناقشة الشباب ألسرهم لتطلعاتهم المستقبلية( 40)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 % 32.0 23 نعم

 % 37.0 27 ال

  % 244 04 المجموع
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من خالل الجدول السابق يتضح أن الشباب ال يتقبلون مناقشة األسرة لتطلعاتهم المستقبلية وهو ما يمثل 
مفردة يتقبلون ذلك ويمثلون  23في مقابل  % 37.0مفردة من عينة البحث بنسبة قدرت بـ   27إجابة 
 .من مفردات العينة% 32.0نسبة 

والمالحظ أن النسبة الغالبة في الفئة التي تتقبل مناقشة األسرة لتطلعاتها المستقبلية هم من اإلناث كون 
األسرة الجزائرية الزالت في كثير من األحيان محتفظة بخاصيتها التقليدية المتمثلة وضع الفتاة في مرتبة 

 .  ذلك من خالل قرار األسرة وخاصة الوالدينأدنى من الذكر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل، بل يتم 
 

 يوضح اشراك الشباب ألسرهم في اختياراتهم المستقبلية( 40)جدول رقم 

 

 

 

 

 النسبة ال النسبة نعم االحتماالت

بأن شباب هل تعتقد 
اليوم يقبل بأن يكون 

 ألسرته دور في

 % 77.0 32 % 22.0 43 تحديد المسار العلمي

 % 07.0 23 % 02.0 27 اختيار الوظيفة

 % 30 23 % 30 20 اختيار األصدقاء

 % 72.0 23 % 27.0 22 االختيار الزواجي

هل ترى بأن شباب اليوم أكثر تحررا 
 على القيم االجتماعية لألسرة   

33 22.0 % 47 27.0 % 

 % 00 22 % 00 22 هل تعزز األسرة لديكم فكرة التعاون 

هل تحدد أسرتك مسؤوليات وأدوار كل فرد في  
 األسرة    

27 02.0 % 23 07.0 % 
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يتضح من خالل الجدول السابق أن شباب اليوم ال يقبل أن يكون ألسرته دور في مختلف القرارات 
،  حيث جاءت إجابات أغلب أفراد العينة نافية (04) المستقبلية وهو ما يتوافق مع نتائج الجدول السابق 

 : لتقبلهم إشراك األسرة في القرارات التالية
 09مقابل  % 77.0مفردة تمثل  31المجيبين بآل هو  يد المسار العلمي حيث كان عددتحد -

مبحوث بعدم مشاركتهم األسرة  23، بينما اختيار الوظيفة فقد أجاب %22.5أجابوا بنعم تمثل 

 مفردة أجابوا بال حول استشارة األسرة في 23، في حين أن % 07.0في هذا االختيار ويمثلون 

مبحوث ال يستشيرون األسرة في االختيار  23، بينما % 65اختيار األصدقاء وهو ما نسبته 

 .من مجموع أفراد العينة % 72.0الزواجي بنسبة 
مفردة يرون بأن األسرة تعزز لديهم فكرة التعاون  22من المبحوثين أي  % 55من جهة أخرى فإن 

حوث، مب 11بتكرار  % 45في البيت، وهي نسبة مقاربة للذين أجابوا بال حول هذا السؤال والتي تبلغ 
من العينة يرون بأن األسرة ال تهتم بتحديد  %  55.5 مفردة ويمثلون 23وفي نفس الوقت فإن 

 .المسؤوليات في المنزل وتوزيع األدوار وتعتبرها مسألة ثانوية
 إقامة عالقات اجتماعية متبادلة( 06)الجدول رقم 

 

 

هل ترى بأن األسرة 

الجزائرية تعيش ظاهرة 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %11.92 05 تأثير وسائل اإلعالم

تغير دور كل من المرأة والرجل أثر 

 على العالقات األسرية

03 01.11 % 
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 صراع األجيال

 

القيم التي تدعو لها األسرة ال تتماشى 

 مع الواقع الحالي

12 32.43% 

رغبة الشباب في عيش حياة مختلفة 

 عن تلك التي يعيشها في أسرته

15 40.54% 

 %100 35 المجموع 

من خالل الجدول أعاله الذي يبين ما إن كانت األسرة الجزائرية تعيش ظاهرة صراع األجيال، فإن     
تغير دور كل ، ونجد أن %11.92بسبب تأثير وسائل اإلعالم بنسبة قدرت بـ :اإلجابات توزعت كالتالي

من حجم العينة، كما أن القيم  %01.11أجاب به  من المرأة والرجل أثر على العالقات األسرية وهو ما
من مفردات العينة،  %32.43التي تدعو إليها األسرة ال تتماشى مع الواقع الحالي وهو ما ذهب إليه 

من  %40.54أيضا رغبة الشباب في عيش حياة مختلفة عن تلك التي يعيشها في أسرته حسب ما أقره و 
 .مفردات العينة

 .يرون أن األسرة الجزائرية ال تعيش ظاهرة صراع األجيال % 05.5مثلون مبحوثين وي 03بينما 
 يبين ما إن كانت األسر تمثل عقبة أمام تبني أفراد العينة لهويتهم الفردية المتميزة( 05)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %60 24 نعم

 % 40 16 ال

 % 100 40 المجموع

الجدول أعاله، يتبين أن أغلبية أفراد العينة يقرون بأن األسر تمثل عقبة  من خالل اإلجابات المقدمة في
مفردة من إجمالي العينة بنسبة  24أمام تبني أفراد العينة لهويتهم الفردية المتميزة وذلك ما عبرت عنه 

ية مفردة فهي عبرت على أن األسر ال تمثل عقبة أمام تبني أفراد العينة لهويتهم الفرد 16، أما 60%
في استمارة  12، ولعل هذا ما ال تؤكده اإلجابة عن السؤال المفتوح رقم % 40المتميزة وقدرت نسبتها  
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االستبيان الذي مفاده حول ما إذا سنحت الفرصة إلعادة تشكيل الهوية، ما هي الخصائص أو الصفات 
ة على هذا السؤال، حتى عند التي يراد تجاوزها وعدم منحها األهمية، حيث لم يستطع أفراد العينة اإلجاب

محاولة شرحه من خالل المقابلة، وهذا مؤشر على أن إجابة المبحوثين على السؤال السابق ال يمكن 
االعتماد عليها، كما يمكن أن يفسر ذلك بأن عدم تقبل الشباب للقيم األسرية هو عدم تقبل غير واع من 

 .طرفهم

 نتائج الدراسة الميدانية: سادسا
 :تتبع البيانات الكمية في الجداول السابقة يمكن أن نستخلص جملة من النتائج كمايليمن خالل 

المتعلقة بالمحور األول الخاص بمؤشر ( 03و 02)يظهر من خالل الجداول : النتيجة الجزئية األولى  
خدام اللغة تعزيز است –القيم الدينية  -االحتفال باألعياد الوطنية والدينية= الوالء للقيم االجتماعية

، ومن خالل إجابات المبحوثين أن األسرة الجزائرية كمجال اجتماعي أولي مازالت (اللهجات) األصلية 
تحافظ إلى حد كبير على وظيفتها في التنشئة االجتماعية ألبنائها من خالل تلقينهم جملة من القيم 

قرارات المهمة وكذا االهتمام باألحداث الشعور باالنتماء لألسرة و دعمها ومساعدتها ألبنائها في اتخاذ ال
في المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه، وأيضا من خالل محاولة المواظبة على االحتفال باألعياد الوطنية 
والدينية في ظل انشغاالت أفرادها المختلفة سواء بسبب العمل أو الدراسة بعيدا عن مكان السكن، 

 .ليومي األسريواستعمال اللهجة المحلية في الخطاب ا
 هذا أن إال التقليدية، وظائفها بعض بالفعل فقدت كمجال اجتماعي األسرة أنوعليه يمكن االستنتاج   

، خاصة إذا تعلق األمر ixالوظيفة في وليس البنية أو في تشكيل األسرة وحجمها في التغير هو تغير
االجتماعية لألبناء، فاألسرة كمجال اجتماعي بوظيفة التنشئة االجتماعية التي تؤدي إلى إنتاج الهوية 

أساسي مازالت تسعى إلى تقديم التراث االجتماعي ألبنائها ومساعدتهم على تنمية روح االنتماء إلى 
 .المجتمع لديهم

والمتعلقة بالمؤشر الثاني من الدراسة (  24 – 21) يظهر من خالل الجداول : النتيجة الجزئية الثانية
االنجاز والتوجه نحو الهدف بأن  -تحديد األدوار االجتماعية المنتظرة= بدور اجتماعيبالقيام الخاص 

األسرة الجزائرية الحالية من وجهة نظر المبحوثين ال تولي أهمية كبيرة لمسألة تحديد األدوار وتوزيع 
األم ) ي كون المرأة المسؤوليات بين أفرادها ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن النظرة التقليدية لألسرة المتمثلة ف

، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن xهي المسؤولة الوحيدة عن شؤون المنزل والقيام بواجباته( وألخت
إجابات المبحوثين تشير إلى أن شباب اليوم ال يتقبل الوصاية األسرية  عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية 

ر هؤالء الشباب بمجاالت اجتماعية أخرى كجماعة التي تهمه، ولعل ذلك راجع في بعض األحيان إلى تأث
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الرفاق وتكنولوجيا االتصال التي تعرف تناميا في انتشار استخدامها خاصة من قبل هذه الفئة، فكما يرى 
بارسونز في دراسته لألسرة ووظيفتها في التنشئة فعملية التنشئة االجتماعية لألفراد تمر بمرحلتين المرحلة 

ة وخاصة األم هي القائمة بالعملية والمتابعة لكل ما يتعلق بالطفل، أما في المرحلة األولى تكون األسر 
، ففي هذه xi(المجتمع)والنسق الخارجي ( األسرة)التمييز بين النسق الداخلي  من الطفل فيها يتمكنالثانية 

ية فردية له تتمايز المرحلة يبدأ تأثر الفرد بالمجاالت االجتماعية األخرى خارج األسرة ويحاول إنتاج هو 
 .عن الهوية التي أنتجتها التنشئة األسرية في المرحلة السابقة

والمتعلقين ببيانات ( 26 – 27)من خالل البيانات المعروضة في الجدولين : النتيجة الجزئية الثالثة
 داخل األسرة وخارجها، يظهر أن إجاباتبإقامة عالقات اجتماعية متبادلة المؤشر الثالث الخاص 

المبحوثين تميل إلى أن األسرة الجزائرية تعيش ظاهرة صراع األجيال ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق 
بالمرتبة األولى برغبة الشباب في عيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشها أسرته أما في المرتبة الثانية 

ثم تأثير وسائل اإلعالم وفي  فيرى هؤالء بأن القيم التي تدعو إليها األسرة ال تتماشى مع الواقع الحالي
 .األخير تغير أدوار كل من المرأة والرجل بنسبة ضعيفة

وما يستخلص من هذين الجدولين يتفق مع ما جاء في النتيجة الجزئية الثانية من حيث أن الفرد في 
تقبله لقيم المرحلة الثانية من تنشئته يتأثر بالمجاالت االجتماعية األخرى خارج األسرة وهو ما يؤثر على 

األسرة والهوية التي تحاول إنتاجها لديه وبالتالي يعتبر األسرة عائقا أمام تشكل هويته الفردية المتميزة كما 
، لكن يمكن أن نعتبر هذا رأيا (الملحق)من االستمارة  44وضحته إجابات المبحوثين حول السؤال رقم 

السؤال األخير المتمثل في أي من خصائص  غير واع من قبل هؤالء كونهم لم يستطيعوا اإلجابة على
 "بأزمة الهوية "الهوية يريدون التخلي عنه أو تغييره إذا سنحت لهم الفرصة، وهو ما يمكن التعبير عنه 

فتبعا لفكرة دوركايم ... فالهوية  ليست اجتماعية فحسب، بل هي أيضا شخصية"كما يسميها كلود دوبار 
هو ما يرثونه دون رغبتهم ويشكل سلوكياتهم دون أن (  هويتهم االجتماعية)أن الوجود االجتماعي لألفراد 

xii"...يدركوا
 

 :النتيجة العامة
من خالل اإلثراء النظري والدراسة الميدانية تستخلص الباحثتان أن األسرة الجزائرية كمجال اجتماعي أولي 

ت تحافظ على وظيفتها الجوهرية ودائم ألفرادها مازالت محافظة على بعض خصائصها التقليدية، ومازال
في التنشئة االجتماعية وتشكيل الهوية االجتماعية ألبنائها، فهي مجال اجتماعي متغير بنائيا لكنها لم 
تعرف العديد من التغيرات على المستوى الوظيفي، لكن هذه الوظيفة المتعلقة بإنتاج هوية أبنائها تتأثر 

االجتماعية األخرى كجماعة الرفاق وتأثير تكنولوجيا االتصال، بشكل كبير وتتداخل مع أداء المجاالت 
وجماعة الدراسة وغيرها من المجاالت االجتماعية األخرى التي تؤدي إلى عدم تقبل األبناء وخاصة 
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الشباب منهم للوصاية األسرية، وفي نفس الوقت يقومون هم بإعادة إنتاج هذه الوصاية عند تكوينهم 
 .ألسرهم

ة األساسية هي محصلة هذه الدراسة االستطالعية األولية والتي يمكن أن تثرى من خالل هذه النتيج 
 .دراسات الحقة يمكن أن تؤكدها أو تنفيها
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 التحوالت التكنولوجيةاألسرة الجزائرية في المجال الريفي في ظل  واقع

 جامعة ورقلة/ بن قويدر عاشور.أ                                                           
 جامعة الجزائر/ حسام حكيم  . أ                                                                

 الملخص

والعالقة الوثيقة بين الناس، وصغر حجم يتميز المجتمع الريفي بسيطرة الحرف الزراعية ، 
كما يعرف عن المجال الريفي تعلق . تجمعاته االجتماعية ، مع درجة عالية من التجانس االجتماعي

كما .السكان فيه باالرض وبالطرق التقليدية القديمة مع التضحية و بالمصلحة الشخصية في سبيل العائلة
ر من الود الجماعي الكبير مع الجميع، ومنه يتقبل الفرد القوانين تمارس الحياة في المجتمع الريفي في اطا

ومن الواضح أن نالحظ أن األسرة .واألعراف والقيم السائدة في المجتمع وفي األسرة على الخصوص 
الريفية تشجع االندماج المبكر لشخصية الطفل ولكن نشير مع ذلك إلى بروز بعض التحوالت على األسرة 

الذي وصل إلى كل بقاع العالم  -خاصة -تحسن األوضاع وفي ظل التطور التكنولوجيالريفية في ظل 
 .ومس بذلك البيئة الريفية 

هل فعال مازالت كما : ومن هنا نتساءل عن طبيعة العالقة بين الفرد واألسرة في المجال الريفي 
ت ومنه تغيرت العالقة بين كانت في السابق وفق المعطيات التي أشرنا إليها آنفا ، أم أن االمور تغير 

 الفرد واسرته في المجال الريفي ؟ 

:نص المداخلة  

:مقدمة  

تعد األسرة أهم جماعة أولية في المجتمع لعدة اعتبارات، منها أنها أول مؤسسة تربوية تقوم بعملية 
والتوجيهات العامة التنشئةاالجتماعية، و فيها يتعلم الفرد القيم و الضوابط االجتماعية وقواعد السلوك 

 .في الحياة
فلطالما كانت األسرة تلك المؤسسة التي تضطلع بوظائف متعددة و مختلفة، فهي المؤسسة        

التي تختص بعملية اإلنجاب و التربية والتعليم والتثقيف، فضال عن وظيفة منح المكانة االجتماعية 
فإلى . حة، وأن يتقلد المناصب والمسؤولياتالتي تسمح لكل فرد منها أن ينسج عالقات اجتماعية ناج
كذلك تمثل مؤسسة اقتصادية مكتفية بذاتها  جانب وظيفة التوجيه الديني و الترفيه ، كانت األسرة 

تستهلك ما تنتج ، تدخر، و تستثمر، وتحمل أعضائها على تعلم الحرف و الصنائع، و طرق التسيير 
صادية؛ غير أن التطور الحاصل في المجتمعات الحديثة، والمبادالت وما إلى دلك من األنشطة االقت
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كان له عظيم األثر إن على مستوى البناء أو على مستوى الوظائف، فمن حيث البناء بدأت األسرة 
الممتدة في الضمور شيئا فشيئا، لتفسح المجال النتشار نمط أخر من األسر، و يتعلق األمر باألسرة 

يث الوظائف، فلم تعد األسرة النواة و خاصة في المدينة قادرة على أداء النواة أو الزواجية؛ أما من ح
تلك الوظائف التقليدية التي ذكرناها من قبل، بل اقتصر دورها في عملية اإلنجاب و التنشئة 

االقتصادية : االجتماعية، فاسحة المجال لمختلف المؤسسات االجتماعية التكفل بالوظائف األخرى
ومن هذا المنطلق فان التساؤالت التي نطرحها في هذه . و الدينية و ما إلى ذلكمنها و التعليمية 

 :الدراسة تتعلق بما يلي
 ما هي العوامل التي أدت إلى حدوث هده التغيرات؟ وكيف تم ذلك؟

 ثم ما هي آ ثار هذه التغيرات على األسرة من جهة وعلى الفرد من جهة أخرى؟
هذه التحوالت؟ و كيف فسرت النظريات االجتماعية   

 تحديد ألهم المفاهيم األساسية  -أوال 
                                                 :لتي وردت في الدراسة  -ا
 : األسرة -1

رغم أن األسرة تعد من أهم المؤسسات االجتماعية التي يتكون منها البناء االجتماعي، إال أنه ال         
تعريف واضح يتفق حوله العلماء، وعليه فقد تعددت التعريفات الخاصة باألسرة بتعدد العلماء  يوجد

 .واتجاهاتهم الفكرية والنظرية

و أهل الرجل وعشيرته، وتطلق على الجماعة التي يربطها أمر  الحصينة  الدرع: إن مفهوم األسرة لغة هو
األسرة هي عبارة عن جماعة من األفراد :"ماع أن، وقد ورد في معجم علم االجت(1)مشترك، وجمعها أسر

يرتبطون معا بروابط الزواج، والدم، والتبني، ويتفاعلون مًعا، وقد يتم هذا التفاعل بين الزوج والزوجة، وبين 
 (2)".األم واألب، وبين األم واألب واألبناء، ويتكون منهم جميعا وحدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة

( 250)خالل األربعينيات، بمسح شمل " جورج بيتر مردوخ"عالم األنثروبولوجيا األمريكي  لقد قام        
مجتمعا بشريا توصل من خالله إلى أن األسرة تشكل جماعة اجتماعية بشرية كونية؛ وأن هناك ثالثة 

ما، وثانيها التي تتكون من رجل وزوجته وذريته"األسرة النووية "أنواع متميزة من التنظيم األسري، أولها 
التي تتكون من أسرتين نواتين أو أكثر، مرتبطة ببعضها من خالل امتداد عالقة الوالدين " األسرة الممتدة"

وتتكون من أسرتين " األسرة البوليجامية "باالبن المتزوج الذي يستمر مع والديه حتى بعد زواجه، وثالثها 
  (3) .نواتين أو أكثر مرتبطة بزيجات جماعية

كما يرى بأن األسرة هي جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشترك، وتعاون اقتصادي، ووظيفة         
تكاثرية ، ويوجد بين اثنين من أعضائها على األقل عالقة جنسية يعترف بها المجتمع، وتتكون األسرة 

 .على األقل من ذكر بالغ، وأنثى بالغة، وطفل سواء من نسلهما أو بالتبني
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األسرة ليست ذلك التجمع الطبيعي لألبوين، وما ينجبانه من : "، فهو يعتبر أن"إميل دوركايم"ما أ        
أوالد، بل إنها مؤسسة اجتماعية تكونت ألسباب اجتماعية ويرتبط أعضاؤها حقوقيا وخلقيا ببعضهم 

من خالله يتم ، ال يمكن اعتبارها ذلك اإلطار الطبيعي الذي "دوركايم"بمعنى أن األسرة حسب " البعض
تلبية تلك الرغبات البيولوجية الجنسية والعاطفية بين الرجل والمرأة فحسب، بل تتعدى ذلك لتصبح مؤسسة 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى مع ضرورة وجود إطار تنظيمي يحدد لكل عضو من هذه األسرة ما 

ورة اجتماعية، لها وظائف متعددة له من حقوق وما عليه من واجبات، وبالتالي تصبح هذه المؤسسة ضر 
بداية من الوظائف االقتصادية، االجتماعية، التربوية، لكن ذلك يتم وفق نظام اجتماعي يحدد الصلة بين 

 .أعضاءها وهذه الصلة قانونية وخلقية في آن واحد

 :يةوفي العموم يمكن أن نعرف األسرة تعريفا جامعا مانعا باإلرتكاز على النقاط التال        
 .طبيعة األسرة في حد ذاتها باعتبارها أهم جماعة أولية في المجتمع     -1

، أو الدم (كما هو الحال بين الزوج والزوجة)تتألف من عدد من األفراد يجمعهم رباط الزواج    -2
كما هو الحال بين الطفل المتبني، وبين )، أو التبني(كما هو الحال بين اآلباء واألبناء واألقارب)

 (.أفراد األسرة
 .يقيمون جميًعا في منزل واحد، ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة   -3
دور الزوج والزوجة، دور األب واألم، )يتفاعل أعضاء األسرة وفقا ألدوار اجتماعية محددة    -4

 (.ودور األخ واألخت
 .ينشأ بينهم التزامات متبادلة اجتماعية، قانونية واقتصادية   -5
يلتزم كل فرد من أفراد األسرة بأداء الواجبات مثل رعاية األطفال وتربيتهم، ومقابل ذلك    -6

 .يحصل كل فرد على مجموعة من الحقوق
 (4).تحرص األسرة على المحافظة على نمط ثقافي خاص بها مستمد من النمط الثقافي العام   -5

( يعني األسرة)ة ومفهوم العائلة، فاألولى البد كذلك أن نشير بأن هناك اختالف بين مفهوم األسر 
مكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما غير المتزوجين الذين يقيمون في مسكن واحد؛ بينما العائلة مكونة من 
: الزوج والزوجة وأوالدهما الذكور واإلناث غير المتزوجين، واألوالد المتزوجين وأبنائهم وغيرهم من األقارب

يقيمون كلهم في مسكن واحد تحت إشراف رئيس العائلة؛ باإلضافة إلى ذلك فإن ثمة  العم والعمة، الذين
أوجه اختالف أخرى بين األسرة والعائلة منها على وجه الخصوص صغر حجم األسرة مقارنة بالعائلة، 
 وكذلك ارتباط وجود العائلة أكثر بالقرية منه في المدينة والعكس صحيح، حيث أن المدينة يتردد وجود

    .األسرة بها أكثر من العائلة

وبما أن دراستنا هذه تتمحور حول التغير االجتماعي لألسرة في المجال الحضري، فإننا سنقوم 
بتعريف هذه الوحدة الحضرية التي هي المدينة، وتحديد بعض الخصائص التي تتميز بها بإعتبارها جزء 
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البيئة، السكان، التنظيم االجتماعي، والمستوى : ئيسيةمن األيكولوجيا البشرية المكونة من أربعة مكونات ر 
 (5)".شتور"و " دنكان"التكنولوجي، كما حددها كل من 

اختلف علماء االجتماع في تحديد معنى واضح وشامل للمدينة، حيث يعرفها البعض : تعريف المدينة -2
االقتصادي والوحدة السكنية ، أو على انطالقا من عدد السكان، بينما تعرف من قبل آخرين على األساس 

 .أساس الناحية العمرانية والديمغرافية

إن المدينة، أو المجال الحضري، تعني لغة الحاكم أي القاضي، فهي مكان إقامة الحاكم وهذا ما         
طبقا " رتايلو "يدل على أن الحكم واإلدارة من أقدم الوظائف التي عرفتها المدن، أما اصطالحا فقد عرفها 

بكونها منطقة نشاط متخصص وهو " ديكنسون"، بينما يعرفها "للحجم السكاني واختالف أنماط السكان
 (6)".بالضرورة ذو طابع اقتصادي

، فهو يعتبر المدينة مجتمع غير زراعي يختص أهلها بالتجارة، "ابن خلدون"أما بالنسبة لـ        
مجتمع بدوي ومجتمع حضري، حيث : المجتمعات البشرية قسمانوالصناعة كما أورد في مقدمته بأن 

ومن هذا العمران ما يكون بدوًيا، وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي القفار وأطراف : "يقول
ومنه ما يكون حضريا "ويقصد هنا المجتمع البدوي، أما المجتمع الحضري، فقد جاء تعريفه بكونه " الرمال

 ".ار والقرى والمدنوهو الذي باألمص

 :تعريف التغير االجتماعي

، الفيلسوف اإلغريقي، يرى بأن التغير هو بمثابة قانون الوجود على عكس "كان هيرقليطس"        
وعدم، واإلنسان ال يستطيع أن ينزل النهر الواحد مرتين، ألن مياًها   االستقرار الذي يعتبره بأنه موت
ي فالتغير ظاهرة كونية تمس كل مستويات الوجود، في المادة غير الحية، جديدة ستأتي من حوله، وبالتال

والمادة الحية، وخاصة في الحياة االجتماعية، حيث يعتبر التغير االجتماعي بمثابة اإلختالفات المتعاقبة 
، التي تقع عبر الزمن في بعض العالقات االجتماعية كالمعايير، والدور، والمكانة، والبناء االجتماعي

، وبالتالي فالتغير االجتماعي هو صفة أساسية من صفات المجتمع، وهذه (5)إلخ...ودور المرأة والملكية
الصفة ال تخضع إلرادة معينة، بل هي نتيجة تيارات اجتماعية وعوامل ثقافية، واقتصادية أو سياسية 

من عملية أكبر ، فالتغير االجتماعي هو جزء (1)يتداخل بعضها في بعض، ويؤثر بعضها في بعض
وأوسع والتي يطلق عليها اسم التغير الثقافي الذي يعني بالجوانب المادية وغير المادية للثقافة، من علوم 
وفنون وفلسفة وتكنولوجيا، ولغة وآداب، وغير ذلك من األشكال واألنماط الثقافية، فالتغير االجتماعي 

  (9) .األوضاع االقتصادية يقتضي تغير في العالقات االجتماعية نتيجة للتغير في

 :عوامل تحّول األسرة والنظريات المفسرة لها/ ثانيا
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 :عوامل تحّول األسرة -1

يتفق كثير من علماء االجتماع على أن األسرة كانت مكتفية بذاتها، حيث كانت تؤدي وظائف         
لفة مثل التنشئة االجتماعية متعددة اقتصادية واجتماعية، فقد كانت األسرة تتكفل بوظائف اجتماعية مخت

والتوجيه الديني ومنح المكانة والحماية والترفيه والتعليم، باإلضافة إلى ذلك فقد كانت تمثل وحدة اقتصادية 
ستهالك ما تنتجه ولم تكن بحاجة للبنوك والمصانع والمتاجر ، غير أن (10)مكتفية ذاتيا ألنها تقوم بإنتاج وا 

االجتماعية في المدينة، والذي أدى إلى إحداث تغيير جذري على طبيعة التطور الذي طرأ على الحياة 
األسرة في المدينة، ما نتج عنه ظهور مفهوم األسرة النواة التي أخذت مكان األسرة الممتدة، وبالتالي 
أسندت كثير من الوظائف التي كانت تقوم بها األسرة الممتدة إلى مؤسسات اجتماعية أخرى مثل 

ر الحضانة، والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية األخرى، لكن يبقى تفسير هذا التغير المدرسة، ودو 
 :مرتبط بعوامل مختلفة نذكر منها

 :العامل الجغرافي 1 -1

يقصد بالعامل الجغرافي مكونات البيئة الطبيعية التي يعيش فيها اإلنسان والتي تشمل الموقع،         
الثروات المعدنية والزراعية، والحيوانية، كل هذه العناصر لها تأثير مباشر والتضاريس، والتربة، والمناخ، و 

على أنشطة أفراد األسر وأي تغير يطرأ على الظروف الجغرافية سيحدث تغّيرات على األسرة، وبالتالي 
شتداد الحرارة أو البرودة في بعض المناطق، سببا  يمكن اعتبار حدوث الزالزل وهبوب األعاصير، وا 

اث تغّيرات في اتجاهات أعضاء األسر الذين يقيمون في هذه المناطق، من ذلك مثال نجد أن للمناخ إلحد
 (11) .أثر في نوع المحاصيل وفي اإلنتاج الصناعي والنشاط التجاري

 :عامل السكان 2 -1

 هناك عدة مؤشرات خاصة بعامل السكان تؤثر على تغير األسرة ومنها كثافة السكان، وحجم        
الجماعات، ومعدالت المواليد، والوفيات، والهجرة الداخلية والخارجية واستحداث مناطق جديدة للعمران، 
والسكن وبنسبة األطفال والشباب وغيرها من المؤشرات التي تؤثر سلبا أو إيجابا على العمل واإلنتاج 

 .وعلى اإلقتصاد بشكل عام

عدد أفراد األسرة في الدول المتخلفة نتيجة اإلقبال على البد من اإلشارة كذلك، إلى أّن كثرة         
الزواج، ومن ثمَّ إرتفاع نسبة الوالدات وانخفاض نسبة الوفيات وما يتطلبه من رعاية غذائية وصحية 
وترفيهية، يتعارض مع مقتضيات الحياة العصرية وارتفاع مستوى المعيشة وكذلك ظروف األم العاملة؛ 

ة مثل الصين تشجع األسر الصينية على عدم كثرة اإلنجاب واإلكتفاء بالطفل لذلك نرى مثال بأن دول
الواحد وذلك نظًرا للنمو الديمغرافي الهائل في هذا البلد، في مقابل ذلك نالحظ أن بعض الدول الغربية 

 .تشجع األسر على اإلنجاب بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في هذه المجتمعات
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 :العامل االقتصادي 1-3

هناك عالقة قوية ومتبادلة بين النظام األسري والنظام االقتصادي، فاألسرة تمد االقتصاد باأليدي         
العاملة وبالمقابل فهي المستهلك األول لما ينتجه النظام االقتصادي من سلع وخدمات، لقد شجع النظام 

اف إلى دورها التقليدي داخل االقتصادي المرأة على الخروج للعمل، وبذلك اكتسبت دوًرا جديًدا يض
المنزل، كما يالحظ أيضا تأثير االقتصاد في األسرة من خالل ارتفاع معدالت الطالق في فترات الكساد، 

 .وارتفاع مستوى حياة األسر خالل فترات الرخاء االقتصادي

بينما يتغلغل ": على األسرة ( من خالل التصنيع)في وصف تأثير االقتصاد ( Good" )قود"يقول         
النسق االقتصادي ويمتد من خالل التصنيع، تتغير أنماط األسرة وتضعف الروابط القرابية الممتدة ونتجه 
نحو بعض أشكال النسق الزواجي الذي يبدأ في الظهور وهذه هي األسرة النواة التي تصبح وحدة قرابية 

 (12)".مستقلة

ريقه مباشرة بعد االستقالل بإعتباره محماًل بالفضائل التصنيع في الجزائر مثال ط  لقد أخذ        
االجتماعية، بهدف الخروج من التبعية والتخلف، وتبعته هجرات واسعة داخلية نحو المدن الكبيرة التي 

وعملية تركيز الصناعة في المدن هذه، أدى إلى . تركزت فيها الصناعة مثل الجزائر، عنابة ووهران
المدينة رغم جهود الدولة آنذاك من خالل إدخال العديد من الخدمات إلى الريف تعميق الهوة بين الريف و 

نشاء القرى الفالحية لكن ذلك لم يمنع من تناقص عدد سكان الريف . واإلهتمام بالقطاع الزراعي وا 
 بمعدالت سريعة، بالمقابل شهدت المدن زيادة كبيرة في الحجم السكاني نظًرا إلزدهار القطاعات الحكومية
الرئيسية كاإلسكان، التجارة، ونمو شبكة الطرقات، وهذا ما كان له انعكاسات سلبية على المجال 
الحضري، فزيادة الطلب على األنشطة والخدمات قد أدت إلى زيادة الطلب على السكن بالمدن، وبالتالي 

ة التي يكتسبها التصنيع فالتصنيع قد كانت له آثاره السلبية على األسرة والمجتمع في الجزائر رغم األهمي
 .مبدئيا في كل دول العالم

 :العامل التكنولوجي  6 - 1

يقصد بمفهوم التكنولوجيا فن اإلنتاج الحديث، فهي تمثل تلك األساليب والوسائل الحديثة         
المستخدمة في المشروعات االقتصادية، واالجتماعية، الهدف من وجودها هو توفير الجهد العضلي 

 .اني لدى مباشرته لعمله وبالتالي تتيح له وقت فراغ أطول، ومستوى معيشي أفضلوالجسم

مستوى بناء األسرة، ومستوى : أما تأثير العامل التكنولوجي على األسرة فهو يظهر على مستويين        
 .وظيفتها
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النقصان مع ما  من حيث بناء األسرة يالحظ أن األسر التي تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة يميل حجمها إلى
يصحبه من انتشار تشكل األسرة النواة أو الزواجية، أما بالنسبة للوظائف فيالحظ أنها تقلصت بشكل 
كبير، حيث لم يبق من وظائف األسرة التقليدية إال القليل، ولعل أهمها هي وظيفة اإلنجاب والتنشئة 

 .االجتماعية

 :العامل اإليديولوجي  1 -.

هي ذلك النظام الفكري والعاطفي الذي يعبر عن مواقف األفراد من العالم والمجتمع  اإليديولوجيا        
واإلنسان، لقد كان لمفهوم األيديولوجيا تأثير على تغّير األسرة من خالل ارتفاع مستوى رعاية األطفال في 

لحصول عليها المجتمعات الحديثة، لقد أصبحوا يحصلون على رعاية فائقة وخدمات كثيرة لم يتيسر لهم ا
من قبل، ويمكن تفسير ارتفاع رعاية األطفال حاليا بنقص عددهم في األسرة نتيجة فعالية وسائل تنظيم 

 .األسرة في بعض المجتمعات المزدحمة بالسكان، واتجاه المرأة إلى التقليل من اإلنجاب
 :النظريات المفسرة للتغير االجتماعي لألسرة  -2

أوروبا وأمريكا لألسرة إلى ظهور عدة نظريات سوسيولوجية، حاولت تفسير  أدت التغيرات التي حدثت في
هذا التحول الذي وقع لألسرة من خالل تحليل آليات ودوافع هذا التغير، وسوف نكتفي بعرض أهم ثالثة 

 .النظرية التطورية، نظرية الصراع، النظرية البنيوية الوظيفية: نظريات وهي

 :النظرية التطورية 1 -2 

الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين اهتمت هذه النظرية بالتغيرات الدائمة التي تطرأ  في
على األسرة على مدى حياتها، مفسرة ذلك بديناميكيات التفاعالت في نظام األسرة، وقد نوهت هذه 

شئة عن القوى النظرية بتأثير البيئة االجتماعية باعتبار أن العوامل الخارجية تؤثر في التغيرات النا
الداخلية، فمثال أخذ الركود االقتصادي أهميته من حيث تعديله دور التنقالت المعتادة في األسرة وكذا 

ل الزوجة األم العودة إلى العمل وكذلك استقالل األوالد في فترة مبكرة من حياتهم  (31) .تعجُّ

ووالدة أطفال أو نموهم  فنظرية التطور تعتبر أن األحداث الديمغرافية في األسرة من زواج
ومرورهم بمراحل العمر المختلفة وتقدم الزوجين في العمر، تعتبر هذه األحداث بمثابة القوى السياسية 
الدينامية التي تحدث التغير االجتماعي على األسرة وتؤثر بذلك في بنية األسرة ووظائفها، لكن ما يؤاخذ 

ناس يتزوجون وينجبون أطفااًل ويظلون معا حتى الموت، على هذه النظرية هو كونها سلمت جداًل بأن ال
وهو األمر الذي ال يحدث دائما، حيث أصبحت نسب الطالق مثال في ارتفاع مستمر، وهذا ما جعل هذه 

 .النظرية ال تال ئم كلية االتجاهات الحديثة في هذا المجال

 :نظرية الصراع  2 -2
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تتميز بتضارب المصالح الفردية،  -بشكلها العام -تعتبر نظرية الصراع أّن الحياة االجتماعية
والتغيرات ما هي إال النتيجة الحتمية لهذه الصراعات التي تدمر التوازن القديم وتنتج توازنات جديدة 
ينكشف فيها في الحال بذور خالفات قوية، فبنيان األسرة الصغيرة يخلق ظروًفا خاصة لتصادم مصالح 

الداخلية تعكس التناقضات األساسية في البنيان االجتماعي الكبير، فخالف أفرادها، غير أّن الصراعات 
الزواج ينسب دائما إلى توزيع الموارد وعبء العمل وممارسة السلطة في األسرة، ولكنها تعكس في الحقيقة 
رة الظروف االجتماعية الكبرى التي كان لها تأثير كبير على األسرة وعلى عالقات األفراد داخلها؛ وبصو 

العامل األول هو : مختصرة، فإن نظرية الصراع ترجع التغيرات التي حدثت في األسرة إلى ثالثة عوامل
فروابط السلطة المتغيرة، واألنماط  التحوالت االجتماعية الكبرى حيث انعكس على األسرة ووظائفها، 

غير معالم األسرة؛ أما العامل الجديدة لتوزيع المنتجات، والحركات االجتماعية الكبيرة يمكنها كلها أن ت
الثاني، فيتمثل في كون التحضر اإلجباري والهجرة من الريف إلى المدينة، أدى إلى حدوث تغيرات هامة 
في حياة الكثير من األسر، بفعل هجرة أعداد هائلة من العمالة غير المهرة، وخاصة غير المرتبطين 

إلقامة في ظروف معيشية مختلفة، حيث لم تجد نسبة بأرضهم من سكان الريف، إلى المصانع الجديدة وا
كبيرة منهم المساكن القريبة من مواقع العمل، ولهذا أدى هذا األمر بال شك إلى ضياع الوقت في وسائل 
المواصالت البطيئة، مما أدى بدوره إلى انكماش الوقت الذي كان مخصًصا للحياة األسرية؛ بالنسبة 

لزيادة الحادة في النشاط االقتصادي الذي تزاوله النساء حيث توزع اهتمامهن للعامل الثالث فهو مرتبط با
 (14).بين األسرة والعمل وهو ما أثر سلبا على الحياة األسرية

 :النظرية البنيوية الوظيفية 3 -3 

أن األسرة تعمل دائما على ترسيخ وضع متوازن ومنسجم كتعويض عن " تالكون بارسونز"يرى 
وترات الخارجية، ذلك أن التوازن بمثابة الطبيعة المركزية لألسرة واإلستقرار في بنية األسرة، التأثيرات والت

هي بمثابة نظام ( T. parsons" )بارسونز"وهو المهمة الرئيسية للزوج والزوجة األم، فاألسرة بالنسبة لـ 
ن األسرة بإعتبارها نظاًما تندمج فيه نظم فرعية ال يتسنى فهمها دون الرجوع إلى النظام الشامل، حيث أ

إن التأثيرات التي تحدث في . فرعًيا معرضة لضغوط من ناحية التغيرات التي تطرأ على المجتمع الكبير
ولعل أهم إسهام للنظرية البنيوية الوظيفية، . األسرة هي انعكاسات للظروف الجديدة والقيم الثقافية الجديدة

ي البد أن يكون من خالل تحليلنا لدور المعايير والقيم في هو تأكيدها على أن فهم السلوك اإلنسان
 .األفعال، وهذا ما يساعدنا على فهم صراع القيم والمعايير إبان التغيرات االجتماعية الكبرى

وفي األخير يمكن القول أّن هذه النظريات الثالثة السالفة الذكر رغم إسهاماتها في تفسير 
على األسرة في المجال الحضري تبقى غير كافية، لذلك يتعين علينا التغيرات االجتماعية التي طرأت 

البحث عن نموذج متعدد األبعاد يأخذ في اإلعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، 
دة فالتغيرات األسرية مرجعها األساسي العوامل الثقافية، فالشباب حاليا لديه تفكير جديد يعكس القيم الجدي

 .المكتسبة حيث النزعة التحررية ورفض التقاليد
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 :آثار التغير االجتماعي على األسرة والفرد في المدينة/ ثالثا

 :آثار التغير االجتماعي على األسرة -1

لم تسلم األسرة من التغيرات االجتماعية، الثقافية واالقتصادية الشاملة، التي شهدها المجتمع         
 :التصنيع والتحّضر والتحديث، فأحدثت فيها تغيرات كبيرة، يمكن حصر أهمها فيما يليالحديث نتيجة 
ما يميز األسرة الحديثة اآلن هو تحّولها المستمر من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة أو       -1.1

زواجية، إلى درجة أننا ال نكاد نعثر على أسرة ممتدة في الدول المتقدمة وخاصة في المدينة، 
ن تفسير ذلك بمجموعة من العوامل أهمها يتمثل في تعقد الحياة االجتماعية واالقتصادية، ويمك

وطبيعة العمل وخاصة العمل الصناعي، وظهور المسؤولية الفردية، ونمو حركة التعليم، وظهور 
عادة نظام التقويم االجتماعي لتقوم على أساس التعليم والقدرات  العالقات الرسمية والتعاقدية، وا 
الشخصية، واإلنجاز والجهد الفردي وليس على أساس الحسب والنسب أو االنتماءات العشائرية 
واألسرية، ومن المتوقع أن تتالشى األسرة الممتدة كلية نتيجة استفحال الظروف المادية 

 (15).والتكنولوجية المعقدة التي ال تتالءم مع طبيعتها
سرة الممتدة انفصال كامل بين أسرتي التوجيه نتج عن التحوالت التي حدثت لأل      -2.1

واإلنجاب، ألن الفرد حين يتزوج وينفصل عن أسرته يكون أسرة زواجية خاصة به، عكس ما 
يحدث في األسرة الممتدة حيث يصبح والء الفرد متعدًدا بين األسرة الصغيرة واألسرة الممتدة 

 .وكذلك األمر بالنسبة للوالء
ة الحديثة أكثر ميال الستعمال وسائل تحديد النسل رغبة منها في تقليل أصبحت األسر       -3.1

عدد أطفالها، وذلك لظروفها االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي ال تسمح لها بإنجاب األطفال 
 .الكثر

ساهم ما بات يعرف باإلنقالب النسوي المتمثل في حصول المرأة على ثالثة إنجازات،       -4.1
حصول المرأة على حريتها، إضافة إلى إستفادتها من الحق في التعليم وكذا تشغيلها في  تجّسدت في

مختلف األعمال والوظائف التي كانت حكًرا على الرجال، ومما ال شك فيه أن تعليم المرأة هو الذي 
رة أوجد وعًيا واضًحا لدى المرأة بذاتها ومركزها ومكانتها، ودورها في المجتمع عامة، وفي األس

 .خاصة
ذكرنا سابقا، بأن األسرة كانت تقوم بوظائف عديدة منها االجتماعية واالقتصادية والتعليمية، 
غير أنه بفعل تأثير عمليات التحضر والتصنيع والتحديث ضاقت وظائف األسرة، بحيث 

ظهرت مؤسسات جديدة حلت محلها وأصبحت تتولى كثير من الشؤون االقتصادية والتشريعية 
 .والدينية، التي كانت تؤديها من قبل وبذلك لم يبق لها إال وظيفتي التناسل والتنشئة االجتماعية

(16)  
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ساهم التصنيع والتحديث في تفكك العالقات القرابية وضعفها ويرجع ذلك، إلى أسباب منها       -6.1
عليمية، وتعقد الحياة وزيادة اإلنتقال الجغرافي واالجتماعي، وتباين المهن والمستويات االقتصادية والت

مشكالتها االجتماعية والحضرية، كما ينتج انفصال أسرتي التوجيه واإلنجاب استقالل الزوجين 
 .بشؤونهما الخاصة وتحررهما من الضوابط غير الرسمية التي يفرضها األقارب

ديكتاتورية، لكن مع كانت طريقة تسيير شؤون األسرة من قبل اآلباء تعتمد على التسلط و ال      -5.1
التغيرات التي طرأت بفعل حركة التعليم واالتصال داخل المجتمع، ظهرت لدى األبناء مجموعة من 
األفكار والقيم تختلف عن تلك التي حصل عليها اآلباء في ظل ظروف متغيرة، وهذا ما أحدث تغيًرا 

التي تحولت من عالقة خضوع في طبيعة العالقة بين اآلباء واألبناء، وبين اآلباء واألمهات، و 
وسيادة، إلى عالقة حوار وتفاهم، ومنه ظهور النموذج التحرري أو الديمقراطي في األسرة محل 

 .النموذج التسلطي القمعي
تميل األسر حاليا إلى السكن في بيوت مستقلة تتناسب مع أوضاعها االجتماعية  -1.1

 .واالقتصادية و القريبة من أماكن العمل
حت األسرة في المدينة حاليا تفضل تطبيق األساليب الحديثة في التربية، مع اختفاء أصب -9.1

 .التعارض في تربية األطفال بين الزوج والزوجة

 :آثار التغير االجتماعي على الفرد -2
ارتفاع سن الزواج عند الجنسين بسبب التحاق الذكور واإلناث بمختلف المراحل التعليمية،  -1.2

 .لحياة االجتماعية واالقتصاديةوكذلك تطور ا
أصبح للفرد الحرية الكاملة في اختيار شريك حياته خاصة عند اإلناث، وهي ظاهرة لم تكن  -2.2

موجودة من قبل، وشيوع أسلوب الزواج الخارجي وذلك بإختيار الزوجة من فئات اجتماعية ال ترتبط 
 .بالضرورة برباط الدم

اإلنقراض، وشيوع النظام األحادي للزواج بسبب غالء المعيشة ميل نظام تعدد الزوجات إلى  -3.2
 .من جهة، وأزمة السكن من جهة أخرى

أدى التحول الذي حدث في بناء األسرة، إلى تحرر الشباب من كثير من الضوابط،  -4.2
والضغوط التقليدية، فالشاب الذي تتاح له فرصة متقدمة من التعليم، ودرجة من اإلستقالل 

ي نتيجة حصوله على دخل ثابت من عمله، وعلى مركز اجتماعي في ظل نظام التقويم االقتصاد
االجتماعي المتغير يفوق الذي حصل عليه آباؤه، هذا الشاب يصبح بال شك أكثر تحرًرا واستقالال 

 .عن أسرته بالمقارنة بالشاب الريفي الذي نشأ في ظل األسرة الممتدة

كبير في المراكز التي يشغلها   ة األسرة بالمجال الحضري، تغيرمن التغيرات التي طرأت على تركيب
كبار السن في األسرة، فمن المعروف أن كبار السن يحتلون مركزا أساسيا في المجتمعات التقليدية، 

وغالبا ما تكون منهم الرئاسة األسرية والسياسية، والدينية والقيادة االجتماعية، وقيادة الرأي، ويرجع ذلك 
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التقدم في السن يعد المصدر األساسي للخبرة والدراية، إلى جانب ما يتضمنه السن من وقار  إلى أن
واحترام، اال أن هذه األمور تتغير مع تحول المجتمع نحو التقدم االقتصادي والثقافي، حيث يفقد كبار 

اعي ليقوم على السن ما يتمتعون به من مركز وهيبة بعد انتشار التعليم، وتغير نظام التقويم االجتم
أساس اإلنجاز وما يحتله الشخص من مكانة مهنية وتعليمية وما يقدمه لمجتمعه من نفع، إاّل أن كبار 

:السن ال يتخّلون عن مواقعهم بسهولة لسببين أساسيين وهما  

 .تنتمي إلى الماضي  إن أمجادهم       -
 .رةوالقيم، والمواقف المتغي  صعوبة التوافق مع األوضاع       -

 خاتمة 

أن األسرة باعتبارها جزءا من النسق العام وهو المجتمع ككل،   من خالل هذه الدراسة، نستنتج          
تأثرت بمختلف العوامل التي أثرت بدورها على هذا النسق الكلي، و من بينها العامل التكنولوجي و 

كلها عوامل أدت إلى تغيرات  العامل المتعلق بالكثافة السكانية و الموقع الجغرافي و  االقتصادي و كذلك
عديدة مست اآلسرة و الفرد على السواء، فبرز شكل جديد من األسر وهي األسرة النواة، التي أصبحت 
السمة الغالبة التي تميز المجتمعات الحديثة خاصة في المجال الحضري؛ و قد نتج عن ذلك، تخلي 

ها سالفا، أما ما تعلق بآثار هذه التغيرات فقد األسرة عن كثير من الوظائف التقليدية التي كانت تقوم ب
تجلت في تفكك العالقات القرابية و التغير في طبيعة العالقات بين األبناء واآلباء، وظهور وسائل تحديد 
النسل وارتفاع سن الزواج وشيوع النظام األحادي للزواج بدل تعدد الزوجات بفعل الصعوبات المعيشية و 

نذكر في األخير أن . ول المرأة على الحق في التعليم والشغل ومزيد من الحريةأزمة السكن، وكذلك حص
بعض العلماء اعتقدوا أن التغيرات التي طرأت على األسرة المشار إليها سالفا، ستؤدي إلى زوال األسرة 

ا بالمفهوم الكالسيكي، في حين أن البعض األخر من العلماء اعتقد أن األسرة ال يمكن أن تزول ألنه
تملك استعدادات ذاتية تجعلها قادرة على التكيف مع مختلف التغيرات، وهو الرأي الذي نراه يتماشى مع 

. طبيعة وجوهر األسرة مثلما يؤكده التاريخ   
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 (.األصالة والمعاصرة سؤال)األسرة وصراع القيم الثقافية في ظل العولمة 

 جامعة مستغانم/  لودفالق شبرة مي . أ
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العنوان البارز و الفكرة األساسية للفترة الراهنة « صدام الحضارات؟» تشكل مقوالت صاموئيل هنتغتن 
مختلفة متصارعة  بلدان إلىيرفض تقسيم العالم ، هذا االخير الذي " ما بعد الحداثة" التي اعقبت فترة 

هو صراع ثقافي  -المفروض  –على أساس صناعي أو سياسي أو اقتصادي ،بل أن الصراع اليوم 
يتجلى لنا من خالل وجود هويات ثقافية متعددة و مختلفة وهو األمر الذي يؤجج ذلك الصراع بين القيم 

 .الثقافية المتمثلة في السلوك و التفكير و غيرها

فية هو الوجه اآلخر لعنف تمارسه علينا العولمة قصد تنميط  سلوكيات المجتمعات إن صراع القيم الثقا
وثقافاتهم  الخاصة وجعلها سلوكات وثقافات خاصة مفروضة،هذا ما خلق أزمة هوية كبيرة تتمثل في 

و يعتبر الوجود .عملية بحث تلك المجتمعات عن أصولها و جذورها،وخصوصا في المجتمعات العربية
 .سببا مباشرا في الوجود التاريخي و الجغرافيالثقافي 

و في ظل هذا الوضع المتأزم الذي تعيشه األسرة من أجل المحافظة على هويتها بين العودة إلى أصلها 
 او مواكبة الركب التاريخي و العلمي يطرح سؤال دور األسرة داخل صراع القيم الثقافية في ظل العولمة

التحديات التي تواجه الهوية الثقافية في زمن العولمة الذي بدأت فيه األسرة تفقد و ما السبيل إلى مواجهة 
دورها بعدما تعددت المجاالت االجتماعية التي تنافسها سواء الواقعية منها أو االفتراضية ، هذا األخيرة 

تميز بحرية ال التي أصبحت اآلمر الناهي لألفراد و توجهاتهم،والسبب في ذلك هو المناخ الذي توفره الم
ومن هذا كانت مداخلتي محاولة مني .محدودة على حساب التخلي عن كثير من القيم الثقافية األصيلة

 .لطرق أبواب دور األسرة في ظل هذا الصراع الثقافي الخطير في زمن العولمة

 نص المداخلة
 :مقــــدمة 

يقوده دستور يحمل العولمة معتقدا يعيش العالم العربي عموما والجزائري خصوصا اليوم واقعا صعبا، 
د من يالعد عن الهوية و القيم األصلية شعارا، لذلك كانت جل الدراسات العربية تتمحور حول والتخلي

ث،الجمود يد، المحافظة والتحديد والتجديالتقل :يصب معناها في اتجاه واحددة يات عدين ثنائيب الصراعات
وأصبحت إشكالية الفكر د، يم والجديواآلخر، المحلي والعالمي، القداألنا  ،ةية والتقدميوالتحرر، الرجع

 .العربي اإلسالمي هي األصالة والحداثة

تلك الدراسات التي تسعى إلنتاج هوية فردية وجماعية لفكر عربي إسالمي يعيش ضعفا وتخلفا وتراجعا 
داخل الهوية الواحدة، وهو األمر رهيبا عن قيمه وثقافته، متجليا في وجود هويات ثقافية متعددة ومختلفة 

 .الذي يؤجج ذلك الصراع بين القيم الثقافية المتمثلة في السلوك والتفكير وغيرها
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إن صراع القيم الثقافية هو الوجه اآلخر لعنف تمارسه علينا العولمة قصد تنميط  سلوكيات المجتمعات 
ما خلق أزمة هوية كبيرة تتمثل في وثقافاتهم  الخاصة وجعلها سلوكات وثقافات خاصة مفروضة،هذا 

 .عملية بحث تلك المجتمعات عن أصولها و جذورها، خصوصا في المجتمعات العربية

عالم واقعي :إن التحدي القيمي الذي تواجهه األسرة الجزائرية جعلها حبيسة التفكير واألسر بين عالمين
إجتماعي حديث، دائمة البحث عن الطريقة مجال إجتماعي تقليدي ومجال : وعالم إفتارضي وبين مجالين

 .في ظل هذا وضع متأزمالهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري  المثلى التي تنتج بها

وهو ، المجاالت االجتماعية االفتراضيةو في هذه الورقة سنحاول التطرق إلشكالية الهوية في زمن 
فما السبيل إلى .ع الجزائريمالنتاج تلك الهوية التي تميز المجتالتحدي تواجهه األسرة الجزائرية في سعيها 

مواجهة تلك التحديات في زمن بدأت فيه األسرة تفقد دورها بعدما تعددت المجاالت االجتماعية الحديثة، 
 .هذه األخيرة التي أصبحت اآلمر الناهي لألفراد و توجهاتهم

 .المجال اإلجتماعي الواقعي واإلفتراضي  .العولمة  .الصراع  .القيم  .الهوية : الكلمات المفتاحية 

 :الهويـة و القيــم * 

أن خلق  منذمن المفاهيم التي ارتبطت بالوجود البشري   (الثقافة )و  ( القيم )و (الهوية)تعتبر كل من 
 .(  *) اإلنسان أي خلق آدم 

إن القيم وما تؤديه من مهام خطيرة هو ما جعل المجتمعات تشعر بالذي يجمعها مع بعضها ويوحدها في  
وعاء واحد، فتميزت كل فئة أو جماعة أو أمة عن غيرها وفرضت وجودها وبالتالي هويتها التي ستحفظ 

عل العولمة حجة لها قيمها وانتماءها وثقافتها، خصوصا ونحن في زمن حذف من معجمه فكرة الحدود وج
وبينة على أكبر عملية مزج للثقافات والمعتقدات واللغات من أجل غاية واحدة هي فرض هويات معينة 

فالقيم فهي تشكل الوجه الخفي على حساب هويات أخرى لم تصمد أمام قوة وجبروت ذلك الوافد الغربي، 
هوية وتماسكها، فوحدة القيم هي ما للتجربة اإلنسانية من خالل تنظيم السلوك والمحافظة على وحدة ال

 .يقوم الوحدة اإلجتماعية

فقد تّم   (هو )المركب من تكرار (هو هوـ ال )أما مصطلح . الهوية في اللغة مشتقة من الضمير هو 
كون به الشيء هـو يإلى ما  » ةير مفهوم الهو يشيو  ، )اإلتحاد بالذات (أل ومعناه  ـوضعه كاسم معّرف ب

ر الجمعي ألي تكتل يره، فهو وعاء الضميزه عن غييوتحققه في ذاته وتم تشخصه ثيهـو، أي من ح
 الجماعة ف وعييم وعادات ومقومات تكيمله من قيشر في نفس اآلن، بما يومحتوى لهذا الضم بشري،

ة يجاء في معجم العلوم االجتماعكما  .( 2)  « انهاياة داخل نطاق الحفاظ على كيوارادتها في الوجود والح
 ة العامةيمن خالل مقارنة حالته بالخصائص االجتماع ة للفرديزات الشخصيد الممية هي تحديالهو  » أن
هي تصغير كلمة : بئر بعيدة المهواة، وقيل »: وردست كلمة هوية في معاجم اللغة بمعنىلقد و (   2)  «
 . (  3) «  كل وهدة عميقة ، وهي(هوة)
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)  « ذاتـال دةـوح أيضاً  وُتسمَّى غيره، عن تميزه حيث من الشيء قةـحقي تعني »: الفلسفي المعنىـب والهوية
 علم فالسفة بعض يسميها و ،هويته هي االنسان فذات ،بالهوية الفالسفة يسميه ما هي الذات أن أي ،( 4

 الهوية › تيرنر جون‹  و› تاشفيل هنري‹  االجتماعي النفس علم في نجليزياناإل باحثانال أمثال اإلجتماع
 التي والمكبادئ والمثل والقيم والخصوصية الذاتية تلك هي فالهوية .اإلجتماعية الهوية مكان الشخصية

 وتاريخه ثقافته و لغته و الفرد عقيدة:هي الهوية وبالتالي )المجتمع( الجماعية أو الفردية الشخصية تشيد
 .األمة هوية هي تلك كذلك و حضاري موروث من يحمله ما بكل

 :صــراع القـيم الثقـافية  *

اإلطار العام للمبادئ القيمية عند   Alex Mucchielliتشكل الثقافة كما يعتقد اليكس ميكشيللي   »
أي أن القيم في مجموعها هي  العناصر واألجزاء التي تشكل لنا تلك الثقافة التي  .(  0)  «أفراد المجتمع

ومن هذا التعريف تظهر لنا العالقة التي تجمع بين الثقافة والقيم وهي . تميز كل مجتمع و هي روح ثقافته
 . عالقة الشكل بالمضمون

من أزمة هوية تعتبر هي  -كغيره من مجتمعات األمة العربية اإلسالمية  -يعاني المجتمع الجزائري 
اإلشكالية األساسية التي أصبحت تميز فكر هذه األمة منذ أن ظهر اتجاه جديد يدعو إلى التحرر 
والتخلص من كل قيود المقدس والماضي وكل القيم التي تمثل تلك الهوية، لتتحول هذه الفكرة إلى أخطر 

ه المجتمع الجزائري و هو التحدي القيمي الذي يتجلى في التفريط الواضح في الجوانب تحدي يواجه
 .الثقافية و األخالقية

ولما كان التواصل بكل أنواعه عموما والثقافي منه خصوصا حتميا بين كل المجتمعات، تمت عملية مزج 
 : ية صغيرة،هذا ما نتج عنهللثقافات المختلفة، وذلك بعدما تحول العالم من عالم رحب إلى مجرد قر 

دخلت البيوت وأملت على السامع والمشاهد ما  )...إذاعة، تلفزيون وفضائيات، أنترنت(تقافة عصرية 
تنشره من قيم جديدة مختلطة خادعة تدعوا إلى الهروب من الواقع إلى عالم األوهام وتدعوا إلى الضياع 

 »:وفي هذا تقول الدكتورة ملكة أبيض. ضعيفة والفقيرةمستغلة الظروف القاهرة التي تعيشها المجتمعات ال
. العربي بالتمزق ألنه اصبح يعيش في عالمين كالهما غريب عنه تكمن االزمة القيمية في شعور الفرد

الصناعية الحديثة التي تشعره في كل  حاجاته وعالم الثقافة ضمنالثقافة التقليدية التي التستطيع أن ت عالم
 .  ( 3)  «دون ان يسهم في بنائها  ألنه يستهلك منتجاتهالحظة بالنقص 

فنجد من جهة الثقافة التقليدية ذلك التناقض الصارخ الذي أصبح يميز مجتمعنا، فإلى جانب القانون نجد 
لى جانب العدل نجد الظلم  لى جانب اإلحترام نجد التعدي وا  لى جانب التسامح نجد العنف وا  الالقانون وا 

وانب الحياة اليومية، أما الثقافة الحديثة والمعاصرة فما يميزها هو إعطاء حرية طاغية وهكذا في كل ج
للعقل وللغرائز حتى جعلت من اإلنسان شبيها بالحيوان،ليصبح الفرد يعيش إزدواجية وتناقض في حياته 

هي تتجلى في الثقافة العربيه و  االزدواجيه تسيطر على مختلف جوانب »: بين العقل و الالعقل و أن هذه
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بين القيم السلفية والقيم المستقبلية، بين قيم العقل  اإلنسانية، القيم القدرية وقيم اإلرادة" التعارض بين 
بين القيم الجمعية والقيم الفردية  ، القلب، بين قيم المضمون وقيم الشكل، بين قيم اإلنغالق وقيم االنفتا وقيم

 .(  7)  «العموديه والقيم األفقيه بين قيم العداله وقيم الرحمه والتسامح  بين قيم الطاعة والتمرد بين القيم

ختيارنين ال يعرف أيهما يصلح مقوما  هذا ما يجعل الفرد تائها ضاال بين طريقين ومجالين وتوجهين وا 
لهويته، وبأي قيم يتقيد حتى أضحى العربي عموما والجزائري خصوصا يعيش حالة إغتراب شديدة ليس 

نما حتى مع نفسه من خالل إستسالمه لواقع مفروض عليه فرضا، فـ مع قو  الفرد  »مه أو مجتمعه فقط، وا 
جانب النماذج الحضارية،  يكف عن أن يصبح نفسه وذلك ألنه يعتنق نوعا من الشخصية المقدم له من

 .(  2)  «إنه يصبح كما يريد له اآلخرون وكما يتوقعون منه 

سياسيا أو اقتصاديا أو إجتماعيا، بل هو صراع ثقافي قيمي فرضه الغرب إن صراع اليوم ليس صراعا 
من العولمة إلى الحداثة إلى الديمقراطية، وانتقلت ثقافتنا في تكوينها من : وأعلنه تحت عديد المسميات

جة تكاد القيم األصيلة التقليدية إلى خليطا من القيم بين التقيليدية والعصرية إلى أن طغت القيم الحديثة لدر 
 .تنعدم قيمنا التي تميز هويتنا وديننا وثقافتنا وانتماؤنا العربي اإلسالمي 

في مقابل تقديسه  سعيا منه في الثورة على الماضي )الحداثة  (لقد قدم ذلك اإلتجاه مشروعه الالبريء  
ليصبح المجتمع العربي (   3)  «فالحداثة تمثل أولوية الذات وانتصارها »للعقل وتحريره من أغالل الدين،

عبارة عن صورة كبيرة لـ صراع القيم و هي المرحلة اإلنتقالية التي عرفتها المجتمعات العربية عموما 
والجزائري خصوصا حينما فرض علينا العصر الجديد، وسائل اإلتصال الحديثة ومن خاللها فوضى في 

 .ن المستقبلالفهم و شتات في الرؤية وحالة من التردد والتيه والخوف م

و هذا ما يظهر على أهم مؤسسة اجتماعية تقليدية كانت من قبل، مصدر القيم اإلنسانية واألساس الذي 
 التماسك االجتماعي من خالل مجابهتها لكل تتأسس عليه هويتنا العربية اإلسالمية و كانت صمام أمان 

لتي تعرضت إلعتداء واغتصاب بشكل رهيب ، وا)األسرة  (، إنها الداخلية والعوائق   الخارجية المؤثرات 
فمن : على مفاهيمها وقيمها وهويتها، ذلك اإلعتداء الذي جعلها تتخبط في أصعب المشاكل وأخطرها

الطالق والخلع و كثرة جنوح األحداث ومظاهر اإلنحراف واإلنتحار والعنف العائلي إلى جرائم الشرف 
و أضحى مصير األسرة بين يدي دور .رق المحاكم يومياوالتفكك األسري وغيرها وأصبحت األسر ال تفا

 .   الحضانة و دور العجزة

إن المجال اإلجتماعي الحديث، اإلفتراضي في حقيقته جعل الكثير منا ينقلب على كل مقوماته و قيمه 
اإلنسانية بحجة المجون وقلة األدب واإلنفالت من القيم  الثقافية والدينية و يفتي بجواز العنف والتطرف و

 .اإلنفتاح الثقافي واإلجتماعي، حتى أصبح المتمسك بدينه وأخالقه يصنف رجعيا متخلفا متطرفا معقدا 

 :المجاالت اإلجتماعية الحديثة و أثـرها على الهوية * 
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لقد عرفت وتيرة تقدم التكونولوجيا في مجال اإلتصال و اللتقنية تصاعدا مذهال إبتداءا من نهاية العقد 
األخير من القرن الماضي و بداية القرن الحالي، فكان تغيرا كبيرا أثر على الحياة البشرية في جميع 

 نواحيها و أحدث خلال في مفهوم ومعنى و شكل الهوية التي تمثل صورة أي مجتمع و تميزه عن غيره

رة التي تؤدي وتعصف تلكم هي أزمة القيم، والتي تعني أزمة وجود بين اإلنسان و شروط وجوده،هذه االخي
بوحدة شخصية اإلنسان و تكاملها على المستويين الفردي والجماعي، تلك األزمة التي تجلت في تدهور 

 .وانهيار و تصدع أخالقي وثقافي واجتماعي و سياسي واقتصادي

  -في الجزائر –ونطالقا من هذا الوضع كانت لنا بعض الوقفات مع أهم المجاالت اإلجتماعية الحديثة 
التي أتت على القيم الثقافية التقليدية األصيلة والتي يدعيها الغرب نفسه من خالل مشاريعه المدمرة لكل 

و كيف تؤثر تلك المجاالت اإلفتراضية في الهوية الجزائرية . من يخالف و يعارض معتقداته ورغباته
 .الجزائريخصوصا و العربية عموما انطالقا من التغييرات الجذرية يعرفها المجتمع 

 :العـــولمة / أ 

 تتقارب التعريفات ،لكن العولمة لمفهوم موحد واحد تعريف على والباحثين والمفكرين العلماء يستقر لم
عطائها واحدة وحدة في األشياء توحيد خالل من العالمية معاني حول وتجتمع  لغاءا  و  العالمية صفة وا 
 من تنبع العولمة وتطبيقات نظريات جميع أن نجد التدقيق عند لكن » و المجتمعات بين فوارقال جميع
 األمية في العالية المعدالت ذات المتخلفة الدول عالم:  قسمين إلى العالم تقسيم على القائمة فلسفتها
 العالمية والمؤسسات الضخمة األموال ورؤوس العمالقة الشركات ذو الكبرى القوى وعالم .والمرض والفقر

 ألنها ) األمركة (ب الكثير يسميها ومنه ، أ.م.الو بقيادة الغرب يريدها التي المساعي وهي  ( 10)  «
 هو كما وهي الحياة، مجاالت كل في توجهاته و قيمه و ثقافته خالل من االمريكي الغربي النموذج تفرض

 فهي بكثير أبعد هي ،بلفحسب واالقتصاد بالسياسة وتحكم وهيمنة سيطرة مجرد ليست للعالم مكشوف
 منظومات أو وأنماط السلوك من نموذج فرض قصد الوطنية قوميتهم و هويتهم و الشعوب ثقافاتل تمتد
 إن »:  قال حين صراحة بوش جورج األمريكي الرئيس اعلنه ما هذا و والتدبير العيش وطرائق القيم من

 11)  « األمريكي والسلوك العيش وأنماط األمريكية القيم انتشار سيشهد والعشرين الواحد القرن  القادم القرن

) . 
 رهيب بشكل أثرت والتي البشريةن عرفتها التي والمشاريع التاريخية المراحل اخطر تعتبر فالعولمة ومنه
 .والمجتمع األسرة و الفرد مستوى على اإلنسانية القيم المنظومة على
 :العلم مجال ففي
 قيمه من كثير عن التخلي بالتالي و لإلنسان الدينية و الروحية بالجوانب المساس إلى العولمة أدت 

 واإلنحالل الطغيان هذا متجليا أحمر خطا العلم تجعل غربية لرغبات تنفيذا عليها والدوس بل واخالقه،
 والهاتف األرحام وكراء البكارة ترقيع وعمليات البشرية باألعضاء والتجارة  اإلستنساخ عمليات: في
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 إنسانيته مست بل وكرامته، وقيمه وأخالقه وعقله ونسله اإلنسان شرف مست أمور وهي...المحمول
 .وجوده و انتماءه تحفظ قيم و هوية بال اإلنسان فأصبح. الحيوان مثل وجعلته
 : المـال و اإلقتصـاد مجال وفي
ومن أدق تجلياته ما أضحى يعرف بالخوصصة أو الخصخصة، وهي من أشد الخصوم المفترضين  »

وهي التهديد والخطر الذي أضحى يعصف بالخدمات الجماعية المشتركة مما . (  22)  «لمنظومة القيم 
يجعل اإلنسان يستغني عن غيره وبالتالي عن كثير من قيمه خصوصا في الجانب الروحي من إنسانيته 
في حين أن العالقة بين البشر مبنية على تلك الحصيلة المعرفية والثقافية والمنفعية والقيمية المشتركة 

 .  والتي تظهر في ثنائية األنا واآلخر، فكل واحد لن يعي ذاته و وجوده إلى من خالل اآلخر

 : اإلتصـال و اإلعـالم مجال وفي
لقد أصبح اإلعلالم و اإلتصال سحرا يجذب العقول بما ينشره  و ينتجه من قيم وثقافات ومعتقدات خطيرة 

إن درجة التطور التي وصل إليها هذا المجال جعلته . لم يتمكن الجزائري من معارضتها أو تمحيصها
لعنف والرذيلة والمجون من يخترق كل الحواجز النفسية و األسرية و القيمية و الدينية، فنشر قلة األدب وا

خالل إشهاراته وافالمه و باع المراة التي تعتبر أساس األسرة بثمن بخس حينما جعلها صورة لفساده و 
تجاوز الحدود وتخطى   اليوم فاإلعالم » .منتوجاته، مستغال ظروف شباب االمة العربية عموما الصعبة 

  (  23)  « ي والتفاوت المجالي بين المدينة والقريةالمسافات، بل قفز حتى على شروط الواقع االجتماع

من مضامين مختلفة  هقدمت تلك الوسائل التي تزداد خطورتها على الواقع الجزائري يوما بعد انطالقا مما
االنترنت، وما تقدمه الصحافة والسينما، وكذلك ما تعكسه  شبكةفي الفضائيات العربية واألجنبية، وعلى 

هذا اإلعالم الذي  ،وسائل اإلعالم الغربية من صور مشوهة وسلبية عن واقع اإلنسان العربي ومجتمعه
وفي طمس الهويات الوطنية والحقائق  في صرف أنظار الناس عن صميم المشكالت قدرته الفائقة ظهرت

فأصبح الجزائري يحاكي و ينافس .وتزيينها في أعين الناس بغية تغيير قناعاتهم حولهاواختالق البدائل، 
الرجل الغربي في ثقافته و قيمه ومقلدا له حتى في أسوء تصرفاته الحيوانية و لذلك تزايد في اآلونة االخيرة 

من التعامل مع صياغة استراتيجية إعالمية عربية تقوم على بلورة رؤية واعية تمكن  »: الدعوات قصد
تلك الرؤية التي تمكن ... النظام العالمي الجديد بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات

  (  20)  «اإلعالم العربي من دعم رسالته األساسية في خدمة الجماهير العربية وقضاياها األساسية

االستراتيجيات  تحديد في أساسيةنعم لقد أصبح اإلعالم عصب الحياة والعالقات وأصبح يحتل مكانة 
بعدما كان سببا  بل أصبح اإلنتصار اإلعالمي في الحروب هو الذي يحسم الحرب و ينهيها والسياسات

فالظالم يجلعه مظلوما والمظلوم ظالما مثلما يحدث مع قضيتنا : في تأجيجها، وتغيير الرؤي و الواقع
القضية الفلسطينية حينا انخدعنا بهذا اإلعالم حتى صار العرب يحاربون إخوانهم في فلسطين ويقتلونهم 

وحوش غبية وأن كل ما يميزهم من أخالق  وحينما صور الغرب العرب والمسلمين على أنهم.خدمة لليهود 
 . و آداب وقيم إنما هو من قبيل الشر والخطر
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 مغايرة وآراء جديدة أذواق تشكيل عصرنا في استطاعت اإلعالم سلطة » :و إضافة إلى ما ذكر فإن
 وجنس وعنف رياضة التسلية، برامج من هائلة كمية للمتلقي تقدم فهي التفكير، في خاصة وأنماط
 بنفس العام الشأن وقضايا األخبار، نشرة يشاهد سلبي متفرج إلى وتحوله و ،..وكوميديا انسيةوروم

 . (  20)  «السينمائية األشرطة بها يشاهد التي الطريقة

 :األنترنــت / ب 

تعتبر ثورة االنترنت أبرز تجليات التكنولوجيا والتي تفوقت على كل مظاهر و وسائل اإلتصال األخرى 
انطالقا مما توفره من حرية و قدرتها على خلق عالم إفتراضي يشعر فيه الفرد بأنه انتقل من عالمه إلى 

عوقه عائق، فشاعت األنترنت أجواءا وجعله ال يراقب وال ي –تخيال–عالم آخر كان يحلم به بعدما وفر له 
وبالتالي سيفقد الفرد شخصيته وهويته ألنه سيغادر إلى عالم غير . في استخدامها واتسعت في خدماتها

 . عالمه وقيم غير قيمه وثقافة غير ثقافته

من مجموع  (%43.5) الشباب الذين يريدون الهجرة من الجزائر »وفي دراسة إحصائية تبين أن 
جعل الشباب يبحث عن فضاءات و أفاق أخرى وجدها عبر وسائل اإلعالم والتواصل هذا ما  الشباب،

االجتماعي لسد النقص الموجود ومحاولة معالجة أكبر قدر من المشاكل التي تعترض الشباب ومختلف 
 ، ( 23)  «في مقدمتها مشاكل البطالة والسكن والصحة والرعاية االجتماعية والنفسية شرائح المجتمع 

ما جعل الشباب الجزائري يستثمر في ما وفرته له التكونولوجيا واالنترنت ،خصوصا مواقع التواصل هذا 
لما ضاقت حياته جراء الظلم والقيود والمشاكل والعراقيل  )...الفايسبوك، التويتر، السكايب،  (اإلجتماعي

زمة ثقة مع اآلخر ومع التي تواجهه، وهو وضع جعله يشعر بحالة إغتراب نفسي وثقافي وأصبح يعاني أ
الالمعيارية والالهدفية والالمعنى والالحرية ففقد ذاته و : مجتمعه بل حتى مع نفسه، وأصبح يعاني من

 .غيره أي اآلخر

 :السيـــاسة والسلـطة / ج  

لقد أصبحت سياسة الدول النامية و العربية اإلسالمية عناونا بارزا للتعدي على اهم القيم اإلنسانية التي 
فمن أهم ما تعنيه العولمة هو السطلة والسيطرة والتملك والتعدي مثلما . تحيا بها الشعوب في اوطانها

فقدت عدة دول ضعيفة حريتها بحجة حمايتها وتحت مسميات نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان فانتهكت 
الغرب على  الحقوق و ضاعت قيم العدل وقسمت دول وشتتت شعوب وأمم جراء السياسة التي فرضها

وانعدمت المواطنة عند اإلنسان الجزائري مثله مثل العربي و لم يعد يبالي بالقيم التي .الدول الضعيفة 
 .تميل به نحو وطنه وانتمائه وجغرافيته

إن مظاهر وتجليات المجاالت اإلجتماعية الحديثة وطغيانها على الحياة الحياة الجزائرية وما فعلته بها 
يمكن حصره في ورقة أو مداخلة محصورة ومقيدة بوقت، بل لن تسع لها الكتب شكال ومضمونا ال 

فان يصل بالفرد الجزائري إلى طلب التجنيس .والمجلدات الن الوضع أصبح أخطر مما نتصور ونعتقد 
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والتخلي عن هويته و وطنيته و اهله و أوالده في سبيل بعض المال أو اإلنتماء إلى حضارة تخيلها 
 .عدل و ديمقراطية وحب و سالم، فهذا ما ال يمكن وصفه بأي وصف أو حكمحضارة قيم و 

  : خـــــاتمة
 ذللك الن الثقافية قيمه أو هويته من انطالقا تميزه و وجوده إعالن في الحق و القدرة مجتمع ألي يعد لم

 الذي الجديد الدولي النظام ويسميه يدعيه ما سبيل في نواياه و وعولمته الغرب مبادئ مع سيتعارض حتما
 اأساس ثقافته و قيمه تكون ان يريد الذي األخير هذا ، والديمقراطية اإلنسان وحقوق السلم أركانه ستكون
 .الهوية لتعريف

 أن إال الحديثة، اإلجتماعية المجاالت مظاهر من ذكرناه لما الكثيرة السلبيات رغم هو نكرانه يمكن ال وما
 هذه مع التعامل كيفية مسألة هي هنا فالمسألة عديدة، جوانب في إيجابياتها على التأكيد من يمنعنا ال ذلك

 تبقى التي األصيلة التقليدية اإلجتماعية المجاالت التخلي دون ومواكبتها استغاللها وكيفية المجاالت
 ان علينا يفرض الذي اإلختالف ذلك يظهر بسيطة وبمقارنة.وتنشئة تربية لكل األول والموجه المربي
 .اقصائية وليست انتقائية توفيقية فلسفة و سياسية ننتهج

 الفرد على لذلك الثقافي و اإلجتماعي التغير ويتبع ينبع تغيرها و بتةثا ليست و متغيرة الهوية إن 
 داخل تشكلها التي القيم مجموعة ويراجع شروطها ويحقق الهوية معنى يحدد المجتمع خالله ومن الجزائري
 ومعنى مصطلح أزمتي نعاني ونحن خصوصا األزمة لهذه واقعية دراسات خالل من الخاصة ثقافته

 .وحلها االزمة من إقتراب هو الواقع من فاإلقتراب )مفاهيمي حياصطال اضطراب(
 يمكننا الحديثة اإلجتماعية المجاالت ورهانات تحديات ومواجهة القيمية األزمة هذه من الخروج قصد و

 :  ( 27)  أساسية مقوالت ثالثة معالجة

وتعود هذه األزمه إلى  المتواصله تعاني الثقافه العربيه من أزمة قيم تتمثل في اإلنشطارات الثقافيه/  1
وتعود هذه . التقليديه وقيم الثقافات المعاصره قيم الثقافة صراعات قيميه بين قيم الماضي والحاضر بين

 التي تطرحها الثورات عدم قدرة الثقافة العربيه على احتواء القيم الجديده أكثر صورها وضوحا األزمه في
 .كافة المستويات العلميه التكنولوجيه المتقدمه على

تستهدف قيم الوجود واألصاله  اعالمي تعاني الثقافة العربيه من هجمة تحديات ثقافيه ذات طابع/ 2
 .الثقافة وصهرها واغتيالها من حيث الغاية واألنتماء من حيث المبدأ وتستهدف تذويب

 ..وسيكولوجيهثقافيه اجتماعيه  يعاني اإلنسان العربي تحت اكراهات هذه األزمه القيميه حالة اغـتراب/ 3 
 .وانتماء باختصار انه يعاني أزمة هوية

عادة تشكيل هويته  فالمجتمع الجزائري يملك ما يملك من اإلمكانيات واإلرادة ما يؤهله لتجاوز هذه األزمة وا 
وفر كل العربية اإلسالمية التي تميزه فيسترجع من خاللها انتماءه و وجوده بين المجتمعات، انطالقا من ت

مقومات ثقافة و قيم إنسانية قوية و لعل أبرزها الدين األسالمي ثم ياتي بعده المال وموقع القوة في جوانبه 
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يعيش تحت وطأة  -اقصد الوطن العربي–السياسية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية بعدما أصبح الكل 
 .الحروب والفتن واإلقتتاالت واالزمات

 :الهوامش 
ُهمأ }لقد اجتبى اهلل آدم و ميزه بـ علم األسماء كما في سورة البقرة   : ( *) مساءس ُكلَّهسا ُثمَّ عسرسضس سسأ لَّمس آدسمس األأ وسعس

لسى الأمسالئىكسةى   . وما هذا إال لغة وهبها اهلل آلدم وميزه عن بقية الخلق الذي كان قبل آدم[.11:آية]{عس
 الهوية الثقافيـة للمغـرب ، السلسلة الجديدة، في : الثقافية المغربيةمكونات الهوية  ،عباس الجراري :(  2) 

 .44.، ص1988 المغرب ، 

 .408، ص 1883القاهرة ،  -، المطابع األمرية  اللغة العربية مجمع -المعجم الفلسفي  :(  2 ) 

   ،لبنان، تبيرو  ،دار صادر ،لسان العربابن منظور،  :(  3) 

  235.ص،8199، روتيب، ايميأكادمحمـد دبـس، :مر ،ةيمعجم العلوم االجتماع،درك معتوقيفر  :(  4 )
 www.watfa.net  علي أسعد وطفة، الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي، جامعة الكويت  : ( 0)  

 .العربي،نفس المرجععلي أسعد وطفة، الثقافة وأزمة القيم في الوطن  : ( 3)  
مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : فروم إيريك،الخوف من الحرية،تر : ( 7) 

 . 150.، ص1874، )ط(بيروت، لبنان، ب
، مركز دراسات الوحدة 2.ط ،" بحث استطالعي اجتمـاعي"المجتمع العربي المعاصر ،بركات حليم : (  2) 

 .232.،ص 2320،لبنان، العربيه بيروت
تحليلية نظام تمظهر العقل العربي قراءة في : عبد النور ابن داود، المدخل الفلسفي للحداثة : (  3) 

 .41.، ص4008ميشال فوكو، دار اإلختالف، الجزائر،         نصوص 

 www.drfouz.com .2008 ،سلبيات العولمة وتأثيرها على الجيل، فوز عبداللطيف كردي : (10 ) 

 .،نفس المرجعسلبيات العولمة وتأثيرها على الجيل، فوز عبداللطيف كردي : ( 22) 
 ،4014الحسان شهيد، إشكاالية القيم بين الثقافة و العلم،جامعة محمد األول ،المغربن : ( 22) 

center.com-www.nama  

، 0202،اإلعالم والعولمة والهوية المؤثر والمتأثر،اإلعالمالصحافة و أرشيف  :(  23) 
www.startimes.com 

، 4010، تأثير القنوات الفضائية على الثقافة العربية،اإلعالمأرشيف الصحافة و  : ( 20) 
www.startimes.com 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22
http://www.nama-center.com/
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 :المحور الثاني

 . الفرد واألسرةب عالقتهاو  إشكالية المجاالت االجتماعية الظرفية                             

 

 ،مكتبة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة والتحديات، الواقع : اإلعالم وسائل غيالن، أحمد :(  20) 
 30 .ص ،2443 ،2ط المغرب الطالب،

                  . 3112،منظمات المجتمع المدني اإللكترونية في الجزائر، عبد الرحمن بوخاري : ( 47)  
www.echoroukonline.com 

 ) 10 ( : علي أسعد وطفة، الثقافة وأزمة القيم في ا
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امعي وتأثيرها على الهوية والفعللمجاالت تفاعل الطالب الجتحليل سوسيولوجي   
جامعة ورقلة/ بن عيسى محمد المهدي. د. أ                                                                    

ود فطيمةــاالس                                                                          
 

 الملخص
إن األسرة الجزائرية المعاصرة كانت مثلها مثل أي ظاهرة اجتماعية خاضعة ال محالة لديناميكية     

تمثل . فظهرت مؤخرا وبصورة واسعة االنتشار بنمط جديد وبارز. التغير وعمليات التحضر المصاحبة لها
رد حرا في تصرفاته وفي ، التي أصبح فيها الف(الزواجية)في شكل األسرة النووية أو بما يعرف باألسرة 

اتخاذ القرارات التي تخصه، باإلضافة إلى إقامة العالقات االجتماعية أو رفضها دون أي رقابة أو ضغط 
مما أدى بهم إلى الخروج . وأغلب الشباب اليوم هم األكثر عرضة إلى هذه التغيرات والتحوالت. أو إلزام

ري الذي كان يمثل أهم مصدر ومجال للتنشئة عن طوع متطلبات والتزامات الفضاء التفاعلي األس
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االجتماعية في تشكيل لهويتهم الذاتية، إلى البحث عن أكثر من مجال يتضمن تشكيل هوية ذوات 
 (. األسرة)اجتماعية مستقلة تعيش واقعها، متحررة من هوية المجال الواحد 

ت تفاعل اجتماعية، كونه منتقال من والطالب الجامعي كغيره من أفراد المجتمع، ينتمي إلى عدة مجاال    
مجتمعه األسري األصلي إلى مجتمع جديد يتميز بتعددية المجاالت االجتماعية ذات النماذج 

والتي سوف نحاول من خالل هذه الدراسة معرفة طبيعة هذه النماذج . والخصوصيات الثقافية المغايرة
 -ي، ومدى تأثير المجال العمراني الجديد الثقافية للمجاالت االجتماعية األصلية للطالب الجامع

نتاج أفعاله -الجامعة باإلضافة إلى . ذو المجاالت االجتماعية المختلطة، على إعادة تشكل هويته وا 
معرفة طبيعة العالقة الناتجة عن تشكالت الهوية وأشكال الفعل والتفاعالت االجتماعية التي ينتجها ويعيد 

 .تماعية الجديدة والمغايرة لمجاله األصليإنتاجها في هذه المجاالت االج

 : نص المداخلة

إن األســـرة الجزائريـــة المعاصـــرة كانـــت مثلهـــا مثـــل أي ظـــاهرة اجتماعيـــة خاضـــعة ال محالـــة لديناميكيـــة     
تمثـل . فظهرت مؤخرا وبصورة واسعة االنتشار بنمط جديد وبـارز. التغير وعمليات التحضر المصاحبة لها

رد حــرا فــي تصــرفاته وفــي ، التــي أصــبح فيهــا الفــ(الزواجيــة)فــي شــكل األســرة النوويــة أو بمــا يعــرف باألســرة 
اتخاذ القرارات التي تخصه، باإلضافة إلى إقامة العالقـات االجتماعيـة أو رفضـها دون أي رقابـة أو ضـغط 

ممـا أدى بهـم إلـى الخـروج . وأغلب الشباب اليـوم هـم األكثـر عرضـة إلـى هـذه التغيـرات والتحـوالت. أو إلزام
ري الـــذي كـــان يمثـــل أهـــم مصـــدر ومجـــال للتنشـــئة عـــن طـــوع متطلبـــات والتزامـــات الفضـــاء التفـــاعلي األســـ

االجتماعيـــة فـــي تشـــكيل لهـــويتهم الذاتيـــة، إلـــى البحـــث عـــن أكثـــر مـــن مجـــال يتضـــمن تشـــكيل هويـــة ذوات 
 (. األسرة)اجتماعية مستقلة تعيش واقعها، متحررة من هوية المجال الواحد 

ت تفاعل اجتماعية، كونه منتقال من والطالب الجامعي كغيره من أفراد المجتمع، ينتمي إلى عدة مجاال    
مجتمعــــــه األســــــري األصــــــلي إلــــــى مجتمــــــع جديــــــد يتميــــــز بتعدديــــــة المجــــــاالت االجتماعيــــــة ذات النمــــــاذج 

والتــي ســوف نحــاول مــن خــالل هــذه الدراســة معرفــة طبيعــة هــذه النمــاذج . والخصوصــيات الثقافيــة المغــايرة
 -ي، ومـــــدى تـــــأثير المجـــــال العمرانـــــي الجديـــــد الثقافيــــة للمجـــــاالت االجتماعيـــــة األصـــــلية للطالـــــب الجـــــامع

نتـــاج أفعالـــه -الجامعـــة باإلضـــافة إلـــى . ذو المجـــاالت االجتماعيـــة المختلطـــة، علـــى إعـــادة تشـــكل هويتـــه وا 
معرفة طبيعة العالقة الناتجة عن تشكالت الهوية وأشكال الفعل والتفاعالت االجتماعية التي ينتجها ويعيـد 

 تماعية الجديدة والمغايرة لمجاله األصليإنتاجها في هذه المجاالت االج
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مجال اجتماعي متجانس ومجال اجتماعي : مجاالت التفاعل االجتماعية: الكلمات المفتاحية
النموذج الطالب الجامعي،  ،تشكل الهوية، الهوية المستقلة، الهوية المغتربة، الفعل االجتماعي المتجانس،

 .الثقافي

 :إشكالية الدراسة

سوسيولوجيا الحياة اليومية هي مخزن تفاعالت األفراد ضمن المجال الحيوي الذي لم يكن بعد إن     
موضوعا للدراسة العلمية بالشكل الكافي وهو المجال الذي توجده التفاعالت وجها لوجه في الحياة اليومية، 

ومية عديدة وواسعة وال فمجاالت تفاعل األفراد في الحياة الي70.والتي تبنيها معايير للتواصل االجتماعي
يمكن حصرها واختزالها في تعاقب زمني للحظات متعاقبة، وال في مجرد انتقال الفرد من مجال تفاعل 

اجتماعي معين إلى مجال تفاعل اجتماعي آخر، بكل ما يحتويه هذا المجال من خصوصية ثقافية ذات 
 التي جاءت ضمن متطلبات البحث عنكحقيقة هذه الدراسة السوسيولوجية . معاني مشتركة بين أفراده

مصير هوية الطالب الجامعي المنتقل من مجال اجتماعي يتميز بالتجانس الكلي أو النسبي إلى مجال 
اجتماعي يتميز بالتغاير وعدم التجانس، وتعدد مجاالته االجتماعية من حيث النموذج الثقافي الخاص، 

الل التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة، والذي جاء على النحو وهذا من خ. وهذا باعتباره فردا متعدد المجاالت
هل أن تعدد مجاالت تفاعل الطالب الجامعي القادم من مجال اجتماعي متجانس يتميز بنموذج :التالي

، يؤدي به إلى إعادة تشكل -الجامعة–ثقافي خاص إلى مجال اجتماعي مغاير يتميز بالالمتجانس 
وقادرة على اإلستعاب التحكم في هذا التعدد، أم إلى إعادة تشكل هوية منسجمة مع مجاله األصلي 

 .هوية استهالكية مغتربة عن مجاله االجتماعي األصلي؟

و من أجل فهم وتوضيح هته اإلشكالية والتعمق فيهـا أكثـر، أرفقناهـا بجملـة مـن التسـاؤالت الجزئيـة المهمـة 
افي للمجال االجتماعي المتواجد فيـه الطالـب الجـامعي في هذه الدراسة والمتعلقة بأهمية معرفة النموذج الثق

 :فكانت هذه األسئلة الجزئية كالتالي

هل أن تعدد مجاالت تفاعل الطالب الجامعي القادم من مجال اجتماعي متجانس ذو نموذج ثقافي -
–بدوي، يؤدي به إلى إعادة تشكل هوية منسجمة مع مجاله األصلي في المجال االجتماعي المغاير

 .؟-جامعةال
هل أن تعدد مجاالت تفاعل الطالب الجامعي القادم من مجال اجتماعي متجانس ذو النموذج الثقافي - 

–شبه حضري والحضري، يؤدي به إلى إعادة تشكل هوية مغتربة في المجال االجتماعي المغاير 
 .؟-الجامعة

                                                           
  مقال الكرتوين لباحثة تونسية تراكي الزناد بعنوان: الذاكرة اجلماعية ال ميكن سرقتها.. أو اقرتاضها.70
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إنتاجها الطالب الجامعي  ما هي أنواع وأشكال الفعل والتفاعالت االجتماعية التي ينتجها ويعيد -1
 .في هذه المجاالت االجتماعية الجديدة والمغايرة لمجاله األصلي؟

 :فرضيات الدراسة_ 

 :الفرضية العامة -

إن تعدد مجاالت تفاعل الطالب الجامعي القادم من مجال اجتماعي متجانس يتميز بنموذج ثقافي _ 
، يؤدي به إلى إعادة تشكل هوية -جامعةال–خاص إلى مجال اجتماعي مغاير يتميز بالالمتجانس 
 .استهالكية مغتربة عن مجاله االجتماعي األصلي؟

 :الفرضيات الجزئية

ــى - إن تعــدد مجــاالت تفاعــل الطالــب الجــامعي القــادم مــن مجــال اجتمــاعي متجــانس ذو : الفرضــية األول
الجتمــاعي الالمتجــانس النمــوذج الثقــافي البــدوي، يــؤدي بــه إلــى إعــادة تشــكل هويــة منســجمة فــي المجــال ا

 .-الجامعة–والمغاير 

تعدد مجاالت تفاعل الطالب الجامعي القادم من مجال اجتماعي متجانس ذو  إن: الفرضية الثانية -
النموذج الثقافي شبه حضري والحضري، يؤدي به إلى إعادة تشكل هوية مغتربة في المجال االجتماعي 

- الجامعة–المغاير 

طبيعة األفعال والتفاعالت االجتماعية التي ينتجها ويعيد إنتاجها الطالب الجـامعي  إن: الفرضية الثالثة -
 .في المجاالت االجتماعية الجديدة هي أفعال مقلدة مغتربة

 :أهمية الدراسة_ 

 :تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها

ة فـي الحيـاة اليوميـة تندرج الدراسـة الحاليـة ضـمن اهتمامـات سوسـيولوجيا الفعـل والتفـاعالت االجتماعيـ_ 1
حيث أن علماء االجتماع أصبحوا يدرسـون . والتي تعد من أهم اهتمامات علم االجتماع. للطالب الجامعي

كيف أن الحياة اليومية تتوزع إلى مناطق في الزمن والمساحة عن طريق النظر إلى كيفيـة النشـاطات التـي 
فدراسـة حركـة األفـراد فـي الـزمن . ة مكانيـةتحدث خالل فتـرات محـددة، وتشـتمل فـي نفـس الوقـت علـى حركـ

ولهــذا أردنــا .والمســاحة يمكــن أن تلقــي الكثيــر مــن الضــوء علــى المعــاني المطــورة فــي التفاعــل االجتمــاعي
البحـــث عـــن مســـببات العالقـــة القائمـــة بـــين مضـــامين وخصوصـــيات المجـــاالت االجتماعيـــة وطبيعـــة الفعـــل 

 .قة وتأثيرها على تشكل الهوية للطالب الجامعيوالتفاعالت االجتماعية الناتجة عن هذه العال
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خاصـــة سوســـيولوجيا  -كـــذلك بـــالنظر إلـــى أهميـــة موضـــوع الهويـــة الفتـــي فـــي الســـاحة السوســـيولوجية،_ 2
والذي يعد من أهم المواضيع الجديدة التي تهتم بها أغلب الدراسات العالميـة والمحليـة  -الدراسات الجزائرية

 .المعاصرة

العلميــة والعمليــة حــول هــذه المواضــيع خاصــة المتعلقــة بمشــكالت وسوســيولوجيا الشــباب قلــة الدراســات _ 3
 .والتعرف على تأثيرها وارتباطها بعوامل تربوية واجتماعية متنوعة

  : بناء نموذج التحليل_ 
 (:تحديد مفاهيم الدراسة)_ أ

 manuel de): هفي كتاب" ريمون كيفي"تعد عملية بناء نموذج التحليل كما أطلق عليها     
recherche en sciences sociales)  ؛ أمرا ضروريا لكل بحث علمي، حيث أن وظيفة العمل

االستكشافي تقوم على توسيع منظورات التحليل واإللمام بفكر المؤلفين الذين يمكن ألبحاثهم وأفكارهم أن 
براز وجوده من المسألة المدروسة ما كان لهذا الباح ث قطعا أن يفكر فيها بنفسه، تلهم عمل الباحث وا 

 . وتقوم وظيفة هذا العمل في نهاية األمر على اختيار إشكالية مالئمة
ومع ذلك، ينبغي أن نستغل هذه المنظورات واألفكار الجديدة على النحو األفضل لفهم الظواهر الملموسة 

ال فإنه ال طائل  ينبغي ترجمتها إلى لغة . فيهاالتي تستأثر باهتمام الباحث ودراستها دراسة دقيقة، وا 
والتعبير عنها في األشكال من شأنها توجيه العمل النظامي المتعلق بجمع وتحليل معطيات المعاينة أو 

 .التجريب الذي يأتي بعدها
إنها المرحلة التي تكون نقطة اتصال بين اإلشكالية . هذا هو الغرض من مرحلة بناء نموذج التحليل_ 

باحث من جهة، وعمله التوضيحي في مجال التحليل هو حكما ضيق ومحدد من جهة المعتمدة من قبل ال
يبدأ هذا التحليل . والتحليل المفهومي هو سيرورة تدريجية لتجسيد ما نريد مالحظته في الواقع 71.ثانية

ويستمر هذا التحليل أثناء (. أو من هدف بحثه)أثناء شروع الباحث في استخدام المفاهيم من فرضيته 
ثم يتم تشريح كل بعد وتحويله . فكيك كل مفهوم الستخراج األبعاد أو الجوانب التي ستأخذ بعين االعتبارت

يمكن بعد ذلك أن يصل الباحث إلى تجميع بعض المؤشرات . إلى مؤشرات أو ظواهر قابلة للمالحظة
تغيرات من أنواع وفي األخير تأخذ بعض المؤشرات شكل م. إليجاد قياس تركيبي وهو ما يسمى بالدليل

 72.مختلقة
كما أشارت في هذا . وعليه اعتمدنا في هذه الدراسة على استعمال المفاهيم التي تتالءم مع طبيعة البحث

على الباحث أن : "في مناهج العلوم االجتماعية بقولها" M. Grawitz مادلين قراويتز "الصدد الباحثة 

                                                           
 رميون كيفي ولوك فان كمبنهود، دليل الباحث يف العلوم االجتماعية، ط 1، تر: يوسف اجلباعي، املكتبة العصرية، بريوت، 1111، ص 71.135

72 .151_151: موريس أجنرس، مرجع سابق، ص ص  



 

 

207 

وكاستجابة لخطوات البحث العلمي حددت مفاهيم الدراسة  73".يعرف ويحدد المفاهيم التي يستعملها
 :كالتالي

ال يعني به فقط الوسط : )مفهوما للمجال بحيث أنه" leverلوفير "قدم : مجاالت التفاعل االجتماعية_ 1
إذ ال يعني القوة اإلنتاجية، وال فقط إلى . فكل مجتمع يختلف مجاله. فهو المجال المفتوح... الطبيعي
فالمجال له امتداد وحجم وبعد (. شياء لكن أيضا إلى ما توجد فيه هذه األشياء بما فيها المجالإنتاج األ

طار موضوعي، وتفسير هدفي ولدراسته وترجمته ال يمكن بأي . وعالقات حقيقية وفعلية، وبنية مخفية وا 
أي يجب . ماعيةحال االقتصار فقط على التحليل االقتصادي، بل يجب البحث أيضا في التطبيقات االجت

البحث في الدور الذي تلعبه كل العناصر للمجال، وكذلك السلوك والحاجات والرغبات والقيم التي يوليها 
إنه يوجد مجال حيوي لم يكن بعد موضوعا : " بقوله" أرفينغ غوفمان"يشير الباحث األمريكي و .لها األفراد

تلك التفاعالت وجها لوجه في الحياة اليومية،  للدراسة العلمية بالشكل الكافي وهو المجال الذي توجده
للمجال  فلقد أعطى مفهوما" يورغن هابرماس"أما 74."التفاعالت التي تبنيها معايير لالجتماع والتواصل

 75.العام  وهو فضاء للتفاعل، أو التواصل اللفظي والفكري
المعني ومحيطه االجتماعي، ويقصد بالمجال االجتماعي ذلك الحقل الذي يتم فيه عملية التفاعل بين 

والمجال االجتماعي يتميز عن المجال العمراني، الن المجال العمراني هو منتوج للتفاعالت التي تتم في 
 .المجال االجتماعي، ثم يصبح بعد ذلك نتاج لها

وعي إال أن تبنينا لمفهوم المجال االجتماعي يجنبنا الدخول في متاهات اعتماد جهاز مفاهيمي متحيز ب   
فتبني ... ، النسق، الطبقة، الشريحة(من منظور بنيوي)أو بغير وعي كتبني مفاهيم البنية االجتماعية 

مفهوم المجال االجتماعي كانطالقة للبحث الميداني يمّكن الباحث من أن يكون محايدا في أطروحاته 
مضمون هذا المجال وبذلك النظرية إلى أن تنتهي الدراسة والخروج بالنتائج، ليتحدد بعد ذلك طبيعة و 

يتحدد المفهوم المناسب للواقع المدروس، ألن التغير السوسيوثقافي الذي يعيشه المجتمع الجزائري ومن 
جملة ما أفرزه من وجهة نظرنا مجاالت اجتماعية متعددة ومعقدة من حيث مضامينها على خالف ما كان 

 76.ذات مضامين ثقافية متطابقة عليه المجتمع التقليدي الذي يتميز بمجاالت اجتماعية
 : ولقد تبنينا نوعين من المجاالت االجتماعية في هذه الدراسة، وهما

 وهو المجال الذي يكون فيه تجانس بين أفراده وفئاته الجزئية: المجال االجتماعي المتجانس .
نس ذو كالمجال االجتماعي المتجانس ذو النموذج الثقافي البدوي، والمجال االجتماعي المتجا

 .والمجال الحضريالنموذج الثقافي الشبه حضري، 
                                                           

 عبد الباسط حسن، أصول البحث العلمي، مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة،  1113، ص: 73.15
 مقال الكرتوين لباحثة تونسية تراكي الزناد بعنوان: الذاكرة اجلماعية ال ميكن سرقتها.. أو اقرتاضها.74

إبراهيم البيومي، أصول اجملال العام وحتوالته يف االجتماع السياسي اإلسالمي، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد15، فرباير 2212، ص: 75
141 .  

 بن عيسى حممد املهدي،بوسحلة إيناس، جتاوز اإلعاقة بني آليات الدمج وتشكالت اهلوية –مقاربة سوسيولوجية-  جملةالعلوم اإلنسانية واالجتماعية 76
.522: ص.2211فيفري :  العدد_ ورقلة_جبامعة قاصدي مرباح   



 

 

208 

 وهو المجال الذي ال يكون فيه تجانس بين أفراده وفئاته الجزئية، : المجال االجتماعي الالمتجانس
الجامعة : ويقصد به في هذه الدراسة هو. فهو عبارة عن خليط من المجاالت االجتماعية السابقة

ويه من مزيج في الشريحة البشرية من خالل تنوع طلبتها القادمين بكل بناياتها ومكوناتها وما تحت
 .من مجاالت مختلفة

اختلـف بـاختالف . الهوية كمفهوم تناوله العديد من الباحثين في ميدان العلوم اإلنسـانية: تشكل الهوية_ 2
ه جانــب هــذه االتجاهــات، فكــل اتجــاه حــاول إعطــاءه تعريفــا خاصــا يخدمــه، فــإذا كــان علــم الــنفس يعطــي لــ

في ضـياع الهويـة عنـد الهسـتيريا، وعلـم الـنفس االجتمـاعي يعتبـر S. FREUDمرضيا كما هو الحال عند 
الهوية عامل من عوامـل الشخصـية، فـان علـم االجتمـاع ينتقـل فـي دراسـته للهويـة مـن وحـدة التحليـل الكليـة 

عـددة والمتنوعـة وحتـى المتناقضـة، إلى الفرد المتعدد ، ألن الفرد المتعدد أصبح منتوج مجاالت التفاعل المت
بــل يــأتي مــن قــدرة الفــرد علــى ( خــارج الهويــة)وبالتــالي االنســجام فــي هــذه الوحــدة ال يــأتي مــن خــارج الفــرد 

 .اختيار المعاني والتفاعالت التي تحقق له هذه الوحدة وهذا االنسجام في الذات
ظة معينة من تفاعالت الفرد التي تمكنه ذلك الوعاء الحامل والمتضمن لنسق المعاني في لح: والهوية هي

من ضبط عالقاته بذاته وبالموضوعات الخارجية سواء كانت اجتماعية أو غير اجتماعية وهيكلتها على 
ضوء ذلك، أو هي محصلة مختلف المعاني التي يكونها الفرد عن ذاته وعن الموضوعات األخرى 

 :نطلق منها فيانطالقا من خبراته البيوغرافية و اللحظاويةالتي ي
 .إقامة عالقات تفاعلية مع اآلخرين على أنه ذات مختلفة عنهم-أوال
 77.القيام بأفعاله وبناء مشاريعه واستراتيجياته-ثانيا
وعندما نتكلم عن الهوية الذاتية ال نقصد بها السمات الشخصية للفرد كما هو الحال في النظرية  

نها نقصد بها بناء نسق من المعاني النموذجي للفرد ذاته، والذي يكون أكثر وضوحا له،  السيكولوجية ، وا 
ويشكل في نفس الوقت القاعدة األساسية التي ينطلق منها وبها في بناء عالقاته التفاعلية مع الموضوعات 

 :وفي هذه الدراسة انطلقنا من نوعين من الهوية وهما 78.الخارجية وحتى مع ذاته نفسها
وهي الهوية المنتجة والتي لها االستقاللية والقدرة على اختيار المعاني والتفاعالت التي  :الهوية المستقلة

عادة إنتاج هذه المعاني والرموز المشكلة للمضامين الثقافية . تحقق لها االنسجام في الذات وفي إنتاج وا 
 . لمجاالت التفاعل االجتماعية وبالتالي التحكم فيها

وية المستهلكة والتي ليس لها القدرة على اختيار المعاني والتفاعالت وال حتى وهي اله :الهوية المغتربة
 .التحكم في مضامين وخصوصيات مجاالت التفاعل االجتماعية فهي مغتربة فيها

أول من استعمل اصطالح الفعل االجتماعي في علم " ماكس ويبر"يعتبر : الفعل االجتماعي_ 3
الفعل " ويبر"فقد قسم . االصطالح القاعدة األساسية للنظرية االجتماعيةاالجتماع عندما أراد أن يكون هذا 

أو السلوك االجتماعي إلى ثالثة أنواع هي السلوك االجتماعي االنفعالي، السلوك االجتماعي التقليدي 
                                                           

 من حماضرات الدكتور: بن عيسى حممد املهدي، ملقياس: ملتقى التدريب عن البحث، للسنة الثانية ماجستري، 2211_77.2212
78 .524: بن عيسى حممد املهدي،بوسحلة إيناس، مرجع سابق، ص   
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اعتمد على اصطالح السلوك االجتماعي العقلي اعتمادا " ماكس ويبر"أال أن . والسلوك االجتماعي العقلي
: ويقصد بالفعل االجتماعي في هذه الدراسة 79.يرا عندما قام بتحليل األنظمة االجتماعية واالقتصاديةكب

عادة إنتاجه في مجاله االجتماعي المغاير الجامعة  .كل فعل أو تصرف يقوم الطالب الجامعي بإنتاجه وا 
ل دراسته ويتابع دروسا الطالب على أنه الفرد الذي يزاو ( le petit robert)عرف :الطالب الجامعي_ .

 80...طالب طب، طالب آداب، طالب فلسفة: كقولنا. بجامعة أو مدرسة عليا
على أنه الفرد الذي اختار مواصلة الدراسة األكاديمية والمهنية، ويأتي : الطالب" محمد إبراهيم"كما عرف 

، والجامعة من إلى الجامعة محمال معه جملة قيم وتوجيهات صقلتها المؤسسات التربوية األخرى
ويقصد بالطالب الجامعي في هذه  81(.alain coulon)المفروض أن تحضره للحياة العليا كما يرى 

محمال معه  -محل الدراسة –والملتحق بجامعة ورقلة . الدراسة، الطالب المتحصل على شهادة الباكالوريا
 .إرثا تراثيا مشكال له هويته الذاتية من المجال االبتدائي األصلي

إن النموذج الثقافي هو مجمل التمثالت والقيم،واألفكار التي أنتجها المجال : النموذج الثقافي_ 4
االجتماعي، والتي تعمل على تأطير األفعال والتفاعالت التمثيلية،والتفاعلية في هذا المجال فتنصبغ بذلك 

 82.س الوقت هذا المجالهوياتهم أو تتشكل وفق خصوصية هذا المضمون الثقافي الذي يعتبر هو في نف

 : عرض وتقييم الدراسات السابقة_ 
تعد عملية اسـتعراض الدراسـات ومناقشـتها خطـوة مهمـة مـن خطـوات البحـث العلمـي، ألنهـا تمكـن البـاحثين 

فضال عن التعرف على , من معرفة البحث الحالي وموقعه مع البحوث األخرى التي سبقته في هذا المجال
  .إجرائها في بيئات ثقافية متنوعة تتعلق بمتغيرات البحثالدراسات التي تم 

 :الدراسات األجنبية

 Taylor &others(:2..4 .)دراسة تايلور وآخرون _ 

 .تشكيل الهوية العرقية خالل المراهقة، أزمة الدور في األسرة: حول

مــن المــراهقين فــي  (639)هــدفت الدراســة إلــى بيــان أثــر النمذجــة البيئيــة فــي الهويــة االجتماعيــة لــدى  -
أشــارت النتــائج إلــى أن التربيــة العائليــة لعبــت دروًا مهمــًا فــي . الفيليبــين، الصــين، الهنــود، فيتنــام، الســلفادور

عمليـــة تشـــكيل الهويـــة االجتماعيـــة واالنتمـــاء لـــدى كـــل المـــراهقين بغـــض النظـــر عـــن الخلفيـــة االثنيـــة، وقـــد 
االستكشـاف وااللتـزام والتأكيـد نحـو امـتالك هـويتهم، وهـذه ارتبطت تقارير المـراهقين بشـكل ملحـوظ إيجابيـًا ب

                                                           
 - دينيكن ميتشيل معجم علم االجتماع، تر:إحسان حممد احلسن، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت 1111، ص:79.13

80Le petit dictionnaire de la langue Française, Montréal, Canada, 1992, p: 368.  
 مىن عتيق، الطلبة اجلامعيون بني تصور املستقبل وتأسيس اهلوية االجتماعية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )ب ع(، 2212، ص: 81.224
من حماضرات األستاذ: حممد املهدي بن عيسى للسنة الثانية ماجستري لعلم االجتماع، 2211_2212،مقياس: ملتقى التدريب عن البحث، 82

. جبامعة قاصدي مرباح، بورقلة  
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النتــائج متســـقة مــع العمـــل التجريبـــي الــذي يجـــد أن التربيــة العائليـــة مكـــون مركــزي فـــي تشــكيل الهويـــة عنـــد 
 83.األطفال، والمنطلق النظري الذي أكد دور العائلة في تشكيل الهوية وفق األدوات الثقافية

 :الدراسات العربية_ 2

 :سة الدكتورة بشرى أحمد العكاشيدرا_ 

جامعة بغداد _ كلية التربية للبنات: تشكل هوية األنا والتحديات الثقافية التي تواجه الشباب الجامعي: حول
 _ 

استهدفت هذه الدراسة كيفية تشكل هوية األنا والتحديات الثقافية التي تواجـه الشـباب الجـامعي وتوصـلت _ 
ة يتـــأثر بعـــدد مـــن العوامـــل تشـــمل العوامـــل البيولوجيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة بنتائجهـــا إلـــى أن تشـــكل الهويـــ

وتحقيـق الهويــة يــرتبط بإحسـاس الفــرد بالتماثــل واالســتمرار وتحقيـق التكامليــة مــن خـالل القــدرة علــى اختيــار 
 .القيم واألدوار المناسبة وااللتزام بها

 :الدراسات الجزائرية_ 

شراف األستاذ حفيظة خليفي: دراسة الطالبة_ 1 وهـي عبـارة عـن رسـالة ماجسـتير  عبد الغني مغربـي،: وا 
جرامــي، بعنــوان تغيــر الوســط االجتمــاعي للطالبــة الجامعيــة المقيمــة بــالحي : علــم االجتمــاع تربــوي، ثقــافي وا 

وهـي دراسـة ميدانيـة تحليليـة وبحـاالت تدعيميـة شـملتكل مـن األحيـاء . الجامعي وعالقته بسلوكها االنحرافي
 .2003_2002، (بالعاصمة)، بن عكنون، بن مسوس (بالبليدة)بن بو العيد : ثالثال

ولقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر األســاليب المتبعــة مــن طــرف األســرة فــي تنشــئتها للطالبــة علــى _ 
ظهــور الســـلوك االنحرافـــي لـــديها، باإلضـــافة إلـــى معرفـــة مـــدى تـــأثير غيـــاب األهـــل ومـــن ثـــم االتصـــال بـــين 

وأســرتها بعــد إقامتهــا بــالحي الجــامعي علــى ظهــور الســلوك االنحرافــي لــديها، وكذامعرفــة األســاليب الطالبــة 
المتبعــة مــن طــرف األســرة ومــن ثــم الطالبــة المقيمــة فــي زياراتهــا ألســرتها، وبالتــالي طبيعــة االتصــال الــذي 

 .يحكم الطرفين والعوامل المتدخلة في ذلك

حيطـــين بالطالبـــة داخـــل الحـــي وخارجـــه علـــى ظهـــور الســـلوك كـــذلك معرفـــة مـــدى تـــأثير اآلخـــرين مـــن الم_ 
االنحرافـــي لـــديها، باإلضـــافة إلـــى هـــل مـــا إذا كـــان للعـــاملين باألحيـــاء الجامعيـــة عالقـــة بالســـلوك االنحرافـــي 
للطالبــة، انطالقــا مــن انعكــاس مســتوى التســيير والتــأطير والتنظــيم والبرمجــة علــى األداء الــوظيفي والعملــي 

ومـن ... إطعـام، إيـواء وترفيـه: حيـاء الجامعيـة، فيمـا يخـص كافـة الجوانـب الحياتيـة مـنلتسيير الخدمات األ
 :من خالل فرضيات الدراسة التالية. حيث عالقة مستوى معيشة وظروف اإلقامة بسلوكاتها االجتماعية

                                                           
اقتباس من دراسة الطالبة فريال محود وإشراف الدكتور عيسى الشماس بعنوان: مستويات تّشكل اهلوية االجتماعية وعالقتها باجملاالت األساسية 83

 املكونة هلا لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي من اجلنسني من جملة جامعة دمشق، جملد 21، ملحق_ 2211.ص: 512.
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 .لتغير الوسط االجتماعي للطالبة الجامعية عالقة بالسلوك االنحرافي_ 

 .لطالبة بالحي الجامعي وأساليب زيارتها لهم بالبيت عالقة بسلوكها االنحرافيألساليب زيارة األهل ل_ 

 .لعالقات الطالبة باآلخرين واألخريات داخل اإلقامة الجامعية وخارجها أثر في سلوكها االنحرافي_ 

 .للعاملين باألحياء الجامعية عالقة بالسلوك االنحرافي للطالبة الجامعية_ 

وتعــد هــذه الدراســةمداخلة بــالملتقى الــدولي األول (:جمــال تــالي وجميلــة بــن الــزاف): دراســة األســتاذين_ 2
حــول الهويــة والمجــاالت االجتماعيــة فــي ظــل التغيــر السوســيوثقافي فــي المجتمــع الجزائــري، ولقــد قــام بهــا 
ة الباحثين من أجل التعرف أكثر عن القيم ومظـاهر االغتـراب فـي الوسـط الجـامعي، وكانـت الدراسـة ميدانيـ

 :على عينة من طلبة الجامعة بالمسيلة، وتهدف هذه الدراسة إلى

الكشــف عــن األبعــاد الرئيســية لالغتــراب التــي وردت فــي األطــر النظريــة وعالقتهــا بالنســق القيمــي الــذي _ 
باإلضـــافة إلـــى دراســـة عوامـــل االغتـــراب لـــدى طلبـــة الجامعـــة بـــالجزائر، مـــع تحديـــد . يحملـــه طلبـــة الجامعـــة

مــا هــي مســتويات االغتــراب لــدى طلبــة االقامــات : وكــان التســاؤل العــام هــو. لــدى الطلبــة مســتوى االغتــراب
 :الجامعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة؟ باإلضافة إلى الفرضيتين

توجـــد حـــاالت اغتـــراب أعلـــى مـــن المســـتوى لـــدى طلبـــة االقامـــات الجامعيـــة بجامعـــة محمـــد بوضـــياف  -1 
 .بالمسيلة

شكلة االغتراب لدى طلبة االقامات الجامعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة توجد عوامل تؤثر في م -2
 .يمكن تحليلها

 : وفي هذه الدراسة توصل األستاذين الباحثين إلى النتائج التالية

توجــــد حــــاالت اغتــــراب اعلــــي مــــن المســــتوى لــــدى طلبــــة اإلقامــــات الجامعيــــة بجامعــــة محمــــد بوضــــياف  -
 .بالمسيلة

. في مشكلة االغتراب لدى طلبة اإلقامات الجامعية بجامعة محمد بوضـياف بالمسـيلةتوجد عوامل تؤثر  -
 .أي تحقق الفرضيات  الدراسة

وتتمثل الدراسة في كونها مذكرة لنيل شـهادة الليسـانس فـي ابتسام نسيل وآخرون، : 84دراسة الطالبات_ 3
ــم االجتمــاع االتصــال، بعنــوان بجامعــة . هويــة الطالــب الجــامعيالصــراع القيمــي وتــأثيره علــى تشــكيل : عل

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة أســباب حــدوث الصــراع القيمــي : 2012_2011قاصــدي مربــاح بورقلــة،
وانعكاسه على هويـة الطالـب الجـامعي، باإلضـافة إلـى تسـليط الضـوء علـى الصـراع الـذي يحـدث فـي نسـق 

                                                           
ابتسام نسيل وآخرون من إشراف األستاذ: عبد اهلل كبار، الصراع القيمي وتأثريه على تشكيل هوية الطالب اجلامعي، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف 84

.2212_2211علم االجتماع، ورقلة، اجلزائر، : عية، فرععلم االجتماع االتصال، قسم العلوم االجتما  
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هــل يــؤثر الصــراع القيمــي علــى : رئيســيانطلقــت هــذه الدراســة مــن التســاؤل ال. القــيم الســائدة فــي الجامعــة
وأجريت الدراسة علـى عينـة مـن طلبـة علـم الـنفس وعلـم االجتمـاع بجامعـة . تشكيل هوية الطالب الجامعي؟

. وتـــم اختيـــار العينـــة الطبقيـــة العشـــوائية. 2012_2011: قاصـــدي مربـــاح بورقلـــة، خـــالل الموســـم الدراســـي
 :سة إلى النتائج التاليةوتوصلت الدرا. بالتباع المنهج الكمي التحليلي

طـــالب الجامعـــة هـــم أكثـــر فئـــة فـــي المجتمـــع تهـــتم بـــالقيم الجديـــدة أو العصـــرية كالصـــداقة واالخـــتالط أو _ 
 .االبتعاد عن القيم التقليدية ومعظم هذا القول يحدث في بداية المرحلة الجامعية

يدة تتعـارض مـع قـيم المجتمـع األصـلي تساهم البيئة الجامعية في ترسيخ االزدواجية القيم بتبنيها لقيم جد_ 
 .للطالب

المرحلــة الجامعيــة مرحلــة حاســمة حيــث ينتقــل الطالــب مــن الثانويــة إلــى الجامعــة وفيهــا يحــدث تعــارض _ 
 .وصراع في القيم

 :نقد وتقييم للدراسات السابقة_ 

فمنهـا . تنا الحاليةإن هذه الدراسات التي تم عرضها لم تتناول بالشكل الدقيق متطلبات ومؤشرات دراسا    
مــن تناولــت متغيــر تشــكل الهويــة وعالقتــه بمتغيــرات أخــرى، ومنهــا مــن تناولــت متغيــر االغتــراب وعالقتــه 

إال أنها تبقى عموما دراسات مهمة لنا في التعرف علـى النتـائج التـي توصـل إليهـا . الخ... بمؤشرات أخرى
فبالنسـبة إلـى دراسـة . تفسـير نتـائج الدراسـة الحاليـةواالستفادة من نتائجهـا فـي . هؤالء الباحثون في دراستهم

كانـــت قـــد ركـــزت علـــى أن التربيـــة العائليـــة لعبـــت دروًا مهمـــًا فـــي عمليـــة تشـــكيل الهويـــة " تـــايلور واآلخـــرون"
 .االجتماعية واالنتماء لدى كل المراهقين بغض النظر عن الخلفية االثنية

تورة بشــرى أحمــد العكاشــي والتــي  اســتهدفت دراســة تشــكل أمــا بالنســبة للدراســات العربيــة، فدراســة الــدك     
هويــة األنــا والتحــديات الثقافيــة التــي تواجــه الشــباب الجــامعي، كانــت قريبــة إلــى حــد مــا فــي مؤشــراتها إلــى 

فهي غطت في دراستها جانب العوامل، بينما دراستنا هذه تحاول الوصول إلى البحث عن . دراستنا الحالية
 .ماذج الثقافية للمجاالت االجتماعيةمضامين وخصوصيات الن

كانـت قريبـة إلــى دراسـتنا الحاليــة، . حفيظـة خليفــي: أمـا فيمـا يخــص الدراسـات الجزائريـة فدراســة الطالبـة    
ـــر الوســـط)حيـــث أنهـــا اهتمـــت بمتغيـــر  ـــر (تغي ـــذي يقرنـــه متغي فـــي ( المجـــال االجتمـــاعي الالمتجـــانس)، وال

 .دراستنا

، التـي كانـت تهـدف إلـى التعـرف عـن القـيم ومظـاهر "الي وجميلـة بـن الـزافجمـال تـ: "أمـا دراسـة األسـتاذين
االغتــراب فــي الوســط الجــامعي، مــن خــالل الكشــف عــن األبعــاد الرئيســية لالغتــراب التــي وردت فــي األطــر 

باإلضــافة إلــى دراســة عوامــل االغتــراب لــدى . النظريــة وعالقتهــا بالنســق القيمــي الــذي يحملــه طلبــة الجامعــة
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وهذا ما يقارب متغيـر االغتـراب أو الهويـة .معة بالجزائر، مع تحديد مستوى االغتراب لدى الطلبةطلبة الجا
 .المغتربة بدراستنا

والتي هدفت إلى معرفة أسباب حدوث الصراع القيمي وانعكاسه ، وآخرون" ابتسام نسيل: "ودراسة الطالبات
حـــدث فـــي نســـق القـــيم الســـائدة فـــي علـــى هويـــة الطالـــب الجـــامعي، وتســـليط الضـــوء علـــى الصـــراع الـــذي ي

الجامعــة، فهــي الدراســة الوحيــدة التــي درســت الهويــة عنــد الطالــب الجــامعي، وهــذا مــا ترتكــز عليــه دراســتنا 
 . الحالية

 : المقاربة السوسيولوجية للدراسة_ 

إن اســتعمال الباحــث للنظريــة يســـاعده ذلــك علــى فهـــم وتفســير بعــض الظــواهر التـــي لهــا عالقــة بموضـــوع 
 . البحث، كما أنها تساعده كذلك على التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة

إلـى (" Jonathan Turner)جوناثان ترنـر "و " Anthony Giddeens))أنتوني غيدنز "ويشير كل من 
عــدم االتفــاق علــى معنــى النظريــة االجتماعيــة، تعكســه الخالفــات الفكريــة بــين البــاحثين حــول الموضــوع أن 

األساسي للنظرية، وما يرتبط بذلك عن طبيعة الواقع االجتماعي، وعـن الخـواص األساسـية التـي تميـز هـذا 
النظريــة االجتماعيــة و 85.الواقــع، وعــن الطــابع التحليلــي الــذي يــتالءم مــع طبيعــة الخــواص المميــزة للمجتمــع

، هـي مجموعـة قضـايا واقعيـة تفسـر الظـواهر وتمكننـا مـن التنبـؤ بهـا، ("Kaplan, 1954)كـابالن "حسـب 
وهذه القضايا تتخذ لها ترتيبا معينا بحيث تجيء القضايا العامة كمقدمات تستنتج منها باقي القضايا، وهي 

 .ما يعرف بالنسق االستنباطي وهو جوهر النظريات العلمية

معيــارين أساســيين، والتــي يــرى ضــرورة توفرهمــا فــي النظريــة (" Bloom)بلــوم "وعلــى هــذا األســاس حــدد  
 86.باإلضافة إلى تفسير الظواهر وتنظيم المفاهيم. الفهم والتنبؤ: فالنظرية يجب أن تساعد على. المثالية

 :التفاعلية الرمزية_ 1

ويشـــير مفهـــوم التفاعليـــة الرمزيـــة إلـــى عمليـــة التفاعـــل االجتمـــاعي الـــذي يكـــون فيـــه الفـــرد علـــى عالقـــة     
والتفاعلية الرمزية حسب . واتصال بعقول اآلخرين وحاجاتهم ورغباتهم الكامنة ووسائلهم في تحقيق أهدافهم

تتـيح لنـا الفرصـة لنصـل مرحلـة  "ميـد"تعنى بالقضـايا المتصـلة باللغـة والمعنـى ألنهـا حسـب " أنتوني غيدنز"
الــوعي الــذاتي ونــدرك ذاتنــا ونحــس بفرديتنــا، كمــا أنهــا تمكننــا مــن أن نــرى أنفســنا مــن الخــارج مثلمــا يرانــا 

                                                           
 العرايب حكمت، النظريات املعاصرة  يف علم االجتماع، مطابع الفرزدق، الرياض، السعودية، 1111، 85

 وليد بن عبد العزيز بن سعد اخلراشي، دور األنشطة الطالبية يف تنمية املسؤولية االجتماعية، رسالة ماجستري بقسم الدراسات االجتماعية، جامعة 86
.21، 25: ، ص ص2224امللك سعود، اململكة العربية السعودية،   
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 .Hهربـرت بلـومر"و" G. H. Meadجـورج هربـرت ميـد"و" C.H. Coolyتشـارلز كـولي"ويعـد.اآلخـرون
Blumer "من أبرز ممثلي منظور التفاعلية الرمزية. 

 :أهم مرتكزات ومنطلقات التفاعلية الرمزية ما يليومن _ 

أن الكائنــات اإلنســانية تســلك إزاء األشــياء فــي ضــوء مــا تنطــوي عليــه هــذه األشــياء مــن معــاني ظــاهرة _ 1
 .لهم

 .أن هذه المعاني هي نتاج التفاعل االجتماعي في المجتمع اإلنساني_ 2

أويل التي يستخدمها كل فرد في تعامله مع الرموز أن هذه المعاني تتعدل وتتشكل من خالل عملية الت_ 3
 87.التي تواجهه

وبنــاءا علـــى هــذه المقـــدمات المنطقيــة الـــثالث يصــبح التفاعـــل الرمــزي مخططـــا تحليليــا للمجتمـــع اإلنســـاني 
يختلـف عــن بقيــة المخططــات وتتفــق معظــم مــدارس التفاعليـة الرمزيــة علــى التســليم بــأن الكائنــات اإلنســانية 

 .واقع الذي تعيش فيه من خالل عملية التفاعل االجتماعيإنما تصوغ ال
 :مصطلحاُت النظرية

وهـــو سلســـة متبادلـــة ومســـتمرة مـــن االتصـــاالت بـــين فـــرد وفـــرد، أو فـــرد مـــع  : Interactionالتفاعـــل. 1
 .جماعة، أو جماعة مع جماعة

بطريقة واحدة  ويقصد بها استطاعة اإلنسان أن يتصرف في مجموعة ظروف:  Flexibilityالمرونة. 2 
 . في وقت واحد، وبطريقة مختلفة في وقت آخر، وبطريقة متباينة في فرصة ثالثة

وهــي مجموعــة مــن اإلشــارات المصــطنعة، يســتخدمها النــاس فيمــا بيــنهم لتســهيل : Symbolsالرمــوز . 3
المعــاني، " بلــومر"اللغــة، وعنــد " جــورج ميــد"وتشــمل عنــد . عمليــة التواصــل، وهــي ســمة خاصــة فــي اإلنســان

 .االنطباعات والصور الذهنية" جوفمان"وعند 

وهـو مقـدرة اإلنسـان علـى تمثـل الـدور، فالتوقعـات التـي  :Self- Consciousnessالـوعي الـذاتي . 6
تكون لدى اآلخرين عن سلوكنا في ظروف معينة، هي بمثابة نصوص يجـب أن نعيهـا حتـى نمثلهـا، علـى 

 ".جوفمان"حد تعبير 

ا يتعلق عادة بتصور الفرد عن نفسه الناتج عن خبراته في التفاعـل مـع األفـراد اآلخـرين، وهو م: الذات. .
تكـــوين معرفـــي مـــنظم وموحـــد ومـــتعلم للمـــدركات الشـــعورية )كمـــا يمكـــن تعريـــف مفهـــوم الـــذات نفســـيا بأنهـــا 

 (.والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات،يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته

                                                           
 طلعت إبراهيم لطفي وكمال عبد احلميد الزيات، النظرية املعاصرة يف علم االجتماع، ص: 87.125
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إن مفهوم الذات الفاعلة عند علمـاء التفاعليـة الرمزيـة اقـرب إلـى  :الفاعلة أو الفاعل االجتماعيالذات . ـ4
 .مفهوم النفس البشرية التي هي حصيلة تفاعل عوامل داخلية وراثية وخارجية مجتمعية

ادرا والتي تشير إلى عملية تشكيل نفس اإلنسان تشكيال اجتماعيـا بشـكل يجعلـه قـ: التنشئة االجتماعية. 9
 .على الحياة في مجتمعه، ويتماثل طبيعيا مع السلوك المقبول اجتماعيا

يعني عدم خضوع األفـراد فـي تفـاعلهم االجتمـاعي إلـى ضـوابط ومعـايير اجتماعيـة  :التحلل االجتماعي. 5
 .الخاصة بالمجتمع كالقيم واألعراف

المجتمـع الخاصـة بـه، كـالقيم و  أي خضـوع تفـاعالت األفـراد إلـى ضـوابط ومعـايير: التنظيم االجتمـاعي.7
 88.العراف و التنشئة االجتماعية

إن تبنينا لنظرية التفاعلية الرمزية في هذه الدراسة يعود إلى اعتبار أن المجال االجتماعي الالمتجانس     
عــادة إنتــاج أفعــال فرديــة وجماعيــة ذات -الجامعــة- ، الــذي يتواجــد فيــه الطالــب الجــامعي يــتم فيــه إنتــاج وا 
فهم يشـكلون . ني مشتركة ورموز مشفرة يتم تداولها فيما بينهم كفاعلين اجتماعيين لها دالالت يفهمونهامعا

والتــي مــن خاللهــا هــي . الواقــع االجتمــاعي الــذي يعيشــونه مــن خــالل عمليــات التفاعــل الرمــزي فيمــا بيــنهم
 .األخرى تعيد تشكل وتحدد هويتهم

 : اإلجراءات المنهجية

 :في الدراسةالمناهج المتبعة  -

ذلك أن األهداف المراد تحقيقها . يتفق أغلب الباحثين على أن المنهج يختلف باختالف المواضيع
واإلشكاليات المطروحة هي التي تفرض على الباحث منهج معين، والمنهج يتطلب من الباحث إتباع 

قع طريقة علمية واحدة أي أنه ال توجد في الوا. خطوات منهجية تتالءم مع طبيعة المعلومات المطلوبة
ألن الطرق تختلف باختالف المواضيع التي يدرسها . يمكن االعتماد عليها بمفردها للكشف عن الحقيقة

كل باحث، واختالف المواضيع يقودنا أيضا إلى اختالف الوسائل التي تستعمل في محاولة البحث عن 
قة التي يتبعها الباحث في دراسة الطري: "هو" عمار بوحوش"والمنهج حسب 89.تحقيق أهداف الدراسة

فكان . ولذلك أردنا التوفيق بين طبيعة موضوع الدراسة و المنهج المختار 90".المشكلة الكتشاف الحقيقة
أن في العلوم اإلنسانية توجد " موريس أنجرس"والذي جاء حسب المؤلف . اختيارنا لمنهج البحث الميداني

 91.والمنهج التاريخي، ومنهج البحث الميدانيالمنهج التجريبي، . ثالث مناهج نموذجية

                                                           
88http://www.startimes.com/?t=21141443 

 ، ص: 04. 1989  عمار بوحوش ومحمد محمود الذنببات،مناهج البحث العلمي أسس وأساليب، مكتبة المنار،األردن،89
4_ Maurice Angers ,inutation pratique a la méthodologie de science humaines, éd casbah université, Alger, 

1997, p: 09 
5
 عمار بوحوش ومحمد الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2330، ص:32.

91
 موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2440، ص: 242.
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، طريقة تناول موضوع بحث "موريس"يعتبر منهج البحث الميداني حسب  :منهج البحث الميداني -أ
ويتم اللجوء إليه عادة لدراسة ظواهر موجودة في  92.بإتباع إجراءات تقصي مطبقة على مجتمع بحث

ويسمح لنا بدراسة طرق العمل والتفكير . من السكان ويطبق غالبا على مجموعات كبيرة. الوقت الراهن
المنهج الكمي : ويندرج ضمن هذا المنهج منهجين رئيسيين وهما 93.واإلحساس لدى هذه المجموعات

 . والمنهج الكيفي

وهي المناهج التي تستخدمها . فالمناهج الكمية يكمن هدفها األساسي في قياس الظاهرة موضوع الدراسة
 .في العلوم اإلنسانية التي تعتمد على القياسأغلبية البحوث 

وعلية ينصب . أما المناهج الكيفية، فيكمن هدفها األساسي هي األخرى في فهم الظاهرة موضوع الدراسة
لهذا يركز . االهتمام أكثر هنا على حصر معنى األقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي تمت مالحظتها

 94.الحالة أو دراسة عدد قليل من األفرادالباحث أكثر على دراسة 

إن تبنينا لمنهج البحث الميداني يعتمد أكثر على اعتبار أن هذه الدراسة تندرج ضمن بحوث الدراسات 
والدراسات االستطالعية هي عبارة عن بحوث تتناول موضوعات جديدة لم يتناولها باحث . االستطالعية

وعليه كان 95.بيانات يجهل الباحث الكثير من جوانبها وأبعادهامن قبل، أو ال تتوفر عنها معلومات أو 
اختيارنا في هذه الدراسة للمنهج الكيفي الذي حاولنا خالله فهم تأثير المجاالت االجتماعية على تشكل 

عادة تشكل الهوية للطالب الجامعي، وقياس األفعال التي ينتجها ويعيد إنتاجها الطالب الجامعي داخل  وا 
 . الت االجتماعية الجديدةهذه المجا

وهو أسلوب من أساليب البحث العلمي، التي تهدف إلى (: المحتوى)منهج تحليل المضمون  -ب
ويتناول هذا المنهج تحليل 96.الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى الظاهر لمضمون االتصال

لرسمية، والبرامج السمعية المضمون مهمات متنوعة، كاألعمال األدبية، ومقاالت الصحف، والوثائق ا
 97.البصرية، والتصريحات السياسية، وتقارير االجتماعات أو المقابالت شبه الموجه

وهو التحليل الذي يركز على احتساب ومقارنة تكرارات بعض الخصائص المصنفة  :التحليل الفئوي-
. ما يتردد ذكرها أكثروهي تقوم على فرضية مفادها أن إحدى الخصائص عند. مسبقا في فئات ذات داللة

 98.بمعنى ذلك أنها مهمة بالنسبة للمتحدث

 :خطوات البحث الميداني_ 3

                                                           
92

.243: موريس أنجرس، ص  
93

.موريس أنجرس، نفس الصفحة  
94

24:موريس أنجرس، ص  
95
 مروان عبد المجيد ابراهيم : أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية، ط:2، مؤسسة الوراق، عمان، 2444، ص: 32.
96

Bernard, B, Content Analysis in Communication Research, Glencoe, IL, Free Press, 1952, p:18.  
97

.230: ريمون كيفي و لوك قان كمبنهود، دليل الباحث في العلوم االجتماعية، ص  
98

.237: ان كمبنهود، مرجع سابق، صريمون كيفي ولوك ف  



 

 

217 

نظرا لمتطلبات المنهج الكيفي الذي استخدم في هذه الدراسة كمنهج أساسي، : تقنيات جمع المعلومات-
حث العلمي تم استخدم تقنيتين منهجيين لجمع المعلومات متبعة بطريقة علمية تندرج ضمن متطلبات الب

 : وهي

 :(Direct Observation)المالحظة المباشرة_ 1

ذلك أن المالحظة قبل أن تكون تقنية . يعد استعمالنا لهذه التقنية منذ بداية الشروع في البحث لهذه الدراسة
 . وتكتسي أهميتها من كونها طريقة خاصة لفهم النشاط البشري99علمية، فهي ممارسة اجتماعية،

مرحلة + مرحلة الليسانس)ذه التقنية يرجع لتواجدنا في الجامعة منذ حوالي ست سنوات واستعمالنا له
فهذه المدة الكافية والطويلة نسبيا، سمحت لنا بمشاهدة ومعاينة الظاهرة المدروسة المعبرة عن (. الماجستير

اليومية، ومالحظة  شدة واستمرار التفاعل والتواصل للطلبة فيما بينهم ورصد لحركاتهم وممارستهم للحياة
التغيرات والتحوالت البارزة التي ينتجها ويعيد إنتاجها الطلبة الجامعيين من تمثالت في مظاهر وأفعال 

 . اجتماعية وثقافية

وكان الهدف األساسي في . إال أن الشروع الفعلي في استخدامها كان منذ بداية البحث في هذه الدراسة
لنماذج الثقافية لمجاالت التفاعل االجتماعية التي ينتمي إليها الطالب استعمالها يتمثل أكثر في تحديد ا

مما تطلب منا مالحظة الطلبة بنوع من المشاركة والتي كانت بطريقة جد حذرة . الجامعي، كتصور أولي
باليقظة والحيطة " غاستون باشالر"، و(الحيطة)ـ :بــــ" ابن خلدون"وهذا ما يسميها . في بعض المالحظات

مما تطلب منا في هذا األمر وقت وصبر طويلين من أجل خلق جو الثقة بينا وبين . ةناء المالحظأث
ثرائه، ألن  المبحوثين بغية الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعلومات التي تساعدنا في تدعيم بحثنا وا 

لتي الحظنا أنها قمنا بتسجيل أهم المالحظات ا. صحة المعلومات تعمل على إثبات الفرضية أو نفيها
 .مهمة بالنسبة لنا وهذا عن طريق تدوينها في دفتر خاص، ومن ثم تم بناء نموذج لشبكة المالحظة

 INTERVIEW: ةالمقابل_ 0

ولقد استخدمت المقابلة في هذه الدراسة كأداة أساسية ومناسبة للمنهج الكيفي الذي تم اعتماده في هذه 
الطلبة والطالبات الجامعيون عن طريق استخدام المقابلة الشبه وهذا من خالل مساءلة بعض . الدراسة

وسيط بين المقابلة المغلقة والمقابلة المفتوحة، فهي تجمع بين متناقضين : موجهة، والتي تعرف على أنها
ومن جهة أخرى تنفي من مجال االهتمام . من جهة السماح للمبحوث بناء فكرة حول الموضوع: هما

 100.التي يريد إثارتها المبحوثمختلف االعتبارات 
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A, M. Ardorio et P. Fournier, L'enquête et ses méthode: L'observation directe, Ed NATHAN, Paris, 2001, p: 05.  
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عن صديقي فاطنة، العالقة العالجية وفاعلية عالجها، رسالة ماجستير في علم االجتماع االتصال، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 
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 وتعتبر الدراسات، أغلب في المستخدم األسلوب هو المعاينة أسلوب يعتبر: اختيارها وكيفية العينة -7
 بحث من تختلفاختيارها  وطريقة. البحث نتائج عليها يتوقف التي المنهجية الخطوات أهم من العينة
 مفردات كل على نتائجها تعميم يمكن ال وحقيقيا صادقا تمثيال المجتمع تمثل ال التي والعينة. آلخر
 .عالمجتم

والتي هي نوع من النوع من -العينة المتعددة الراحل -إن اختيارنا لعينة البحث لهذه الدراسة تمثل في 
 :ذلك ألن هذا االختيار كان قد مر بعدة مراحل وهي.  العينات االحتمالية

الخدمات الجامعية لجامعة ورقلة، بغية الحصول على  في أول األمر، قمنا بالتقرب لمديرية -
كمكان الميالد )معلومات عن الطلبة فيما يخص بتحديد المجاالت االجتماعية األصلية لهم 

إال أننا لم نوفق في ذلك باعتبار هذا األمر هو من خصوصيات المهنة وممنوع (. ومكان اإلقامة
 .معةالتحصل عليه ألسباب خاصة تتعلق بخدمات الجا

اكتفينا بالمعلومات اإلدارية الخاصة بإحصائيات الطلبة من مرحلة تدرج وما بعدها، وكذا توزيع  -
فحددنا خاللها مجتمع البحث بطريقة أكثر منهجية . الطلبة عبر الكليات وما إلى غير ذلك

 . والموضح أكثر في عنصر تحديد المجال البشري لمجاالت الدراسة
ومن خالل الدراسة االستطالعية واألساسية قمنا بإجراء عدة مقابالت . بعد حصر مجتمع الدراسة -

مع العديد من الطلبة، ومن كل كلية من كليات الجامعة أخدنا عينة معتبرة، لمعرفة ماهية 
المجاالت االجتماعية األصلية للطلبة التي نستطيع الحكم عليها واعتمادها كمجاالت أساسية 

والمقاييس التي صممت لتحديد المجاالت والتي سنوضحها أكثر وذلك وفق المؤشرات . للدراسة
حتى تبين لنا أنه بإمكاننا تمييز ثالث مجاالت اجتماعية . -بحول اهلل-في الفصل الالحق 

وكان أغلبية . وهي المجال البدوي، والمجال الشبه الحضري، والمجال الحضري. خاصة بالطلبة
 .إلى الحضري. لشبه حضريالطلبة ينحدرون من المجال االجتماعي ا

ونظرا لصعوبة تحديد وضبط . مقابلة شبه موجة 21بلغ عدد المقابالت التي قمنا بها حوالي -
مجتمع الدراسة والتحكم في حصره بشكل دقيق، اخترنا من هذه المقابالت التي رأينا أنها األكثر 

( 21)االت بأخذ حيث وزعت حسب المج. مالئمة لهذه الدراسة وتخدم فرضيات وأهداف البحث
حاالت من المجال البدوي، وهذه العينة تمثل جميع الطلبة الذين تمت مقابلتهم والذين هم من 

حالة ( 21)حاالت من المجال الشبه حضري، و ( 21)و . أصل اجتماعي بدوي فأخذناها كلها
ما أدى وهذا . من المبحوثين 22: فكان مجموع أفراد العينة المدروسة هو. من المجال الحضري

 األخرى هي بدورها تعد والتي الطبقية المعاينة: بنا للتالقي بنوع آخر من أنواع المعاينة وهي
 خصائص عدة أو خاصية هناك أن فكرة من ينطلق الذي االحتمالية المعاينة أصناف من صنف
 هذا ويسمح. االنتقاء قبل االعتبار بعين أخذها من البد والتي. البحث مجتمع عناصر تميز

 العناصر أن نعتقد ألننا االنسجام بعض لها سيكون طبقات أو صغيرة مجموعات بإنشاءاإلجراء 
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 المجموعات عن الوقت نفس في يتميز منها كل وأن التشابه بعض لها طبقة لكل المكونة
 101.األخرى

 :ولقد أسفرت هذه الدراسة على عدة نتائج من ميدان البحث وأهمها ما يلي:نتائج الدراسة

حسب فرضيات الدراسة، تبين لنا أن مجاالت التفاعل االجتماعية المتجانسة األصلية للطالب الجامعي  -
في جامعة ورقلة هي ثالث مجاالت مرتبة حسب التصنيف السوسيولوجي للمجال االجتماعي وهي 

 :كالتالي
غلب سكانه يتميزون المتميز بأن أ: المجال االجتماعي المتجانس البدوي ذو النموذج الثقافي البدوي *

وتربطهم صلة القرابة والمصاهرة باألقارب بالدرجة األولى، وذلك للمحافظة على هوية . بطابع العروشية
فهم يشكلون . العرش وعلى العادات والتقاليد والضوابط االجتماعية التي يمليها عليهم قانون العروشية

مشتركة، و تسود بينهم قيم عامة وشعور ال ألموروحدة اجتماعية تجمع بين أعضائها مجموعة من ا
فلذلك . وأن أغلب أفراده أميون لم يدخلوا المدارس إال القليل من أبنائهم الذين جاءوا من بعدهم.باالنتماء

هم يكتفون بممارسة النشاط الفالحي أو الرعوي حسب المنطقة، كنشاط مهني أساسي ويعيشون من 
بما فيهم األجداد . لى نمط العائلة الكبيرة الذي يظم أكثر من أسرةمردوده، كما أنهم ال يزالون محافظون ع

 . واألعمام في بعض العائالت

والمتميز هو اآلخر : والمجال االجتماعي المتجانس الشبه حضري ذو النموذج الثقافي الشبه حضري *
لك القرابة في بما في ذ بالدرجة األولى( الجيرة قديمة)الجوار الطيب أن أغلب سكانه تربطهم صلة ب

مستواهم الدراسي جيد حيث أن أغلبهم . لمحافظة على العادات والتقاليدعلى اذلك مما أدى .البعض منهم
 ، كما أنيتراوح ما بين الثانوي والجامعي عند اآلباء، وحسن ما بين االبتدائي والمتوسط عند األمهات

، المتميزة بصغر حجمها (الزواجية)تنظيمهم العائلي أصبح يقتصر تقريبا فقط على نمط األسرة النووية 
أي أنها في هذا المجال أكثر فردانية، حيث أن . والحرية والديمقراطية بين أفرادها وفي أمورها الحياتية

 102.االجتماعيونجاحه ( طموحاته)الفاعل بها يهتم أوال بأذواقه ورغباته واندفاعاته 

والمتميز هو اآلخر بأن أغلب : المجال االجتماعي المتجانس الحضري ذو النموذج الثقافي الحضري* 
. سكانه يتميزون بعالقات اجتماعية ضعيفة إلى عالقات عمرانية تفتقد إلى التفاعل االجتماعي فيما بينهم

وهذا راجع . في العادات والتقاليد االجتماعية، فأغلبهم يختلفون (الزواجة)كما أنهم يمتازون باألسر النووية 
إلى تعدد أصولهم االجتماعية والجغرافية بحكم طبيعة العمل، خاصة أوالئك الذين يقطنون بمدينة حاسي 
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هذا . فطبيعة نشاطهم المهني كان يتراوح مابين الموظف واألعمال الحرة. مسعود ومدينة تقرت وورقلة
 .واهم التعليمي واالجتماعي والثقافي وكذا االقتصاديوباإلضافة إلى االرتفاع في مست

والمغايرة لمجاله االجتماعي المتجانس  -الجامعة-الطالب الجامعي في المجال االجتماعي الالمتجانس *
األصلي البدوي يرى أن الحياة الجامعية هي حياة صعبة نوعا ما، وهذا راجع إلى االختالف القيمي 

جال االجتماعي الجديد والعاداتي والتقاليدي الظاهري بين الذي ما تربى ونشأ عليه وبين ما وجده في الم
 . إال أنه وبصعوبة يحاول التمسك قدر اإلمكان بقيم مجتمعه األصلي. بالجامعة

والمغاير لمجاله  -الجامعة-أماكل من الطالب الجامعي في المجال االجتماعي الالمتجانس الجديد  *
في كونها مكان االجتماعي األصلي المتجانس الشبه حضري والحضري يريا أن الجامعة هي ال تقتصر 

لكسب العلم والمعرفة فقط، بل أنها مكان للتعرف على األصدقاء الجدد وهي كذلك خالية من الضغوط 
وأنه يوجد اختالف في القيم والعادات والتقاليد بين مجتمعه األصلي والقيم والعادات .والمشاكل األسرية

ب بين المزج بينهما أو حالة التخلي عن قيم مما جعلهما يعيشان حالة اغترا. والتقاليد الموجودة بالجامعة
والتعلق بما . وعادات وتقاليد مجتمعهما األصلي والتي أصبحت في الحياة الجامعية ال تعني لهما شيء
 .يساير الحياة العصرية في نظرهما، والتي هي حسب اعتقادهما متطلبات العصر الحالي

والمغايرة لمجاله االجتماعي  -الجامعة-انس أن الطالب الجامعي في المجال االجتماعي الالمتج*
األصلي البدوي لم يتأثر بمن حوله من الفاعلين االجتماعيين، فهو بقي محافظا على نمط وشكل اللباس 
والمظهر الخارجي مع االقتناع به وبمقامه كطالب جامعي وثقته بنفسه كبيرة في أن هذا األمر بأنه يليق 

كما أنه كذلك . االقتصادي وهو رمز من رموز الهوية ويجب المحافظة عليهبمستواه االجتماعي والثقافي و 
عادة إنتاج أفعاله وتصرفاته فهو لم يتأثر بمن حوله من الفاعلين . بقي محافظا على طبيعة إنتاج وا 

وهذا يعود لتقيده بالضوابط . االجتماعيين ولم يتعاط أية مخدر وال حتى التدخين خالل حياته الجامعية
وصرامة القيود والضوابط االجتماعية التي تربى . ايير األسرية واالجتماعية لمجاله البدوي األصليوالمع

 . كما أنه يستشير أهله ومن حوله في اتخاذه للقرارات التي تخصه.ونشأ عليها

والمغايرة لمجاله  -الجامعة -أما كل من الطالب الجامعي في المجال االجتماعي الالمتجانس *
األصلي المتجانس الشبه الحضري، والحضري تأثرا بمن حولهما من الفاعلين االجتماعيين،  االجتماعي

ولذلك اتجها إلى ضرورة (. الثقافة الغربية)األكثر تحضرا ورقيا  -الفاعلين االجتماعيين–فهما يريا أنهم 
إثبات ذاته وتقبل  التغيير في نمط اللباس والشكل الخارجي، وهذا لمسايرة الموضة والتميز أكثر من أجل

كما أنهما يتمتعان بحرية أكثر ودرجة استقاللية عالية مما جعلتهما ينتجان ويعيدا . الذات االجتماعية له
مما جعلهما يعانيان . إنتاج أفعال وتصرفات تعلماها ممن حولهما كتناولهما للتدخين وتعاطيهما للمخدرات

يريا كذلك ضرورة االختالط وتكوين عالقات زمالة . من مشاكل دراسة وخوفهما من المستقبل المجهول
مع الطرف اآلخر، باعتبار أن هذا األمر يندرج ضمن تحضير ( عالقات الحب)وصداقة بما فيها حتى 
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الدروس والبحوث الجامعية والتعامل والتعاون فيما بينهم وأن الجامعة في حد ذاتها من فرضت ذلك وهذا 
 .األمر من متطلبات العصر

 : عامةخالصة 

من خالل ماسبق يمكن الوصول للقـول  بـأن الطالـب الجـامعي القـادم مـن المجـال االجتمـاعي متجـانس ذو 
إلـى مجـال اجتمـاعي مغـاير يتميـز بالالتجـانس يكسـبه إعـادة . النموذج الثقافي الشـبه الحضـري، والحضـري

التحكم في هذه التعدد من تشكيل هوية استهالكية مغتربة عن مجاله االجتماعي األصلي وغير قادرة على 
 .المجاالت

أمــا بالنســبة إلــى الطالــب الجــامعي القــادم مــن مجــال اجتمــاعي متجــانس ذو نمــوذج ثقــافي بــدوي إلــى مجــال 
اجتماعي مغاير يتميز بالالتجانس يكسبه تشكيل هوية منسجمة ومستقلة قادرة على التحكم فـي هـذا التعـدد 

 .من المجاالت
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 الملخص باللغة األجنبية

Abstract 

Customary informal groups and their role in the formation of social identity subset of students 

within the university community .case study for a sample of university students.  

 

The presence of young people within the informal group or in other subsidiary groups, 

affects their lives, it affects values of young people and their convictions, and  determines their 
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moralss, and influences their trends through friction and vulnerable comrades and colleagues in 

these groups, though this has happened to it from the perspective of sociological studies and 

anthropological is an indication of low efficiency of social organizations formal and confined to their 

role and the lack of influence in the formation of personalities of young people, such as the family 

and the school, and is noticeable in our Algerian society nowadays is that these official institutions 

through the results of some researches may become unable to broadcast the values of proper 

socialization, and work to educate young people .  

We seek through this paper to study the phenomenon of informal customary groups within 

the university community, and how their presence affects young undergraduates to form and 

constitute their identities, we have  been developing a set of indicators to highlight the determinants 

and foundations which are formed which is structured group or customary organization, and the 

prevalence of these groups among college students, and what are the main roles and functions 

performed by the customary groups deployed in the study population, has been relying on the 

analysis of both types of quantitative and qualitative data collected from field. 

  

 الملخص باللغة العربية 

, يـؤثر علـى حيـاتهم, إن وجود الشباب ضمن جماعة غير رسمية أو ضـمن جماعـات فرعيـة أخـرى 
وتتبلـــور أذواقهـــم مـــن خـــالل االحتكـــاك والتـــأثر برفـــاقهم , عـــاييرهموتتحـــدد م, فتتشـــكل قـــيم الشـــباب وقناعـــاتهم
ن حصــــــل هــــــذا األمــــــر فهــــــو مــــــن منظــــــور الدراســــــات السوســــــيولوجية , وزمالئهــــــم فــــــي هــــــذه الجماعــــــات وا 

واألنثربولوجية يعد مؤشرا على انخفاض كفاءة التنظيمات االجتماعية الرسمية وانحصار دورها وقلة تأثيرها 
والمالحـظ فـي مجتمعنـا الجزائـري فـي أيامنـا هـذه هـو أن , كاألسـرة والمدرسـة, بفي تكـوين شخصـيات الشـبا

هـذه المؤسسـات الرســمية مـن خــالل نتـائج بعــض األبحـاث قـد أصــبحت عـاجزة عــن القيـام ببــث قـيم التنشــئة 
 .والعمل على تعليم وتثقيف الشباب, االجتماعية السليمة

اعــات العرفيــة غيــر الرســمية داخــل الوســط نســعى مــن خــالل هــذه الدراســة إلــى دراســة ظــاهرة الجم 
الجامعي، وكيـف يـؤثر وجودهـا لـدى الشـباب الجـامعيين علـى تشـكيل وتشـكل هويـات فرعيـة لـديهم، وقـد تـم 
وضع مجموعة من المؤشرات إلبراز المحددات واألسس التي تتشكل بموجبها وتتهيكل الجماعة أو التنظـيم 

اط الطــالب الجــامعيين، ومــا هــي أبــرز األدوار والوظــائف العرفــي،و مــدى انتشــار هــذه الجماعــات فــي أوســ
التي تؤديها الجماعات العرفيـة المنتشـرة فـي مجتمـع الدراسـة، وقـد تـم االعتمـاد علـى التحليـل بنوعيـه الكمـي 

 . والنوعي للمعطيات الميدانية المحصلة

 :المقدمة
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الشباب تعتبر من أصعب المراحل يمكننا القول أن مرحلة المراهقة  لدى الفرد وبداية ولوجه فترة 
، وحسب أريكسون أن الهوية الكتساب هوية  منسجمة ومتناغمة مع الهوية أو الثقافة األم لدى المجتمع

تنمو من خالل مراحل متتابعة غالبا ما يواجه الفرد خاللها مجموعة أزمات، تكون بمثابة االختبارات 
يجابيا أو سلبيا، متأثرا في ذلك بالتركيبة البيولوجية، إضافة الحقيقية لنمو الفرد المراهق أو الشاب سواء ا
 . إلى العوامل االجتماعية والثقافية المحيطة به

وغالبا ما يؤدي اجتماع تأثير المتغيرات الفزيولوجية والنفسية، مرتبطا بمكونات النسق االجتماعي 
الهوية لدى الفرد، أما أوالها فقد يحصل والثقافي السائد، إلى بروز نتيجتين اثنتين من ناحية تشكل ونمو 

تطور ايجابي للهوية وتكون سوية، أما النتيجة األخرى فهي تشكل هوية سلبية ضارة مباشرة للفرد 
مما يضعف التزام األفراد أو . والمجتمع، من خالل بروز مؤشرات االغتراب، والالنتماء، وضعف المشاركة

 الجماعات بالمسؤوليات تجاه المجتمع   

وتشـــير بعـــض الدراســـات أن غيـــاب أو انســـحاب المؤسســـات الشـــرعية المخـــول لهـــا القيـــام بعمليـــات 
حيـــث أن , قـــد أدى إلــى زيـــادة حـــوادث العنـــف والجريمــة فـــي المجتمعـــات الغربيـــة, التربيــة والتعلـــيم والتثقيـــف

قـــد أدت إلـــى التغيـــرات االجتماعيـــة والثقافيـــة المتالحقـــة فـــي هـــذه المجتمعـــات وبخاصـــة المجتمـــع األمريكـــي 
وعليــه فقــد تحــول الشــباب إلــى , تحطــم الوســائط والقنــوات الطبيعيــة المنــاط بهــا نقــل الثقافــة مــن جيــل آلخــر

 فـي عمليـة التنشـئة  وهنا فقد ظهر ما يسمى ثقافة الشـباب لتصـبح القـوة األهـم, قنوات أخرى تتولى توجيههم
الـدين وغيـرهم مـن األجيـال األكبـر عبـر مئـات  ولتقوم بالدور الذي طالما احتكره الوالدان والمدرسون ورجال

.السنين  

 :اإلشكــالية: أوال

تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة حاسمة بالنسبة للشباب، حيث تتحدد فيها األهداف، ويكون الفعل 
موجها النجازها وتحقيقها، في ظل حياة مجتمعية من أبرز خصائصها الحالية االضطراب والتقلب سواء 

القتصادي، أو السياسي، أو االجتماعي، وفئة الشباب عموما، والشباب الجامعيين خصوصا في المجال ا
ال توجد في معزل عن مجريات الحياة االجتماعية والسياسية، حيث تؤثر في هذه المجريات كما تتأثر 

 .بها، األمر الذي ينعكس على سلوك الشباب وعالقاتهم وانتماءاتهم االجتماعية

ي الطــالب الجــامعيين بقولهــا أنهــم يمثلــون إســهاما فــي تصــور المســتقبل، وهــم تصــف ســلوى العــامر 
أكثر قطاعات المجتمع حيويـة وديناميكيـة، ولـذلك فـان الفئـة الشـبابية والطالبيـة بالـذات، تكتسـي تمـايزا بـين 
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لك فئـات المجتمــع األخــرى، وذلـك بســبب دورهــا الفعــال، ومواقفهـا المتميــزة مــن قضـايا المجتمــع األساســية لــذ
 (1).كان من غير المنطقي استبعاد هذه الفئة من جموع المثقفين

وقد تزايدت سلوكيات وأفعال سلبية بين الشباب في العالم حتى أصبحت من أبرز العالمات 
المميزة لحياتنا المعاصرة، ونجد الشباب الجزائري عموما، والشباب الجامعي خصوصا قد برزت بينهم 

وحوادث تبعث على القلق، وذلك من خالل ما نالحظه، وما نقرأه من  ظواهر مرضية كالعنف بأرقام
 للدى الطالب في الوسط الجامعي، وبأشكا ...، واالدمان، االحباطإحصائيات حول انتشار ظاهرة العنف

، هذا باإلضافة تمختلفة منها العنف الفردي، والعنف الجماعي كالمشاجرات والتخريب والتحطيم للممتلكا
ت والتنظيمات التي تنشأ بين الشباب داخل الوسط الجامعي سواء في طابع رسمي أو غير إلى التكتال

رسمي، خصوصا منها التنظيمات غير الرسمية، والتي غالبا ما تكون غير معلنة كالتكتالت الجهوية، أو 
 ..، أو جماعات الرفاقماعات المذهبيةالج

لــدى  عرفيــة أو الجماعــات غيــر الرســمية الجماعــات الغيــر أن األســئلة  المطروحــة هــي هــل توجــد 
مـا هـي مؤشـرات وجـود مثـل هـذا التنظـيم غيـر الرسـمي لـدى أفـراد . الشباب الجامعيين بالوسـط الجـامعي؟

فــي الوســط الجــامعي علــى تشــكل هويــة  هــذه التنظيمــات غيــر الرســمية وهــل يــؤثر وجــود .عينــة الدراســة؟ 
ومـــا هـــي األدوار التـــي تؤديهـــا هـــذه  الجـــامعي؟خاصـــة لـــدى أفـــراد العينـــة  فـــي بعـــض المواقـــف بالوســـط 

الجماعــات غيــر الرســمية فــي تشــكل وتشــكيل هويــة الطــالب الجــامعيين، ومــا كيفيــات تشــكلها، ومــا مــدى 
 انسجامها مع الهوية المجتمعية السائدة؟

 :أهمية الدراسةثانيا 

، الذي الجامعيلمجتمع خصوصا لدى الطالب أهمية موضوع الهوية االجتماعية في حياة الفرد وا -
 .يشكل النخبة والكوادر المستقبلية وما تؤديه من أدوار اجتماعية في تسير شؤون المجتمع وتنميته

أهمية المرحلة الجامعية في تشكيل هوية وشخصية الطالب، خصوصا وأنها تصنف ضمن المراحل  -
 .الصعبة لتشكل الهوية االجتماعية

يهية داخل الوسط الجامعي للفت انتباه الطالب إلى أهميتها تخطيط البرامج واألنشطة  الثقافية والترف -
 .ومساعدتها لهم في تحقيق أهدافهم 

 .إعطاء األهمية لآلليات التي تسهم في تنمية قنوات وطرائق الهوية بصفة ايجابية -

المساهمة في التوعية بأهمية االهتمام  بمراحل تشكل الهوية وتشكيلها  خصوصا في لدى الطالب في  -
 .الوسط الجامعي

 :أهداف الدراسة: ثالثا



 

 

227 

 :نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى تحقيق األهداف اآلتية 

تتبع  حجم وجود وانتشار الجماعات العرفية أو الجماعات غير الرسمية في الوسط الجامعي محل  -
 .الدراسة

غير الرسمية في الوسط الجماعات العرفية أو الجماعات  إبراز المحددات التي على أساسها تتشكل -
 .الجامعي محل الدراسة

إبراز األدوار التي تؤديها الجماعات العرفية أو الجماعات غير الرسمية للفرد المنتمي إليها وكيف  -
يؤدي ذلك إلى المساهمة في تشكل وتشكيل هوية لدى أعضائها، وهذا في الوسط الجامعي محل 

 .الدراسة دوما

ة أو الجماعات غير الرسمية في المجتمع محل الدراسة في تشكل إبراز أدوار الجماعات العرفي -
 . وتشكيل هوية لدى الطالب الجامعيين ومدى انسجام ذلك مع هوية المجتمع

 :فرضيات الدراسة:رابعا

تأطير الطالب ثقافيا ونشطويا وانتشار الجماعات العرفية غير الرسمية  ضعفهناك عالقة بين  -
 .بالوسط الجامعي

على  يعزز قدرة استقطابها للطالبسمية على أسس ثقافية تقليدية الجماعات  العرفية غير الر تشكل  -
 .حساب ثقافة المناخ الجامعي السائدة

غير الرسمية باألدوار االجتماعية والنفسية ألعضائها  داخل الوسط الجامعي   اعات العرفيةقيام الجم -
 .يسهم في تشكل هوية اجتماعية  فرعية لديهم 

 :تحديد المفاهيم:مسا خا

 :الجماعات العرفية، التنظيم غير الرسمي -1

يـــرى العديـــد مـــن البـــاحثين األنثروبولـــوجيين أن للعـــرف بكـــل تجلياتـــه ســـواء كأفكـــار وقـــيم، أو جماعـــات 
ـــا، وتـــرى روث بينـــدكت ومجموعات ـــراد والمؤسســـات فهـــو يغلـــف حياتن  Ruth،أهميـــة كبيـــرة فـــي حيـــاة األف

Benedict  نظــر بعــين تأمليــة فاحصــة مــن حولــه يجــد نفســه مقيــدا بمجموعــة مــن األعــراف، أن اإلنســان إذا
 .وحتى في معاناته الفلسفية فانه ال يستطيع أن يذهب بعيدا عن العرف

شـــبكة مـــن العالقـــات الشخصـــية و االجتماعيـــة التـــي ال "نظـــر للجماعـــات غيـــر الرســـمية علـــى أنهـــا يو 
 (2).ترتبط بأداء األعمال و انجاز المهام في المنظمة و, و تنشأ بعيدًا عنه, يحددها التنظيم الرسمي

التـي يقصـد منهـا إشـباع رغبـات , هي  العالقات و التفاعالت التبادلية بين أفراد المنظمةويمكننا القول 
فتنشــأ الجماعــات غيــر الرســمية طوعيــة و تلقائيــًا بــين األفــراد , األفــراد و حاجــاتهم و عــواطفهم و اتجاهــاتهم

 .مصالح و اهتمامات و حاجات مشتركة ال يستطيع التنظيم الرسمي تحقيقهاالذين تجمعهم 
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تنشأ بطريقة تلقائية و تسودها , جماعة أولية  صغيرة" فقد نجد تعريفًا للجماعة غير الرسمية على أنها 
و التفاعل الحر بين , و هي تنتج عن االتصال المستمر, العالقات الشخصية و االجتماعية المباشرة

 (3)اد و الجماعات في محيط العملاألفر 

 :الهـــوية  -4
القليلة  من المفاهيم مفهوم الهوية يمكننا اعتباره  بأن ( Alfred grosser)المفكر ألفرد جروسر يذكر 

ولعل مرد هذا التضخيم لمفهوم الهوية هو وقوع هذا الموضوع موقع  .تضخيما معرفيا التي حصل بشأنها
من  واالجتماعية داخل حقل العلوم اإلنسانية عديدةتخصصات  التقاسم واالشتراك والتناول البحثي بين 

إلى االشتغال " األنثروبولوجي"التناول السوسيولوجي إلى تناولها من قبل العلوم السياسية ، إلى علم اإلنسان
لقانوني والسيكولوجي، وهو األمر الذي حال دون أن ترسو سفن هؤالء المبحرين على مفهوم واحد ا

 .بمدلوالت محددة حول الهوية

أن الهوية لم تعد تمثل "   Dictionnaire de l ethnologie et de l anthropologie" لقد ورد في قاموس 
أمرا واقعا أي توزيعا واضحا للجماعات في مدى غير محدد المعالم الزمنية، فقد أصبحت مفهوما نسبيا 
يرتبط في نفس الوقت بالنزاعات وموازين القوى، وباستقرار البنى وتوازنها، انه مسار يتشكل، وضع 

هتمام باألبعاد العاطفية والنفسية للهوية والى تاريخي، تشكيل استيطاني يجب أن يفهم كما هو، وارتكز اال
أواليات اكتساب ادراك الهوية من خالل تربية الطفل وعالمه االجتماعي، ويبقى دوما مفهوم الهوية مفهوما 

  (0). داخليا يعكس معطيات خارجية

حساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أمة أو جماعة "يعرفها حليم بركات بأنها   أو طبقة وعي اإلنسان وا 
لى أين نمضي وما نريد ألنفسنا  في إطار االنتماء اإلنساني العام، إنها تعرفنا بمن نحن ومن أين أتينا وا 

 (3)".ولآلخرين، وما موقعنا من خريطة العالقات والتناقضات والصراعات القائمة

:" هوية على أنهاالهوية في بحثنا هذا يمكننا القول أنها ذات صلة تقاربية مع التعريف الذي يرى ال 
مقدار ما يحققه الفرد من الوعي بالذات والتفرد واالستقاللية، وأنه ذو كيان متميز عن اآلخرين، واإلحساس 

  (17)."بالتكامل الداخلي والتماثل واالستمرارية عبر الزمن، والتمسك بالمثاليات والقيم السائدة في ثقافته

 :الخلفيـة النظريـة للدراسـة :سادسا

األنثروبولوجي، السوسيولوجي و على ضرورة وجود النظرية في البحث  المختصينلقد أكد الكثير من 
ألنها تساعد الباحث في بلورة مالحظاته وفروضه بشكل سليم وموضوعي، وقد أدرجنا بعض النظريات 

باإلعالم الجديد  التي تناولت موضوع الهوية الثقافية وعالقتها بالحتميات الخارجية السيما المرتبطة منها
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وبناءا على فرضية بحثنا الرئيسية فإننا ارتأينا عرض . أو المعولم، كأحد هذه المؤثرات أو الحتميات
 .مجموعة من النظريات التي بإمكاننا التحليل والتفسير في ضوئها

وفيما يلي  نظرية التعلم االجتماعي، وكذا التفاعلية الرمزية ، ونظرية الثقافة الفرعيةولعل أبرزها هي 
 .إيجاز لهذه الخلفية النظرية المعتمدة

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: سابعا

وفقا للقواعد المنهجيـة أثنـاء اختيـار وتحديـد العينـة المناسـبة للدراسـة، فـان وحـدة العينـة فيمـا يخـص  
حصـل عليـه الباحـث الدراسة الحالية، تمثلها اإلقامـات الجامعيـة للطلبـة الـذكور ، أمـا عـن إطـار العينـة فقـد 

 من إحصاءات رسمية ألعداد الطالب الذكور القاطنين باإلقامات الجامعية 

وكــان نــوع العينــة المناســب لهــذه الدراســة هــو العينــة العشــوائية البســيطة، ورغــم عيوبهــا التــي أقرهــا  
كــان اختيــار هــذا النــوع مــن العينــة هــو المناســب، مــن  -حســب رأي الباحــث –علمــاء االجتمــاع، غيــر أنهــا 

 حيث اختصار الجهد، والتوصل إلى نتائج أفضل 

 :عينة الدراسة وكيفية اختيارها -1
لقــد تــم اختيـــار عينــة الدراســة الحاليـــة باألســلوب العشـــوائي المنــتظم، وشــملت ســـبع مســتويات دراســـية 
جامعية، من السنة األولى جامعي إلى السنة السابعة جامعي، ولذلك  تم اختيـار أربـع اقامـات جامعيـة مـن 

د تــم مراعــاة القواعــد طالبــا جامعيــا، وقــ 002,0جامعــة منتــوري بواليــة قســنطينة، وبلــغ الحجــم الكلــي للعينــة 
 .   واألسس العلمية المعمول بها عند اختيار العينة

، بهــدف تطبيــق اســتبيان مفتــوح لمعرفــة أراء " المتســاوي" وقــد تــم اعتمــاد طريقــة التوزيــع المتجــانس  
وجــود وانتشــار الطــالب الجــامعيين الــذكور القــاطنين باإلقامــات الجامعيــة، ووجهــات نظــرهم حــول تــأثير 

العرفيـــة أو التنظيمـــات غيـــر الرســـمية  علـــى تشـــكل وتشـــكيل هويـــة اجتماعيـــة فرعيـــة للطـــالب الجماعـــات 
 .الجامعيين

 المنهج المستخدم -2
اعتمدنا  بحثناأما بالنسبة للمنهج المستخدم والذي يمثل الركيزة األساسية ألية دراسة علمية، ففي  

وية االجتماعية لدى أفراد مجتمع المنهج الوصفي الذي يساعد في الكشف عن كيفيات ومراحل تشكل اله
 . البحث في إطار المجاالت داخل التنظيم التي تعبر عن الهوية، ومن خالل األدوات البحثية المستخدمة

 :األداة المستخدمة -3
، حيـث تـم مـن  (Statiscal Pakage Social Sience) (spss)كمـا تـم التـدعيم  باسـتخدام نظـام  

 ".كاي مربع"خالله استخراج النسب المئوية، وكذا قيم 
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 األدوات البحثية المستخدمة -4
ضـف إلـى ذلــك أنـه قــد تـم اســتخدام مجموعـة مـن األدوات البحثيــة المسـاعدة علــى جمـع المعطيــات  

اركة، المقـــابلة، المالحظـة بالمشـ: والبيانات من الميدان، أو أثناء الدراسة الحقلية، وتمثلت هـذه األدوات فـي
والــذي يعتبــر مــن أهــم -االســــتبيان، التصــوير الفوتــوغرافي ويــرى بعــض البــاحثين أن التصــوير الفوتــوغرافي 

الوســـائل التـــي يمكنهـــا مســـاعدة الباحـــث علـــى توثيـــق مالحظاتـــه، أو إبـــراز صـــور الممارســـة أثنـــاء دراســـة 
 . ج علمية دقيقة، الوثائق والسجالت، وهذا أمال في الوصول إلى نتائ-الظاهرة

فمن أجل اإلجابة عـن التسـاؤالت المطروحـة، اعتمـد الباحـث علـى : أما فيما يتعلق بأسلوب التحليل 
األسلوب الكمي الذي أفادنا في تبويـب البيانـات وتحديـد اإلحصـاءات والعمليـات والنسـب الحسـابية، كمـا تـم 

وهـو مـن أنسـب المنـاهج المسـتخدمة  –ي توظيف المنهج الكيفي، مما يعنـي اسـتخدام أسـلوب التحليـل الكيفـ
ــــة ــــي الدراســــات األنثربولوجي مــــن خــــالل تحليــــل مــــا أســــفرت عنــــه المالحظــــة بالمشــــاركة، والمقــــابالت،  -ف

 .     وقراءة وتحليل النسب واألرقام اإلحصائية المحصلة. واالستبيان

 عرض وتحليل البيانات الميدانية: ثامنا

عرضا وتحلـيال للبيانـات التـي تـم جمعهـا مـن مجتمـع الدراسـة، وذلـك مـن خـالل جـدولتها  فيما يلي 
بصـــورة بســـيطة أو مركبـــة، ثـــم القيـــام بعـــد ذلـــك بتوصـــيف محتواهـــا بصـــورة دقيقـــة  وهـــذا بترجمـــة البيانـــات 

براز ما اشتملته تحليالت من أجل الوصول إلى حقائقاإلحصائية واألرقام المصنفة في جداول إلى  من ، وا 
ال تبتعـد الدراسـة  ينتائج، مع األخذ بعين االعتبار ضرورة االنطـالق مـن فـروض الدراسـة الحاليـة، وهـذا كـ

 .عن أهدافها المحددة

 

 .معلومات شخصية: المحـور األول  -:أوال

.   يبين المستويات الدراسية الجامعية لمجموع أفراد العينة( 71)جدول رقم   

 النسبة المئوية  التكرارات  السنة الجامعية 

%19 06 السنة األولى  

%57 277 السنة الثانية  

الثالثة السنة  42 1705%  
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الرابعة السنة  37 7005 %  

الخامسة السنة  16 74 %  

السادسة السنة  24 76%  

السابعة السنة  12 73%  

ـــــــا + ماجســـــــتير ) دراســـــــات علي
(دكتوراه  

77 77%  

%177 477 المجموع  

أفــراد العينــة مــوزعين علــى مختلــف المســتويات الدراســية، ويبــرز لنــا أن  يمثــل هــذا الجــدول مجمــوع
، متبــوع بالمســـتوى %04النســبة الغالبــة  هــي المســتوى الدراســي للســنة الثانيــة جــامعي، حيــث يمثــل نســبة 

، وقد سـجل المسـتوى الدراسـي الجـامعي السـابع %23الدراسي الجامعي للسنة األولى بنسبة مئوية تقدر ب 
السابعة جامعي تكـاد تكـون مقتصـرة علـى  الكليـات التـي  ةوهذا بسبب أن السن% 43مقدرة ب  نسبة مئوية

، ولعـــل % 44تـــدرس تخصـــص الطـــب، أمـــا بالنســـبة لمســـتوى الدراســـات العليـــا فقـــد كانـــت النســـبة معدومـــة 
لعمليــة وفــق القــانون المــنظم ( الماجســتير، والــدكتوراه) الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن طلبــة الدراســات العليــا 

اإليــواء داخــل اإلقامــات الجامعيــة، فلــيس مــن حقهــم االســتفادة مــن خــدمات اإليــواء، وحتــى إن وجــدوا داخــل 
اإلقامـات الجامعيــة فوجــودهم غيــر رســمي، أي أنهــم غيــر مســجلين ضــمن القــوائم الطلبــة المقيمــين باألحيــاء 

 . الجامعية

.اإلقامة األصليةيبين توزيع أفراد العينة حسب مكان (  72)جدول رقم   

 النسبة المئوية العدد مكان اإلقامة

%43025 103 حضر  

%56005 220 ريف  

%177 477 المجموع  
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يبين هذا الجدول نوع البيئة التي يعيش فيها مجموع أفراد العينة، أي محل اإلقامة األصلي، فكـل أفـراد 
الجامعيـة، وهـم مـن الطـالب الـذين جـاؤوا مـن العينة يخضعون إلشراف مـن الجامعـة، أي يقيمـون باألحيـاء 

خارج مدينة قسنطينة فالطالب الذين يسـكنون مدينـة قسـنطينة ال يملكـون حـق السـكن باإلقامـات الجامعيـة، 
وكما هو واضح من الجدول فمجموع أفراد العينة يمثلون أنماطا ثقافية مختلفة منها ما ينتمي للثقافة الريفية 

 :ب للثقافة الحضرية، وهم موزعين وفق النسب المحصلة في الجدول كمايليوالقروية، ومنها من ينتس

 %.03,20فردا، أي بنسبة  273كان عدد المبحوثين الذين ينتمون للثقافة الريفية يقدر ب  -
 %.  03,70فردا، أي بنسبة 227كان عدد المبحوثين الذين ينتمون للثقافة الحضرية يقدر ب  -

أن مكـان اإلقامـة األصـلية بأبعـاده النفسـية واالجتماعيـة و الثقافيـة  والنتيجة التـي نخلـص إليهـا هـي
يشكل خلفيـة للشـباب الجـامعيين الـذين يزاولـون دراسـتهم بجامعـة قسـنطينة ويقيمـون بأحيائهـا الجامعيـة، 
وبــال شــك أن هــذه الخلفيــة لهــا دور جــوهري فــي التــأثير علــى ســلوكيات الشــباب الجــامعيين، كمــا تــؤثر 

ة األحكام المختلفة، وعند اتخـاذ المواقـف المناسـبة فـي التعامـل مـع اآلخـرين فـي دائـرة عليهم في صياغ
     وكل هذا يؤشر فيما بعد عن وجود نوع من الهوية لدى أفراد مجتمع البحث .التفاعل االجتماعي

.توزيع أفراد العينة حسب المستوى االجتماعي لألسرة( 73)جدول رقم   

ة المئوية النسب التكرار االحتماالت   

%1105 46 جيد   

%36025 145 متوسط   

%52025 279 ضعيف  

%177 477 المجموع   

المستوى االجتماعي لمجموع أفراد العينة، ومن خالل البيانات اإلحصائية الواردة  يبين هذا الجدول
، متبــوع ب % 02,20فــي الجــدول أعــاله، تبــين أن أغلــب مفــردات العينــة مــن مســتوى اجتمــاعي ضــعيف 

، أمـا األفـراد الـذين يتميـز مسـتواهم االجتمـاعي % 33,20مستوى اجتماعي متوسط بنسبة مئوية قدرت ب 
 %.22,0بدرجة جيدة فكانت نسبتهم المئوية 

.يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لألب( 74)جدول رقم   
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 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

%2445 90 أمي  

%24 96 ابتدائي  

%10 60 متوسط  

 1003 69 ثانوي

%1703 41 جامعي  

%73 12 دراسات عليا  

%74 16 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

يتبــين مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول أعــاله أن النســبة العاليــة مــن آبــاء أفــراد العينــة ال يملكــون 
، وقــدرت النســبة المئويــة لآلبــاء الــذين %20.0مســتوى تعليمــي وبالتــالي فهــم أميــون وكانــت نســبتهم المئويــة 

، أما بالنسبة لآلباء الحائزين للمسـتوى المتوسـط، والمسـتوى %20تحصلوا على مستوى التعليم االبتدائي ب
على التوالي، أما اآلباء الحاصـلين علـى % 27,3و% 27الثانوي فقد كانت النسبة المئوية متقاربة جدا ب 

، وفــي األخيـــر كــان عــدد اآلبـــاء الحاصــلين علــى مســـتوى %24,3ســبتهم المســتوى الجــامعي فقــد ســـجلت ن
مفـردة بنسـبة  23مـع األخـذ بعـين االعتبـار % 43فـردا بنسـبة مئويـة قـدرت ب 22دراسات عليا قـد قـدر ب 

 .من مجموع أفراد العينة لم تكن لهم إجابات% 0مئوية تمثل 

.التعليمي لألميبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى ( 75)جدول رقم   

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

%4400 109 أمي  
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%2400 99 ابتدائي  

%12 40 متوسط  

%13 52 ثانوي  

%2 70 جامعي  

%705 72 دراسات عليا  

%73 12 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

أفـراد العينـة ال يملكـون  يتبين مـن البيانـات الـواردة فـي الجـدول أعـاله أن النسـبة العاليـة مـن أمهـات
، وقـــدرت النســـبة المئويـــة لألمهـــات اللـــواتي % 00,2مســـتوى تعليمـــي وبالتـــالي فهـــن أميـــات حيـــث ســـجلن 

، أمـــا بالنســـبة لألمهـــات الحـــائزات علـــى مســـتوى التعلـــيم %20,2تحصـــلن علـــى مســـتوى التعلـــيم االبتـــدائي 
% 23و% 22إلـى حـد مـا  حيـث قـدرت ب المتوسط، والمسـتوى الثـانوي فقـد كانـت النسـبة المئويـة متقاربـة 

، وفي األخير كان %42على التوالي، أما األمهات الحاصالت على المستوى الجامعي فقد سجلت نسبتهم 
مع %. 4,0فردا بنسبة مئوية قدرت ب 42عدد األمهات الحاصالت على مستوى دراسات عليا قد قدر ب 

 .من مجموع أفراد العينة لم تكن لهم إجابات% 43مفردة بنسبة مئوية تمثل  22األخذ بعين االعتبار 

أن المســـتوى التعليمـــي لوالـــدي  أفـــراد العينـــة ( 40)، والجـــدول رقـــم (40)تفيـــدنا قـــراءة الجـــدول رقـــم 
يســاعد علــى التوصــل إلــى بنــاء تصــور أكثــر وضــوحا فيمــا يتعلــق بأنمــاط الســلوك التــي تصــدر عــن أفــراد 

كمـا أن طبيعـة العالقـة السـائدة . حقائق المرتبطة بنتائج االسـتبيانالعينة، وهي بدورها تشكل التوجه العام لل
في نطاق العائلة واألسرة تتحدد تبعا للمستوى التعليمـي و التكـويني بصـورة عامـة، كمـا أن طبيعـة المسـتوى 

حيث تلعب عمليـة التنشـئة . التعليمي يحدد أشكال وأنماط التعامل مع اآلخرين في إطار الحياة االجتماعية
 .  جتماعية في ذلك دورا هامااال

 2- المحور الثاني: تمثالت الطالب إلسهامات البيئة الجامعية في تأطيرهم وتنمية شخصياتهم .

يبين مدى مشاركة الطالب الجامعيين، من وجهة نظر أفراد العينة، في اتخاذ ( 76)الجدول رقم 
 .اإلقامات الجامعيةالقرارات الجامعية التي لها صلة باألنشطة الطالبية داخل 
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 المجموع النسبة المئوية التكرارات  االحتماالت

 % ت

%29 116 يشارك  116 29%  

%60 202 ال يشارك  202 60%  

%3 12 بدون إجابة  12 3%  

%177 477 المجموع  477 177%  

في مدى مشاركة الطالب الجامعيين، من وجهة نظر أفراد العينة،  فيما يخص  2نتائج اختبار كا
 البية داخل اإلقامات الجامعية اتخاذ القرارات الجامعية التي لها صلة باألنشطة الط

المحسوبة 2كا  النتيجة SIGقيمة  

 دالــة 0.399 0.070

مدى مشاركة الطالب الجامعيين،من وجهة نظر أفراد العينـة، فـي اتخـاذ ( 43)يوضح الجدول رقم 
الطالبية داخل اإلقامات الجامعية، وكانت استجابات المبحوثين  القرارات الجامعية التي لها صلة باألنشطة

 :كما يلي

فـــي عمليـــات صـــنع القـــرارات الجامعيـــة المتعلقـــة  عـــدد الطـــالب الـــذين أقـــروا بمشـــاركة الطالـــبلقـــد بلـــغ  -
مفردة بنسبة مئوية تقدر ب  223 -%3مفردة بنسبة مئوية تقدر ب  22باستثناء  -باألنشطة الطالبية

، وهـذا مـا يـدلل علـى " 2كـا "ة غير دالـة إحصـائيا كمـا أوضـحت المعالجـة اإلحصـائيةوهي نسب%  23
قلة عدد الطـالب الـذين يشـاركون فعليـا فـي صـنع القـرارات الجامعيـة الخاصـة باألنشـطة الطالبيـة، ممـا 
يــنعكس ســلبا علــى الســير الحســن لتلــك األنشــطة، ويقلــل مــن مردوديتهــا الفعليــة فــي الوســط الطالبــي، 

أغلب الطالب عن المشاركة في صنع القرارات المتعلقة باألنشطة الطالبية، لـه تـأثيرات سـلبية  وامتناع
على الطالب ذاته، تتمثل األولى في حرمان الطالب من التنشئة السياسية فـي المرحلـة الجامعيـة، ومـن 

يتطـابق مـع  وهـذا مـا.جهة ثانية يتشكل لدى الطالب نوع من الالمباالة، ويصابون بحالة من االغتـراب
مـــا  أثبتتـــه بعـــض األبحـــاث والدراســـات كالدراســـة التـــي أجراهـــا علـــي عبـــد الـــرازق جلبـــي حـــول درجـــات 
المشــاركة السياســية لــدى الشــباب المصــري، فكانــت هــذه المشــاركة تدرجيــة علــى شــكل هرمــي، فجــاءت 

مظــاهر مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وفــي قاعــدة الهــرم % 20مظــاهر االغتــراب علــى رأس الهــرم بواقــع 
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، ومـا بـين رأس الهـرم وقاعدتـه تجسـدت مظـاهر الالمبـاالة السياسـية بنسـبة %22الشك السياسي بواقـع 
27.%(15)

 

فــي عمليــات صــنع القــرارات الجامعيــة المتعلقــة  الطــالب الــذين أقــروا بعــدم مشــاركة الطالــبقــد بلــغ عــدد  -
مفردة بنسبة مئوية تقدر ب  272 -%3مفردة بنسبة مئوية تقدر ب  22باستثناء  -باألنشطة الطالبية

يشـير إلـى  ، وهـذا مـا"كاي تربيع" وهي نسبة  دالة إحصائيا كما أوضحت المعالجة اإلحصائية%  32
، أن أغلــب الطــالب الجــامعيين ال يشــاركون فــي صــنع القــرارات الجامعيــة الخاصــة باألنشــطة الطالبيــة

من قبل الجماعات غير الرسمية بالوسط وهذا ما يزيد من نسبة انجذابهم وسهولة استقطابهم وتأطيرهم 
 .الجامعي

عزوف عن المشاركة في انتخاب ممثلـي الطلبـة داخـل اإلقامـات  اليبين  أسباب ( 70)جدول رقم 
 .من وجهة نظر أفراد العينة الجامعية

االحتماالت                 

 الرأي

 النسبة المئوية التكرارات

ــــل  ــــة تمثي ــــي الطلب انتخــــاب ممثل
 حزبي

90 2405%  

ــــل  ــــة تمثي ــــي الطلب انتخــــاب ممثل
 جهوي

160 41005%  

ــــل  ــــة تمثي ــــي الطلب انتخــــاب ممثل
.مصلحي شخصي  

119 29005%  

%74 16 بدون اجابة   

%177 477 المجموع  

عــزوف عــن المشــاركة فــي انتخــاب ممثلــي الطلبــة داخــل اإلقامــات  الأســباب  يبــين( 47)جــدول رقــم 
 :وقد كانت النتائج اإلحصائية وفق آراء المبحوثين كما يلي، من وجهة نظر أفراد العينة الجامعية

مفـردة أي بنسـبة  23باسـتثناء  -%20,0مبحوثا من مجموع أفراد العينة بنسـبة مئويـة تقـدر ب 32أقر  -
ممثلـــي الطلبـــة داخـــل اإلقامـــات   بـــأنهم ال يشـــاركون فـــي عمليـــة انتخـــاب  -امتنعـــوا عـــن اإلجابـــة% 40

 .اب ممثلي الطلبة هي عبارة عن تمثيل حزبي داخل الوسط الجامعيالجامعية بسبب أن عملية انتخ
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مفـردة أي  23باسـتثناء  -%02,70مبحوثـا مـن مجمـوع أفـراد العينـة بنسـبة مئويـة تقـدر ب 237أجاب  -
ممثلي الطلبـة داخـل اإلقامـات   بأنهم ال يشاركون في عملية انتخاب -امتنعوا عن اإلجابة% 40بنسبة 

 .جهوي ة انتخاب ممثلي الطلبة هي عبارة عن تمثيلالجامعية بسبب أن عملي

مفـردة أي  23باسـتثناء  -%23,70مبحوثـا مـن مجمـوع أفـراد العينـة بنسـبة مئويـة تقـدر ب 223أجاب  -
ممثلي الطلبـة داخـل اإلقامـات   بأنهم ال يشاركون في عملية انتخاب -امتنعوا عن اإلجابة% 40بنسبة 

 .مصلحي شخصي ي الطلبة هي عبارة عن تمثيلالجامعية بسبب أن عملية انتخاب ممثل
والثقافيـة داخـل اإلقامـات  الجامعيـة، فـي  يبين مدى مساهمة األنشطة العلميـة( 70)جدول رقم 

 .تنمية ثقافة الطالب الجامعي من وجهة نظر األفراد المبحوثين

االحتمــــــــــــــــــاالت                      
       

 الرأي

 النسبة المئوية التكرارات

%2505 172 تساهم  

%66 264 ال تساهم  

%7005 34 بدون اجابة   

%177 477 المجموع  

مدى مساهمة األنشطة العلمية والثقافية داخل اإلقامات الجامعية، في تنمية  يبين( 42)جدول رقم 
ثقافــــة الطالــــب الجــــامعي مــــن وجهــــة نظــــر األفــــراد المبحــــوثين، وقــــد كانــــت النتــــائج اإلحصــــائية وفــــق آراء 

 :لييالمبحوثين كما 

مفـــردة أي  30باســـتثناء  -%20,0مبحوثـــا مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة بنســـبة مئويـــة تقـــدر ب 242أجـــاب  -
األنشطة العلمية والثقافية داخـل اإلقامـات الجامعيـة، تسـاهم فـي  بأن  -امتنعوا عن اإلجابة% 42,0بنسبة 

 .تنمية ثقافة الطالب الجامعي

مفــردة أي بنســبة  30باســتثناء  -%33مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة بنســبة مئويــة تقــدر  230ويــرى  -
نشــطة العلميــة والثقافيــة داخــل اإلقامــات  الجامعيــة،ال تســاهم فــي األ بــأن  -امتنعــوا عــن اإلجابــة% 42,0

 .تنمية ثقافة الطالب الجامعي
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الجامعيـة لقضـاء وقـت الفـراغ  اخل اإلقامات يبين مدى وجود المرافق الكافية د( 79)جدول رقم 
 .من وجهة نظر األفراد المبحوثين

االحتمــــــــــــــــــاالت                      
       

 الرأي

تالتكرارا  النسبة المئوية 

%21005 00 موجودة  

%03025 293 غير موجودة  

%75 27 بدون اجابة   

%177 477 المجموع  

وجود المرافق الكافية داخل اإلقامات الجامعية لقضاء وقت الفـراغ مـن  مدى يبين( 43)جدول رقم 
 :المبحوثين كما يليوجهة نظر األفراد المبحوثين، وقد كانت النتائج اإلحصائية وفق آراء 

مفردة أي بنسـبة  24باستثناء  -%22,70مبحوثا من مجموع أفراد العينة بنسبة مئوية تقدر ب 27يرى -
المرافــق الموجـــودة داخــل باإلقامــات الجامعيـــة لقضــاء وقــت الفـــراغ  بــأن  -امتنعــوا عــن اإلجابـــة% 40
 .كافية

مفـردة أي  24باسـتثناء  -%73,20بمبحوثـا مـن مجمـوع أفـراد العينـة بنسـبة مئويـة تقـدر  233أجاب  -
المرافـــق الموجــودة داخـــل باإلقامــات الجامعيـــة لقضــاء وقـــت  بــأن  -امتنعـــوا عــن اإلجابـــة% 40بنســبة 

 .الفراغ غير كافية
3- المحور الثالث:  الطالب بين ثقافة الوسط الجامعي واستقطاب الجماعات العرفية غير الرسـمية. 

  

االســـــتبيان المطبـــــق فـــــي هـــــذه الدراســـــة  بمـــــدى درجـــــات االســـــتيعاب يتعلـــــق المحـــــور الثالـــــث مـــــن  
واالستقطاب للطالب الجامعيين المقيمين باالقامات الجامعية بين بيئة الجامعة ومرافقها، ومدى اسـتقطابهم 
مـــن طـــرف الجماعـــات العرفيـــة المنتشـــرة بالوســـط الجـــامعي وفيمـــا يلـــي أهـــم المعطيـــات المحصـــلة والتـــي تـــم 

       :عليها فيما يلي تبويبها والتعليق
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يوضـح الـدافع الـذي يتكتـل علـى أساسـه الطلبـة داخـل اإلقامـات الجامعيـة مـن ( 17)جـدول رقـم 
 .وجهة نظر أفراد العينة

االحتمــــــــاالت        
          

       

 الدافع

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 % ت % ت % ت % ت

%0105 326 جهوي  64 16%  17 205%  477 177%  

%30025 149 تخصص دراسي   239 59005

% 
12 3%  477 177%  

 مذهبي

 

212 53%  160 42%  27 5%  477 177%  

مـن  ذا الجـدول أهـم الـدوافع التـي يتكتـل علـى أساسـها الطـالب داخـل اإلقامـات الجامعيـة،يوضح هـ
 :وقد جاءت استجابات المبحوثين كما يلي. وجهة نظر أفراد العينة

بـــأنهم  يـــرون أن الطلبـــة %  22,0مبحوثـــا مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة بنســـبة مئويـــة تقـــدر ب 323صـــرح  -
مبحوثا من مجموع أفراد العينـة  30الجامعية على أساس جهوي، مقابل الجامعيين يتكتلون داخل اإلقامات 

لـم % 2,0مفـردات بنسـبة مئويـة تقـدر ب  24باسـتثناء  -يـرون عكـس ذلـك، %   23بنسبة مئوية تقدر ب
 . يدلوا بأية إجابة 

يـة مبحوثـا مـن مجمـوع أفـراد العينـة بنسـبة مئو  203أما فيما يخص الدافع التخصص الدراسي فقد أجاب  -
ـــى أســـاس %  37,20تقـــدر ب ـــة عل ـــون داخـــل اإلقامـــات الجامعي ـــرون أن الطلبـــة الجـــامعيين يتكتل ـــأنهم  ي ب

يـرون %   03,70مبحوثا من مجموع أفراد العينـة بنسـبة مئويـة تقـدر ب 233التخصص المدروس، مقابل 
 . لم يدلوا بأية إجابة % 3مفردات بنسبة مئوية تقدر ب  22باستثناء  -عكس ذلك، 

%  03مبحوثا من مجموع أفراد العينة بنسبة مئوية تقـدر ب  222ا يتعلق بالدافع المذهبي فقد أجاب فيم -
 232بـــأنهم  يـــرون أن الطلبـــة الجـــامعيين يتكتلـــون داخـــل اإلقامـــات الجامعيـــة علـــى أســـاس مـــذهبي، مقابـــل 
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مفردة من  24ء باستثنا -يرون عكس ذلك، %   02مبحوثا من مجموع أفراد العينة بنسبة مئوية تقدر ب 
 . لم يعطوا أية إجابة % 0مجموع أفراد العينة  بنسبة مئوية تقدر ب 

هـو أن الـدافع األساســي ( 24)مـا يمكـن أن نستخلصـه مـن النتـائج السـابقة الــواردة فـي الجـدول رقـم  
أتي الــذي يتكتــل علــى أساســه الطلبــة داخــل اإلقامــات الجامعيــة، هــو دافــع االنتمــاء للجهــة الجغرافيــة التــي يــ

، % 22,0منها الطالب لمزاولة دراستهم بمدينة قسنطينة، وكانت النسبة اإلحصائية المعبرة عنه تقدر ب  
% 02،مقابل %03أما فيما يخص التكتل على أساس مذهبي فجاء  بنسبة . يرون عكس ذلك% 23مقابل

ـــى أســـاس التخصـــص المـــدروس بنســـب ـــل عل ـــرة التكت ـــة األخي ـــم فـــي المرتب ـــة تقـــدر ب مئو  ةيـــرون العكـــس ث ي
والــذي يمكننــا اســتنباطه هــو أن الــدافع الجهــوي كــان أقــوى فعاليــة لتكتــل الطــالب، مقارنــة بــدافع . 30025%

 . االنتماء للمذهب، أو التخصص المدروس

 نيوضح مدى تمسك الطلبة الجامعيين بثقافة التعصب في الوسـط الجـامعي مـ( 11)جدول رقم 
 .وجهة نظر أفراد العينة

الرأي         

 االحتماالت

 المجموع بدون إجابة  لم يشارك شارك

 % ت % ت % ت % ت

%5205 217 يتعصب  00 22%  - - 290 0405%  

%16 64 ال يتعصب  20 70%  - - 92 23%  

%205 17 - - - - بدون إجابة  17 205%  

%6005 204 المجموع  116 29%  17 205%  477 177%  

 

 نفيما يخص تمسك الطلبة الجامعيين بثقافة التعصب في الوسط الجـامعي مـ  2نتائج اختبار كا
 وجهة نظر أفراد العينة

المحسوبة 2كا  النتيجة SIGقيمة  

 دالــة 0.868 0.028
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 نمدى تمسك الطلبة الجامعيين بثقافة التعصب في الوسـط الجـامعي، مـ( 22)يوضح الجدول رقم 
 :وقد كانت استجابة المبحوثين كما يلي. وجهة نظر أفراد العينة

يميلــــون بــــأنهم %  02,0مبحوثــــا مــــن مجمــــوع أفــــراد العينــــة، وقــــدرت نســــبتهم المئويــــة ب  224أثبــــت  -
مبحوثـا مـن مجمـوع أفـراد العينـة، وقـدرت نسـبتهم المئويـة ب  22 ، مقابـلللتعصب في الوسط الجـامعي

مفـردات مـن  24مع األخذ بعين االعتبـار. بأنهم يتمسكون بثقافة التعصب في الوسط الجامعي%  22
 %. 42,0مجموع أفراد العينة امتنعوا عن اإلجابة، وقدرت نسبتهم المئويةب

ميلـون للتعصـب فـي بـأنهم ال ي%  23ردا من مجموع أفراد العينة، وقدرت نسبتهم المئوية ب ف 30أقر  -
بـأنهم %  47مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقـدرت نسـبتهم المئويـة ب  22 ، مقابلالوسط الجامعي 

نـة مفردات مـن مجمـوع أفـراد العي 24مع األخذ بعين االعتبار. في الوسط الجامعي ال يميلون للتعصب
 %. 42,0امتنعوا عن اإلجابة، وقدرت نسبتهم المئويةب

يوضح الجهة التي يتعصب لها الطالب الجامعيين داخل اإلقامات الجامعية من ( 12)جدول رقم 
 .وجهة نظر أفراد العينة

االحتماالت            

 الجهة

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

%52 270 التنظيم الطالبي  192 40%  477 177%  

%3605 146 الجماعة المذهبية   254 6305%  477 177%  

%05005 373 الجماعة الجهوية    90 24025%  477 177%  

الجهــة التــي يتعصــب لهــا الطــالب الجــامعيين داخــل اإلقامــات الجامعيــة ( 22)يوضــح الجــدول رقــم 
 :وقد كانت استجابة المبحوثين كما يلي. العينةمن وجهة نظر أفراد 

بأن الشـباب الجـامعيين %  02مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقدرت نسبتهم المئوية ب  242أجاب  -
مبحوثـا مـن  232 يميلون للتعصب في الوسط الجامعي، للتنظيمات الطالبية التي ينتمون إليها، مقابل

أجـــابوا بـــأن الطلبـــة الجـــامعيين ال يتعصـــبون %  02مجمـــوع أفـــراد العينـــة، وقـــدرت نســـبتهم المئويـــة ب 
 . للتنظيمات الطالبية

بــأن تعصــب الطــالب %  30,20فــردا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وقــدرت نســبتهم المئويــة ب  207أقــر  -
 علــى مســتوى اإلقامــة الجامعيــة، مقابــل فــي الوســط الجــامعي يكــون لصــالح الفريــق الرياضــي المتواجــد

 .، أثبتوا عكس ذلك% 30,70مبحوثا من مجموع أفراد العينة، بنسبة مئوية قدرت ب  203
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بــــأن الشــــباب %  33,0مبحوثــــا مــــن مجمــــوع أفــــراد العينــــة، وقــــدرت نســــبتهم المئويــــة ب  203أجــــاب  -
األيديولوجيـة التـي ينتمـون إليهـا، الجامعيين يميلـون للتعصـب فـي الوسـط الجـامعي، لصـالح الجماعـات 

أجــابوا بــأن الطلبــة %  33,0مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وقــدرت نســبتهم المئويــة ب  200 مقابــل
 . الجامعيين ال يتعصبون لصالح الجماعات األيديولوجية

بـــأن الشـــباب %  70,70مبحوثـــا مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة، وقـــدرت نســـبتهم المئويـــة ب  343صـــرح  -
 عيين يميلون للتعصب في الوسط الجامعي، لصالح الجماعة الجهويـة  التـي ينتمـون إليهـا، مقابـلالجام

أجابوا بأن الطلبـة الجـامعيين %  20,0مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقدرت نسبتهم المئوية ب  37
 . ال يتعصبون لصالح الجماعة الجهوية في محيط اإلقامات الجامعية

من المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول السابق هو أن انتشـار ثقافـة  ما يمكن أن نستخلصه 
ـــة، كـــان قـــد ســـجل النســـبة  ـــة بـــين الطـــالب الجـــامعيين داخـــل اإلقامـــات الجامعي التعصـــب للجماعـــة الجهوي
اإلحصــــائية األكبــــر، وهــــذا مؤشــــر علــــى أن ضــــعف دور الجامعــــة فــــي عمليــــة التنشــــئة السياســــية للطــــالب 

نظــر أفــراد العينــة، فــي اتخــاذ القــرارات الجامعيــة التــي لهــا صــلة باألنشــطة الطالبيــة الجــامعيين، مــن وجهــة 
حيــث أبــرزت الســبب الـذي يجعلهــم يعزفــون عــن المشــاركة االجتماعيــة الجامعيــة، .داخـل اإلقامــات الجامعيــة

 .ويميلون للتمسك باالنتماء الجهوي داخل الوسط الجامعي

في استقطاب و تـأطير الطلبـة الجـامعيين، وفـق ثقافـة إضافة إلى ضعف دور التنظيمات الطالبية 
الوســط الجــامعي خاصــة الجــدد منهم،بســبب تقوقــع هــذه التنظيمــات علــى ذاتهــا واهتمامهــا بــبعض المصــالح 
الذاتيـــة، إضـــافة إلـــى الركـــود النشـــطوي والنقـــابي لهـــذه التنظيمـــات، بســـبب تأثرهـــا بركـــود المشـــهد السياســـي 

وهذا ما يجعل أغلب ، ات هي عبارة عن امتداد لتيارات وأحزاب سياسيةالوطني، خاصة وأن أغلب التنظيم
ومن األسباب أيضا التي أدت إلى بروز ثقافـة التعصـب الجهـوي فـي ، الطالب الجامعيين في عزوف عنها

الدينيـة منهـا، فهـذه األخيـرة تعتبـر  ةالوسط الجامعي هو ضعف تـأثير نشـاط الجماعـات األيديولوجيـة خاصـ
التنشــئة للطلبــة الجــامعيين، ولمــا كــان تأثيرهــا ضــعيفا كانــت ثقافــة االنتمــاء الجهــوي أكثــر إحــدى مؤسســات 

 .وهو ما يبرز العالقة االيجابية بين متغير تمسك الطالب بالتعصب الجهوي . انتشارا

.من وجهة نظر أفراد العينة العرفية جماعة اليوضح األسس التي تقوم عليها ( 13)جدول رقم   

تكراراتال االحتماالت  النسبة المئوية 

%13 52 القرابة  
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%76 24 التخصص الدراسي  

%7905 30 مساعدة اآلخرين  

%10 60 قضاء وقت الفراغ  

%3205 137 االنتماء الجهوي  

%79005 39 تقارب المستوى االقتصادي  

%12025 49 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

مـن وجهـة نظــر  العرفيـة غيـر الرسـميةجماعـة الاألسـس التـي تقـوم عليهـا يوضـح ( 23)جـدول رقـم 
 :أفراد العينة، داخل اإلقامات الجامعية، وقد كانت استجابات المبحوثين كما يلي

بـأن األسـاس الـذي تقـوم %  23مبحوثـا مـن مجمـوع أفـراد العينـة، وقـدرت نسـبتهم المئويـة ب  02أجاب -
 .ت الجامعية هو تشكلها على أساس قرابيداخل اإلقاما العرفيةجماعة العليه 

بـأن األسـاس الـذي تقـوم %  43مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقـدرت نسـبتهم المئويـة ب  20صرح  -
 .داخل اإلقامات الجامعية هو قيامها على أساس التخصص المدروسالعرفية جماعة العليه 

بــأن األســاس الــذي %  43,0ويــة ب مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وقــدرت نســبتهم المئ 32صــرح  -
 .داخل اإلقامات الجامعية هو قيامها على أساس مساعدة اآلخرين العرفية  جماعةالتقوم عليه 

بـأن قضـاء وقـت الفـراغ %  27مبحوثا من مجمـوع أفـراد العينـة، وقـدرت نسـبتهم المئويـة ب  32أجاب  -
 .لجامعيةداخل اإلقامات ا الجهويةجماعة الهو األساس الذي تقوم عليه 

بأن االنتماء الجهوي %  32,0مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقدرت نسبتهم المئوية ب  234أجاب  -
 .داخل اإلقامات الجامعية العرفية غير الرسميةجماعة اليعد من أهم األسس التي تقوم  عليها 

تقـارب المسـتوى  بـأن%  43,70مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقدرت نسـبتهم المئويـة ب  33وذكر  -
داخـــل اإلقامـــات  العرفيـــة غيـــر الرســـميةجماعـــة الاالقتصــادي يعـــد مـــن أهـــم األســـس التـــي تقـــوم  عليهـــا 

 . الجامعية

 . لم تكن لهم إجابات% 22,20مفردة بنسبة مئوية تقدر ب  03مع األخذ بعين االعتبار أن  -

التـــي تقـــوم عليهـــا  تكشـــف المعطيـــات اإلحصـــائية الـــواردة فـــي الجـــدول أعـــاله أن مـــن أهـــم األســـس
التـي ينتمـي إليهـا أفـراد العينـة هـي االنتمـاء الجهـوي، وقضـاء وقـت الفـراغ، حيـث جـاء  العرفيةجماعة ال

% 27، وجاء في المرتبة الثانية أسـاس أو دافـع قضـاء وقـت الفـراغ ب % 32,0األساس األول بنسبة 
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األقـران يمكننـا تفسـيره علـى وقد أكدت العديـد مـن األبحـاث والدراسـات أن ظهـور جماعـات وعصـابات .
أنهــا رد فعــل علــى نســق التفكــك االجتمــاعي، وهــي فــي الغالــب جماعــات تنشــأ فــي أطــر سوســيوثقافية 

فــي  العرفيــةجماعــات الســائدة فــي محــيط اجتمــاعي معــين، وانطالقــا مــن األطــر السوســيوثقافية تتكــون 

  (103).سياق إدماج جماعي

 التي ينتمي إليها أفراد العينةالعرفية يوضح عدد األفراد الذين يشكلون الجماعة ( 14)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

72-76  30 79025%  

76-17  10 74025%  

17- 14  53 13025%  

14-10  03 10025%  

فأكثر 27  106 44%  

%11 44 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

التـــي ينتمـــي إليهـــا أفـــراد  العرفيـــة يوضـــح عـــدد األفـــراد الـــذين يشـــكلون الجماعـــة ( 20)جـــدول رقـــم 
قـد % 00العينة، ومن خالل المعطيات اإلحصائية الـواردة، يتبـين أن النسـبة األكبـر مـن األفـراد المبحـوثين 

راد مـن مجمـوع أفـ%  22,20أجابوا أنهم ينتمون إلى جماعـة يفـوق عـدد أفـراده العشـرين فـردا، متبـوعين ب 
مع األخذ بعـين  -فردا 22و 20العينة صرحوا بأنهم ينتمون إلى جماعة جهوية يتراوح عدد أفرادها ما بين 

وهـذه المعطيـات تبـين فعاليـة   -، لـم يصـرحوا بأيـة إجابـة%22مبحوثا بنسـبة مئويـة تقـدر ب  00االعتبار 
الجامعيـــة، وكلمـــا كبـــر حجـــم معـــايير االنتمـــاء الجهـــوي الـــذي علـــى أساســـه يتكتـــل الطلبـــة داخـــل اإلقامـــات 

إضـافة إلـى قـدرت .الجماعة كلما اتخذت الطابع اإلداري الهيكلي، وكانت فرص التفاعـل بـين األفـراد متاحـة

                                                           
 - Jean Marc Stebe, la crise des banlieues,Que saie-je?,PUF,Paris 2002,P55

 (103)
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وكلمــا زاد . هــذه الجماعــات علــى القيــام بالعديــد مــن األدوار، والعمليــات االجتماعيــة، فــي الوســط الجــامعي
 . حتماالت التشابه في سلوك وأنشطة هؤالء األشخاصتكرار التفاعل بين شخصين أو أكثر، كلما زادت ا

يوضح المعايير التي تؤدي إلى ظهور القيادة في الجماعة الجهوية من وجهة ( 15)جدول رقم 
 نظر أفراد العينة

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

%1005 07 كبر السن  

"الرجلة"الخشونة والقوة البدنية  134 3305%  

الذكاءقوة   00 1905%  

%27025 01 قوة الشخصية  

%7005 37 القدرة على حل المشكالت  

%1005 70 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

مــن وجهــة  العرفيــة جماعــة التــؤدي إلــى ظهــور القيــادة فــي  األســس التــييوضــح ( 20)جــدول رقــم 
 :نظر أفراد العينة، داخل اإلقامات الجامعية، وقد كانت استجابات المبحوثين كما يلي

بــأن كبــر الســن هــو  %  27,0مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وقــدرت نســبتهم المئويــة ب  74صــرح  -
 .داخل اإلقامات الجامعية العرفية جماعة الالمعيار الذي تتحدد من خالله القيادة في 

بــأن امــتالك الفــرد للقــوة % 33,0مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، بنســبة مئويــة مقــدر ب  230 أجــاب -
، هـــي  المعيـــار الـــذي تتحـــدد مـــن خاللـــه القيـــادة فـــي "الرجلـــة" البدنيـــة والقـــدرة علـــى إخضـــاع اآلخـــرين 

 .داخل اإلقامات الجامعية العرفية جماعة ال
بــأن ذكــاء الفــرد هــو  %  23,0نســبتهم المئويــة ب مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وقــدرت   72أثبــث -

داخـــل اإلقامـــات  العرفيـــة غيـــر الرســـميةجماعـــة الالمعيـــار الـــذي يتحـــدد مـــن خاللـــه أن يكـــون قائـــدا فـــي 
 .الجامعية
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بــأن قــوة الشخصــية مــن % 24,20مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، بنســبة مئويــة مقــدر ب  22أجــاب  -
 .داخل اإلقامات الجامعية العرفية غير الرسميةجماعة الة في أهم السمات التي تقوم عليها القياد

بـــأن القـــدرة علـــى حـــل % 47,0مبحوثـــا مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة، بنســـبة مئويـــة مقـــدر ب  34وأجـــاب  -
داخــل العرفيــة غيــر الرســمية جماعــة الالمشــكالت يعتبــر مــن أهــم الســمات التــي تقــوم عليهــا القيــادة فــي 

 .اإلقامات الجامعية

 . لم تكن لهم إجابات% 42,70مفردات بنسبة مئوية تقدر ب  47بعين االعتبار أن مع األخذ  -

فــي  ةتشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول أعــاله أن مــن أهــم األســس التــي تــؤدي إلــى بــروز  القيــاد
أفراد العينة، هي القوة البدنية التي يمتلكها العضو داخل الجماعـة ،  من وجهة نظر  العرفية جماعة ال

، وجـــــاء فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة معيـــــار قـــــوة الشخصـــــية ب % 33,0حيـــــث جـــــاء المعيـــــار األول بنســـــبة 
مما يشـير إلـى أن السـلوك المتسـم بـالعنف قـد يكـون مـن أهـم الوسـائل المسـتخدمة لتحقيـق % . 24,20

.المكانة في جماعة اإلقران  

 أفعال ومواقف، وتشكل مؤشرات هوية اجتماعية لدى الطالب:المحور الرابع  -4

يوضح مدى احترام الجماعات العرفية  التـي ينتمـي إليهـا أفـراد العينـة للقـانون ( 16)جدول رقم 
 .من وجهة نظر أفراد العينة   المعمول به داخل اإلقامات الجامعية

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

%12 40 دائما  

%13025 53 أحيانا  

%1905 00 نادرا  

%4205 107 ال يحترمون القانون  

%12005 51 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

للقـــانون المعمـــول بـــه داخـــل اإلقامـــات يوضـــح مـــدى احتـــرام الجماعـــات العرفيـــة ( 23)جـــدول رقـــم 
 : الجامعية، وقد كانت استجابات المبحوثين كما يلي
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  العرفيــةأعضــاء الجماعــة  بــأن%  22مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، بنســبة مئويــة تقــدر ب  02 أثبــت-
 .يحترمون بصورة دائمة القانون المعمول به داخل اإلقامات الجامعية

 ن المعمــول بــأن القــانو %  23,20مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، وقــدرت نســبتهم المئويــة ب 03أجــاب -
 .أعضاء الجماعة العرفية  يلتزم به أحيانا فقط لجامعيةبه داخل اإلقامات ا

، بـأن أعضـاء الجماعـة % 23,0مبحوثا من مجموع أفراد العينة، وقـدرت نسـبتهم المئويـة ب  72وأثبت  -
 .           نادرا ما يحترمون القانون المعمول به داخل اإلقامات الجامعيةالعرفية 

أعضـــاء الجماعـــة  بـــأن%  02,0العينـــة، بنســـبة مئويـــة تقـــدر ب مبحوثـــا مـــن مجمـــوع أفـــراد  274ويـــرى  -
 .  ال يحترمون القانون المعمول به داخل اإلقامات الجامعية العرفية 

لم تكن لهم %22,70مفردة من مجموع أفراد العينة بنسبة مئوية تقدر ب  02مع األخذ بعين االعتبار  -
 . إجابات

ال يحترمون  ن غالبية أعضاء الجماعات العرفية أتكشف البيانات الواردة في الجدول السابق 
 أن الهوية االجتماعية الفرعية تظهر القانون المعمول به داخل اإلقامات الجامعية، ويمكننا تفسير هذا 

عندما يفشل المجتمع في وضع قيود محكمة على أعضائه، حيث أن فشل وسائل الضبط االجتماعي 
بين أفراد  وأعمال  تيؤدي ذلك إلى ظهور وانتشار سلوكياالرسمية، في إرساء القانون الضابط س

 –أنه كلما وجد احتواء خارجي كبير في المجتمع " افتراض مؤداه ريكلزوفي هذا السياق وضع .المجتمع
من خالل الضبط االجتماعي، استطعنا التحكم في عمليات االنحراف، فإذا كان المجتمع متكامال بصورة 

دوار االجتماعية، وحدود سلوك األفراد، والنظام العائلي الفعال، واإلشراف، و جيدة، مع تحديد دقيق لأل

  (10)".فيمكن احتواء انتشار العنف و الجرائم ةتدعيم األفعال اإليجابي

باإلقامــات العرفيــة إلــى أعضــاء الجماعــة  مــدى رجــوع بعــض الطــالبيبــين ( 10)جــدول رقــم 
 .من وجهة نظر أفراد العينة الجامعية قبل اتخاذ القرارات الهامة

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

%32025 129 دائما  

%25005 173 أحيانا  
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%2105 06 نادرا  

%1705 42 ال يرجع  

%17 47 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

 :كما يلي وفق الجدول أعاله  وقد كانت استجابات المبحوثين

وع رجبأنه يمكن ال%  32,20بنسبة مئوية تقدر ب مبحوثا من مجموع أفراد العينة،  223أجاب  -
 . مقبل اتخاذ أي قرار ها باإلقامة الجامعيةالعرفية  بصورة دائمة ألعضاء الجماعة

وع رجبأنه يمكن ال%  20,70مبحوثا من مجموع أفراد العينة، بنسبة مئوية تقدر ب  243أجاب  -
 .مقبل اتخاذ أي قرار ها باإلقامة الجامعيةالعرفية  ألعضاء الجماعةبصورة دائمة 

يتم بأنهم نادرا ما %  22,0مبحوثا من مجموع أفراد العينة، قدرت نسبتهم المئوية ب  23أثبت  -
 .قبل اتخاذ أي قرار هام باإلقامة الجامعية العرفية  ةجماعالألعضاء  الرجوع

لقرارات بأنه عند اتخاذ ا%  24,0ت نسبتهم المئوية ب ، قدر مبحوثا من مجموع أفراد العينة02صرح  -
 .باإلقامة الجامعية العرفية  الجماعةأعضاء   يستشارالهامة ال 

لــم تكــن لهــم %24مفــردة مــن مجمــوع أفــراد العينــة بنســبة مئويــة تقــدر ب  04مــع األخــذ بعــين االعتبــار  -
 . إجابات

على اتجاهات وسلوك أعضـائها مـن الشـباب   العرفيةجماعة اليبرز شدة تأثير  من خالل ما سبق
ــيهم مرجــع استشــاري، ممــا يســاهم فــي إكســاب الشــباب  هويــة اجتماعيــة الجــامعيين، فهــي تشــكل بالنســبة إل

.فرعية  

هــل توجــد صــداقات خــارج الجماعــة العرفيــة التــي تنتمــي اليهــا  الطالــب داخــل ( 10)جــدول رقــم 
 .الوسط الجامعي

المئويةالنسبة  التكرارات االحتماالت  

%62 240 نعم  

%24 96 ال  



 

 

249 

%14 56 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

خــارج أعضــاء الجماعــة العرفيــة مــن وجهــة نظــر أفــراد  وجــود صــداقاتيوضــح مــدى ( 22)جــدول رقــم 
 :وقد كانت استجابات المبحوثين كما يلي. العينة 

 ال توجد صـداقات خـارج، بأنهم %32مبحوثا من مجموع أفراد العينة، بنسبة مئوية تقدر ب  202أقر  -
 .العرفيةأعضاء الجماعة 

 توجــد صــداقات خــارجبــأنهم  ،%20مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، بنســبة مئويــة تقــدر ب  33أقــر  -
 .العرفيةأعضاء الجماعة 

لـم تكـن لهـم %20د العينـة بنسـبة مئويـة تقـدر ب مفـردة مـن مجمـوع أفـرا 03مع األخذ بعـين االعتبـار   -
 . إجابات

أصــبحت كمؤسســة مــن  العرفيــة غيــر الرســميةتكشـف البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق أن الجماعـة  -
مؤسسات التنشئة االجتماعية، فمن خالل البيانات المسجلة فـي الجـدول أعـاله، نجـد أن النسـبة الكبيـرة 

 .العرفيةأعضاء الجماعة  ال توجد صداقات خارجبأنهم  من مجموع أفراد العينة صرحوا
يحرص على أن يكون متماثال مع معايير الجماعة  العرفيةوهذا يمكن تفسيره أن العضو في الجماعة  

 ءيعد مقياسا مرجعيا، تقاس من خالله درجة انتما العرفيةالجهوية، ، ذلك أن التماثل مع معايير الجماعة 
 .. يةالعرفالطالب للجماعة 

مــن  داخـل اإلقامـات الجامعيـة اختيــار المسـكن مـن قبـل الطالــب أسـس يوضـح( 19)جـدول رقـم 
 .وجهة نظر عينة البحث

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

"عرفي"انتماء جهوي  210 5405%  

%34005 139 تخصص دراسي   

%17005 43 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  
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، وقـد كانـت اسـتجابات داخـل اإلقامـات الجامعيـة  أسـس اختيـار المسـكن  يوضـح( 23)جدول رقم 
 :المبحوثين كما يلي

يـتم اختيـار المسـكن  بأنـه%  00,0مبحوثا من مجموع أفراد العينة، بنسـبة مئويـة تقـدر ب  222أجاب  -
 .على أساس جهوي عرفي داخل اإلقامات الجامعية من قبل الطالب

يـتم اختيـار المسـكن  بأنـه% 30,70د العينة، بنسبة مئوية تقدر ب مبحوثا من مجموع أفرا 233أجاب  -
 .على أساس التخصص الدراسي داخل اإلقامات الجامعية من قبل الطالب

لم تكن لهم %24,70مفردة من مجموع أفراد العينة بنسبة مئوية تقدر ب  03مع األخذ بعين االعتبار  -
 . إجابات

يـتم  بأنه يرونه أن النسبة األكبر من مجموع أفراد العينة، تكشف البيانات الواردة في الجدول أعال
ويمكننــا القــول أن  .علــى أســاس جهــوي عرفــي داخــل اإلقامــات الجامعيــة اختيــار المســكن مــن قبــل الطالــب

يمكننــا تفســيره بعجــزهم عــن مواجهــة  micro-socialesاعتمــاد الشــباب الجــامعي علــى بنــى اجتماعيــة مصــغرة 
، وفـي إطـار هـذه البنـى االجتماعيـة المصـغرة تتحـد فلسـفة الجهويـة و القبليـة مــع المشـكالت التـي تعترضـهم

فكرة التضامن المتبادل، أمـال فـي بنـاء هويـة جماعيـة داخـل الوسـط الجـامعي إليجـاد معنـى لحيـاة الحاضـر 
 .والتطلع نحو المستقبل، وتخفيف اإلحساس بالتهميش، وتوفير الشعور باألمان

ذا كان  د أقر أن المجتمعات التقليديـة كانـت تشـعر باالنتمـاء إلـى البنيـة االنفعاليـة ق" ماكس فيبر"وا 
structure émotionnelle    يـرى " مافيزولي"التي تساهم في صناعة الترابط بين أعضاء الجماعة، غيـر أن

ــا إلــى اإلقــرار بوجــود بن يــة أنــه مــا تــم تجــاوز التصــورات المجتمعيــة التــي ســادت فتــرة الحداثــة، فــذلك يرجعن

  (10).جماعية، يمكننا تسميتها بالقبلية الجديدة التي تسود حياتنا االجتماعية، في المجتمعات المعاصرة

 داخـل اإلقامـات الجامعيـة كيفيات  قضاء وقت الفـراغ مـن قبـل الطالـب يوضح (.27)جدول رقم 
 .من وجهة نظر عينة البحث

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

جماعتيمع أعضاء   372 0505%  

مع طالب مـن غيـر أعضـاء 
 جماعتي

94 2305%  



 

 

251 

%1 4 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

 

داخــل اإلقامــات  كيفيــات  قضــاء وقــت الفــراغ مــن قبــل الطالــب فيمــا يخــص  2نتــائج اختبــار كــا
 .من وجهة نظر عينة البحث الجامعية

المحسوبة 2كا  النتيجة SIGقيمة  

 دالــة 0.733 0.750

كيفيات  قضاء وقت الفراغ من قبل الطالب داخل اإلقامات الجامعية مـن  يوضح( 24)جدول رقم 
 :، وقد كانت استجابات المبحوثين كما يلي وجهة نظر عينة البحث

بــأن الطالــب  يقضــي %  70,0مبحوثــا مــن مجمــوع أفــراد العينــة، بنســبة مئويــة تقــدر ب  342أجــاب  -
 .ينتمي اليها وهذا  من وجهة نظر عينة البحث وقت الفراغ مع أعضاء الجماعة التي

بـأن الطالـب  يقضـي وقـت % 23,0مبحوثا من مجمـوع أفـراد العينـة، بنسـبة مئويـة تقـدر ب  30أجاب  -
 .الفراغ مع  غير أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها وهذا  من وجهة نظر عينة البحث

لـم تكـن لهـم %42ة بنسـبة مئويـة تقـدر ب مفـردة مـن مجمـوع أفـراد العينـ 40مع األخذ بعـين االعتبـار   -
 . إجابات

ضـمن والشـعور بالمكانـة  اليوميـة  الحياةيوضح الشعور باالستقاللية في شؤون (. 21)جدول رقم  -
 .قبل الطالب داخل اإلقامات الجامعية من وجهة نظر عينة البحثمن  الجماعة الجهوية 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

وحيــــازة  ةباســــتقالليأشــــعر 
 مكانة 

372 0505%  

وحيــازة  ةال أشــعر باســتقاللي
 مكانة

90 24,.%  
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%77 77 بدون إجابة  

%177 477 المجموع  

-  
اليوميـة ضـمن الجماعـة  الحيـاةفـي شـؤون  وحيـازة المكانـة  الشـعور باالسـتقاللية 2نتائج اختبار كا -

 . .وجهة نظر عينة البحثقبل الطالب داخل اإلقامات الجامعية من من  الجهوية 
المحسوبة 2كا  النتيجة SIGقيمة  

 دالــة 0.733 0.750

 

الشــعور باالســتقاللية فــي شــؤون الحيــاة اليوميــة ضــمن الجماعــة الجهويــة   يوضــح( 22)جــدول رقــم 
، وقـد كانـت اسـتجابات المبحـوثين  من قبل الطالب داخل اإلقامـات الجامعيـة مـن وجهـة نظـر عينـة البحـث

:كما يلي  

بـــأن الطالـــب يشـــعر  %  70,0مبحوثـــا مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة، بنســـبة مئويـــة تقـــدر ب  342أجـــاب  -
ـــة  داخـــل اإلقامـــات  ـــة ضـــمن الجماعـــة الجهوي باالســـتقاللية  وحيـــازة المكانـــة فـــي شـــؤون الحيـــاة اليومي

 الجامعية
عر بــــأن الطالــــب  يســــ% 20,5مبحوثــــا مــــن مجمــــوع أفــــراد العينــــة، بنســــبة مئويــــة تقــــدر ب  32أجــــاب  -

ـــة  داخـــل اإلقامـــات  ـــة ضـــمن الجماعـــة الجهوي باالســـتقاللية وحيـــازة المكانـــة  فـــي شـــؤون الحيـــاة اليومي
 .الجامعية وهذا  من وجهة نظر عينة البحث

 :اختبار الفرضياتو  نتائج الدراسة،: تاسعا

والخاص بالمستويات الدراسية الجامعية لمجموع أفراد العينة، ( 43)وفق النتائج الواردة في الجدول رقم  -
مــن مجمــوع أفــراد العينــة يمثلــون مســتوى الثانيــة جــامعي، وهــو يؤشــر علــى أن % 04والــذي يبــرز أن 

أغلبيــة أفــراد العينــة حــديثين فــي الوســط الجــامعي لــم يتــأثروا  بأســاليب التنشــئة والتقاليــد الجامعيــة، ممــا 
 . ل بدافع جهوي أكثر من أي دافع آخريجعلهم ميالين للتكت

والذي يوضح نوع مكان اإلقامة األصلية لمجموع أفراد العينة، ( 47)وفق النتائج الواردة في الجدول رقم  -
حيــث كانــت أعلــى نســبة فيمــا يخــص نــوع مكــان اإلقامــة األصــلية لمجمــوع أفــراد العينــة، هــو البيئــة الريفيــة 

 . من إجمالي أفراد العينة، وهذا يؤشر على نوع من الثقافة الفرعية% 03,70
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أن المنــاخ الجــامعي بكــل مكوناتــه ( 20)إلــى الجــدول رقــم ( 24)وفــق النتــائج الــواردة فــي الجــدول رقــم   -
خصوصـا منهـا عمليـات اختيـار التمثيـل الطالبــي، وكـذا األفعـال والتظـاهرات النشـطوية ذات الصـلة بعمليــة 
التنشئة االجتماعية للطالب لم ترقى الـى المسـتوى المطلـوب ممـا يزيـد مـن الفعاليـة االسـتقطابية للجماعـات 

و الجماعـات العرفيــة للطـالب بالوســط الجـامعي، وهــو مـا يثبــت صـحة الفرضــية األولـى مــن غيـر الرســمية أ
 . فرضيات بحثنا الحالي، وهي مدعمة ومثبتة وفق اإلحصائيات الواردة في البحث

، والتـي غالبـا مـا تتشـكل العرفيـة غيـر الرسـمية جماعـة اليمكننا القول أن وفيما يخص الفرضية الثانية    -
فهـي تمثـل أحـد مؤشـرات مصـدر الجامعـة   -حسب ما أبرزته نتائج الدراسـة -نتماء الجهويعلى أساس اال

إال أنهــا غالبــا مــا تــؤدي وظيفــة تأثيريــة تكــون أقــوى منهــا فــي المجتمــع الطالبــي، وســبب ذلــك أنهــا مالزمــة 
مــن خاللهــا للطالــب فــي حياتــه اليوميــة ومتفاعلــة مــع مجريــات األحــداث السياســية واالقتصــادية والدينيــة، إذ 

يتعلم الطالب الكثيـر عـن نفسـه وعـن اآلخـرين وعـن الحيـاة الطالبيـة، وعـن أحـداث المجتمـع المختلفـة، هـذه 
 .ال يحصل عليها في محيطه األسري، وهو ما يؤكد تحقق الفرضية إلى حد نسبي كبير األخيرة  التي قد

د وذلـك مـن خـالل النتـائج المحصـلة وفيما يخص الفرضية الثالثـة يمكننـا القـول أنهـا تحققـت إلـى حـد بعيـ -
التي تثبت أن الجماعات العرفيـة ، غيـر الرسـمية يرتقـي دورهـا إلـى أنهـا تسـاعد الطالـب حسـب وجهـة نظـر 

فــي حــل مشــكالته العالئقيــة مــع المحيطــين بــه فــي أســرته وجامعتــه ومجتمعــه المحلــي والعــام،  أفــراد العينــة 
مــن   عتمــاعي، ممــا يــؤدي بــه فــي بعــض األوقــات  إلــى نــو إطــار  النســيج االج يوتكســبه شــعورا بمكانتــه فــ

االســـتقالل النســـبي عـــن أفـــراد أســـرته، وعـــن إدارة الجامعـــة، وســـلطة المجتمـــع والدولـــة، لـــذلك يمكننـــا القـــول  
أو  لهــا دور مــؤثر فــي تحديــد طبيعــة ســلوك الفــرد مــن ناحيــة الســواء واالســتقرار، الجماعــات غيــر الرســمية 
  .ى وجود هوية اجتماعية فرعية لدى الطالب بالوسط الجامعياالنحراف وهو ما يؤشر عل

 :الخــاتــمة

أن الجماعــات العرفيــة غيــر الرســمية تنتشــر فــي أوســاط لقــد تبــين مــن خــالل نتــائج الدراســة الحاليــة  
مجتمع البحث، وتقوم على أسس ثقافية فـي أغلبهـا مسـتمدة مـن منظومـة الثقافـة التقليديـة للمجتمـع، وتعمـل 

  .فسة الوسط الجامعي بمكوناته الثقافية في عمليات استقطاب وتأطير الطالب الجامعيينعلى منا

فــانخراط الشــباب , بــأداء مجموعــة مــن الوظــائفالعرفيــة أو التنظــيم غيــر الرســمي جماعــات التقــوم و 
, أخـرىتوفر له الشعور باكتساب مكانة معتبـرة بـين أقرانـه ال يستشـعرها فـي أمـاكن , جماعاتهذه ال ضمن 

فــي العديــد مــن األحيــان  كمــا يكتســب الشــباب مــن خــالل االنتمــاء لهــذه الجماعــات الفرعيــة, كاألســرة مــثال
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وهـــذا مـــا يؤكـــد أن  بعـــض الســـلوكيات وبعـــض المواقـــف تجـــاه البنـــاء العـــام للمجتمـــع،التـــدرب علـــى انتهـــاج 
 .الجماعات الفرعية تسودها ثقافة خاصة بها
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 ) (.، ال تشارك ) ( تشارك         

 األسس التي تقوم عليها جماعة األقران التي تنتمي إليها داخل اإلقامة الجامعية؟برأيك ما هي   -22

، ) (،تقارب المستوى االقتصادي ) (،االنتماء الجهوي ) (، قضاء وقت الفراغ) (،مساعدة اآلخرين) (تخصص دراسي , ) (قرابي     
 :..............................................أخرى تذكر

 أيك ما هو عدد أعضاء الجماعة الجهوية التي تنتمي إليها داخل اإلقامة الجامعية؟ بر  -23

 ,) (فأكثر 24 ,) ( 20-22 ,) ( 20 -24, ) ( 43-24 ,) ( 42-43   

 برأيك ما هي األسس التي تؤدي إلى ظهور القيادة في الجماعة الجهوية التي تنتمي إليها ؟ -20

 ) (.، القدرة على حل المشكالت ) ( ،قوة الشخصية ) ( ،الذكاء ) ( ، الخشونة والقوة البدنية ) (كبر السن  -    

 :.........................................................أخرى تذكر

 أفعال ومواقف وتشكل مؤشرات هوية اجتماعية لدى الطالب: رابعا

 .الجماعة الجهوية التي تنتمي إليها للقانون المعمول به داخل اإلقامة الجامعية؟ما مدى التزام أعضاء  -20

 ) (.، ال يحترمون القانون) (، نادرا ) (، أحيانا ) (دائما      

 .ما مدى رجوعك ألعضاء جماعتك الجهوية قبل اتخاذ أي قرار هام داخل اإلقامة الجامعية؟ -23

 ) (.، ال أرجع ) ( ، نادرا) (، أحيانا ) (دائما      

 هل  لديك صداقات خارج جماعتك التي تنتمي إليها داخل المحيط الجامعي؟27

 )(، ال)(نعم
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 عند اختيارك للمسكن داخل اإلقامة الجامعية هل تفضل اإلقامة مع أعضاء من الجماعة الجهوية82

 )(،  ال)(نعم  -

 أين تقضي جل أوقات فراغك بالوسط الجامعي؟82

 )(، مع أعضاء الجماعة الجهوية)(الجامعيفي مرافق الحي  -
 .هل تتمسك بآراء الجماعة الجهوية التي تنتمي إليها على حساب القانون المعمول به داخل اإلقامة الجامعية؟ -34

 ) (.،   ال ) (نعم      

ف ضد المسؤولين داخل اإلقامة ما هو الموقف المتوقع منك في حالة قيام أعضاء الجماعة الجهوية التي تنتمي إليها بأعمال عن -32
 الجامعية؟

 ) (.، ال تشارك ) ( تشارك         

ما هو الموقف المتوقع منك في حالة قيام أعضاء الجماعة الجهوية التي تنتمي إليها بأعمال عنف ضد جماعات الطالب  -32
 اآلخرين داخل اإلقامة الجامعية؟

 ) (.، ال تشارك ) ( تشارك         

 باالستقاللية   في شؤون يومياتك ضمن الجماعة  الجهوية التي تنتمي إليها؟هل تشعر 33

 )(.، ال)(نعم

معلومات أخرى تريد اضافتها حول  30
:.......................................................................................................................الموضوع

.................................................................................................................................
................................................................. 

 شكرا لحسن تعاونكم
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للجماعات الظرفيةالهوية و الفعل االجتماعي دراسة سوسيولوجية   

 ورقلة جامعة/ المهدي محمد عيسى بن . د.أ

 محمد شراد. أ                                             

 ملخص ال

وهي الجماعات االجتماعية في هذه المداخلة نتناول وحدة تحليل جديدة في الدراسات السوسيولوجية 
عادة إنتاجها من طرف أفرادها و ونقصد بذالك هي الجماعات االجتماعية . الظرفية التي يتم إنتاجها وا 

إذن , الروابط التي تحكمها ليست بروابط بيروقراطية المفهوم العلمي للبيروقراطية وال بروابط دموية وقرابية 
 الخ...جماعات الهيب هوب , جماعات الديمينو , جماعات الدراجات النارية : فهذه الجماعات مثل 

هذه الجماعات هو الرابط الثقافي الذي تشكل من خالل التفاعل اليومي بين أفرادها  فالرابط الذي يحكم
وهذه الدراسة نحاول الكشف فيها عن العوامل التي تعمل على تشكيل الجماعة الظرفية بوالية ورقلة من . 

لتي تنشأ خالل مجاالت تفاعل الفرد الجزائري ، كما تم التطرق للبحث عن طبيعة العالقات و الروابط ا
  فالنموذج الثقافي بمختلف معانيه و أفكاره و رموزه. من خالل التفاعل االجتماعي و كيفية إعادة نفسها

الذي تشكل كما أشرنا من خالل التفاعل االجتماعي لهذه الجماعة ...وعاداته ومعاييره وتمثالته و قيمه 
وانطالقا من . ة و المندمج لهذه الجماعة الظرفية و يصبح يشكل الهوية الجماعية ويطبع الهويات الفردي

المالحظة الميدانية لمجاالت التفاعل و األفراد المتفاعلين في هذه الجماعات تبين لنا أن هذه الجماعات 
الظرفية لها قواعد وموارد خاصة بها تعمل على إعادة إنتاجها باستمرار وتؤطر أفعالها وتفاعالتها مع 

تم االعتماد في ذلك على المعلومات  . ختلف باختالف المجال االجتماعيبعضهم البعض وهذا النموذج ي
النظرية المتعلقة بالموضوع وأهم النظريات التي تخدم الدراسة، وفي سياقها حاولنا تفسير وتحليل وتصنيف 
ة البيانات المحصل عليها من الواقع االجتماعي باستخدام المالحظة ودليل المقابلة على الجماعات الظرفي

شملت جماعة الديمينو وجماعة الهيب هوب باستخدام عينة غير احتمالية وتم السحب بطريقة كرة الثلج 
لمجموعة من األفراد الذين ينتمون إلى المجال العمراني الحضري الذي يشمل بعض مناطق وسط المدينة 

ها موزعة على المجال هذه الجماعات الظرفية التي تم اختيار . بوالية ورقلة( السيليس)فبراير 24وحي 
و يختلف المجال االجتماعي عن المجال العمراني ، ألن المجال . العمراني الحضري المذكور سالفا 

       .العمراني هو منتوج من تفاعالت التي تتم في المجال االجتماعي ، ثم يصبح بعد ذلك إنتاجا لها 
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واستخدام . طيات الميدانية بحكم طبيعة الموضوعكما اعتمدنا أساسا على المعالجة الكيفية للمع 
األسلوب الوصفي وعدة أساليب أخرى كدراسة الحالة و المسح االجتماعي ،كما لجأنا إلى أسلوب تحليل 

 . المحتوى لتحليل المقابالت و الوصول إلى أدق المعلومات المتعلقة بالموضوع

 

 نص المداخلة

 :مقـــــــدمة 
يهتم علم االجتماع بدراسة المجتمع و الجماعات والعالقات االجتماعية وهذا حسب تصور كل مدرسة ونظريات 
السوسيولوجية ،إال أن دراسة الجماعة الظرفية فهي تصور حديث في الدراسات السوسيولوجية لكون المجتمع 

واقعيا دراسته، لتشظيه وانشطاره  مفهوم نظري كالسيكي بكل خصائصه ومكوناته ، في اعتقادنا لم يعد ممكنا
إلى جماعات جزئية كالسيكية وحديثة ، و الجماعة باعتبارها وحدة اجتماعية يستعملها علماء االجتماع في 

وكذا ضرورة فهم الجماعات من خالل التفاعل في الحياة ,مختلف بحوثهم وتحليالتهم االجتماعية للجماعة
لتي تبدو عادية في مواقفنا اليومية نتحول عند الدراسة من قرب إلى جوانب اليومية، كما أن العديد من الجوانب ا

في التنظيمات   بفعل التغيرات الحاصلة  الرابط االجتماعي الذي يتغير من فترة إلى أخرى  مهمة ومعقدة في
ت المجتمع والرابط البيروقراطي، ولما تعددت وتباينت و تضاربت متطلبا  االجتماعية السيما الرابط القرابي

وانتشر أفراد جماعات اجتماعية ضمن ,وتنوعت الفئات االجتماعية حسب أنظمة اجتماعية مختلفة التي يحتاجها
فظهرت روابط اجتماعية جديدة تتجاوز الرابط .رابط اجتماعي جديد غير الرابط القرابي والرابط البيروقراطي

  تماعية نوعية و مغايرة للجماعات الكالسيكية وبقيتالقرابي والرابط البيروقراطي أدت إلى إنتاج جماعات اج
 . هذه الجماعات االجتماعية الجديدة رغم وجودها واقعيا دون أن تكون موضوعا للدراسة السوسيولوجية 

على إنتاج الهوية فالرابط الجديد يعمل و بما أن الجماعة الظرفية ال يحكمها ال تنظيم بيروقراطي وال رابط قرابي 
و الفردية لهذه الجماعة،إذن فما طبيعة الجماعة الظرفية؟ وما هي طبيعة الرابط التي يعمل على إعادة  الجماعية

 إنتاجها وتشكيل هوية أفرادها و أفعالهم ؟
 :التساؤالت الفرعية 
 إنتاج الجماعة الظرفية ؟  ما هي طبيعة الرابط الذي يعمل على -        
الهوية الجماعية   تنتج نموذج ثقافي خاص بها يعمل على تشكيل  هل الجماعة الظرفية -        

 لهذه الجماعة ؟ 
هل هذه الهوية الجماعية لها تأثير على الهويات الفردية و أفعال و تفاعالت أفراد الجماعات  -        
 ؟  الظرفية

 :الكلمات المفتاحية  
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المجال  –الفعل االجتماعي  –الهوية الفردية  -   الهوية الجماعية – النموذج الثقافي   –الجماعة الظرفية  
 المجال االجتماعي  –العمراني 

I-  سوسيولوجيا الجماعة والجماعة الظرفية: 

كافية محددة  مجموعة من األفراد الذين يتصلون بعضهم البعض خالل فترة زمنية" أنها عبارة عن  يرى هومانز
تنظيم اجتماعي يتكون " ولقد حدد الخطيب الجماعة بأنها " تكفي لكي يتمكن كل منهم من االتصال باآلخر

نتيجة أنماط متكررة من العالقات االجتماعية وتتكون من مجموعة من األفراد لهم هوية مشتركة وثقافة مشتركة 
 " ويعرفون أنفسهم كوحدة واحدة

كيان يتألف من مجموعة من الناس يدخلون معا في عالقات " الجماعة االجتماعية بأنها يعرف  ونجد أن ماكيفر
 [1]" اجتماعية

 :بأنها "بتريم سروكين"كما حددها 

نها تكون عندما يتوفر لها قدر من االتساق الداخلي بين مجموعة ,األفراد المتفاعلين   مجموعة من"  وا 
على أساسها تفاعل هؤالء األفراد ، وأيضا عندما تأخذ المعاني و القيم والقيم األساسية ، والتي يقوم   المعاني

شكل المعايير القانونية التي تحدد جميع األفعال، ويرجع إليها األفراد المتفاعلين في عالقاتهم ببعضهم وبمن 
 [2].هم خارج نطاق الجماعة، وبالعالم ككل، وتصبح ملزمة لسلوك األشخاص المتفاعلين

وقد .مجموعات من األفراد الذين يتفاعلون بأساليب منتظمة بعضهم مع البعض   أنتوني جيدنز بأنهاكما يرى 
تتفاوت الجماعة من حيث الحجم ، فتتراوح بين روابط بالغة الصغر وتنظيمات كبيرة أو مجتمعات وأيا كان 

و نحن نقضي معظم حياتنا .حجمها فإن الملمح المحدد للجماعة هو وعي أعضائها بوجود هوية مشتركة بينهم 
في عالقات مع الجماعات اجتماعية وفي المجتمعات الحديثة ينتمي معظم الناس إلى جماعات ذات أنماط 

 [3] .عديدة متباينة

فالجماعة الظرفية في نظرنا هي عبارة عن جماعة اجتماعية غير رسمية صغيرة نسبيا تشمل عدد من األفراد 
الذين تجمعهم روابط غير بيروقراطية وغير قرابية حيث يعمل النموذج الثقافي على تشكيل هوية الجماعة و 

 .في الزمان و المكان  إعادة إنتاجها

و استنادا على معطيات الميدان ثم جمع عدة مؤشرات تحدد مفهوم الجماعة  و بحسب التعريف اإلجرائي السابق
 : في الجماعة  و الرابط البيروقراطي   الظرفية حيث وجدنا غياب الرابط القرابي
 . ـ تجدد اللقاء بين أفراد الجماعة باستمرار 

 . ـ لهم وسائل مشتركة أو نفس الوسائل في تواصلهم 
 . يان على عدة لغات و لهجات في حوار اتهم البيئية ـ االعتماد في بعض األح
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 . ـ التقارب في السن 
 . ـ يجمعهم االهتمام المشترك 

 . ـ تتوفر على عالقة ودية تضامنية بين هؤالء األفراد 
 . ـ يسعون لتحقيق االستمرارية و المصالح المشتركة 

 . ـ لديهم ضوابط خاصة بالجماعة  
 . ـ عضوية اختيارية ألفراد الجماعة  
 : الجماعة الظرفية والنموذج الثقافي  

من خالل حديثنا عن الجماعة الظرفية باعتبارها وحدة اجتماعية هامة في البناء االجتماعي تتفاعل مجموعة من 
إنتاج نموذج ثقافي األفراد يجمعهم رابط ثقافي يعمل على تشكل الجماعة الظرفية التي تعمل بدورها على إعادة 

خاص بها، يشمل تلك المعاني والرموز ومختلف التمثالت والتصورات المتبادلة التي اعتبرها غوفمان مركز 
فالنموذج الثقافي في نظرنا هو تنظيم مركبات الثقافة التي تؤلف الصيغة الثقافية . لعملية التفاعل االجتماعي

قيم و األفكار المعتقدات والتمثالت و الممارسات والمعاني و الكلية لمجال اجتماعي ما من خالل مجموعة ال
الرموز التي تميز ثقافة بعينها، و التي اكتسبت قدرا من االستمرار النسبي و تعمل بدورها على إعادة إنتاج 

 .أفعال و مواقف األفراد و الجماعات

 : النموذج الثقافي والفعل االجتماعي 

صلة عالقات األفراد فيما بينهم من خالل تفاعل مواقف وأفعال األفراد سواء باعتبار أن الجماعة الظرفية مح
فيما بينهم أو مع اآلخرين ، ويحدث هذا التفاعل االجتماعي انطالقا من المعاني والرموز المشتركة بين الفاعلين 

خالل نموذج ثقافي والذين يسعون من وراء فهم المشترك لها إنتاج قيم وأفكار ومبادئ مشتركة فيما بينهم من 
موحد ، يكون كنتيجة لمواقف وأفعال وتفاعالت األفراد مع بعضهم البعض ، ويشير ماكس فير إلى أن سلوك 
األشخاص في أي فعل االجتماعي ينبغي أن يتأثر بإدراك هؤالء للداللة فعل اآلخرين ومعناه وفعلهم الخاص بهم 

سلوكهم أنهم فهموا رغبات اآلخرين وأنهم يقبلون االستجابة لها  بالذات بتعبير آخر يجب على األفراد يبرهنوا عبر
وبحسب دراستنا فهو كل األفعال و المواقف التي تنشأ من خالل الروابط االجتماعية المختلفة بسبب . 

 .التفاعل االجتماعي و الثقافي الذي يعمل على تشكيل الهوية الفردية و الجماعية للجماعة الظرفية 

 :الثقافي والهوية النموذج 

إن هوية الجماعة الظرفية سواء الفردية أو الجماعية ال يمكن أن يكون لها مدلوال أو معني حقيقي إال في ضوء 
مواجهتها لآلخر سواء كان فردا أو جماعات ، لها تأثير بموجب تفاعلها داخل المجال االجتماعي ، وطرح 

اجا فرديا صرفا ، ولكنه ينتج من مجموعة تفاعالت اجتماعية جورج هربرت ميد فكرة أن الوعي بالذات ليس إنت
فبرأيه يكون كل واحد يرى هويته بتبني وجهة نظر اآلخرين ووجهة نظر المجتمع الذي . يكون الفرد منغمسا فيها

فالشعور بالهوية ليس معطي أولي في الوعي الفردي وقد حدد ذلك في مقوالته األساسية المتعلقة .ينتمي إليه
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 .فعل والذات والمجتمع بال

عندما نتكلم عن الهوية الذاتية ال نقصد بها السمات الشخصية للفرد كما هو الحال في النظرية السيكولوجية 
نما نقصد بها بناء ذاته والذي يكون أكثر وضوحا له،ويشكل في   نسق من المعاني النموذجي للفرد  ، وا 

مع الموضوعات الخارجية   و بها في بناء عالقاته التفاعلية نفس الوقت القاعدة األساسية التي ينطلق منها
 [4]. وحتى مع ذاته نفسها 

من داخل )الهويات الجماعية فهي تلك الصورة التي تشكلها جماعة معينة عن نفسها، و أن تنشأ من الداخل 
رات و تمثالت معينة فالهوية االجتماعية فعل ناشئ عن تصو (.تداولها داخل الجماعة)باتجاه الخارج ( األفراد

البدوية، الريفية، )فشكلها من جهة يتم داخل المجاالت االجتماعية ,، وليست وهما يتعلق بمجرد ذاتية األفراد
التي تحدد موقع األفراد و الجماعات و توحد خياراتهم وتصوراتهم، ومن جهة أخرى ( شبه حضرية وحضرية

قيقية، وتتضح هذه الهوية من خالل والء و انتماء الفرد تكسب حامليها فاعلية اجتماعية تترك آثارها الح
على سبيل المثال ، أو انتماء لجماعته السياسية (القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو األسرة) لجماعته القرابية 

 [5]. أو لجماعته التنظيمية أو لجماعته مصالحه

  -II  جيدنزالنظرية اإلبنائية ألنتوني الجماعة الظرفية حسب: 

تؤكد هذه النظرية على أهمية التعامل مع القدرات الفريدة التي تسمح للفاعلين االجتماعيين أن يؤسسوا لحياتهم 
االجتماعية، أو يحافظوا عليها أو يغيروا منها جذريا فااللتزامات وشكل واتجاه التغير االجتماعي يتحدد من 

إن . موضع التنفيذ وفي نتائجها في إطار تاريخي آخرخالل الممارسات االجتماعية وهي تختلف عند وضعها 
نظرية الصياغة البنائية تتعامل مع أنماط وخصائص الجماعات االجتماعية باعتبارها حقائق منتجة من خالل 
الممارسات المنتظمة، فهي تتعامل باعتبارها سياقا سابقا في وجوده منطقيا غلى االهتمام باختيارات الفرد أو 

ارسة االجتماعية، ويترتب على ذلك أن الوقائع المتشابهة على نطاق واسع للممارسات المستدمجة تفسيره للمم
كما يترتب .من قبل الفاعلين قد يعاد إنتاجها من خالل العدد من الفاعلين المختلفين عبر الزمان لعدة أجيال

ممارستهم للفعل تعد بمثابة عملية أن ( على الرغم من أنهم قد يدركون )عليه أيضا حاجة الفاعلين أال يدركوا 
 [6].إعادة إنتاج للممارسات الراسخة أو التغيير فيها

 المؤسسة ﴿الجماعة الظرفية﴾

 
المعاني والرموز و العادات والتقاليد والقيم : القواعد والموارد ﴿النموذج الثقافي﴾ الخاص بالجماعة الظرفية

 والضوابط
 أفراد يجمعهم رابط ثقافي

 الجماعية الهوية
عادة إنتاج الفعل  الفعل وا 
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 الهوية الفردية
  
 يوضح آلية تشكل الجماعة الظرفية حسب نظرية أنتوني جيدنز: 01مخطط رقم   

  

في شكل دائري حيث تكون نقطة البداية هي  فالمخطط يوضح آلية تشكل الجماعة الظرفية
ثقافي خاص بهم، وتعمل هذه الجماعة على إنتاج نفسها من   الهويات الفردية التي يحكمها رابط

خالل نموذجها الثقافي الذي يعطي لها هوية جماعية للجماعة والتي بدورها يكون لها تأثير متبادل 
فالمؤسسة تحدد من طرف الباحث في النظريات . مع الهوية الفردية ألفراد هذه الجماعة

الكالسيكية بينما تحدد من طرف المبحوث في النظريات المعاصرة ،هذا يعني أن المبحوث يقودنا 
إلى معرفة جماعته و مجاالت تفاعله المختلفة لنبحث بعد ذلك عن طبيعة هويته في هذه 

 . المجاالت
من جهازنا المفاهيمي المتبنى والذي يميز بينهما فالمجال العمراني والمجال االجتماعي يدخل ض

خالفا البن خلدون الذي يعتبرهم مجاال واحد،فالمجال العمراني هو عبارة عن معطى جغرافي بكل 
مقوماته الطبيعية واالقتصادية كما يتضمن كذلك المنتوج العمراني للتفاعالت التي تتم في المجال 

و الحقل الذي يتم فيه عملية التفاعل بين المعني ومحيطه المجال االجتماعي هبينما .االجتماعي
االجتماعي ، والمجال االجتماعي يتميز عن المجال العمراني ، الن المجال العمراني هو منتوج 

 .للتفاعالت التي تتم في المجال االجتماعي ، ثم يصبح بعد ذلك نتاج لها 

III- الية ورقلة الجماعة الظرفية في المجال االجتماعي الحضري لو : 

فقد شمل مجتمع بحث الدراسة لبعض األفراد  2013أجريت هذه الدراسة في بعض مناطق والية ورقلة سنة
الذين لهم انتماء لجماعات اجتماعية ال يحكمها الرابط البيروقراطي وال يحكمها الرابط القرابي أو الدموي في  

 . ي تركيبة سكانية متنوعة في نماذجها الثقافيةمختلف المجاالت العمرانية لوالية ورقلة، و التي تحو 

المنهج الكيفي وعدة أساليب منها األسلوب الوصفي و البحث الميداني وكل من   تم في هذه الدراسة استخدام
  أسلوب المسح االجتماعي و أسلوب دراسة الحالة ، فالدراسة الميدانية ال تتأتى إال إذا كان الباحث ملما

لبحث ليتمكن من االقتراب أكثر فأكثر بمبحوثيه للوصول إلى أكبر قدر من المعلومات ومتحكما بعناصر ا
    .المتعلقة ببحثه وهذا مرهون باالختيار الجيد لألداة وانتقاء المواقف و األساليب المناسبة إلنجاح بحثه

صي مطبقة على موضوع بحث بإتباع إجراءات تق  يعتبر موريس أنجرس منهج البحث الميداني طريقة تناول
في دراسة ظواهر موجودة في الوقت الراهن حيث يستطيع   يتم االستعانة بهذا البحث عادة [7].مجتمع بحث

الباحث أن يأخذ من مجموعات بحثه بالتقريب كل ما يريد أن يكشف عنه من طرق العيش والعمل و التفكير في 
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 .هذه المجموعات

من حيث أنها   صف واقع الجماعات االجتماعية غير الرسميةتم استخدم األسلوب الوصفي، الذي يهتم بو 
وآلية تشكل هذه الجماعات و عوامل  جماعة ال يرتبط أفرادها بالرابط القرابي أو الرابط الرسمي البيروقراطي 

  هذا  يمكن أن يشكلها  التي  استمراريتها في الزمان و المكان وكيفية إنتاج نموذجها الثقافي وما هي الهوية
النموذج للجماعة الظرفية كما سيساعدنا هذا األسلوب في رصد نوع العالقات و التفاعالت االجتماعية ونواتجها 

في ذلك كل  الوصف تحليليا مستخدمين   لهذا سيكون.على هذه الجماعة في مختلف المجاالت االجتماعية 
 من خالل استخدام أسلوب العينةاألدوات المتاحة من مقابلة ومالحظة مباشرة وغير مباشرة وهذا طبعا 

بحسب الحاالت   واستخدام دراسة الحالة في دراستي هذه يهدف إلى فهم خصوصية النموذج الثقافي و الهوية
 .المتاحة في كل مجال اجتماعي لذا كانت الحاالت مصنفة تبعا للمجال االجتماعي الذي تنتمي إليه

وبحسب تقديرنا ألهمية المالحظة كأداة مهمة في مثل هذه الدراسة الموسومة ثقافة الجماعة الظرفية و أثرها 
،   اعتمدت في فهم مجتمع الدراسة على المالحظة االستطالعية و المنظمة, على الهوية و الفعل االجتماعي

معلومات أدق من خالل االقتراب من كما لجأت إلى المالحظة بالمشاركة في بعض األحيان من أجل استقاء 
المبحوثين ، كما اضطررنا إلى توظيف شبكة المالحظة باالعتماد على عدة مؤشرات من أجل تحديد معاني 

الذي تتشكل فيه الجماعة الظرفية وفهم األحداث والوقائع والمظاهر   للواقع و إبراز اإلطار االجتماعي والثقافي
 جتمع الدراسة من خالل المشاهدات البحثية لم

والمبحوث في إطار تفاعلي معين،   إن ما يميز المقابلة هو كونها باألساس مسعى كالمي محادثتي بين الباحث
حيث يجب أن يكون الباحث معه المبحوث ويتبادل معه أطراف الحديث حول مسألة أو مسائل ما ،حيث تعطي 

ته لهذه المسائل من دون أي توجيهية في اإلجابة ، و للمبحوث حرية معينة في اإلدالء برأيه والتعبير عن تمثال
ويمكن أن نعرفها بأنها عملية تقصي علمي تقوم على مسعى   هذا يجعل المقابلة تختلف تماما عن االستمارة

فهي بذلك عبارة عن تقنية    [8].اتصالي كالمي من اجل الحصول على بيانات لها عالقة بهدف البحث
جمع المعلومات والبيانات الكيفية و التي تتطلب منه أن يكون في تفاعل مباشر مع قصد   يستعملها الباحث

وقد تضمنت المقابلة على دليل مقابلة متكون من أسئلة محددة ومنظمة وفق المعطيات المفتوحة في  ،المبحوثين
 :دراستنا وهي كآتي

 .بيانات خاصة بالمبحوث  -

 والرابط االجتماعي  جماعات الظرفيةبيانات متعلقة بطبيعة مجاالت انتماء ال -

 بيانات حول أثر النموذج الثقافي في تشكل الهوية الجماعية -

 .بيانات خاصة بأثر الهوية الجماعية في الهوية الفردية وأفعال وتفاعالت أفراد الجماعة -
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يحكمها الرابط القانوني وال فقد شمل مجتمع بحث دراستنا لبعض األفراد الذين لهم انتماء لجماعات اجتماعية ال 
لوالية ورقلة، و التي تحوي تركيبة سكانية  من المجال العمراني الحضري يحكمها الرابط القرابي أو الدموي في

وفي ظل هذا كان على الباحث إيجاد العينة التي من شأنها أن تحمل خصائص . متنوعة في نماذجها الثقافية
الفرز بشكل الكرة الثلجية يكون هذا الشكل   اينة الغير االحتمالية بطريقةلذا اعتمدنا على المع  مجتمع البحث

من المعاينات عندما يكون الباحث له معرفة ببعض أفراد مجتمع البحث المستهدف والذي سيتمكن من خاللهم 
يقومون  ,االتصال باآلخرين ، حيث تكون معززة بنواة أولى من أفراد مجتمع والذين يقودننا إلى عناصر آخرين

من المجال العمراني الحضري وسيتم التحليل  ينمبحوث (04)وقد تم جمع  [9].هم بدورهم بنفس العملية وهكذا
بناءا على هذا العدد الذي تتوفر فيهم مواصفات المحددة للعينة و التي بدورها تكون ممثلة للمجتمع الكلي في 

 .السن ، المستوى التعليمي ،الحالة االجتماعية والمهنية،الحالة العائلية : خصائص عدة منها 

ولكن الدراسة الميدانية هي التي تحدد حدود   مكن تحديده نظريا من طرف الباحثفالمجال في هذه الدراسة ال ي
المجال ونسقه الثقافي وطبيعة تفاعالته وقد قسمنا مجتمع الدراسة إلى مجاالت اجتماعية، وانطلقنا من افتراض 

ي الغالب، طبيعة التفاعل و العالقات االجتماعية، النشاط االقتصاد: لمجموعة مؤشرات لكل مجال وهي 
 .كيفية قضاء أوقات الفراغ. الخصوصية الثقافية، امتالك األجهزة

ألهميتها في البحث العلمي السيما أنها تساعد في عرض الجوانب العملية  واستندنا إلى تقنية تحليل المحتوى
والوصول إلى أكبر والمراحل المنهجية في البحث السوسيولوجي السيما تحليل مضمون المقابالت مع المبحوثين 

قمنا   أما بالنسبة لجداول التحليل المعطيات الكيفية.قدر من المعلومات التي من شأنها أن تفكك موضوع الدراسة
لذا لجأنا .بتجميع المعلومات الخام المستقاة من المقابالت أو من تحليل محتوى الوثائق يمكن أن تكون متباينة

اللجوء إلى مناهج تحليل   حيث يتم فيها من خالل جداول تقاطعية بسيطةإلى إقامة عالقة بين متغيرات كيفية 
 [10].جديدة كالتكثف األفقي و التكثف العمودي

 يبين الرابط الثقافي و تشكل الجماعة الظرفية: 1جدول

   تشكل الجماعة الظرفية     
ينتمون لنفس العرش أم 

 يختلفون
 الرابط الثقافي تجدد اللقاء باستمرار االهتمام المشترك

مأل الفراغ والترفيه  ال ننتمي إلى عرش واحد
 بالديمينو

 لعبة الديمينو اللقاء يكون كل مساء

 فرقة الهيب هوب اللقاء يكون حسب الحاجة ممارسة فن الراب لسنا من عرش واحد
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يتبين لنا من خالل الجدول السابق أن مواقف أفراد العينة تتعدد وتختلف فيما يخص انتماء و كيفية تشكيل 
الجماعة الظرفية، حيث نجد أن األفراد الذين يجمعهم رابط لعبة الديمينو يتجدد لقائهم كل مساء من أجل نفس 

ال ينتمون لنفس العرش ، بينما هناك من ينتمي إلى االهتمام والمتمثل في مال الفراغ و الترفيه باللعبة،كما أنهم 
 .اللقاء بحسب الحاجة واهتمامهم بممارسة فن الراب ، كما أنهم ليسو من عرش واحد   يكون فرقة الهيب هوب 

وهنا يمكن القول أن أفراد العينة يبحثون عن مجال تفاعلي جديد يختلف عن المجال األصلي الذي ينتمون إليه 
فلعبة .ثقافي يجمعهم من خالل نموذج ثقافي أنتجه الجماعة في ظل التفاعل الحاصل بين أفرادها رابط  ،فينشأ

 .الديمينو وفرقة الهيب هوب عبارة عن نماذج ثقافية جمعت بين أفراد الجماعة الظرفية

 يبين النموذج الثقافي و تشكل الهوية الجماعية: 2جدول

   الهوية الجماعية     
المظهر الخارجي و  الفهم المشترك

 اللباس 
 النموذج الثقافي لغة التواصل 

 لعبة الديمينو نتكلم العربية الدارجة  نلبس لباس عادي  مناقشة شؤون اللعبة 
مناقشة المواضيع الثقافية 

 والفنية
لباس خاص يميز الفرقة 

سراويل وقمصان 
 فضفاضة واسعة 

  نستعمل العربية الدارجة
،األمازيغية ،الفرنسية و 

 االنجليزية 

 فرقة الهيب هوب

يتبين لنا من خالل الجدول السابق أن مواقف أفراد العينة ذوي النموذج الثقافي المتعلق بلعبة الديمينو يتكلمون 
دي كما يتناقشون في اللغة الدارجة في تواصلهم مع بعضهم البعض ،ويعتمدون في لباسهم على اللباس العا

الدارجة، )بينما األفراد المنتمين لفرقة الهيب هوب يستعملون عدة لغات .شؤون لعبة الديمينو في حواراتهم 
ويلبسون لباسا خاصا بهم يميزهم مثل السراويل و القمصان الفضفاضة (االمازيغية ،الفرنسية ، االنجليزية 

و من خالل هذا يمكن القول أن النماذج .و فنية في مناقشاتهم  الواسعة ، كما أنهم يتناولون مواضيع ثقافية
  .الثقافية التي جمعت أفراد الجماعة الظرفية عملت على تشكيل الهوية الجماعية لهذه الجماعة

 يبين تأثير الهوية الجماعية في الهوية الفردية: 3جدول

   الهوية الفردية     
 الهوية الجماعية توقعات الفرد  الممارسة الفردية  فهم الفرد لمواقف الجماعة
إعطاء الحق في الحوار 

 وتبادل األفكار 
تقديم المساعدة في الفرح 

           والقرح
 الفهم المشترك تطوير واستمرارية الجماعة

 توقعات الجماعة االلتزام بضوابط الجماعة المشاركة في النشاطات  التضامن والتعاون
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 الجماعة 

يتبين لنا من خالل الجدول السابق أن الهوية الجماعية من خالل الفهم المشترك الذي يتقاطع مع توقعات الفرد 
يعمل على تطويرو استمرارية الجماعة كما يؤثر في الممارسة الفردية بتقديم المساعدة في الفرح و القرح،والفرد 

بينما توقعات الجماعة .في الحوار وتبادل األفكار من خالل الفهم المشترك يفهم مواقف الجماعة بإعطاء الحق
لها تأثير في توقعات الفرد بااللتزام بضوابط الجماعة ،و المشاركة في نشاطات الجماعة من خالل الممارسة 

و من خالل هذا يمكن  . الفردية، كما تعمل على تنمية التضامن والتعاون فيما يخص فهم الفرد لموقف الجماعة
وية الجماعية لها تأثير متبادل مع الهوية الفردية حيث تتعزز هذه األخيرة من خالل الهوية القول أن اله

 .الجماعية لهذه الجماعة

 IV-  نتائج الدراسة: 

و منطقة السيليس تحتويان عدة نماذج ( وسط المدينة )بعض مناطق   لقد تبين لي أن مدينة ورقلة 
 . ثقافية 

لمنطقتين ليسوا من نفس العرش و ليسوا من المنطقة بل وفدوا من مناطق أن معظم سكان هاتين ا 
 . مختلفة 

( الهيب هوب)أن أفراد الجماعات الظرفية يتبنون نموذج ثقافي جديد في المجال الحضري مثل جماعة   
ويات جماعية يختلف عن نموذجهم الثقافي األصلي ،فيعمل هذا النموذج الثقافي الهيب هوب على إعادة إنتاج ه

 ألفراد هذه الجماعات

إلى أن عالقة الجيران ببعضهم البعض هي عالقة عمرانية و ليست اجتماعية كون أن ما   و توصلت 
الثقافية إال إذا   سكان المدينة ال يحبذون االحتكاك ببعضهم البعض و ذلك يعود إلى االختالف في النماذج

تشمل قضاء مصالح   ة في هذا المجال تبدو عالقاتها قصيرة المدىتعلق األمر بالمصالح فالجماعة الظرفي
دوره االجتماعي   مشتركة معينة للجماعة ،فالجماعة الظرفية في هذا المجال تبحث عن مكانة تمكنها من لعب

االجتماعية التي تشمل إصالح ذات البين و   داخل هذا المجال من خالل نموذجها الثقافي و كذا المشاركة
الخيرية، كل هذا يعطي الجماعة الظرفية مكانة اجتماعية تعزز   والحمالت التطوعية  المحتاجين  ةمساعد

 . هويتها الجماعية التي تتشكل من نموذجها الثقافي 

لكن ليست كل الجماعات في هذا المجال لها نفس االهتمام كون أن الجماعة الظرفية يختلف هدف  
تشكيلها يحسب النموذج الثقافي ، ألن األفراد التقاءهم في هذه الجماعة بهدف أساسا إلى تحقيق هدف مشترك 

جماعة الظرفية في هذا المجال أو لهم مصلحة مشتركة يسعون إلى تحقيقها كما أن المعاني التي يحملها أفراد ال
تتأثر بحركة التغيير االجتماعي السريعة حيث نجد أن المصلحة تطغى على حساب العالقات االجتماعية، ألن 
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تغيير النموذج الثقافي ألفراد الجماعة الظرفية و التغير االجتماعي في المجال التفاعلي هو سبب رئيسي في 
 . نتمي إليه تغير هوية الجماعة و المجال الذي ت

فالجماعة الظرفية هي منتوج لتفاعالت المجال االجتماعي من خالل نموذجه الثقافي الذي تسبب في  
القيم و العادات و التقاليد و المواقف االجتماعية المختلفة، فجعلت الجماعة مالذا مهما يلجأ إليها األفراد لتحقيق 

 . أهدافهم و مصالحهم 

 :خالصة  

ما يسعني إال أن أقول أن الجماعة الظرفية لها بالغ األهمية في إعادة إنتاج المجتمع، من خالل وفي األخير 
رساء العديد من الممارسات والقيم التي تعمل على تفعيل  حراكها االجتماعي ومساهمتها في التنشئة االجتماعية وا 

ي لكل مجال اجتماعي وتتفاعل فيه من الروابط والعالقات االجتماعية ، خصوصا وأنها ترتبط بالنموذج الثقاف
اجل تشكيل أو إعادة تشكيل هويتها من خالل المعاني والرموز التي توجه مواقف وأفعال األفراد الجماعات 

  .الظرفية التي يتبادلونها فيما بينهم ومع اآلخرين ، فهذه المعاني والرموز المشتركة تحكم عملية التفاعل

ة تحوالت في بنيته االجتماعية من خالل تعدد مجاالته االجتماعية كما أنه إال أن مجتمع ورقلة يعرف عد
  .مجتمع يعمل على إعادة بناء نفسه من خالل عدة نماذج ثقافية تتفاعل فيما بينها

وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة فإن الجماعة الظرفية عبارة عن بنية اجتماعية تحكمها الموارد والقواعد 
في النموذج الثقافي ، حيث توصلت إلى أن لكل جماعة الظرفية لها نموذج ثقافي يحكمها يعمل على  المتمثلة

تشكيل هويتها الجماعية التي تؤثر بدورها في هويات الفردية ألفراد الجماعات الظرفية في كل مجال اجتماعي 
.    
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 جامعة ورقلة /سمية بن عمارة .د  

 الملخص

يتفق العلماء على أن الحاجة إلي االنتماء والهوية من الحاجات األساسية والملحة ، والتي تدفع      
الشخص إلي االرتباط بجماعة أو أكثر يجد فيها اآلمان ، التقدير والمكانة اإلجتماعية ، إذا يقف وراء 

الهوية والوالء والفخر بهم ألسرتنا وأصحابنا فنشعر ب( المواطنة ) إشباع هذه الحاجة حبنا لوطنينا 
 .ونعتبرهم فخر لذواتنا 

فالشعور بالهوية واالنتماء مهم جدا وخاصة في مرحلة الشباب لذا نرى الشاب الجزائري كغيره من      
شباع حاجة  شباع حاجة بداخله وتدفعه لتجسيد هويته وا  الشباب العربي والعالمي يسعي لتجسيد هويته وا 

يخ المواطنة وفي بحث دائم عن الوظيفة والتخطيط للمستقبل ، وفي خضم هذا بداخله فنراه يسعى لترس
البحث الدائم لمحالة ستواجهه صعوبات وأزمات مّما تعرقل مساره فيقع في دوامة اإلغتراب ، فنشاهد 
الشباب في وتأزم الحياة اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية والمواقف المختلفة في ضياع وتذبذب واضح 

ر بوادره في انفصال عن الذات أو المجتمع ، عزلة اجتماعية ، الالمعيارية ، عجز نفسي واجتماعي تظه
 ...بارز ، االمعنى ، التمرد 

ومن هنا نتجة المواقف االجتماعية التي يعيشها الفرد اتجاه نفسه واتجاه اآلخرين يؤدي به إلي      
قعه  ، ويري أن لمعنى للحياة وال هدف ألنها تسير االنفصال عن هويته واالستبعاد عن مجتمعه ورفض وا

بمنطق الالمعقول ، كما تتعرض شخصيته إلي االنشطار والضعف واالنهيار فتتأثر عمالياته اإلجتماعية 
 .والثقافية فتظهر عليه اضطرابات  نفسية وتناقضات تشكل صورة من صور التذبذب وعمق األزمة 

البحثية التالية تسليط الضوء على ظاهرة جديرة باالهتمام والدارسة في  وفي هذا الصدد تحاول الورقة      
المجتمع الجزائري وهي تذبذب الشباب بين الهوية اإلغتراب ، والوصول إلي طرح حلول مجسدة في 

 . الطرق واإلستراتجيات تخفف من شدة  األزمة 
 :لمداخلةاص ن

  : التمهيد 

تنقسم الحاجات عند الشباب إلي أقسام متعددة تبعًا إلي مكونات الشخصية وطبيعة المرحلة العمرية ،      
فمن ناحية يعتبر تلبية احتياجات الشباب أمر حيوي هام في حياة الشباب ، بل ألي إنسان في المجتمع ، 

االنحرافات عدا عن حاالت إذا أن عدم إشباع االحتياجات ينجم عنه سلسلة ال تنتهي من المشكالت و 
 .سوء التكيف النفسي واالجتماعي 

ويشتدد ذلك خطورة في مرحلة الشباب حيث يميل إلي ممارسة التمرد والرفض والسخط على كل ما        
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 .حوله عند فشله في تلبية احتياجاته 
لمدرسية وعمله وما في بيئته ا باالغترابولعل من أبرز المشكالت زمننا الحالي شعور الشباب         

يتبعه من شعور بعدم االنتماء ألسرته ولمجتمعه ، دفع الكثير من الشباب على عدم المشاركة في عمليات 
التنمية ، بل واتجهوا لسلوكات سلبية انتشرت بينهم من إدمان ، تمرد ، انفالتات أخالقية و قيمية 

 .واستبدلوها بقيم سالبة هدامة وغيرها من المشكالت 
وعدم االنتماء يؤدي بهم إلي تضخم ما يسمي بأزمة الهوية  باالغترابكما أن شعور الشباب        

idenit crisis   أن أزمة الهوية تعنى إحساس الشباب بالضياع في مجتمع ال '' ويرى بول بودمن
على  يساعدهم في فهم أنفسهم ، وال تحديد دورهم في الحياة ، وال يوفر لهم فرصًا يمكن أن تعينهم

 ( 21، ص 2011محمد سالمة محمد غبارى ، .)'' االجتماعيةاإلحساس بقيمتهم 
أهم األزمات التي يواجهها الشباب ، فالشباب في هذه المرحلة ال يسأل فقط ''فأزمة الهوية تمثل       

 امااللتز عمن هو ، ولكنه يسأل أيضا عن السياق الذي يمكن أن يكون فيه ويبحث عن الشعور بالذات ، 
،  2005محمد سيد فهمي ، ) '' بمهام محددة ويساعده على معرفة مكانته في الحاضر والمستقبل

 ( 65ص
بيد أن أحيانا يحدث  القصور في مستويات  نمو الشخصية  وهو ما ينتج عنه عدم رؤية الفرد        

والذي هو عملية ''  غتراببالذاته ، وعدم التزامه ببعض القيم والمحددات السلوك والذي يتمثل في الشعور 
والثقافية والشخصية وغيرها ،  االجتماعيةمعقدة في تكوينها ونتائجها إذا تتشابك فيها العديد من العوامل 

ولعل اإلحباط الناتج عن فشل الشباب ، وعجزهم عن مواجهة احتياجاتهم األساسية ومدة معاناتهم في 
 .ة هو أكبر مصدر لإلحباط لدى الشباب تحقيق هذه  احتياجاتهم إليجاد سكن وتكوين أسر 

كما أن الصراع بين األجيال يمثل أحد أشكال اإلحباط لدى الشباب ويتمثل هذا الصراع في كل        
فيصل محمود غرابيه ، ) أشكال القهر والقمع والتعسف  التي يمارسها الكبار الحتواء الشباب ومصالحهم 

 ( 116، ص 2009
يرى إيريك فروم بأن أزمة الهوية من أهم المشكالت التي يترتب عنها اكتمال  ومن هذا المنطلق      

القدرة على الحب الناضج والذي يتمثل في الرعاية لموضوع الحب واإلحساس بالمسؤولية إزاءه واحترامه 
 .ومعرفته معرفة كاملة 

وعمومًا يقع على عاتق الشباب مسؤولية هامة وخطيرة وهي مساعدة الشباب على أن يعرفوا        
هويتهم ، ويعرف كل من منهم من هو ومن يكون ويساعدهم على تحديد أدوارهم وتوضيحها حتى تخرجهم 

ل منهم من حيرتهم ويحملهم مسؤوليات المتدرجة التي يؤدنها  بنجاح لينمو ثقافتهم في أنفسهم ويصبح ك
قويًا قادرا مستقباًل ، له ذات قوية وشخصية ناضجة تتحرر من سلطة الكبار ويريد أن يحدد هويته  وهو 

  ؟يردد دائمًا من أنا ومن أكون
وهكذا يبقى اإلنسان ممزقا بين الرغبات والشهوات من جهة وبين المنع والتحريم من جهة ثانية وبين      

ال الوجود اإلنساني على طريقة الثقافة الصورة وما ينتشر به من عالم الهوية واالغتراب ، ويكون اختز 
الرغبة واللذة واإلثارة وهو الوجه المتمم لالختزال أخر تضلع به الثقافة األصولية بما تفرضه من تعاليم 
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 .التحريم 
كثرة ولإلثراء الجانب المفاهيمي للبحث يتطلب منا الوقوف عند مفهومي الهوية واغتراب ل       

شكاليته   :تداولهما في مقدمة البحث وا 
 :الهوية والشباب 

والتي تعبر عن   identitiيشير مصطلح الهوية في أدبيات المعاصرة ألداء معنى كلمة                
لنفسه أو مطابقته لمثله وفي المعاجم الحديثة ال تخرج عن هذا المضمون ،  ءالشيخاصية المطابقة 
أو الشخص المطلقة والمشتملة على صفاته الجوهرية والتي تميزه عن غيره  ءالشيفالهوية هي حقيقة 

على أنها تنظيم '' ويعرفها عادل عبد اهلل محمد ، (  2010خالد الروشة ، ) وتدعى أيضا وحدة الذات 
ة إلي دينامي داخلي معين للحاجات والدوافع  والقدرات والدوافع والمعتقدات و اإلدراكات الذاتية ، بإضاف

الوضع االجتماعي والسياسي للفرد ، وكلما كان هذا التنظيم على درجة جيدة كلما كان الفرد أكثر إدراكًا 
ووعيًا بتفرده وتشابهه مع اآلخرين ، وأكثر إدراكا  للنقاط قوته وضعفه ، أما إذا لم يكن هذا التنظيم على 

ه عن اآلخرين ويعتمد على درجة كبيرة على فيما يتعلق بتفرد درجة جيدة فإن الفرد يصبح أكثر ثباتاً 
اآلخرين في تقديره لذاته كما ينعدم االتصال بين الماضي والمستقبل بالنسبة له فيفقد الثقة في نفسه وفي 
قدراته وفي السيطرة على مجريات األمور وبالتالي ينعزل عن حياته وعن غالبية المجتمع الذي يحيا فيه 

 ( . 16، ص 2000،  عادل عبد اهلل محمد)''idenity crisis  وهو ما يعرف بأزمة الهوية 
 : معان وهي وفي حقيقة األمر الهوية عند المحدثين أربعة 

 العددية بالهويةواحد وتسمى هذه الهوية  تطلق على الشيء من جهة مما هو Identité 
numérique  

 إذا ظل هذا الشخص ذات واحدة  ،المشتبه باإلنسان  أو على الموجود،تطلق الهوية على الشخص
وهوية  ، هوية األنا: ومنه قولنا  ، مختلف أوقات وجوده رغم التغيرات التي تطرأ عليه في

                                        بالهوية الشخصية وتسمى هذه الهوية,الفاعل
.(Identité personnelle)  

   كان رغم اختالفهما في الزمان والمكان  الفكر إذا الهوية صفة موضوعين من موضوعات
الهوية أو  ( Identité qualitative) بالهوية الكيفيةهذه  ؛ وتسمى متشابهين في كيفيات واحدة

 . (éspécifique Identit) النوعية
ناجم موالي ، .) والمساواة الجبرية  ,الهوية عالقة منطقية بين شيئين متحدين كالهوية الرياضية        
2010  ) 
 : ومن أهم العوامل التي ساهمت في تشكيل أزمة الهوية لدى الشباب الجزائري هي         
  ضعف الثقة بالنفس واالستناد على خلفية تربوية غير مشبعة وتفتقر إلي التحفيز اإليجابية. 
 انقطاع األدوار بين األسرة والمدرسة والمؤسسة ؛ 
 اللتفاف العاطفي والتواكل على األبوين واإلخوة ؛ا 
  ؛(  2000حواس محمود ، ) االنفعالية وضعف الواقعية 
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 عدم الشعور باهتمام وعدم تفهم األسرة للشباب ؛ 
 عدم القدرة على التعبير عن الرأي ؛ 
 الهوة بين األجيال ؛ 
 عدم القدرة على اختيار مهنة معينة ؛ 
 ( 135، ص2011محمد سالمة محمد غبارى ، ) ؛ االجتماعيةت الشعور بالنقص وسوء العالقا 
  العجز عن تكوين عالقات طيبة و حميمة. 

ونلمع ضعف الهوية وأزمتها عند الشباب الجزائري في عدة دالالت ومنها يعبر عنها إسماعيل         
، ويراها عصام هاشم  مقدم أن أزمة الهوية لدى الشباب ترى عندما يعلق علم أمريكا على عنقه أو سيارته

ات شعورهم ، غير أن جمال عبد الهادي يرى أنها تكمن في األمة في أكل وشرب الشباب وقصّ 
واستبعادها لقيمها وتبني حضارتها على أكبر مخادعة لذات ، أما عبد العزيز التويجري يرى أن الخطر 

 ( . 2010لد الروشة ، خا) األكبر هو ذوبان الخصوصيات الثقافية التي تجمع األمم والشعوب 
 :وعمومًا نستقرا أهم المظاهر  التي تدل على أزمة  الهوية لدي الشباب في النقاط التالية 

 االنبهار الشديد بالتقدم التكنولوجي والحضارة المادية ؛ -1
 التطلع لمشابهة الغرب مع الشعور بالدونية وانكسار؛ -2
 التحرر من القيم المقيدة للسلوك ؛ -3
 .نتماء لتشكيل القيمي والمعيشي ضعف الوالء واال -4

 :االغتراب والشباب  
، ألنه عصر يعكس  أن مشكلة االغتراب تعد ظاهرة بارزة ومتميزة في العصر الحديث             

ن مصطلح االغتراب ال يمكن التعامل معه على أنه إفكريًة  وأخالقيةً ، لذا ف،اجتماعية ،أزمات سياسيةً  
، لذلك أستخدم  ال يزال في حقيقة األمر يشوبه الكثير من الغموض والتداخالتمفهوم مطلق وواضح إذ 

هذا المصطلح بدالالت مختلفة ظهر الكثير منها بشكل يفتقر إلى التمييز بشده للحد الذي ال يمكننا فيه 
م وتعزي الباحثة هذا االختالف إلى المنطلق الذي تناول هذا المفهو  .التحديد بوضوح من هو المغترب 

لهذا المفهوم وجد أن التباين واضح وجلي في تناول هذا المتواضع بالبحث والتقصي ومن خالل اطالع 
، فرواد الفلسفة يختلفون في تحديد هذا المفهوم عن رواد علم النفس وهؤالء بدورهم يختلفون عن  المفهوم

 .رجال الدين وكُل له منحى معين واتجاه خاص
جاء في لسان العرب   غرب ، غربة ، اغتراب ، غرابة كلها بمعنى واحد وتعنى البعد و التنحي         

والتباعد عن الناس والمعنى اللغوي واالصطالحي لالغتراب واحد وهو يعني أيضا الذهاب والتنحي عن 
 ( . 103، ص  2004سناء حامد زهران ، ) الناس 

والتي تعني نقل ملكيه شئ ما   ( Alienus )لقد اشتقت كلمة أالغتراب من الكلمة الالتينية           
هذه  استخدمت، والحقيقة (  11، ص 2001فيصل عباس ، ) ، الإلزالة إلى أخر أو تعني االنتزاع أو 

نها من الناحية السيكولوجية ، وأ الكلمة في اللغتين اإلنكليزية والفرنسية للداللة على العديد من المعاني
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، أما من الناحية االجتماعية فيقصد بها  تعني حالة فقدان الوعي وعجز أو فقدان القوى العقلية أو الحواس
أما المعنى الديني لها  .التعبير عن اإلحساس الذاتي بالغربة أو االنسالخ سواء عن الذات أو اآلخرين

بارتكاب الخطايا والمعاصي،أما المعنى القانوني لها فأنه يشير فيكمن في انفصال اإلنسان عن اهلل وذلك 
 ( . 64، ص 1910شاخت ريتشارد ، ) إلى تحويل أو نقل ملكيه شئ ما إلى شخص أخر

وعمومًا ففي اللغة العربية المعنى اللغوي واالصطالحي واحد ويعني البعد والنزوح عن الوطن            
جتماعي بال جدل غير أن ال جدل فيه كذلك هو أن مثل هذا االنفصال واالنفصال عن األخر وهو معنى ا

إقبال محمد ) ال يمكن أن يتم دون مشاعر نفسية كالخوف والقلق والذي تسببه أو تصاحبه أو تنتج عنه 
 (. 66، ص 2011رشيد الحمداني ، 

على أنه زملة اإلعراض التي يبدو معها الفرد وكأنه غريب عن  االغترابواصطالحًا يعرف           
ظاهرة ''  االغترابالمجتمع الذي يعيش فيه حيث تزداد الهوة بين الفرد وعالمه ، وترى رجاء الخطيب أن 

اجتماعية موجودة عند كل الناس ولكن بصورة متفاوتة من فرد إلي آلخر وتختلف باختالف المهنة 
ومقدار الظروف النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيش فيها الفرد ، ويتوقف ذلك والمستوى التعليمي 

،  2004سناء حامد زهران ، ) '' على  التكوين البيولوجي والنفسي والصحة النفسية التي يتمتع بها الفرد 
 ( . 104ص

تدمير  ية بأنهفي قاموس العلوم السلوك االغتراب (Wolman,1975 ) ولمان عرفكما           
في تعميق الفجوة بين األجيال أو  ، كما وانهيار العالقات الوثيقة وتحطم مشاعر االنتماء للجماعة الكبيرة
 . زيادة الهوة الفاصلة بين الجماعات االجتماعية بعضها عن بعض

 :من أن االغتراب يشير إلى األتي (1988 كمال دسوقي،)، أوضح وفي ذخيرة علوم النفس     
  شعور بالوحدة والغربة وانعدام عالقات المحبة مع اآلخرين،وافتقاد هذه العالقات خصوصا عندما

 .تكون متوقعة
 ضرب من اإلدراك الخاطئ فيه تظهر  حالة كون األشخاص والمواقف المألوفة تبدو غريبة ،

 .المواقف واألشخاص المعروفة من قبل وكأنها مستغربة أو غير مألوفة
 ن الذات الحقيقية بسبب االنشغال العقلي بالمجردات وبضرورة مجاراة رغبات انفصال الفرد ع

، فاغتراب اإلنسان المعاصر عن الغير وعن النفس هو أحد  اآلخرين وما تمليه النظم االجتماعية
 .الموضوعات المسيطرة على فكر الوجوديين

 كمال ) .مرض العقل ، وأستخدم في الطب العقلي على أنه يدل على مرادف االضطراب العقلي
 .(  35، ص 1911الدسوقي  

في معجم علم النفس والطب  (1988جابر عبد الحميد و عالء الدين كفافي، )ويوضح كل من        
وفي الطب النفسي يشير ،  هو انهيار أي عالقات اجتماعية أو بينيه شخصية االغترابالنفسي بأن معنى 

، وما يتضمنه ذلك من تباعد أو  والتباعد بينه وبين اآلخرين ، المصطلح إلى الفجوة بين الفرد ونفسه
في  االغتراب، ويشاهد  غربة للفرد من مشاعره الخاصة التي تستبعد من الوعي خالل المناورات الدفاعية

 (52، ص 1911جابر جابر عبد الحميد وعالء الدين الكفافي ، ) أوضح صورة لدى مرضى الفّصام   
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راب شعور بالعزلة الفرد واحساس بالوحدة والضياع وعدم اإلنتماء وفقدان الثقة وشعور ومنه فاإلغت        
غتراب عن الحياة اإلسرية ومعاناة وضغوط نفسية ،  بالقلق والعدوانية ورفض للقيم والمعايير اإلجتماعية وا 

، وتتأثر  كما يشير الي الحاالت التي تتعرض فيها وحدة الشخصية الي اإلنشطار والضعف واإلنهيار
العمليات الثقافية واإلجتماعية التي تتم داخل المجتمع والتي عبر عنها طريف خولي يمنى بأنه ابتعاد 

لتصاقه بحضارة وثقافة جديدة   .(  13، ص 1915خولى يمنى طريف ، ) المرء عن حضارته  األولى وا 

 :واإلغتراب يظهر في في عدة مؤشرات ومنها
 المستمر ، اإلرهاب اإلجتماعي والمخاوف المرضية ؛ عدم الثقة في النفس ، القلق 
 حالة الديمومة للعقد النفسية مثل عقدة أوديب والنقص واإلظدهاد ؛ 
 ضعف الشعور بالهوية وعدم الشعور باإلنتماء والقيمة واإلحساس باآلمان؛ 
 العزلة عن المجتمع وثقافته ؛ 
 مغايرة معايير المجتمع ؛ 
  بالعجز واللهدف واالمعنى واإلحساس ان المور تسير وفق منطق رفض الواقع البيئي والشعور

 غير معقول ؛
 (  105، ص 2004سناء حامد زهران ، ) االمباالة ؛ 
  معاناة الفرد وصراعاته نتجة تلك الفجوة الكبيرة بين التقدم المادي والذي يسير بسرعة هائلة والتقدم

 الوراء ؛المعنوى والذي يسيير ببطئ وكأن الفرد يتقهقر الي 
 احساس الفرد بانه مسلوب الحرية ؛ 
 تشيؤ اإلنسان واحساسه انه تحول الي سلعة أو الي إنسان مفرغ صفاته اإلنسانية ؛ 
 فقدان الحوار الجدلى بين اإلنسان والموضوع وما يسمى بأزمة اإلنفصال عن طبيعة اآلخر ؛ 
  مكانياته  (  45، ص 2011حمود مجاهد ، خالد محمد عسل و فاطمة م.) افتقاد اإلنسان لقوته وا 

 :ويظهر اإلغتراب في عدة انواع وأهمها 
  وهو شعور الفرد باإلنفصال عن الكيان اإلجتماعي الذي ينتمى  :اإلغتراب النفسي واإلجتماعي

 .اليه وهو انعكاس لوضع الفرد في المجتمع نتجة خروجه عن المعتقدات والتقاليد السائدة 
  ويشير الي فقدان الوعي والعجز عن استخدام القدرات العقلية والحسية في  :اإلغتراب القانوني

 .التواصل مع اآلخرين والتعبير عن نفسه 
  وهو انفصال المرء عن الذات اإللهية والسقوط في الخطيئة  :اإلغتراب الديني. 
  تمجيد وهو اغتراب اإلنسان عن الزمن الحالي الذي يعيش فيه ويتجه الي  :اإلغتراب الروحي

 ( . 39، ص 2005صالح الدين أحمد الجماعي ، ) الماضي 
  ويشير الي أن اإلنسان ال كيان له وانه غريب في عمله  :اإلغتراب اإلقتصادي. 
  ويفسر بأن اإلنسان يكون مسلوب القوة والعمل واإلرادة ويعيش في سلبية  :اإلغتراب السياسي

عتمادية   .وا 
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  لك النزعات المظطربة في الجهاز النفسي بين اآلنا والرغبات ويشير الي ت :اإلغتراب العصابى
 .المكبوتة ، اذا يعيش الفرد حرب عصابية 

  وهو العجز التام عن التعامل مع الواقع بسبب عدم النضج وبدائية اآلنا  :اإلغتراب الّذهاني
مد عسل و خالد مح.) األعلى مما يستدعى استبداله بواقع آخر من وضع تخيالت الفرد الطفلية 

 (.41، ص 2011فاطمة محمود مجاهد ، 
  وفي حقيقية األمر عندما ينظر بتمعن الي الشخص المغترب نلمح ثالث أنواع من شخصيات

 :والتي تظهر جليًا في شبابنا في زمننا الحالي وهي 
وهم المنسحبون والذين يفضلون اإلنتعاد ويتجنبون المواجهة ولهم في ذلك :  reteaters  المنعزلون-

وهي شخصية اغترابية انساحبية وهم يعزفون عن الضلوع (  01، ص 1914حليم بركات ، ) أساليبهم 
باألدوار اإلجتماعية ومن اعراضها فتور الهمة وقلة الحماسة وضآلة الفعالية ونجدهم يعترفون بأن 

جتماعية أصعب من مقدرتهم ويستبدلونها بمواقف أخرى ، وهم ال يملكون قدرة حل الصراعات المواقف اإل
. 
وهوالء يملون الي إطاعة ما ترضاه الجماعة بعض النظر عن قانعتهم  : compliersالمطيعون  -

الشخصية ، فهم مسايرون مجاملون منافقون يبحثون عن المكانة غير مقتنعون بصحة واقع هذا النسق ، 
ويطلق عنهم أيضا بالشخصية اإلغترابية اإلنغالقية حيث  يتميز الشخص بالتمركز حول ذاته وخبراته 

هتما  .ماته ومصالحه ويكون اآلنا عندهم بؤرة عالمهم وموجه سلوكهم وليس اآلنا  األعلى وأهدافه وا 
وهم يواجهون المواقف اإلغترابية بقصد العمل على تغير المواقع إما بالمعارضة  : activityالفاعلون -

بالمقاومة يهم ايضًا بالشخصية افغترابية الرفضية ، ويتصف أصحابها او اإلحتجاج  أو بالتمرد ويطلق عل
السلطة وتجاهل القواعد او حتى القوانين اإلجتماعية وهم يحدثون اظطربات لآلخرين برفضهم أواصر 

جراءاتها  (  2006محمد ذنون زينو الصائغ ، ) التفاعل معهم  بصفة عامة رافضون للجماعة وألهدافها وا 
. 

أن المشكلة لدى الشباب الجزائري ومن هنا بعد استعراضنا لمفهومي الهوية واإلغتراب يتبين         
رضية مهيئة أتتمثل في تأرجحه بين مأزق الهوية وتحدي اإلغتراب وخاصة عندما تكون فيه اسباب و 

 :ومنها لنشئ هذه اإلشكالية 

 الدين أو الجنس أو العرق أو الساللة ويصبح توحد  للمجتمع سواء في: فقدان الشعور باالنتماء
 معها؛

 ؛ عادته وتقاليده والعمل بشعار الميكافيلية قيمه: ر المجتمععدم االلتزام بمعايي 
 ؛ النتائج التي يسعى لتحقيقيها في الوصول إلى: العجز الشخصي 
 ؛ عدم اإلحساس بالقيمة 
 عدم وضوح األهداف وعدم القدرة على وضعها وعدم معرفة الغاية من  بمعنى: فقدان الهدف

 ؛ وجوده
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 فال يدرك معنى الحياة وال ضرورة, فهم الواقع المحيط بهأي عدم قدرته على : المعنى فقدان 
 ؛االنتحار لوجوده؛ وال يجد ما يعيش ألجله فتكون لديه عدم الرغبة في الحياة وهذا قد يستلزم

 النزوح والهجرة من أجل المال  -أستورد العلماء)ولو أردنا مثاال عن ذلك : طغيان العلم عن المادة
 (  15، ص 1992طالب ياسين ، () ال العلم

ويرى كينسون أن الذين يعانون من اإلغتراب لديهم شعور بفقدان أنفسهم وبالطبيعة اإلنسانية وأنهم       
عدم '' يعانون من اإلكتئاب واإلظطراب النفسي والعدوانية اتجاه انفسهم ، وهو يتفق مع اريكسون في قوله 

صل وشعور بالذنب واليأس تعيين الهوية كأساس لإلغتراب وينتج عنه شعور بالعزلة والخزي وعدم التوا
) والكراهية والذي يؤدي الي عدم القدرة الفرد على التخطيط لحياته وبتالي اإلحساس بالدونية وعدم الثقة 

الى أن األغتراب هو  , Erikson أريكسون  ، كما  يشير (   54،ص2001حسن محمود الشمال ، 
والتي يعتبرها األزمة األساسية التي يمر بها  الشعور بعدم تعين الهوية أو كما يطلق عليه أزمة الهوية،

وهو يحدد أربعة أنماط لمراحل .المراهق وهو ينتقل من مرحلة األعتمادية الطفولية الى أستقاللية الكبار
 (أريكسون )، حيث يرى(مشتتو الهوية،منغلقو الهوية، معلقو الهوية و منجزو الهوية (الشعور بالهوية وهي

الذي يعيشه غالبية األفراد أي أغتراب الشخص العادي  االغترابتماثل  (والثانيةالمرتبة األولى  )بأن
مارتن  )المنغمس في الشؤن الجزئية لحياته والذي لم يخبر يومًآ مانسميه بأزمة الهوية، وهذا ما يطلق عليه

كائن ويصبح في النهاية مجرد نسخة من  (اآلمعة )بالسقوط،حيث يكون تصرف الفرد متسمآ بـ (هيدجر
هو يفعل كما يفعل الناس، ويقيس  )في وصف هذا النوع من األغتراب (هيدجر)سم هو الناس، يقولإبال 

األمور بمقياس الناس ناسيًآ وجوده الحق أو غير مدرك له في خضم حياته العادية وأهتماماتة اليومية 
 (  63، ص 2004يوسف عباس ، () وفي ذلك يتجلى معنى السقوط

فهي تماثل الشعور باألغتراب عن الذات بوعي ناضج من جانب  (معلقو الهوية )تبة الثالثةأما المر       
، بينما تماثل (األغتراب األيجابي )الفرد الذي يعاني أزمة الهوية كأغتراب الفنان والعالم، وهو مايسمى بـ

أغترابه بعد أن مر  مستوى تحقيق الذات، أي مستوى الفرد الذي تجاوز (منجزي الهوية )المرتبة الرابعة
 .بإزمة الهوية ونجح في تحديد هوية

نمطين لآلغتراب عن الذات، األغتراب عن الذات الفعلية والذي يتمثل  ( ,Horney هورني )وتطرح      
في إخفاق الفرد في اإلقرار بوجود رغباته وميله الى تجاوز مشاعره وأفكاره الى الحد الذي تصبح فيه 

مبعد عن ذاته فاقد للشعور بأنه  (وهو سمة الفرد المصاب بالعصاب فهذا الفرد يكونمكبوته وغير مميزه، 
قوة حاسمة في حياته مثل هذا الفرد يشعر بالخجل من مشاعره وموارده وأنشطته وبذلك يتحول الى 

 (. 165، ص 2001فيصل عباس ، ( ) الشعور بكراهية الذات
ى الشباب ارتباطًا وثيقًا بما يعيشه من تجربة وخبرة ، ومن هذا المنطلق يرتبط مفهوم الذات لد      

ومدى تاثيره في الشخصية وطبيعتها وابعادها ، فالخبرة اإليجابية والتي تنسجم مع الذات والمعايير 
اإلجتماعية تؤدي الي اإلحساس باإلطمئنان والسعادة ، بينما الخبرة السالبة والتي  تنتج عن تعارض 

ية مع مفهوم الذات تشكل قيم سالبة تفسح المجال لشعور باإلحباط والهزيمة والتوتر،  قوانين الضبط المعيار 
وينطوى الشعور بالهوية الشخصية أيضا الشعور باإلستقالل ، فاإلنسان ال يستطيع أن يؤكد هويته الذاتية 
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ي يأخدها الفرد إال إذا استطاع أن يحس باإلستقالل والحرية ، كما ارتبط في جانب مهم منها بالقيمة الت
 .بالقياس الي اآلخرين ومدى بعد المسافة منهم 

وفي األخير فضعف اإلنتماء وشعور الفرد بأنه ال ينتسب لجماعته األساسية وال يرضى عنها وال      
يشعر بالفخر بها وهو رافض للقيم السائدة ، مّما يدفعه الي عدم اإلكتراث بالوطن الذي يصبح مظهرًا 

 على إغتراب الشباب  سلوكيا دااًل 
 :إستراتجيات التقليل من أزمة الهوية وتفادي اإلغتراب لدى الشباب الجزائري 

للوصول بالشباب الجزائري الي ّبر اآلمان وبلوغ سئدد الراحة النفسية وقّمة التوافق النفسي      
 :واإلجتماعي ينبغي التقيد ببعض اإلستراتجيات ومنها 

  والعودة الي ذات والتواصل مع الواقع ؛قهر مشاعر اإلغتراب 
 تنمية اإليجابية ومواكبة التغيير اإلجتماعي واإلعتزاز بالشخصية القومية ؛ 
 تصحيح األوضاع اإلقتصادية وافجتماعية بّما يحقق التفاعل والتواصل ؛ 
 تدعيم األستقرار السياسي والوعي والديمقراطية ؛ 
 2011جعفر الشيخ إدريس ، ) باب على روح المواطنة ؛تدعيم الوعي الوطني والوالء وتنشئة الش 

 ) 
 تنمية السلوك الديني وممارسة الشعائر الدينية ؛ 
 خالد محمد عسل و فاطمة محمد مجاهد ، ) خلق التسامى واإلبداع لدى الشباب وأفراد المجتمع ؛

 (  35، ص 2011
 تحسيس الشاب بكينونته وتفرده ؛ 
 ارساء األمل في نفوس الشباب ؛ 
 تنمية انتماء الذات الي هويتها واتصالها بالواقع والمجتمع ؛ 
  تدعيم مظاهر اإلنتماء حيث األهداف الواضحة والمعايير التي يتم مسايرتها والشعور بالهوية

 .والمكانة والرضا واإلرتياح واألمن النفسي وافندماج وتآلف مع الجماعة 
 : الخالصة 
لدى هذه  االغترابتربًا بكل ما يحمله هذا المفهــوم من معنى وأن هذا أننا نواجه اليوم شبابًا مغ        

الفئــــة المهمة في المجتمع هو من العوامل التي تنبأ بعجز الفرد للوصول إلى مستوى مناسب من التوافق 
سية النفسي واالجتماعي والذي يدفع الفرد إلى تبني السلوكيات السيئة واإلصابة بالعديد من األمراض النف

، وهذا ما نلمسه في واقعنا  واالجتماعية والتي تتمثل بإدمان المخدرات والعنف والتطرف وغيرها الكثير
 .عند شبابنا اليوم في الجزائر 

وتأثيراتها على  االغترابأن غياب دور المؤسسات التربوية واإلرشادية العالجية للتصدي إلفرازات        
، بحيث يعيش ذاته  تكون مجتمع من الشباب المغترب عن نفسه وذاتهبناء شخصية الفرد يؤدي هذا إلى 

كشيء غريب عنه منفصاًل منه ، وهذا يعني اإلخفاق في تكوين ذاته األصيلة ويعيش بذات زائفة مغتربة 
، بمعنى آخر أن الشباب في بلدنا يعاني من أزمة الهوية وأن هذا الفقد  عن نفسها وعن وجودها اإلنساني



 

 

281 

مل كمعول لتهديم الذات بحيث يصبح الفرد متسمًا باآلمعة أو عدم االستقاللية ويصبح في نهاية للهوية يع
عن ذاته فاقدًا للشعور بأنه قوة  بأن هذا الفرد يكون مبعدا،  المطاف مجرد نسخة بال أسم هو الناس

حاسمة في حياته ومثل هذا الفرد يشعر بالخجل من مشاعره وموارده وأنشطته وبذلك يتحول إلى الشعور 
وهنا . بكراهية الذات ويصبح متخلي عن ذاته منفي عنها منفصل منها مقضي عليها محاصرة ومحبطة

مهامه ويكون بالنسبة إليه كظله وأن هذه  لدى الفرد بمثابة شخص يتولى االغترابتتجسد مشاعر 
، باإلضافة إلى ذلك  المشاعر تكون بمثابة السمات التي تستخدم لكراهية الذات واآلخرين واالبتعاد عنهم

عن المجتمع والذي تتجسد بعدم الشعور باالنتماء أو الحرص على  االغترابفإنهم يعيشون حالة من 
ونتيجة من الهيكل السياسي واالقتصادي الذي يسود البلد والذي يزخر  ممتلكاته العامة وهذا يتأتى أساساً 

 . بالفساد من رأسه حتى أخمص القدمين
أمر في غاية الخطورة والذي ينبغي التنبه له وعدم تجاهله رغم  االغترابن وقوع الشباب في شباك إ     

من الوقوع فيها ، علينا العمل ونحصن الشباب  االغترابجهل مجتمعاتنا المتخلفة ، ولكي نمزق شباك 
،  لتهيئة فرص العمل لهذه الطاقات الهائلة من أجل تصريفها بالبناء واإلنتاج بدل اإلرهاب والقتل والعدوان
وأعتقد أن بلدنا تواجد فيه الضمائر السليمة واليقظة والنفوس األبية التي تستشعر مسؤوليتها اتجاه البناء 

بيت في نفوس الشباب وتعميره بحب الذات والوطن لهو خير ألف مرة من ، فبناء  اآلدمي قبل الحضاري
باحة دماء الناس ، وليكن  بناء مقرات وجوامع ومساجد وخاصة تلك التي تعبق منها ريح التفرقة الطائفية وا 

شباع حاجاته كفيل بعزة الوطن وشموخه واستقراره  :لذا نوصى بمايلي .شعارنا جميعًا بناء اإلنسان وا 
 في سياق التواصل الحضاري واإلنساني ،  ز االنتماء الديني والقومي لدى األجيال العربيةتعزي

  وحماية الهوية العربية من التشتت وبما ُيمّكن من التصدي الواعي للغزو الثقافي
 والقدرات التي تمكنه من البحث والحصول على المعرفة من منابعه إكساب المتعلم التعلم الذاتي. 
  والقومي  المتعلم من التعامل والتكيف اإليجابي الفعال مع بيئته ومجتمعه المحلي والوطنيتمكين

مع اآلخرين أفراد  ، وتمكنه من فهم الحضارات والحوار الهادف والبناء الهادف والبناء والعالمي
 .وجماعات

 . التحديات العالمية تهيئة األنظمة والمناهج التعليمية لمواجهة. 
  التحديات بالتربية األخالقية في مواجهة تلكالعناية. 
 إعالمية واضحة االقتراب من مشكالت الشباب وحاجاتهم النفسية واالجتماعية بلغة. 
 من خالل برامج إرشادية  تدريب الشباب الجامعي على خطوات ومهارات تدعيم الثقة بالنفس

 .متطورة تعدها الجامعة
  ؛بأزمات الشباب وسبل تجاوزها وزارات العمل على إرشاد األسر من قبل 
 الوطنية لكل مرحلة من المراحل التعليمية بالمفردات التعليمية المناسبة لتغذية تعزيز التربية 

 ؛شعورهم باالنتماء والتأكيد على الهوية العربية
  الرأي األخر لتنمية الشخصية والتعبير عن الذات تدعيم أسلوب الحوار واحترام. 

 قائمة المراجع المستعملة                                  



 

 

282 

 1911، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة،  ذخيرة علوم النفس: الدسوقي كمال. 
 دار الصفاء ، 1، ط قلق المستقبل –التمرد  -اإلغتراب: إقبال محمد رشيد صالح الحمداني ،

 . 2011األردن ،
  دار النهضة  معجم علم النفس والطب النفسي: جابر عبد الحميد و كفافي عالء الدين ،

 .1911العربية، القاهرة ،
 1914، مركز دراسات الوحدة العربية  ،  بيروت ،  المجتمع العربي المعاصر:  حليم بركات. 
  الشباب ومشكلة اإلغتراب في المجتمع العربي ، دار الشؤون الثقافية ، : حسن محمود الشمال

 . 2001بغداد ، 
 دار الوفاء ،  مصر،   1،  طاإلغتراب النفسي:   عسل وفاطمة محمود مجاهد  خالد محمد ،

2011 . 
  الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  مصر،  العلم واالغتراب والحرية:  خولى يمنى طريف ،

1915. 
  عالم  1، ط إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات اإلغتراب:  سناء حامد زهران ،

 . 2004ر الكتب، مص
  ترجمة، كامل يوسف حسين ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات : األغتراب: شاخت ريتشارد

 .1910والنشر، 
  اإلغتراب النفسي واجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي : صالح الدين أحمد مراد الجماعي

 . 2001،مكتبة مدبولى ، مصر ،  1، طواالجتماعي
 المكتبة  1ط, تحليل اجتماعي ونفسي ألحوال المغتربين وأوضاعهم -االغتراب :  طالب ياسين ،

 .1992, عمان , ,الوطنية
  دار الرشاد  في الصحة النفسية الهوية ، اإلغتراب ، االضطرابات النفسية: عادل عبد اهلل محمد ،

 . 2000لطبعة والنشر،  مصر، 
 دار المنهل اللبناني ،  1،  ط اإلغتراب اإلنسان المعاصر والشقاء الوعي:   فيصل عباس ،

 .2001بيروت ،  
  دار وائل ، األردن 1،  ط العمل االجتماعي في مجال رعاية الشباب: فيصل محمود غرابيه ،

،2009 . 
 2005، دار الوفاء لطباعة والنشر، اإلسكندرية ،  العولمة والشباب:   محمد السيد فهمي  . 
   2006، 19،  مجلة شؤون اجتماعية ،العدد  ابمفاهيم في اإلغتر : محمد ذنون زينو الصائغ . 
  المكتب الجامعي الحديث ،  مصر،  التنمية ورعاية الشباب:  محمد سالمه محمد غبارى  ،

2011 . 
 2004، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، األغتراب واإلبداع الفني: يوسف محمد عباس. 
  على موقع    15/09/2011اطلع عليه يوم    أزمة الهوية  اإلسالمية(    2010)خالد الروشة



 

 

283 

http://almoslim.net/node/103661 
 مأزق وعي ومحنة شخصية -أزمة الهوية في ظل تحدي االغتراب(      2010)ناجم موالي  

  2010على موقع  24/09/2011اطلع عليه يوم 
http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=3706&A=64971 

 على موقع  09/2011/ 15اطلع عليه يوم     المواطنة والهوية(    2011)جعفر الشيخ إدريس
http://www.jaafaridris.com/Arabic/aarticles/almuatana.htm 

 2000،   مشكالت الشباب في علمنا اليومحواس محمود  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almoslim.net/node/103661
http://www.jaafaridris.com/Arabic/aarticles/almuatana.htm


 

 

284 

 :المحور الثالث
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لدى الشباب الجامعيدور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية الثقافية   

جامعة الجزائ/ عطوي مليكة.د   
                   عبد الجليل حسناوي.أ                        

Résumé: 

À la lumière des progrès terrible de technologies de l'information et de la 

communication, La technologie moderne est devenu plus influent et le plus 

utilisé par les particuliers Dans divers domaines, et l'utilisation croissante des 

réseaux sociaux pour les personnes, car ils fournissent les caractéristiques et les 

fonctionnalités. 

En parlant de l'identité, les valeurs et les développements influence dans le 

domaine de l'Internet, où l'émergence des réseaux sociaux et le nombre croissant 

d'utilisateurs à partir d'un groupe de jeunes gens dont nous parlons sur le rôle de 

ces réseaux, notamment Facebook à influencer l'identité et les valeurs des 

jeunes. 

Facebook est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne de ses 

utilisateurs, en particulier les jeunes, et est devenu ses effets s'étendent à de 

nombreux domaines de la vie, de même que Facebook est devenu plus influent 

dans la vie sociale et culturelle. 



 

 

286 

Rôle reculée de quelques institutions sociales de la mosquée et le quartier et la 

famille comme un des espaces sociaux importants dans la formation de 

l'individu et l'éducation sociale, ils ont aussi une relation étroite avec la 

formation de l'identité culturelle de l'individu et la langue de la religion, les 

coutumes et les traditions, Le déclin du rôle de ces institutions en échange 

d'accroître l'impact de Facebook et un rôle croissant dans la formation de 

nouvelles valeurs dans la vie de l'individu et le foyer des jeunes de l'université 

privée de cette étude. 

Nous allons essayons d'étudier l'effet de Facebook sur l'identité culturelle, à la 

lumière de l'affaiblissement du rôle de la mosquée et de la famille et du quartier 
 

 :نص المداخلة
 :مقدمة

في ظل التقدم الرهيب لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال أصبحت التكنولوجيات الحديثة أكثر تأثيرا ونفوذا 
واستعماال من طرف األفراد وفي شتى المجاالت المختلفة ،كما تزايد استخدام األفراد للشبكات االجتماعية 

،كما كان ي محيطه االجتماعيف لما توفره من خصائص ومميزات تتيح للفرد التفاعل بصورة اكبر
للتطورات الحاصلة األثر البالغ على العالقات االجتماعية لألفراد،وأصبح الحديث عن االستعماالت 

المختلفة لالنترنت بشكل عام والشبكات التواصل االجتماعي بشكل خاص من القضايا التي شغلت عقول 
في مجال تكنولوجيا المعلومات يستدعي الوقوف عند الباحثين واألكاديميين،فالتطورات السريعة والمتالحقة 

أهم مميزاتها وتأثيراتها،وهذا في ظل تزاوج العولمة والتكنولوجيا الحديثة بالشكل إلي أصبحت معه االنترنت 
مظهرا من مظاهر العولمة وأداة من أدواتها،وخاصة في ظل الحديث عن الهوية والقيم وتأثرها بالتطورات 

االنترنت،حيث أن ظهور شبكات التواصل االجتماعي وتزايد عدد مستعمليها ن طرف الحاصلة في مجال 
في التأثير على (facebook) "الفايسبوك"الشباب يجعلنا نتحدث عن دور هذه الشبكات وفي مقدمتها 

 . هوية وقيم الشباب

ثقافية بشكل على الهوية ال (facebook)وسنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء عل تأثير الفايسبوك
 .(facebook)خاص لدى الشباب الجامعي في الجزائر من خالل اختيار عينة عشوائية على الفايسبوك

والمنهج . إشكالية الدراسة واهم التساؤالت الفرعية لها :في الجانب المنهجيوسنتناول في هذه الدراسة 
م أهداف الدراسة،تحديد أهم مفاهيم ،وتحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة واه اة المستخدمةالمتبع واألد

 .الدراسة
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شبكات التواصل ل السلبية تأثيراتالأهم مقومات الهوية الثقافية ،ابرز  في الجانب النظري كما سنتناول
 .االجتماعي

سنقوم بتحليل النتائج المتوصل إليها من خالل توزيع االستمارة اإللكترونية عل الجانب التطبيقي  وفي
 .لطلبة الجامعيين في الجزائرالمبحوثين من ا

 وفي األخير خاتمة وتوصية الدراسة

 :الجانب المنهجي

 :إشكالية الدراسة-1

أنه ثالث جمهورية في العالم بعد الصين والهند وذلك  " mark zakerbirg "صرح مالك الفايسبوك
بلغ عدد مستخدمي الفايسبوك   social barker،وحسن موقع 104مليون مشترك على الفايسبوك 244ب

من الشباب وهذا يعني أن الفايسبوك شترك،كما أن غالبية المستخدمين ألف م 232مليون و2في الجزائر 
 .في الجزائر على استقطابهالمختلفة   ووسائل اإلعالم  استقطب ما قد تعجز كل القنوات الخاصة

لمستخدميه وخاصة الشباب،وأصبح تأثيراته تمتد لقد أصبح الفايسبوك جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية 
لتشمل العديد من مناحي الحياة المختلفة،كما أن الفايسبوك أصبح أكثر تأثيرا على المستوى االجتماعي 

األمريكية فان الفايسبوك أصبح ظاهرة الكترونية تستحق " تكساس"والثقافي،وحسب دراسة في جامعة 
لفرد يفقد صلته بالواقع المعاش ويؤثر على عالقاته االجتماعية الدراسة والبحث،خاصة وانه يجعل ا

  105.بالمحيطين به

لقد انحسر دور بعض المؤسسات االجتماعية كالمسجد والحي واألسرة باعتبارها فضاءات اجتماعية مهمة 
ولغة  في تكوين الفرد وتنشئته االجتماعية،كما أن لها عالقة وطيدة بتشكيل هوية الفرد الثقافية من دين

أن تراجع دور هذه المؤسسات في مقابل تزايد تأثير الفايسبوك وتزايد دوره في كما وعادات وتقاليد وأعراف،
 .تشكيل بعض القيم الجديدة في حياة الفرد وخاصة الشباب الجامعي محور دراستنا

 .ة والحيفي ظل تراجع دور المسجد واألسر على الهوية الثقافية  سنحاول دراسة تأثير الفايسبوك 

 :ولدراسة هذا الموضوع نطرح التساؤل الرئيسي التالي

                                                           
104

.00،ص2443،دار الكتاب العربي،دمشّق،2،طالفايسبوك فضائح:شادي ناصيف:   
105

:دراسة موجودة على الرابط االلكتروني:  www.almokafa.ahlamontada.com/t135-topic 
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 تأثير الفايسبوك على الهوية الثقافية للشباب الجامعي؟ مدىما 

 :وهي التساؤالت الفرعيةوتندرج تحتها مجموعة من 

 ما مدى استخدام الفايسبوك من طرف الشباب الجامعي؟-2

 الشباب الجامعي؟ما هي التأثيرات الثقافية للفايسبوك على -2

 ما هو واقع العالقات االجتماعية للطلبة في ظل استخدام الفايسبوك؟-3

 ما مدى تأثير الفايسبوك على القيم الدينية واالجتماعية للطلبة؟-0

 ؟للفايسبوك ما هو واقع اللغة العربية في استخدامات الطلبة-0

 :منهج  وأدوات الدراسة-2

 :المنهج المتبع:أ

المستعملة باختالف طبيعة الظاهرة المدروسة،وسوف نعتمد في دراستنا على المنهج  تختلف المناهج
المسحي الذي بينت التجارب األولى الستخدامه أهميته في دراسة الظواهر االجتماعية ميدانيا، وهو الذي 

ة يقوم على بحث المشكلة من اجل التعرف على جوانبها المبحوثة،ولذا يعتبر احد المناهج األساسي
للدراسات الوصفية الخاصة ببحث الظواهر االجتماعية والسلوكية،مثل مسوح الرأي العام للتعرف ميدانيا 
على اآلراء واألفكار واالتجاهات والقيم والمفاهيم والدوافع والمعتقدات واالنطباعات والتأثيرات المختلفة 

  106.الخاصة بجمهور معين

لوصف المجرد الكمي للبيانات  التي يتحقق الغرض النهائي يقوم على ا"ويعرف المنهج المسحي على انه
للبحث،أي أن منهج المسح يقوم على توثيق الوقائع والحقائق الجارية الخاصة بالظاهرة المدروسة عن 

طريق الوصف التصويري لها،ولهذا هناك من الباحثين من يعتبر الدراسة الوصفية هي دراسة مسحية في 
  107األساس

ه الدراسة ومن خالل استخدام هذا المنهج إلى التعرف على اتجاهات وأنماط السلوك وسنحاول في هذ
االتصالي لألفراد تجاه موقع الفايسبوك،والتعرف على مدى تأثير الشبكة على القيم والمعتقدات والعادات 

 .االجتماعية لألفراد الذين تم مسحهم

                                                           
106

.32،ص2423،دار الورسم للنشر والتوزيع،2ط,األسس العلمية لبحوث اإلعالم واالتصال:احمد بن مرسلي:  
107

.222ص,2323،دار الشرق،جدة،0ط,تقنياتهالبحث العلمي مناهجه و:زيان عمر محمد:   
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 :الدراسة اةأد:ب

 :االستبيان -

اعتمدنا في هذه الدراسة على االستبيان وهو من أكثر األدوات المستخدمة في البحث للوصول إلى اكبر 
رسالها  عدد ممكن من المبحوثين،وقد قمنا بتصميم استمارة الكترونية ووضع أسئلة موجهة للمبحوثين وا 

اكبر قدر ممكن  وهذا لضمان الوصول إلى  Google driveعن طريق الفايسبوك،وذلك باالعتماد على 
من المبحوثين،على اعتبار ان العينة المستهدفة تتميز بضخامة العدد والتشتت والتوزيع الجغرافي ويصعب 

 . الوصول إليها يدويا وبالتالي فاالستمارة االلكترونية تتيح الوصول السريع للعينة

لصلة بالمواضيع التي ال ويستخدم االستبيان في جمع المعلومات على مستوى الدراسات المسحية ذات ا
تتوفر بشأنها معلومات في األوعية التقليدية كالكتب ومكاتب اإلحصاء والبحوث المنشورة او العصرية 

كاألفالم والمواد السمعية البصرية والدعامات الرقمية االلكترونية وبذلك فهو األداة التي يستخدمها الباحث 
في العددي من العلوم مثل علم النفس وعلم االجتماع  في توثيق المعلومات ألول مرة من المبحوثين

 108.والعلوم السياسية وعلوم اإلعالم واالتصال

 :االستمارة االلكترونية متوفرة على الرابط التالي: مالحظة

https://docs.google.com/forms/d/1pPZnB0Zk 

-JwKxuzw7kgVYjP6yng4Noh4cz6iODb9uUI/viewform 

 :دراسةمجتمع البحث وعينة ال:3

 .بالنسبة لمجتمع بحثنا يتمثل في الطلبة الجامعيين المستخدمين للفايسبوك 

أما بالنسبة للعينة فقد اعتمدنا على العينة العشوائية من خالل اختيار عشوائي للمجموعات الطالبية 
الموجودة في الفايسبوك ومحاولة الوصول إلى اكبر قدر من المبحوثين دون معرفة عددهم 
ى التطبيق وخصائصهم،بحيث قمنا بتوزيع االستمارة الكترونيا واسترجاعها الكترونيا ايضا باالعتماد عل

Google driveوبعد استرجاع النتائج قمنا بتحليلها كما وكيفا،. 

األولى التي تحصلنا عليها من عملية توزيع االستمارات االلكترونية بعد أن  32قمنا باختيار اإلجابات 
 .الحظنا أنها تخضع للشروط المطلوبة
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.220مرجع سبق ذكره،ص :احمد بن مرسلي :   
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 :أهداف الدراسة:4

 لبةمعرفة طريقة استخدام الفايسبوك من طرف الط-

 التعرف على أهم التأثيرات الثقافية للفايسبوك على الطلبة  -

 التعرف على مدى تأثر العالقات االجتماعية للفرد في ظل استخدامه للفايسبوك -

 التعرف على تأثير الفايسبوك على القيم الدينية للطلبة-

 التعرف على واقع استعمال اللغة العربية من طرف الطلبة على الفايسبوك-

 التعرف على قدرة الواقع االجتماعي على فرض نفسه على الطلبة في ظل واقع افتراضي  -

 :مفاهيم الدراسة:5

 :(famille)مفهوم األسرة:1

من الناحية االصطالحية ال يوجد اتفاق بين علماء االجتماع حول تحديد دقيق لتعريف واضح 
جماعة من األفراد تربطهم روابط ناتجة "بأنها "العائلة"في كتابهما  "برغس ولوك"لألسرة،ويعرفها كل من 

عن صالت الزواج،الدم والتبني،وهذه الجماعة تعيش في دار واحدة،ويرتبط أعضائها ،األب ،األم 
 109"،البنت،عالقات اجتماعية متماسكة أساسها المصالح واألهداف المشتركة

 :(identité culturelle) مفهوم الهوية الثقافية:2

الهوية من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في ميدان العلوم اإلنسانية الرتباطه بالكثير من المجاالت يعد مفهوم 
 .االجتماعية واإلنسانية

والذي يأخذ معنى حالة الشيء كما (identitas)نجده مشتقا من الكلمة الالتينية ( identité)ولفظ الهوية
 110هو نفسه،كما تأخذ معنى التشابه

الهوية ليست أحادية البنية ، أي ال تتشكل من عنصر واحد ، سواء " أن " ن العالم محمود أمي" ويرى 
نما  كان الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان واألخالق ، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها ، وا 

    111"هي محصلة تفاعل هذه العناصر كلها

                                                           
109

.33،ص2320،دار النهضة العربية،سنة األسرة والحياة العائلية: سناء الخولي:   
110

:nadin.j: du pareil au même .revue NAQD,N28,P17.  
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م اجتماعي نفسي يشير إلي كيفية إدراك شعب ما لذاته ، مفهو " وأشار أحد الباحثين إلى أن الهوية 
وكيفية تمايزه عن اآلخرين ، وهي تستند إلي مسلمات ثقافية عامة ، مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية 

  112"وسياسية واقتصادية للمجتمع

الهوية الثقافية ومن المفاهيم التي قدمت للهوية الثقافية ما تبنته منظمة اليونسكو والذي ينص علي أن 
تعني أوال وقبل كل شئ أننا أفراد ننتمي إلي جماعة لغوية محلية أو إقليمية أو وطنية ، بما لها من قيم 

أخالقية وجمالية تميزها ، ويتضمن ذلك أيضا األسلوب الذي نستوعب به تاريخ الجماعة وتقاليدها 
حساسنا بالخضوع له والمشاركة  فيه ، أو تشكيل قدر مشترك منه ، وتعني وعاداتها وأسلوب حياتها ، وا 

الطريقة التي تظهر فيها أنفسنا في ذات كلية ، وتعد بالنسبة لكل فرد منا نوعا من المعادلة األساسية التي 
  113  "الطريقة التي ننتسب بها إلي جماعتنا والعالم بصفة عامة  -بطريقة إيجابية أو سلبية -تقرر

 

 

 

 :(Les sites de réseautage social) مواقع التواصل االجتماعي:3

رأي رسالة :يعرف التواصل باعتباره فعل إليصال شيء ما" :(communication)تعريف التواصل:أ
نقل الخبر داخل مجموعة ما والنظر إليه في عالقاته مع "ويشير المصطلح في علم النفس إلى " معلومة

 114"بنية هذه المجموعة

 : اعيتعريف مواقع التواصل االجتم:ب

 2330عام   classmatesكان أول ظهور للمواقع االجتماعية في أواخر القرن العشرين حيث ظهر موقع
وشهدت مواقع التواصل االجتماعي الكثير من التطور وزيادة على دورها في نقل  .six degrésتاله موقع 

يصال المعلومات فهي مواقع للتواصل والتفاعل االجتماعي  .وا 

                                                                                                                                                                                     
111

، سلسلة م2332إبريل  23 – 22، في الفترة "  العولمة والهوية الثقافية" مؤتمر،  الهوية مفهوم في طور التشكيل: محمود أمين العالم  : 
  373الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ، ص : ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة  7أبحاث المؤتمرات رقم 

 
112

.224، ص  2442، خريف  3، ع  2جلد ، م والتنمية ،  مجلة الطفولة الهوية الثقافية العربية في عالم متغير: محمد إبراهيم عيد  - :   
113

،  مجلة دراسات في التعليم الجامعي،  دور التربية في مواجهة تداعيات العولمة علي الهوية الثقافية: حمدي حسن عبد الحميد المحروقي  : 
.230مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس ص: ، القاهرة  2440، أكتوبر  7ع   

Le petit Larousse,1974,p232.:
114
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شبكات التواصل االجتماعي على انها شكل لتنظيم   Armand Degenneو Michel Forséويعرف 
فالشبكات االجتماعية تولد كمية كبيرة من خطابات من جميع األنواع ,جديد للتعبئة السياسية والتبادل
 115والكثير منها ذو طبيعة مجازية

حة خاصة بهم يقدمون فيها لمحة عن أنها مواقع الكترونية تتيح لألفراد خلق صف:"كما تعرف على أنها
شخصيتهم أمام جمهور عريض أو محدد وفقا لنظام معين يوضح قائمة مجموعة من المستخدمين الذين 

يتشاركون معهم في االتصال،مع إمكانية االطالع على صفحاتهم الخاصة أيضا والمعلومات المتاحة علما 
 116"قع ألخرأن طبيعة وتسمية هذه الروابط تختلف وتتنوع من مو 

 :(valeurs)مفهوم القيم-4

قيمة الشيء هي قدره،وقيمة السلعة هو ثمنها،ويقال ما لفالن قيمة اي ليس له ثبات ودوام على  :لغة:أ
 117األمر

 118"تقوم مكانهثمن الشيء والتي "ربان القيمة هي وجاء في لسان الع

 : اصطالحا:ب

ان القيم عبارة "منها نجد تعريف كلوكهوهن حيث يرىتوجد العديد من التعريفات التي أعطيت للقيم نجد 
 عن تصورات لما هو مرغوب،بحيث يسمح لنا باالختيار من بين األساليب

 119"المتغيرة للسلوك والوسائل واألهداف الخاصة بالفعل 

 :الجانب النظري

 :مقومات الهوية الثقافية:1

 :في مجموعة من المقومات وهي الهوية الثقافيةوتتحدد 

 اللغة الوطنية واللهجات المرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصيره  -2

                                                           
115

:Alain Degenne et Michel Forsé, les réseaux sociaux, flux,1995,p56.   
116

:Danah m boyd,Nicole b ellison ,social network sites ,definition, history and scholarship. Journal   of 
omputer mediated communication .2010.    

117
.732،ص2373،مجمع اللغة العربية،القاهرة،2،طعجم الوسيطمال:أنيس وآخرونإبراهيم :  

118
.044،ص2303،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت،لسان العربابن منظور،:   

119
الم ،أطروحة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال،كلية علوم اإلعدور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية،لدى الشباب الجامعي:سمير لعرج: 

.22،ص3،2447واالتصال جامعة الجزائر   
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تكسب الشعب حامل الهوية حصانة تحول دون  يلوطنية المتكونة عبر العصور والتالقيم الدينية وا -2
 .ذوبانه في شعوب أخرى 

الهوية  العادات والتقاليد واألعراف النابعة من تلك القيم والحاملة لها والعاكسة لمستوى الشعب حامل -3
 .االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي

التاريخ النضالي الذي ينسجه ذلك الشعب حامل الهوية من اجل المحافظة على هويته أرضا وقيما 
 120.وعادات وتقاليد وأعراف

 :التأثيرات السلبية لشبكات التواصل االجتماعي:2

حياة الناس بقدر ما تنطوي على العددي من  بقدر ما تعد مواقع التواصل االجتماعي وسيلة ايجابية في
 :السلبيات التي تنجر عن استخدامها نذكر منها

فإدمان الوسيلة يؤدي بمستعمليها إلى العزلة عن المجتمع بما يؤدي إلى :اإلدمان والعزلة االجتماعية-
 .تشتيت القدرات والطاقات

فة بين مستعملي الشبكة من الشباب لقد ظهرت لغة جدية برموز مختل:ظهور لغة جديدة بين الشباب-
إلى غير ذلك من الرموز التي رهنت مستقبل اللغة العربية بالشكل الذي يهدد " 7"="ك"و " 3"="ع"مثل

 وجودها على الشبكة

التوجه نحو الفردية في حياة األفراد من خالل زيادة عزلتهم االجتماعية،حيث أصبح الفرد يفكر خارج -
 .عالمه الخاصسياق الجامعة من خالل 

ظهور قيم جديدة مستوردة من خالل االحتكاك بما هو موجود في هذه الشبكات وخاصة إذا أخذنا في -
 .عين االعتبار أنها من أدوات العولمة في بعدها الثقافي اإلعالمي

ضعف العالقات االجتماعية وزيادة هشاشتها واختفاء بعض القيم االجتماعية كصلة الرحم والتعاون مع -
 .ألقارب إلى غير ذلكا

التكوين الشخصي والقيمي لألفراد على هذه الشبكات بعيدا عن دور األسرة يجعل التحكم في هذا الجيل -
 .أمرا صعب المنال

                                                           
120

،مذكرة مكملة لنيل شهادة المضامين الثقافية للمجاالت االجتماعية وعالقتها بتشكيل وإعادة تشكيل هوية البطالين: كوشي ابتسام: 

.30،ص2423-2422الماجستير،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،قسم علم االجتماع،جامعة ورقلة،  
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 :الجانب التطبيقي

 :للنتائج والكيفي التحليل الكمي-1

 %02بينما نسبة اإلناث تمثل  %02نسبة الذكور هي -

أما  %03.7بينما الواليات الداخلية تمثل نسبة  %23الساحلية ما نسبته يمثل القاطنون في المدن -
،هناك تنوع في التوزيع الجغرافي للعينة،كما ان اغلب اإلجابات %22.3القاطنين في الريف تمثل نسبتهم 

ن من القاطنين في المدن الداخلية ويبدو أنهم أكثر اهتماما بموضوع الهوية الثقافية من القاطنين في المد
 .الساحلية

،مما يدل على أن الحالة %33.3ومتوسطة بنسبة  %34.7أفراد العينة حالتهم المادية ميسورة بنسبة -
  .المادية ال تشكل عائقا أمام استخدام شبكات التواصل االجتماعي

أما الذين يستخدمونه من سنة  %22.3يمثل أفراد العينة الذين يستخدمون الفايسبوك منذ إنشائه نسبة -
،رغم أن %3.0أما الذين يستخدمون منذ اقل من سنة يمثلون نسبة  %74.3سنوات يمثلون نسبة  3إلى 

سنوات فقط إلى انه اثر على الهوية الثقافية والقيم  3اغلب أفراد العينة استعملوا الفايسبوك من سنة إلى 
 .   الخاصة بهم وسنرى ذلك في اإلجابات الالحقة

ساعات 3ساعات إلى 3ومن  %03.0ساعات بنسبة 3ايسبوك من ساعة إلى يستخدم أفراد العينة الف-
اغلب أفراد العينة يستعملون الفايسبوك لوقت قصير ،%3.2ساعات بنسبة 3وأكثر من  %22.3بنسبة 

ورغم ذلك يستخدمه اغلبهم للترفيه والتسلية كما سنرى في السؤال التالي،كما انه اثر في قيمهم وهويتهم 
 .االستخدام لنرى قوة وفعالية الفايسبوكرغم قلة ساعات 

 %32.3ستخدم أفراد العينة الفايسبوك لزيادة المعلومات والمعارف المختلفة بنسبة  ويستخدمه ما نسبته -
ويستخدمه ما  %23.2ويستخدمونه للتفاعل االجتماعي الموجود فيه بنسبة   %03.0للتسلية والترفيه 

،نسبة %3.2،بينما يستخدمه ما نسبته %0.2صيتهم بشكل أفضل ألنهم يستطيعون إبراز شخ%0.2نسبته 
تستخدم الفايسبوك للمعرفة وزيادة المعلومات،وبالتالي نجد أن الفايسبوك يشبع  %32.3معتبرة تقدر ب

 .حاجاتهم المعرفية مما يؤدي غالى التأثير

أن عالقاتهم مع أسرهم بعد استخدام الفايسبوك جيدة بينما يرى ما نسبته  %73.2يرى ما نسبته -
،يؤكد اغلب أفراد العينة أن أنهم أصبحوا قليلو التواصل مع أفراد أسرهم بعد استخدامهم للفايسبوك 24.3%

 .عالقاتهم األسرية لم تتأثر إطالقا بفعل الفايسبوك
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ة تواصلهم مع األصدقاء والجيران في الحي ال تزال جيدة من أفراد العينة أن درج %72.3يرى ما نسبته -
أنهم اصبحو قليلو التفاعل مع جيرانهم  %23.2حتى بعد استخدامهم للفايسبوك،بينما يرى ما نسبته 
عزلة من  من أفراد العينة أنهم أصبحوا أكثر %22.3وأصدقائهم بعد استخدام الفايسبوك،ويؤكد ما نسبته 

 .العينة ان عالقاتهم مع أصدقائهم وجيرانهم لم تتأثر بفعل الفايسبوك ذي قبل،يرى اغلب أفراد

لعينة من ا %00.0من أفراد العينة من رواد المسجد بصورة دائمة بينما ما نسبته  %00.3ما نسبته  -
يذهبون للمسجد أحيانا فقط،يتضح أن جل أفراد العينة من رواد المسجد ولو بصفة غير دائمة لكنهم 

 .سجديذهبون للم

،بينما يرى  %04يرى أفراد العينة الذين يذهبون للمسجد أن خطاب المسجد اثر فيهم بشكل كبير بنسبته -
انه لم يؤثر  %0.3أن خطاب المسجد اثر فيهم بشكل بسيط ،في حين يرى ما نسبته  %00.0ما نسبته 

إطالقا ويرى ما نسبته  ،اغلب أفراد العينة يرون أن الخطاب الديني في المسجد غير مؤثرفيهم إطالقا
أن التأثير بسيط،وبالتالي نتساءل عن قوة الخطاب الديني في المسجد وأسباب عدم تأثيره،هذا ما  00.0%

  .يؤكد تراجع دور المسجد كمؤسسة اجتماعية والمسؤول األول عن الهوية الدينية للفرد

 %33.2يأخذونها من المسجد بنسبة  يرى أفراد العينة من الذين يذهبون للمسجد أن معلوماتهم الدينية-
أنهم يأخذون  %00.3بوك،في حين يرى ما نسبته سمعلوماتهم الدينية من الفاي %2.3بينما يأخذ ما نسبته 

لدينية من الفايسبوك والمسجد معا،اغلب أفراد العينة يعتبرون الفايسبوك مصدرا منافسا المعلومات ا
ون عليها،وبالتالي فالفايسبوك أضحى منافسا لمؤسسة اجتماعية للمسجد في المعلومات الدينية التي يتحصل

في المجتمع وهي المسجد وبالتالي تأثير الفايسبوك في الهوية الدينية للفرد أمر طبيعي جدا،في ظل 
 .ضعف خطاب المسجد كما اتضح في السؤال السابق

اللغة الفرنسية  %32.2بته بينما يستخدم ما نس %03.7يستخدم أفراد العينة اللغة العربية بنسبة -
 .اللغة االنجليزية %2.2ويستخدم ما نسبته 

بينما ما  فرنسيةمن الذين يستخدمون اللغة العربية في الفايسبوك يستخدمونها بأحرف  %72.3ما نسبته -
اغلب أفراد العينة يستخدمون اللغة العربية وهو أمر ايجابي .يستخدمونها باللغة األصلية %27.2نسبته 
استعمالها بأحرف أجنبية كما يفعل اغلب أفراد العينة يسيء للغة العربية،ويجعل الحديث عن واقع  لكن

 .اللغة العربية التي تعاني من تهديد وجودها وسالمة استعمالها
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على ذلك بينما ال  %23.2يوافق ما نسبته  "الفايسبوك يؤثر بشكل سلبي على العالقات االجتماعية"-
الحياد في اإلجابة على  %02.3،في المقابل التزم ما نسبته %23.3يوافق على ذلك ما نسبته 

السؤال،يلتزم اغلب أفراد العينة الحياد في مسالة تأثير الفايسبوك على العالقات االجتماعية،في حين تؤيد 
 . لعالقات االجتماعيةنسبة معتبرة ذلك وتؤكد على التأثير السلبي للفايسبوك على ا

على ذلك %30.7ال يوافق ما نسبته  "الفايسبوك فرصة إلثبات الذات والهروب من الواقع المعاش" -
 .الحياد %33.3على ذلك،في حين التزم ما نسبته  %34.7،بينما يوافق ما نسبته 

من رواد  %32.2 ال يوافق ما نسبته "الخطاب الديني في الفايسبوك أكثر فعالية من خطاب المسجد" -
الحياد،ال  %32.2على ذلك،في حين يلتزم ما نسبته  %23.0المسجد على ذلك ،بينما يوافق ما نسبته 

يوافق اغلب أفراد العينة على فعالية الخطاب الديني في الفايسبوك على حساب المسجد،وبالتالي نتساءل 
ابه،وهنا نتساءل عن طبيعة هذا الخطاب عن تراجع دور المسجد رغم إقرار اغلب أفراد العينة بفعالية خط

 . وقوته

على ذلك،بينما يوافق ما  %02.3،ال يوافق ما نسبته "اللغة العربية أصبحت غريبة على الفايسبوك" -
 .الحياد %23.3على ذلك،في حين التزم ما نسبته  %23.2نسبته 

على ذلك في حين  %33.3نسبته ،يوافق ما "هوية الفرد الجزائري تأثرت في ظل التطورات التكنولوجية"-
الحياد،اغلب أفراد العينة يؤكدون تأثير  %24.3على ذلك في حين التزم  %3.7ال يوافق ما نسبته 

التطورات التكنولوجية على الهوية الثقافية للفرد،وباعتبار الفايسبوك نتيجة للتطورات التكنولوجية فهو 
 فيةاعتراف بتأثير الفايسبوك على هوية الفرد الثقا

 %24.3على ذلك بينما اليوافق  %02.2،يوافق ما نسبته "قيم المجتمع أصبحت مهددة بفعل الفايسبوك"-
الحياد،يؤكد اغلب أفراد العينة على أن الفايسبوك أضحى  %24.3على ذلك في حين التزم ما نسبته 

 يشكل تهديدا حقيقيا على قيم الفرد والقيم جزء ال يتجزأ من هوية الفرد

ذلك  %02.2،يؤيد ما نسبته "ع دور األسرة هو السبب في التأثير السلبي للفايسبوك على الشبابتراج"-
الحياد،يؤكد اغلب أفراد العينة  %34.3في حين التزم ما نسبته  %22.3في حين ال يؤيد ذلك ما نسبته 

على أن تراجع الدور المنوط باألسرة هو السبب في تأثير الفايسبوك سلبيا على قيم وهوية الفرد،وبالتالي 
 .فتراجع دور األسرة كمؤسسة اجتماعية أدى بتزايد تأثير الفايسبوك
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ذلك في حين ال يؤيد ذلك  %37.7ه ،يؤيد ما نسبت"الفايسبوك غير الكثير من المفاهيم والقيم االجتماعية"-
الحياد،يؤيد اغلب أفراد العينة تأثير الفايسبوك على % 23.3،في حين التزم ما نسبته  %22.3ما نسبته 

بعض الروابط والقيم االجتماعية،وبالتالي نحن نشهد تحوال في بعض المفاهيم االجتماعية والعادات 
 .االجتماعية التي كانت سائدة

 %02.3يوافق ما نسبته ,"أصبح أكثر تأثيرا من المسجد واألسرة والحي في بناء هوية الفردالفايسبوك " -
الحياد،يؤكد اغلب  %20.2على ذلك في حين يلتزم ما نسبته  %32.3على ذلك،بينما ال يوافق ما نسبته 

جتماعية أفراد العينة على الفايسبوك أصبح اليوم أكثر تأثيرا في هوية وقيم الفرد من المؤسسات اال
األساسية كالمسجد واألسرة،وبالتالي يمكننا القول أن تراجع دور هذه المؤسسات سمح بتزايد نفوذ 

 .الفايسبوك

 :خاتمة

يتضح من خالل هذه الدراسة الميدانية تراجع رهيب لمؤسسات التنشئة االجتماعية وتقلص نفوذها وتأثيرها 
تأثيرا منها،وبالتالي فالهوية الثقافية للشباب الجامعي ودورها،كل هذا لصالح الفايسبوك الذي أصبح أكثر 

في ظل الفايسبوك أصبح مهددة،وسمح بهذا تراجع المؤسسات السابقة الذكر عن أداء أدوارها بفعالية 
وبالتالي نستنتج وجود تثير فعلي للفايسبوك على الهوية الثقافية للفرد الجزائري بشكل عام والشباب ,ودقة

 .د الفايسبوك مجاال اجتماعيا افتراضيا مؤثرابشكل خاص،كما يع

 :التوصيات

في مختلف األطوار التعليمية لتعليم النشء كيفية التعامل " أخالق المعلومات"العمل على إدراج مقياس -
 .مع التكنولوجيا الحديثة في اإلعالم واالتصال بما يتماشى وهدف الحفاظ على قيمه وهويته

 

 

 

 :قائمة المراجع

 :الكتب-أ
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االسرة الوجود االجتماعي في المجتمع االفتراضي  وأثره على مهارات التواصل االجتماعي داخل  
     

جامعة  تبسة/ ةبن دار نسيم. أ  

  الملخص    

تقدمًا تقنيًا يصاحبه انفجار سكاني تشهد الحياة المعاصرة تغيرًا في نواح متعددة إذ يواكب العالم     
ومعرفي وهناك إجماع بين العديد من الباحثين على أن تكنولوجيا االتصال الحديثة وفي مقدمتها شبكة 
االنترنت قد فتحت عصرًا جديدًا من عصور االتصال والتفاعل بين البشر وفي وفرة المعلومات والمعارف 

ب اآلخر هناك مخاوف من اآلثار السلبية الجسدية والنفسية التي تقدمها لمستخدميها ولكن على الجان
 .واالجتماعية والثقافية التي قد تحدثها

وبما أن الشريحة األكبر التي تستخدم هذه التقنية هي من فئة الشباب الذين هم مستقبل وعماد التطور 
ومعرفة  المجتمع اإلفتراضيوالتقدم واإلنتاج في العالم كان البد من دراسة ظاهرة الوجود االجتماعي في 

آثاره المختلفة وخاصة االجتماعية عند هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع لنتمكن من محاصرتها 
وتحويلها من تقنية تستخدم بشكل سلبي عند البعض إلى تقنية إيجابية وبناءة حيث نستطيع االستفادة من 

 . دمة العلم والمعرفةبأمور عديدة ومفيدة في تطور مجتمعنا وخ األخيرةهذه 
إلقاء الضوء على هذه الظاهرة في مجتمعنا والتحقق من العالقة  إلىبناء على ما تقدم تسعى هذه الدراسة 

وأثره على مهارات التواصل االجتماعي لدى فئة  بين ظاهرة الوجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضي
 :الشباب وهكذا تبلورت مشكلة البحث بالسؤال اآلتي

ومهارات التواصل االجتماعي داخل  االفتراضيل توجد عالقة بين الوجود االجتماعي في المجتمع ه
 لدى عينة من طالب جامعة تبسة ؟ األسرة

 
résumé de l'article de recherche 

  Vivre la vie contemporaine, de nombreux changements depuis suivi le rythme de technologie 

avancée accompagnée d'une explosion de la population et d'une connaissance, et il ya un consensus 

parmi les chercheurs que la technologie de communication moderne, en particulier l'Internet a 

ouvert une nouvelle ère d'époques de communication et d'interaction entre l'homme et l'abondance 

d'informations et de connaissances fournies par ses utilisateurs, mais le monde de l'autre côté il ya 
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des craintes sur les effets négatifs des droits physiques, psychologiques, sociaux et culturels qui 

peuvent être causés.  

Comme le plus grand segment qui utilise cette technique fait partie d'une classe de jeunes qui sont 

l'avenir et Imad progrès et de développement et de production dans le monde, il était nécessaire 

d'étudier le phénomène de l'existence sociale dans la communauté virtuelle et de connaître les effets 

de divers facteurs sociaux privée lorsque cette classe la tâche des groupes communautaires afin de 

pouvoir assiéger et converti à partir d'une technique utilisée quand un négatif à une technique 

positive et constructive où nous pouvons profiter de ces derniers beaucoup de choses utiles dans 

l'évolution de notre société et le service de la science et de la connaissance.  

  Sur la base de ce qui précède Cette étude vise à faire la lumière sur ce phénomène dans 

notre société et à vérifier la relation entre le phénomène de l'existence sociale dans la communauté 

virtuelle et son impact sur les compétences de communication sociale des jeunes et le problème de 

la recherche de sorte cristallisé par posant les questions suivantes:  

  Y at-il une relation entre la présence sociale dans les compétences de la communauté et de 

la communication sociale virtuels au sein de la famille auprès d'un échantillon d'étudiants de 

l'Université de Tébessa? 

  

 :نص المداخلة
 :مقدمة 

أصــبحت تقنيــات االتصــال ونقــل المعلومــات رافــدًا أساســيًا، وركنــًا مهمــًا فــي بنــاء منظومــة اإلنســان 
االجتماعيــة، واالقتصــادية، والسياســية، والثقافيــة، فــي ظــل التحــوالت والتطــورات المعرفيــة فــي هــذا العصــر،  

صـــــناعية، واآلن فمــــن المعلـــــوم أنَّ العصــــور تطـــــورت مــــن خـــــالل طفـــــرات، األولــــى منهـــــا الزراعيــــة، ثـــــم ال
، حيث "The Post Industrial Society"المعلوماتية، أو ما تتصف بعصر المجتمع ما بعد الصناعي 

شــــهدت المجتمعــــات اإلنســــانية خــــالل العقــــد األخيــــر مــــن القــــرن الماضــــي، تطــــورات متســــارعة ومتالحقــــة 
نسـاني والحضـاري، ولعـل لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، مما ساهمت في تسـهيل إمكانيـة التواصـل اإل

التـي ُتعـدُّ أبـرز مـا توصـل إليـه العلـم الحـديث، ويعـد " اإلنترنـت"أهمها يتمثـل فـي شـبكة المعلومـات العالميـة 
 . (xiii) كذلك من أهم اإلنجازات البشرية في عصر المعلوماتية

نسـاني، فقـد ونظرًا لالعتماد المتزايد على اإلنترنـت فـي الـنظم االجتماعيـة واالقتصـادية للمجتمـع اإل
تزايدت أهمية استخدامه مؤخرًا وأصبح ركيزة أساسية، وزادت معه قدراتنا المعلوماتيـة والتفاعليـة، ويصـاحب 

 .(xiv)ذلك أن العالقات غير ثابتة ومن الصعب التنبؤ في تحديد آثار استخدامه في المدى البعيد

مــن التفــاعالت الســـلوكية لقــد أدخلــت شــبكة اإلنترنــت، كوســيلة اتصــال متطــورة جــدًا، معهــا جملــة 
الثقافية المرتبطة بها، والتي كان لها انعكاساتها وآثارها الواسعة على الصعيد الفردي واألسري والمجتمعي، 
وقد أدى هذا إلى شيوع أنماط جديدة ومتزايدة من السلـوكيـات والقيم االجتماعية التـي أثـرت، وبشـكل واسـع، 

 .(xv)لى المستوى الفردي أو الجماعيفي عملية التفاعل االجتماعي،  سواء ع
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بهــذا الخصــوص، أنَّ هنــاك خصــائص عديــدة تجعــل مــن اإلنترنــت وســيلة  (xvi)حلمــي ســاريوأشــار 
 :اتصالية مفضلة عن غيرها من الوسائل، وتتمتع بجاذبية مرتفعة بين كل مستخدميه، وهي

 .يريدها مستخدموهمرونة استخدامه، وسهولة الدخول إلى أي موقع من المواقع المتنوعة التي  .2

يعمــل اإلتصــال عبــر اإلنترنــت علــى توســيع شــبكة عالقــات الفــرد االجتماعيــة مــع اآلخــرين علــى  .2
، واالقتصــــادية، ةالمســــتوى المحلــــي واإلقليمــــي والدولـــــي، بصــــرف النظــــر عــــن خلفيــــاتهم السياســــي

 .واالجتماعية، والعرقية، والجنسية

بحريــة كبيــرة،  "Self- Presentation"ين  يتــيح اإلنترنــت لإلفــراد فرصــة تقــديم أنفســهم لآلخــر  .3
 .ودون قيود

ويالحـــظ مـــن خـــالل مشـــاهدة األنمـــاط الســـلوكية االجتماعيـــة علـــى أرض الواقـــع، بـــأن هنـــاك زيـــادة 
قبــااًل مرتفعــًا ألعــداد النــاس، ومــن مختلــف فئــات المجتمــع المســتخدمين لإلنترنــت، وبخاصــة فئــة  مســتمرة وا 

ى درجـــة اإلدمـــان، ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى الســـلوك اإلنســـاني، وشـــبكة الشــباب فـــيهم، قـــد يصـــل اســـتخدامهم، إلـــ
العالقات االجتماعية، وطرق التفكير في التعامل مع متغيرات الحيـاة، والـذي مـن شـأنه تعزيـز القـيم الفرديـة 

 .(xvii)بداًل من القيم االجتماعية، وقيم العمل الجماعي المشترك الذي يمثل عنصرًا هامًا في ثقافة المجتمع

الحديثــة  للـرغم مــن أن هنـاك علومـًا كثيــرة قـد اهتمـت بدراســة اإلنترنـت كأحـد أشــكال االتصـاعلـى ا
المختلفـــة وعلــى الـــرغم مـــن أنــه لـــم يحـــظ بالعنايــة التـــي يســـتحقها مــن قبـــل رواد علـــم  ةواســتعماالته التطبيقيـــ

العلوم االجتماعية ، يعتبر من أهم (xix)العصيمي ، إال أن علم االجتماع، وكما أشار إلى ذلك(xviii)االجتماع
التــي تهــتم بدراســة آثــاره المتنوعــة علــى المجتمــع، حيــث يقــوم علــم االجتمــاع بدراســة اإلنســان بصــفته كــائن 
اجتمــاعي يــؤثر ويتــأثر بالبيئــة المجتمعيــة التــي تحــيط بــه مــن تغيــر فــي المظــاهر الماديــة أو غيــر الماديــة، 

يـدة، فـإن هـذا يتطلـب دراسـة آثـاره علـى سـلوكيات وباعتبار اإلنترنت واستخداماته قـد أدت لصـياغة بيئـة جد
 .اإلنسان وعالقاته االجتماعية المختلفة

إن ظـاهرة اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت ظـاهرة حديثـة إلـى حــد مـا بـين أفـراد مجتمـع الدراسـة، ولـم تأخــذ 
ّدون االهتمــام الكــافي بمــا يتناســب، وانتشــارها المضــطرد، خصوصــًا بــين فئــات الشــباب الجــامعي، الــذين ُيعــ

األكثر استخدامًا لإلنترنت، لذلك تهدف هـذه الدراسـة بشـكل عـام إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام هـذه التقنيـة علـى 
 .مجمل العالقات االجتماعية ألفراد مجتمع الدراسة، سواء داخل محيط األسرة أو األقرباء أو األصدقاء

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
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فـي العقـد األخيـر  ةصال الحديثة التي ظهرت بصفة جماهيريُتعدُّ شبكة اإلنترنت إحدى وسائل االت
من القرن الماضي، وهي تمتاز بمزايا وخصائص اتصالية يندر وجود مثيل لهـا فـي أيـة وسـيلة أخـرى، وقـد 
اســـتحوذت علـــى حيـــز كبيــــر مـــن اهتمـــام الشــــباب فـــي المجتمـــع الجزائــــري بمختلـــف ســـماتهم االجتماعيــــة، 

 .ماد عليه في حياتهم اليومية بطريقة الفتة للنظرواستخدامه بشكل متزايد، واالعت

، ومن اإلقبال الالمحدود من قبل عوعلى الرغم مـن األثر المتنامي الستخدام اإلنترنت على المجتم
الشباب الجامعي على استخدامه، وتأثيراته المختلفة على البناء االجتمـاعي، ال زالـت دراسـة آثـاره محـدودة، 

على العالقـات االجتماعيـة لـدى فئـة مـن أكثـر الفئـات االجتماعيـة اسـتخدامًا لـه،  وخصوصًا في مدى تأثيره
 .الجزائرية ةلذلك ظهرت ضرورة دراسته في البيئـ

 وجود االجتماعي في المجتمـع اإلفتراضـيوتحدد هذه الدراسة مشكلتها بدراسـة اآلثار االجتماعية لل

علــى العالقــات االجتماعيــة لــدى الشــباب الجــامعي، مـــن حيــث التواصــل مــع األســرة واألقربــاء واألصــدقاء، 
 : وذلك من منظور سوسيولوجي،  وبناًء على ذلك تحاول الدراسة اإلجابة عـن التساؤالت التالية

 ما أهم الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة؟:  أوالً   

 الخصائص العامة لسلوك مستخدمي اإلنترنت من الشباب الجامعي؟ما أهم :  ثانياً   

للشباب الجامعي علـى عــالقاتهم   الوجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيما مدى أثر ادمان :  ثالثاً    
االجتماعيــة، المتمثلــة فــي العالقــات األســرية، وزيــارة األقربــاء واألصــدقاء؟ وهــل توجــد عالقــة للمــدة الزمنيــة 

 جدهم على العالقات االجتماعية؟لتوا

علـــى العالقـــات  الوجـــود االجتمـــاعي فــي المجتمـــع اإلفتراضــيمـــا أهـــم الفــروق اإلحصـــائية ألثــر :  رابعــا   
 االجتماعية، حسب بعض  الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة؟

 : أهمية الدراسة وأهدافها

 ادمانولوجية حول ظاهرة يسو دبيات الستظهر أهمية هذه الدراسة من خالل مساهمتها في إثراء األ
وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، حيــث تزايــدت إعــداد مســتخدميه فــي اآلونــة األخيــرة  إحــدىاســتخدام اإلنترنــت ك

 .بشكل الفت للنظر، واتسع نطاق تأثيراته المباشرة في ثقافة األفراد واتجاهاتهم

 :وتهدف هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

، ودراســة   الوجـود االجتمــاعي فـي المجتمــع اإلفتراضـيالهتمــام متزايـد بموضــوع  المجـالإفسـاح  .1
طـــرح هـــذا الموضـــوع أمـــام البـــاحثين ومتخـــذي القـــرار  لآثـــاره المختلفـــة علـــى المجتمـــع، مـــن خـــال
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للسياسات االجتماعية، حيث يؤمل أن يلقى مزيدا مـن االهتمـام والدراسـات الميدانيـة فـي جوانـب 
 .مختلفة منه

، مـــن حيـــث إبـــراز التـــأثيرات   الوجـــود االجتمـــاعي فـــي المجتمـــع اإلفتراضـــيليـــل واقـــع ظـــاهرة تح .2
ـــة مـــن  ـــة الشـــباب الجـــامعي مـــن وجهـــة نظـــر عين ـــة عـــن اســـتخدامه علـــى فئ ـــة المترتب االجتماعي

 .الميدانية ةالمبحوثين، وبأسلوب الدراس

، وتأثيراتــه   يوجــود االجتمــاعي فــي المجتمــع اإلفتراضــالكشــف عــن أهــم الخصــائص العامــة لل .3
علـــى عالقـــاتهم االجتماعيــــة، مـــن حيـــث معرفــــة مـــدى إقبـــال الشــــباب الجـــامعي علـــى اســــتخدام 

، ومجـاالت المواقـع، والتطبيقـات جاإلنترنت، وأوقات وعدد ساعـات االستخــدام، ومــواضيع البـرام
 .األكثر استخدامًا له

علـى  المجتمـع اإلفتراضـي الوجـود االجتمـاعي فـيالتعرف على أهم الفروق اإلحصـائية فـي أثـر  .4
 .إلفراد عينة الدراسة ةالعالقات االجتماعية، حسب بعض الخصائص النوعي

 : الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

وتنـامي دورهـا السـريع، " اإلنترنـت"على الرغم مـن أن االنتشـار السـريع للشـبكة العالميـة للمعلومـات 
إال أن المالحـظ للدراسـات العربيـة التـي تناولـت ظـاهرة  ،واقتصـادية وما ترتب على ذلك من آثـار اجتماعيـة

 . (xx)م، لم تكن هناك أي دراسات عن اإلنترنت2330استخدام وسيلة اإلنترنت مازالت محدودة، فقبل عام 

لقد أجريت عدة دراسات حول استخدام الشباب وطلبة الجامعات علـى المسـتوى المحلـي، والعربـي، 
هــذه الدراســة، ومــا انتهــت إليــه مــن أهـــم  بموضــوعنــاول أهــم الدراســات الســابقة المتصــلة وســيتم ت. والعــالمي
 :النتائـج 

 : على المستوى العربي

المقــاهي االلكترونيــة ودورهــا فــي التحــول الثقــافي فــي "حــول :  (xxi)(م2772)دراســة جيهــان حــداد  -
لمقـاهي اإلنترنـت، ومـن أهـم فـردًا مـن المرتـادين ( 224)، وقد تكونت عينة الدراسة مـن "مدينة إربد

فقـد بينـت الدراسـة أن شـبكة اإلنترنـت قللـت نوعـًا مـا مـن  ،نتائجها بما يخص العالقـات االجتماعيـة
العالقات االجتماعية المباشرة، مما قلـل مـن الـروابط القرابيـة والتضـامن االجتمـاعي لمـن هـم داخـل 

القـات االجتماعيـة بـين األفـراد الـذين المجتمع الواحد، ولكنها بنفس الوقت عملت علـى اسـتمرار الع
 .يعيشون في مناطق بعيدة جغرافيًا عن األهل واألقارب

 "اتجاهـات الطلبـة نحـو اسـتخدام اإلنترنـت فـي التعلـيم"حـول :  (xxii)(م2773)دراسة فاتن عريقـات  -
طالبـًا وطالبـة، وقـد ( 304)على عينة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية، بلـغ حجمهـا 

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن غالبيـــة الطلبـــة يســـتخدمون اإلنترنـــت لإلطـــالع علـــى البحـــوث العلميـــة، 
وبينـــت بـــأن طلبـــة التخصصـــات العلميـــة لـــديهم اتجاهـــات أكثـــر ايجابيـــة مـــن طلبـــة التخصصــــات 
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الخبــرة فــي اســتخدام اإلنترنــت وتــوفر األجهــزة الحاســوبية يــرتبط ايجابيــًا نحــو  دية، وأن وجــو اإلنســان
 .اإلنترنت

فقــد كانــت دراســة " اإلنترنــت فــي العــالم العربــي تاســتخداما:  "(xxiii)(م2777)دراســة ســامي طــايع  -
ــدان عربيــة، هــي( 0444)استكشــافية لعينــة عمريــة بلغــت  :  مفــردة مــن طلبــة الجامعــات لخمســة بل

وقد بينت نتائج الدراسة أن نسبة المسـتخدمين .  مصر، والسعودية، واإلمارات، والكويت، والبحرين
من إجمـالي المبحـوثين، وتفـاوت متوسـط الوقـت الـذي يمضـونه فـي %( 72.3)لهذه الشبكة قد بلغ 

ين، وثـــالث ســـاعات فـــي ياســتخدام اإلنترنـــت أســـبوعيا مـــا بــين ســـاعتين بالنســـبة للمبحـــوثين المصــر 
الـذكور وكـان  ،مارات، وأربع ساعات في كل من الكويت والبحرين، وست ساعات في السعوديةاإل

عـدُّ مصـدرًا مهمـًا يُ أكثر اسـتخدامًا لشـبكة اإلنترنـت مـن اإلنـاث، وقـد تبَّـين مـن الدراسـة أن اإلنترنـت 
واسـتخدام لألخبار والمعلومات للغالبية العظمى من المبحوثين، تليها التسـلية وقضـاء وقـت الفـراغ، 

 .البريد االلكتروني في المرتبة الثالثة، ولم يكن هناك أي اختالفات جوهرية بين الذكور واإلناث

عالقــة اســتخدام شــكة اإلنترنــت بالعزلــة االجتماعيــة :  "(xxiv)(م2771)دراســة الكنــدري والقشــعان  -
طالبـًا وطالبـة، ومـن أهـم النتـائج ( 037)فقـد أجريـت علـى عينـة مـن ". لـدى طـالب جامعـة الكويـت

تقريبًا من عينة الدراسة المستخدمين لالنترنت قـد تعلموهـا بمفـردهم %( 07)التي توصلت إليها أن 
لي العينــــة قـــد تعلمــــوا اســــتخدام اإلنترنـــت مــــن خــــالل مـــن إجمــــا%( 20)ودون مســـاعدة أحــــد، وأن 

وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط عدد ساعات استخدام اإلنترنت في األيام   . األصدقاء واألقران
، بينمـــــا تجـــــاوزت ذلـــــك فـــــي أيـــــام العطـــــل 2.32ســـــاعة، واإلنـــــاث  3.23العاديـــــة بالنســـــبة للـــــذكور 

بالنسـبة لإلنـاث، ممـا أوجـد سـلوكًا سـلبيًا علـى  0.03سـاعة للـذكور، و 0.03واألجازات لتصل إلى 
 . الفرد في مجمل عالقاته االجتماعية

 :  على المستوى األجنبي

أشـار أن اسـتخدام " اإلنترنـت والمجتمـع:  "(xxv)(مNie and Erbing()2777)دراسة ناي واربنج  -
دي إلـى ضـعف ات االسـتخدام بمـا يـؤ عاإلنسان لالنترنت قد ارتفع من خالل زيادة متوسط عدد سـا

 .األقارب واألصدقاءمن من حولهم بالتواصل والعالقات االجتماعية المباشرة 

استخدام  اإلنترنت وعالقاته مع الحياة االجتماعيـة "حول :  (xxvi)(م2774)دراسة كروات وآخرين  -
، وأشــارت نتائجهــا إلــى أن هنــاك دالئــل يمكــن االعتمــاد عليهــا ضــمن دراســات إحصــائية، "والنفســية

وهي أن مستخدمي اإلنترنت يصبح لديهم تقلص في الدعم االجتماعي وفي السعادة، ويزداد لديهم 
 . طة االجتماعية المحيطة بهمالشعور باإلحباط واالبتعاد عن األنش

:  (xxvii)(م2775) (.Niemz et.al)دراسة نيميـز وزمـالؤه وعلى عكس هذه النتيجة فقد أشارت     -
، حيـث أشـارت "دى طلبـة الجامعـة وارتباطـه بـاحترام الـذاتلـحول االستخدام المرضـي لالنترنـت "

اقـــف مـــن اجـــل الـــدعم نتائجهـــا إلـــى أن طلبـــة الجامعـــة يســـتخدمون اإلنترنـــت فـــي كثيـــر مـــن المو 
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وحــــول انعكــــاس اســــتخدام اإلنترنــــت علــــى المشــــاركة   .االجتمــــاعي، ولــــيس مــــن اجــــل اســــتبداله
نما تختلف من فرد آلخر  . االجتماعية، فقد أشارت نتائج الدراسة بأنها ليست محددة وا 

رنـت وتبين من مراجعة الدراسات السابقة عدم وجود اتفاق وانسجام في نتائجها حـول اسـتخدام اإلنت
وآثاره على العالقات االجتماعية، حيث أغفلت هذه الدراسات إلى حٍد كبير، دراسة التأثير االجتماعي لهذه 

تقنيــات الحديثــة، ومــا تحدثــه مــن تــأثيرات اجتماعيــة بالالتقنيــة علــى فئــة الشــباب، وهــم األكثــر تعرضــًا وتــأثرًا 
ـــة، ســـواء أكـــان إيجابـــًا أم ســـلباً  لـــم تتطـــرق إلـــى التـــأثير  علـــى وجـــه الخصـــوص فالدراســـات العربيـــة. وثقافي

واالرتبــاط المباشــر الســتخدام اإلنترنــت علــى ســلوكيات الفــرد، وعالقاتــه االجتماعيــة، ولــم تقــم بقيــاس مــدى 
بـــبعض األنشـــطة االجتماعيـــة علـــى مســـتوى األســـرة،  وجـــود االجتمـــاعي فـــي المجتمـــع اإلفتراضـــيللعالقـــة 

 .الدراسة اإلجابة عليهواألقرباء، واألصدقاء، والتي تحاول هذه 

 : المفاهيم اإلجرائية 

تـــربط النـــاس  هـــو تلـــك الشـــبكة االلكترونيـــة المكونـــة مـــن مجموعـــة مـــن الشـــبكات التـــي: اإلنترنـــت .1
والمعلومــات، مــن خــالل أجهــزة الكمبيــوتر واألجهــزة الرقميــة، بحيــث تســمح باالتصــال بــين شــخص 

 .(xxviii)وآخر، وتسمح باسترجاع هذه المعلومات
بحيـث يتكـون لـدى ، التفاعل االجتماعي بـين طـرفين أو أكثـرُتصـسوِّر صـورة : االجتماعيةالعالقات  .2

آلخـر، ومـن صـور لمنهمـا كـل كل طرف صورة عن اآلخر، والتي تؤثر سلبًا أو إيجابًا علـى حكـم 
الصــــداقة، والــــروابط األســــرية والقرابــــة، وزمالــــة العمــــل والمعــــارف أو األصــــدقاء، :  هــــذه العالقــــات

 .(xxix)والعزلة

 .م2422/2423يقصد بهم جميع طالب جامعة تبسة للسنة الجامعية : الشباب الجامعي .3

 :  منهجية الدراسة 

تعتمد هـذه الدراسـة علـى مـنهج المسـح االجتمـاعي باسـتعمال العينـة ، وقـد تـمَّ تطـوير اسـتبانة لغايـات جمـع 
 .البيانات وتحليلها إحصائيًا لإلجابة على أسئلة الدراسة

 : مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون مجتمع هذه الدراسة من جميع طلبة جامعة تبسة المنتظمين بالدراسة خـالل الفصـل الدراسـي 
 . طالبًا وطالبة( 7330)م ، والبالغ عددهم 2422/2423من العام الجامعي الثاني 

ـــة الدراســـة عـــن طريـــق ســـحب  لطريقـــة شـــعب با( 2)وألغـــراض هـــذه الدراســـة، فقـــد تـــمَّ اختيـــار عين
اختيـــار أفـــراد عينـــة الدراســـة  تـــمَّ ولقـــد ، (033)العشـــوائية البســـيطة، حيـــث بلـــغ عـــدد الطلبـــة المســـجلين فيهـــا 
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بالطريقــة العمديـــة، إذ وقـــع االختيـــار علــى الطلبـــة الـــذين يســـتخدمون اإلنترنــت وبشـــكل منـــتظم، ولقـــد جـــرت 
ــحس  ت الباحثــة أهــداف الدراســة لهــم، عمليــة جمــع البيانــات مــن الطلبــة خــالل المحاضــرات، وذلــك بعــد أن وضَّ
 تـمَّ اسـتبانه، و ( 304)توزيـع  تـمَّ وطلب منهم المصداقية، والوضوح، وحريتهم في المشاركة أو عدمها، حيث 

منهـا لـم ( 7) نأاستبانة بعد تعبئتها من أفراد عينة الدراسة، وبعد مراجعة االستبانات تبين بـ( 332)استالم 
ذا يكـــون العــــدد اإلجمــــالي لالســــتبانات كــــوه. عــــدم صـــالحيتها للتحليــــلملــــة، لــــذلك تـــم اســــتبعادها لتتكـــن مك

من عدد االسـتبانات الموزعـة، وهـي نسـبة مناسـبة %( 92406)، وتشكل استبانة( 325)الخاضعة للتحليل 
 .ألغراض الدراسة

 : ةأداة الدراس

ت إليهــا، بعـد اإلطــالع علــى الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة، والنتــائج التــي توصــل
م، 2440م، والشــامي، 2440م، ومنصــور، 2440ســاري، )دراســة :  (xxx)ها، مثــلتوالمقــاييس التــي اســتخدم

 : تم بناء استبانة تكونت من ثالثة أجزاء( م2442والكندري والقشعان، 

يتضـــمَّن المعلومـــات األساســـية عـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة، كـــالنوع، والعمـــر، والكليـــة،  :الجـــزء األول
 . والمستوى الدراسي، ودخل األسرة

أسئلة رئيسية ذات عالقة باستخدام شبكة اإلنترنت مـن قبـل أفـراد عينـة ( 2)تتضمن  :الجزء الثاني
ام اإلنترنـت، ومنـذ الدراسة، وهي تتناول كيفية تعلـم اسـتخدام اإلنترنـت، ومكـان اسـتخد

وعـدد سـاعات االسـتخدام اليـومي واألسـبوعي  متى يستخدم المبحوث شبكة اإلنترنـت، 
وما مدى االستفادة العلمية من استخدام اإلنترنت، وكيف يقضي المبحوث لإلنترنت، 

 . وقته أمام اإلنترنت، وما هي أكثر المواقع أو االستخدامات لالنترنت

ـــث علـــى العالقـــات  الوجـــود االجتمـــاعي فـــي المجتمـــع اإلفتراضـــيادمـــان  يتنـــاول أثـــر :الجـــزء الثال
فقـــــرات، حيـــــث تـــــم قياســـــه مـــــن خـــــالل مقيـــــاس ليكـــــرت ( 2)االجتماعيـــــة، ويتضـــــمَّن 

(Likert ) الــذي ( ، معــارض بشــدةضموافــق بشــدة، موافــق، محايــد، معــار )الخماســي
العالقـات يقيس االتجاهـات، وذلـك لمعرفـة االتجاهـات التـي تـؤثر علـى نمـط أو شـكل 

 .الشباب الجامعي ىاالجتماعية لد

 :المعالجة اإلحصائية 

ــــــوم ) SPSSلقــــــد تــــــم تحليــــــل البيانــــــات باســــــتخدام البرنــــــامج اإلحصــــــائي ٍ  الرزمــــــة اإلحصــــــائية للعل
، حيــــث اســــتخدمت األســـاليب اإلحصــــائية الوصــــفية، وذلــــك لغـــرض خصــــائص أفــــراد العينــــة، (االجتماعيـــة

.  تكـرارات، والنســب المئويـة، والوسـط الحسـابي، واالنحـراف المعيـاريووصف إجاباتهم من خالل استخدام ال
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بــين إجابـات أفــراد العينـة بحســب  التحليليــة لكشـف الفــروق اإلحصـائية كمـا اسـتخدمت المقــاييس اإلحصـائية
، واختبــار تحليــل التبــاين  (Independent-sample t-test)متغيــرات الدراســة، حيــث اســتخدم اختبــار

كحـد أعلـى، وعليـه إذا ( 4.40)، وتمَّ اعتماد مستوى الداللـة اإلحصـائية (One-Way ANOVA)األحادي 
فأقـل فإنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية، أمـا إذا بلـغ مسـتوى الداللـة أكبـر ( 4.40) ةكان مستوى الداللـ

 .فإنه ال توجد أية فروق إحصائية( 4.40)من 

 : تحليل النتائج و مناقشتها

االجتماعيــة، مــن  هثــار آو   الوجــود االجتمــاعي فــي المجتمــع اإلفتراضــيتعــالج هــذه الدراســة موضــوع 
ـــأث ـــىر يحيـــث الخصـــائص العامـــة لمســـتخدمي اإلنترنـــت، ومـــدى ت ـــدى الشـــباب  ه عل ـــة ل العالقـــات االجتماعي

حــاول وبنــاًء علــى األســئلة التــي ت . طالبــًا وطالبــة( 320)الجــامعي، مــع التطبيــق علــى عينــة بلــغ حجمهــا 
سـيتم عـرض أهـم النتـائج والمناقشـات وفقـًا حيـث الدراسة اإلجابة عنها، والبيانات التي تمَّ جمعهـا وتحليلهـا، 

 .لترتيب أسئلة الدراسة

 : الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة: أوالً 

الدراســي، تشــمل خصــائص العينــة توزيــع أفــراد العينــة وفــق النــوع، والعمــر، ونــوع الكليــة، والمســتوى 
خصـائص عينـة الدراسـة، وأن الـذكور يشـكلون مـا ( 2)ويظهـر الجـدول رقـم . ومستوى دخل األسـرة الشـهري

% 37.0ن إ، أمـا عـن نـوع الكليـة فـ%37.0من أفراد العينـة، فيمـا تشـكل اإلنـاث مـا نسـبته % 32.3نسبته 
، ويالحـظ %32.3ليـات العلميـة العينة هم من الكليات اإلنسـانية، فيمـا بلغـت نسـبة الطلبـة فـي الكأفراد من 

مــن % 7.2بــأن طلبــة الســنة األولــى تمثــل أقــل الفئــات، وهــي بالتــالي أقــل المســتخدمين لالنترنــت فقــد بلغــت 
مــن إجمــالي العينــة، وتتقــارب لتصــل فــي % 22.0حجــم أفــراد العينــة، وترتفــع فــي الســنة الثانيــة لتصــل إلــى 

وفيما يتعلق بـالتوزيع العمـري ألفـراد العينـة %. 30.0ر ، وفي السنة أولى ماستر فأكث%33.3السنة الثالثة 
 .%32.3سنة ( 22–24)سنة، وتتراوح نسبة أعمار بين ( 24)تقل أعمارهم عن % 3.0نجد أن 

 (2)جدول رقم 

 التكرار والتوزيع النسبي للخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة
 

 %النسبة التكرار رــــــالعم %النسبة  التكرار وعـنــال

 ذكر
 3.0 22 سنة ( 24)أقل من  32.3 427

 أنثى
 32.3 223 سنة ( 24-22) 37.0 212
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 22.0 74 سنة ( 22-22) 244 320 المجموع

 3.0 22 سنة فأكثر ( 20) %النسبة  التكرار نوع الكلية

 244 320 المجموع  37.0 223 إنسانية

 %النسبة التكرار دخل األسرة الشهري  32.3 243 علمية

 27.2 02 دينار( 32222)أقل من  244 320 المجموع

 22.0 74 دينار(  33344-34444) %النسبة  التكرار المستوى الدراسي

 22.2 03 دينار( 03344-04444) 7.2 23 سنة أولى

 02.0 232 دينار فأكثر  04444 22.0 74 سنة ثانية

 33.3 224 سنة ثالثة

 30.0 222 فأكثر أولى ماسترسنة  244 320 المجموع 

 244 320 المجموع

، أمـــا البـــاقون البالغـــة نســـبتهم %22.0ســـنة ( 20–22)وبلغـــت نســـبة الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين 

تقل % 27.2أما عن دخل األسرة الشهري ألفراد العينة، فنجد أن . سنة فأكثر( 20)فتبلغ أعمارهم % 3.0

دينـارًا، وبلغـت نسبــة ( 33344-34444)بـين % 22.0 دينـار، فيمـا يتـراوح دخـول( 34444)دخولهم عـن 

، أمـــا البـــاقون البالغـــة نســـبتهم %22.2دينـــارًا مـــا نســـبته ( 03344-04444)الذيــــن تتـــراوح دخـــول أســـرهم 

دينـــار فـــأكثر، وهـــي تشـــكل أعلـــى نســـبة مـــن حيـــث الـــدخل  04444فتبلـــغ دخـــول أســـرهم الشـــهرية % 02.0

 .الشهري

 :وك مستخدمي اإلنترنت من الشباب الجامعيأهم الخصائص العامة لسل: ثانياً 

إلى عدد من السلوكيات الخاصة بمستخدمي اإلنترنت، حيث تظهر ( 2)يشير الجدول رقم 

من أفراد العينة تعلموا استخدام اإلنترنت عن طريق االلتحاق بدورة تدريبية، % 0.3البيانات الواردة فيه أن 

عن طريق أحد % 3.0طريق أحد الوالدين، إضافة إلى استخدام اإلنترنت عن % 2.2في حين تعلم 
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من أفراد العينة قد تعلموا استخدام اإلنترنت عن طريق األسرة، وهذا يشير إلى % 2.3األخوة، وبذلك فإن 

من أفراد العينة قد تعلموا % 22.0ضعف دور الوالدين أو األسرة بشكل عام في هذه المسالة، في حين 

 ولقد أشارت النتائج، كذلك، إلى أن غالبية المبحوثين. ق أحد األصدقاءاستخدام اإلنترنت عن طري

 .تعلموا استخدام اإلنترنت عن طريق التعلم الذاتي 74.2%

يســتخدمونه فــي منــازلهم، وان أكثــر مـــن % 34.2أمــا عــن مكــان اســتخدام اإلنترنــت فقـــد تبــين أن 

برات الحاسوبية في جميع الكليات داخل يستخدمونه في الجامعة، وذلك نظرًا لتوفر المخت% 02.3النصف 

أحــد األصــدقاء، فيمــا  ديســتخدمونه عنــ% 3.4، وأن  الســتخدامها وتــوفر الخدمــة المجانيــة ،الحــرم الجــامعي

وفيما يتعلق بالخبرة الزمنية التي يسـتخدم أفـراد العينـة بهـا . يستخدمونه في المقاهي الخاصة بذلك% 24.2

أقل -3)يستخدمـونه منذ % 20.3سنوات فأكثر، فيما ( 0)خدمونه منذ يست% 37.2اإلنترنت، فقد تبين أن 

، وبلغــت نســبة الــذين (ســنوات 3ســنتين إلــى أقــل مــن )يســتخدمونه منــذ % 22.2، فــي حــين (ســنوات 0مــن 

يسـتخدمونه منـذ أقـل مـن % 0.2، فـي حـين %24.2مـا نسـبته ( سـنة إلـى أقـل مـن سـنتين)يستخدمونه منـذ 

سـنوات فـأكثر  3لديهم خبرة مـن % 32.7تشير إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة سنة، وبذلك فإن البيانات 

 . في استخدام اإلنترنت

فقـــد أشـــارت البيانـــات إلـــى أن  ،عـــدد ســـاعات اســـتخدام اإلنترنـــت اليـــومي واألســـبوعي يخـــصوفيمـــا 

اعتين سـ)يسـتخدمونه بـين % 24.3من أفراد العينة يستخدمونه أقل من سـاعتين يوميـًا، فـي حـين % 72.3

سـاعات يوميـًا، فـي حـين يسـتخدمه ( 3إلى اقل من -0)بين % 3.7ساعات يوميًا، ويستخدمه ( 3إلى أقل 

وتشـير البيانـات إلـى أن عـدد سـاعات االسـتخدام تقـل فـي . ساعات فـأكثر يوميـاً ( 3)لمدة % 3.2ما نسبته 

مـن % 00.2تين عنـد عطلة نهاية األسبوع، حيث يصل عدد ساعات االستخدام اليـومي إلـى أقـل مـن سـاع

يســــتخدمون اإلنترنــــت داخــــل الحــــرم % 02.3أفــــراد العينــــة، ويمكــــن تفســــير ذلــــك بــــأن غالبيــــة أفــــراد العينــــة 

 .الجامعي، وكما هو مبين سابقاً 
 (2)جدول رقم 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ص العامة لسلوك مستخدمي اإلنترنت التكرار والتوزيع النسبي ألهم الخصائ
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 عدد ساعات االستخدام يومياً  %النسبة  التكرار تعلم استخدام اإلنترنتكيفية 
 %النسبة  التكرار

 72.3 237 أقل من ساعتين 0.3 11 ةدورة تدريبي

 24.3 33 ساعات 0أقل من –ساعتين 2.2 3 أحد الوالدين

 3.7 22 ساعات 3أقل من -0 3.0 22 أحد األخوة

 3.2 24 ساعات فأكثر 3 22.0 37 أحد األصدقاء

 244 320 المجموع 74.2 234 تعلم ذاتي

 %النسبة  التكرار االستخدام في نهاية األسبوع 0.3 23 أخرى

 المجموع
 00.2 220 أقل من ساعتين 177 321

 التكرار مكان استخدام اإلنترنت
 %النسبة 

 23.3 03 ساعات 0أقل من –ساعتين

 24.4 30 ساعات 3أقل من -0 34.2 32 المنزل

 3.0 32 ساعات فأكثر 3 02.3 272 الجامعة

 244 320 المجموع 4.3 3 عند أحد األصدقاء

 %النسبة  التكرار ةاالستفادة العلمي   24.2 33 في أحد المقاهي

 30.2 342 يستفيد 0.2 23 أخرى

 0.2 27 ال يستفيد 244 320 المجموع

 244 320 المجموع %النسبة  التكرار منذ متى تستخدم اإلنترنت

 %النسبة  التكرار ـتام اإلنترنـي وقته أمـيقض 0.2 23 أقل من سنة

 23.0 272 هدس حأ وس  24.2 33 أقل من سنتين -سنة 

 23.3 00 بمشاركة اآلخرين 22.2 33 سنوات 3اقل من -سنتين

   المجموع 20.3 22 سنوات  0أقل من  -3
 37.2 223 سنوات فأكثر 0

 244 320 المجموع

  %النسبة  التكرار المواقع واالستخدامات لالنترنت أكثر

 33.0 243 البريد االكتروني

 27.0 23 األخبار ومجوعات القوائم
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 23.0 73 الشبكة العنكبوتية

 24.2 33 األلعاب والدردشة

 0.0 22 أخرى

 244 320 المجموع

فقد بينت النتائج بأن معظم المبحـوثين وبالنسبة إلى كيفية قضاء أفراد العينة وقتهم أمام اإلنترنت، 
دسهم، و% 23.0  .يقضون وقتهم بمشاركة اآلخرين% 23.3يقضون وقتهم أمام اإلنترنت وسحأ

ولقد أوضحت البيانات، وبشكل كبير، أهمية اإلنترنت وفائدته العلمية بالنسـبة ألفـراد العينـة، حيـث 
 .تخدام اإلنترنتمنهم أجاب بأنهم يستفيدون علميًا من اس% 30.2تبين أن 

وتظهـــر بيانـــات الجـــدول، كـــذلك، فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة اســـتخدام الخـــدمات المقدمـــة أو المتـــوفرة فـــي 
، يليهـا فـي االسـتخدام %33.0اإلنترنت، بأن أفراد العينـة يسـتخدمون البريـد االلكترونـي فـي المرتبـة األولـى 

، %32.0العنكبوتيـــة  ةشـــبكالتخدام ، وفـــي الترتيـــب الثالـــث يـــأتي اســـ%27.0األخبـــار ومجموعـــات القـــوائم 
 %.24.2ويليها استخدام األلعاب والدردشة 

مثــل :  )أن أفــراد عينــة الدراســة يســتخدمون بعــض الخــدمات بشــكل مرتفــع ىوتشــير هــذه النتــائج إلــ
، وهـــذا يــدل إلـــى مــدى وعـــي ومعرفــة الشـــباب الجـــامعي (البريــد االلكترونـــي، واألخبــار، والشـــبكة العنكبوتيــة

 .درايتهم باستخدام هذه الخدمات، لما فيها مصلحتهم العلمية والمعرفيةومعرفتهم و 

، والخاصــــة بالســــلوكيات واألســــاليب المتعــــددة (2)هــــذه النتــــائج الــــواردة فــــي مجملهــــا فــــي جــــدول و 
ع، يطــا:  )الســتخدام اإلنترنــت بالنســبة ألفــراد عينــة الدراســة، تتفــق مــع نتــائج دراســات عديــدة أجريــت ســابقاً 

م، ســاري، 2440م، الشــامي، 2440م، منصــور، 2443م، الشــرهان، 2442م، الكنــدري والقشــعان، 2444
 (. م2443م، اليوسف، 2440م، اللهيبي، 2440

للشـباب الجـامعي علـى عالقـاتهم  الوجـود االجتمـاعي فـي المجتمـع اإلفتراضـيمدى أثر ادمان : ثالثاً     
 : دقاءاالجتماعية وضمن األسرة واألقرباء واألص

على العالقات االجتماعية  الوجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيللتعرف إلى مدى أثر ادمان 
مــــن وجهــــة نظــــر الشــــباب الجــــامعي فــــي جامعــــة تبســــة، فلقــــد تــــم اســــتخدام التوزيــــع النســــبي، والمتوســــطات 

ر اسـتخدام اإلنترنــت علــى الحسـابية، واالنحرافــات المعياريـة إلجابــات أفـراد العينــة علـى الفقــرات المتعلقـة بــأث
 .العالقات االجتماعية

إجابات أفـراد العينـة علـى الفقـرات المتعلقـة  بالعالقـات االجتماعيـة، ( 3)تظهر بيانات الجدول رقم 
يوافقـون بشـدة علـى أنهـم يشـعرون بـأن تفـاعلهم وجلوسـهم ومحـادثتهم مـع % 22.0أن الجـدول حيث يظهـر 
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، %24.0قبـل اسـتخدام اإلنترنـت، ويوافـق، أيضـًا، علـى ذلـك مـا نسـبته أفراد أسرهم بدأ يقل عما كـان عليـه 
، وقــد بلــغ %32.0، فيمــا يعارضــه بشــدة %33، ويعــارض ذلــك %24.7واتخــذ موقــف المحايــدة مــا نســبته 

 .2.32بانحراف معياري مقداره  2.30الوسط الحسابي لإلجابات على ذلك 

ارات األقـارب؛  ألنهـا تقطـع علـيهم انهمـاكهم أما عن شعور أفـراد العينـة بالضـيق واالنزعـاج مـن زيـ
، واتخــذ موقــف %22.7، ويوافــق، أيضــًا، علــى ذلــك %0.3باإلنترنــت، فيوافــق بشــدة علــى ذلــك مــا نســبته 

، وقد بلغ الوسط الحسابي %33.3، فيما يعارضه بشدة %33.7، ويعارض ذلك %7.2المحايدة ما نسبته 
 . 2.23اره بانحراف معياري مقد 2.43لإلجابات على ذلك 

وفيما يتعلق بشعور أفراد العينة بأن زياراتهم ألقاربهم بدأت تقل عما كانت عليه في السابق بسـبب 
، واتخــذ %22.3، ويوافــق أيضــا علــى ذلــك %2.2انشــغالهم باإلنترنــت، فيوافــق بشــدة علــى ذلــك مــا نســبته 

، وقد بلـغ الوسـط %23.0، فيما يعارضه بشدة %02.3، ويعارض ذلك %20.2موقف المحايدة ما نسبته 
 .2.40بانحراف معياري مقداره  2.23الحسابي لإلجابات على ذلك 

 

 

 ( 3)جدول رقم 

 التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 

 على العالقات االجتماعية  الوجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيعلى الفقرات المتعلقة بأثر 
 

 الفقرات الرقم
موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

حسب 

الوسط 

 الحسابي

أشعر بأن تفاعلي وجلوسي ومحادثاتي  1

مع أفراد أسرتي بدأ يقل عما كان عليه 

 .قبل استخدام اإلنترنت

22.0 24.0 24.7 33.4 32.0 2.30 2.32 2 

أشعر بالضيق واالنزعاج من زياارات  2

األقااار    ألن ااا تقلااع علااي ان ماااكي 

 .باإلنترنت

0.3 22.7 7.2 33.7 33.3 2.43 2.23 0 

زياراتي ألقااربي بادأت تقال أشعر بأن  3

عماااا كانااات علياااه فاااي الساااابق بساااب  

 .انشغالي عن م باإلنترنت

2.2 22.3 20.2 02.3 23.0 2.23 2.40 0 

تشكو مني أسرتي بساب  لاول الوقات  4

الاا أ أقضاايه مشااغوال  عاان م باسااتخدام 

 .اإلنترنت

2.0 22.2 2.3 32.2 32.3 2.22 2.20 3 
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مااع الوقاات الاا أ أقضاايه فااي التحاااد   5

األصادقا  أو المعااارب عباار اإلنترناات 

أكثاار ماان الاا أ أقضاايه فااي التحاااد  

 .مع م وج ا  لوجه

7.7 22.4 7.2 03.7 23.0 2.20 2.22 2 

أقضاي وقتاا  فاي التحااد  ماع معاارفي  6

واصاادقا ي علاان اإلنترناات أكثاار ماان 

 .الوقت ال أ أقضيه فيه مع أسرتي

2.2 3.2 22.3 02.2 33.7 2.30 4.37 7 

باااأن نشاااالي ومساااا ماتي فاااي  أشاااعر 0

 المناسااااااااابات األساااااااااري  والعا ليااااااااا 

باادأت تتراجااع مناا  باادأت  واالجتماعياا 

 .استخدام اإلنترنت

2.2 22.2 7.7 03.2 32.3 2.43 2.40 3 

  4.20 2.20 32.0 02.0 3.2 22.3 0.7 راتـع الفقـجمي

األصــدقاء أو المعــارف عبــر اإلنترنــت وفيمــا يتعلــق بالوقــت الــذي يقضــيه أفــراد العينــة فــي التحــادث مــع     
بأنه أكثر من الوقت الذي يقضونه فـي التحـادث معهـم وجهـا لوجـه، ويوافـق، % 7.7فيوافق بشدة ما نسبته 

، فيمـا يعارضـه %03.7، ويعـارض ذلـك %7.2، واتخـذ موقـف المحايـدة مـا نسـبته %22أيضًا، على ذلـك 
 .2.22بانحراف معياري مقداره  2.20ذلك  ، وقد بلغ الوسط الحسابي لإلجابات على%23.0بشدة 

أما عن الوقت الذي يقضيه أفراد العينة في التحادث مـع المعـارف واألصـدقاء عبـر اإلنترنـت أكثـر 
، ويوافـق، أيضـًا، علـى ذلـك %2.2من الوقت الذي يقضـونه مـع أسـرهم، فيوافـق بشـدة علـى ذلـك مـا نسـبته 

، %33.7، فيمـا يعارضـه بشـدة %02.2، ويعارض ذلك %22.3، واتخذ موقف المحايدة ما نسبته 3.2%
 . 4.37بانحراف معياري مقداره  2.30وقد بلغ الوسط الحسابي لإلجابات على ذلك 

وفيمــــا يتعلــــق بشــــعور أفــــراد العينــــة بــــأن نشــــاطهم  ومســــاهماتهم فــــي المناســــبات األســــرية العائليــــة 
، ويوافـق، %2.2واالجتماعية بدأت تتراجع، منذ بدأت استخدام اإلنترنت، فيوافق بشدة على ذلك ما نسـبته 

، فيما يعارضه %03.2، ويعارض ذلك %7.7، واتخذ موقف المحايدة ما نسبته %22.2أيضًا، على ذلك 
 . 2.40بانحراف معياري مقداره  2.43، وقد بلغ الوسط الحسابي لإلجابات على ذلك %32.3بشدة 

وعن شكوى أسر أفـراد العينـة مـن طـول الوقـت الـذي يقضـونه مشـغولين عـنهم باسـتخدام اإلنترنـت، 
، %22.2مــن أفـراد العينــة بــأن أســرهم تشــكو ذلـك، ويوافــق أيضــًا علــى ذلــك % 2.0فيوافـق بشــدة مــا نســبته 

، وقــد بلــغ %32.3، فيمــا يعارضــه بشــدة %32.2، ويعــارض ذلــك %2.3واتخــذ موقــف المحايــدة مــا نســبته 
 .2.20بانحراف معياري مقداره  2.22الوسط الحسابي لإلجابات على ذلك  
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مـــن أفـــراد العينـــة يوافقـــون بشـــدة علـــى الفقـــرات المتعلقـــة بـــأثر اســـتخدام % 0.7 وبشـــكل عـــام، فـــإنَّ 
، ويتخـــذ موقـــف المحايـــدة منهـــا %22.3اإلنترنـــت علـــى العالقـــات االجتماعيـــة، كمـــا ويوافـــق عليهـــا أيضـــًا 

، وقــد بلـغ الوســط الحسـابي العــام لجميــع %32.0، ويعارضــها بشـدة %02.0، ويعارضـها مــا نسـبته 3.2%
 .4.20بانحراف معياري مقداره  2.20الفقرات 

ومن خالل النظر إلى النتـائج اإلحصـائية الـواردة فـي الجـدول ذاتـه، يمكـن االسـتدالل علـى أن أثـر 
على مجمل العالقات االجتماعية ألفراد عينة الدراسـة لـم  وجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيللادمان 

لعـام لجميـع الفقـرات دون المتوسـط، وهـذا يشـير إلـى أن يكن سلبيًا بشكل عام، حيـث بلـغ الوسـط الحسـابي ا
األثــــر الســــلبي الســــتخدام اإلنترنــــت علــــى العالقــــات االجتماعيــــة علــــى مســــتوى األســــرة والعالقــــات القرابيــــة 
واألصـــدقاء لـــدى الشـــباب الجـــامعي محـــدود، وقـــد يفســــر ذلـــك بتـــدني ســـاعات اســـتعمال اإلنترنـــت اليــــومي 

أفــراد العينــة لالنترنــت داخــل منــازلهم، فقــد أشــارت البيانــات ســابقًا فــي  واألســبوعي، والــى محدوديــة اســتخدام
يسـتخدمون اإلنترنـت داخـل الحـرم الجـامعي ، وتفسـر %( 02.3)إلـى أن غالبيـة المبحـوثين ( 2)جدول رقـم 

كذلك بـأن طبيعـة العالقـات االجتماعيـة األسـرية ألفـراد العينـة تتسـم بـالقوة والتـرابط واالحتـرام، ممـا أضـعفت 
وهذه النتيجة متطابقة إلى حد كبير  .لتأثيرات السلبية الستخدام اإلنترنت على مجمل العالقات االجتماعيةا

 . (xxxii)، ولكنها تتعارض مع نتائج دراسات أخرى(xxxi)ًً مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت سابقا

لعالقـات االجتماعيـة السـتخدام اإلنترنـت علـى ا" عـدد السـاعات"وللتأكد من مدى أثر المدة الزمنية 
للفقـرات المتعلقـة بـأثر اسـتخدام اإلنترنـت علـى العالقـات ( t)لدى الشباب الجامعي، فقد تم استخدام اختبار 

أن الوســط ( 0)االجتماعيــة حســب عــدد ســاعات االســتخدام بشــكل عــام، حيــث تظهــر بيانــات الجــدول رقــم 
بــانحراف  2.42العالقــات االجتماعيــة، قــد بلــغ  الحســابي العــام ألثــر المــدة الزمنيــة الســتخدام اإلنترنــت علــى

لدى األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت ألقل من ساعتين، في حين ارتفع متوسط  4.77معياري مقداره 
 لمـــدة تتـــراوح بـــين اإلنترنـــت نلـــدى الـــذين يســـتخدمو  2.24بـــانحراف معيـــاري مقـــداره  2.33هـــذا األثـــر إلـــى 

لدى الذين يستخدمون  4.32بانحراف معياري مقداره  2.07، ويزداد إلى (ساعات 0ساعتين إلى أقل من )
بـانحراف  3.42، ويصـل متوسـط أثـر اإلنترنـت إلـى (سـاعات 3قـل مـن أإلـى  0) اإلنترنت لمدة تتـراوح بـين

 3.3( F)لغـت قيمـة وقـد ب(. سـاعات فـأكثر 3)لـدى الـذين يسـتخدمون اإلنترنـت لمـدة  4.02معياري مقـداره 
مما يدل على أنـه كلمـا زاد عـدد سـاعات اسـتخدام اإلنترنـت  4.442وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 . زاد األثر السلبي الستخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة

 (4)جدول رقم 
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 للفقرات المتعلقة  (One – Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 حسب عدد ساعات استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية الوجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيبأثر 

 عدد ساعات االستخدام 
 Fقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي

مستوى 

 الداللة

 4.77 2.42 أقل من ساعتين 

2.9 
4.442 

 2.24 2.33 ساعات  0ساعتين إلن أقل من 

 4.32 2.07 ساعات  3إلن أقل من  0

 4.02 3.42 ساعات فأكثر  3

وهذه النتيجة تؤكد التفسير السابق لنتائج الدراسة حـول محدوديـة األثـر السـلبي السـتخدام اإلنترنـت 
كلمـا زاد ، فلقد أوضحت النتائج إلى أنـه (3)على العالقات االجتماعية، والواردة ضمن بيانات الجدول رقم 

، ةســــر األالتــــأثيرات الســــلبية مــــن حيــــث العزلــــة، واالبتعــــاد عــــن  هالفــــرد مــــن اســــتخدامه لالنترنــــت زادت معــــ
 .  (xxxiii)وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة.  ءقربااأل، و ءصدقااألو 

االجتماعيــة  علــى العالقــات الوجــود االجتمــاعي فــي المجتمــع اإلفتراضــيالفــروق اإلحصــائية ألثــر : اً رابعــ
 .حسب بعض الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة

(. F)اختبـار ( One–Way ANOVA) التبـاين األحـادياسـتخدام تحليـل لإلجابة عـن هـذا السـؤال تـم 
 . يبين ذلك( 0)والجدول رقم 

 ( 5)جدول رقم 

الوجود االجتماعي في المجتمع للفقرات المتعلقة بأثر ( One–Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 حسب الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة ، على العالقات االجتماعية اإلفتراضي

 مستوى الداللة Fقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي النوع

 4.33 2.00  كر 
32.7 4.442 

 4.72 2.33 أنثن 

 مستوى الداللة Fقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي نوع الكلية

 4.77 2.43 الكليات اإلنساني  
3.3 4.443 

 2.23 2.03 الكليات العلمي  
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 الوسط الحسابي المستوى الدراسي
 االنحراب المعيارأ

 مستوى الداللة Fقيمة 

 4.73 2.03 سن  أولن 

2.3 4.40 
 2.20 2.22 سن  ثاني  

 2.42 2.23 سن  ثالث  

 4.72 2.72 فأكثر  اولن ماسترسن  

 مستوى الداللة Fقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي العمر

 4.33 2.03 سن ( 24)أقل من 

0.2 4.42 
 4.23 2.22 سن  ( 24-22)

 4.72 2.42 سن  ( 22-20)

 4.03 2.23 سن  فأكثر ( 20)

 مستوى الداللة Fقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي الدخل الشهري لألسرة

 4.32 2.02 دينار ( 34444) اقل من

0.3 4.442 

 4.23 2.37 دينار ( 34444-33344)

 4.72 2.42 دينار ( 04444-03344)

 4.73 2.22 دينار فأكثر ( 04444)

أن الوســـــط الحســـــابي ألثـــــر اســـــتخدام اإلنترنـــــت علـــــى العالقـــــات ( 0)تبـــــين بيانـــــات الجـــــدول رقـــــم 
ـــغ  ـــد بل ـــذكور ق ـــدى ال ـــة ل ـــداره  2.00االجتماعي ـــاري مق ـــانحراف معي ـــغ 4.33ب ـــانحراف  2.33، فـــي حـــين بل ب

وهـــي ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  32.7( F) لـــدى اإلنـــاث، وقـــد بلغـــت قيمـــة 4.72معيـــاري مقـــداره 
اإلنترنــت أثــرًا أكبــر علــى العالقــات االجتماعيــة لــدى الــذكور منــه علــى ام ممــا يكشــف أن الســتخد 4.442
الوسط الحسابي ألثر استخدام طلبة الكليات اإلنسانية لالنترنت  أنأما حسب نوع الكلية فقد تبين .  اإلناث
لـــدى  2.23بــانحراف معيــاري مقــداره  2.03، فـــي حــين بلــغ 4.77ي مقــداره بــانحراف معيــار  2.43قــد بلــغ 

، ممـــا 4.443وهــي ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  3.3  (F)طلبــة الكليــات العلميـــة، وقـــد بلغـــت قيمــة
 .يكشف أن أثر استخدام اإلنترنت أكبر لدى طلبة الكليات العلمية منه لدى طلبة الكليات اإلنسانية

وفيمــــا يتعلــــق بالمســــتوى الدراســــي، فقــــد كشــــفت الدراســــة عــــن أن الوســــط الحســــابي ألثــــر اســــتخدام 
لـدى طلبـة السـنة األولـى،  4.73بانحراف معياري مقداره  2.03اإلنترنت على العالقات االجتماعية قد بلغ 

لـدى  2.42ي بـانحراف معيـار  2.23لدى طلبة السـنة الثانيـة، وبلـغ  2.20بانحراف معياري  2.22فيما بلغ 
لدى طلبة السـنة اولـى ماسـتر فـأكثر، وقـد  4.72بانحراف معياري  2.72طلبة السنة الثالثة، وانخفض إلى 
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ممـا يـدل علـى أنـه كلمـا ارتفـع المسـتوى  4.40وهي ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  2.3 (F)بلغت قيمة 
 . عالقات االجتماعيةعلى ال وجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيللالدراسي انخفض أثر 

أمـــا علـــى مســـتوى التوزيـــع العمـــري ألفـــراد العينـــة، فقـــد أظهـــرت الدراســـة أن الوســـط الحســـابي ألثـــر 
بــانحراف معيــاري مقــداره  2.03ســنة قــد بلــغ ( 24)اســتخدام اإلنترنــت لــدى الطلبــة الــذين تقــل أعمــارهم عــن 

ســــنة، ( 22-24)أعمــــارهم بــــين لــــدى الطلبــــة الــــذين تتــــراوح  4.23بــــانحراف معيــــاري  2.22، وبلــــغ 4.33
سـنة، ( 20-22)لدى الطلبة الذين تراوح أعمـارهم بـين  4.72بانحراف معياري مقداره  2.42وانخفض إلى 
ســنة فــأكثر، وقــد بلغــت ( 20)لــدى الطلبــة الــذين تبلــغ أعمــارهم  4.03بــانحراف معيــاري  2.23إلــى أن بلــغ 

مما يدل على أنـه كلمـا ازداد العمـر انخفـض  4.442وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.2  (F)قيمة
 .أثر استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية

وفيمـــا يتعلـــق بمســـتوى الـــدخول الشـــهرية ألســـر الطلبـــة، فقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن أن أثـــر اســـتخدام 
ــــغ  ــــاري  2.02اإلنترنــــت قــــد بل لــــدى الطلبــــة الــــذين تقــــل دخــــول أســــرهم الشــــهرية عــــن  4.32بــــانحراف معي

لــدى الطلبــة الــذين تتــراوح دخــول أســرهم  4.23بــانحراف معيــاري مقــداره  2.37دينــار، فيمــا بلــغ ( 34444)
 أسرهملدى الطلبة الذين تتراوح دخول  4.72بانحراف معياري  2.42دينارًا، وبلغ ( 33344–34444)بين 
طلبــة الـــذين لــدى ال 4.73بـــانحراف معيــاري مقــداره  2.22دينــارًا، وانخفــض إلــى ( 03344-04444)بــين 

وهــي ذات داللــة إحصــائية  0.3  (F)دينــاٍر فــأكثر، وقــد بلغــت قيمــة( 04444)تبلــغ دخــول أســرهم الشــهرية 
وجـــود للممـــا يـــدل علـــى أنـــه كلمـــا ارتفـــع الـــدخل الشـــهري ألســـر الطلبـــة انخفـــض أثـــر  4.442عنـــد مســـتوى 

 .على العالقات االجتماعية لديهم االجتماعي في المجتمع اإلفتراضي

الوجـود االجتمـاعي فـي ، يتضـح بـأن األثـر تحليل النتائج السـابقة والـواردة فـي هـذا الجـدولومن 

علــى العالقــات االجتماعيــة لــدى الشــباب الجــامعي مــن أفــراد عينــة الدراســة تــزداد لــدى  المجتمــع اإلفتراضــي

لبـــة، وقـــل الـــذكور ولـــدى طلبـــة الكليـــات العلميـــة، وكـــذلك يـــزداد األثـــر كلمـــا انخفـــض المســـتوى الدراســـي للط

وهذه النتيجـة تنسـجم مـع مـا جـاء فـي نتـائج دراسـة كـروات . العمر، وارتفع الدخل الشهري ألسر أفراد العينة

، ودراســة (xxxvi)(م2440)، ودراســة العصــيمي، (xxxv)(م2442)، ودراســة الكنــدري والقشــعان، (xxxiv)وزمالئــه

لمسـتخدمي تقنيـة اإلنترنـت ، حيث أشـارت إلـى أن التـأثيرات االجتماعيـة والنفسـية (xxxvii)(م2443)اليوسف 

تــزداد خــالل الســنة األولــى والثانيــة، وتــزداد لــدى الفئــات العمريــة الصــغيرة، ولــدى الــذكور أكثــر مــن اإلنــاث، 

الذين يكونون أكثر تأثرًا لتوفر الفرصة األكبر لهم في المجتمع العربي فـي اقتنـاء وتعلُّمهـا واسـتخدامها هـذه 
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ى أن هناك عالقة شبة طردية بين دخل األسرة واستخدام اإلنترنت، إل (xxxviii)ولقد أشار العصيمي.  التقنية

وهـــذا يؤكـــد علـــى أن هنـــاك فروقـــًا فـــي اســـتخدامات التقنيـــة واالســـتفادة منهـــا بـــين الفئـــات، بـــاختالف الـــدخل 

 . االقتصادي، وانعكاس ذلك على باقي مجاالت الحياة االجتماعية

 : الخالصة والتوصيات

على العالقـات  الوجود االجتماعي في المجتمع اإلفتراضيثر أة مدى هدفت هذه الدراسة إلى معرف
طالبًا وطالبـة مـن جامعـة تبسـة للعـام ( 320)االجتماعية لدى الشباب الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من 

، وتمَّ استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات التي تم معالجتها باستخدام برنـامج (م2422/2423)الدراسي 
(SPSS). 

علــى  الوجــود االجتمــاعي فــي المجتمــع اإلفتراضــيثــر أومــن أهــم مــا كشــفت عنــه نتــائج الدراســة أن 
، فــي حــين يتنــاقص هــذا األثــر فــي هاد فــي حالــة اســتخدام الطالــب لالنترنــت بمفــرددالعالقــات االجتماعيــة يــز 
زاد عـدد سـاعات اسـتخدام  نـه كلمـاأاإلنترنت بمشاركة اآلخرين، وكذلك تبين  أمامحال قضاء الطلبة وقتهم 

ــأاإلنترنــت ارتفــع  ن أكثــر أثــر اســتخدام اإلنترنــت علــى العالقــات االجتماعيــة، وأوضــحت النتــائج، كــذلك، ب
ته تــتم داخــل الحــرم ان أكثــر استخـــدامأو  ،اســتخدامات اإلنترنــت مــن قبــل أفــراد العينــة لغايــات علميــة وبحثيــة

بـر علـى العالقـات االجتماعيـة لـدى الـذكور أك نترنـت أثـراً وأظهرت نتائج الدراسة أن السـتخدام اإل ،الجامعي
كبـر لـدى طلبـة الكليـات العلميـة منـه لـدى أن هـذا األثـر أمنه على اإلناث،  أما حسب نوع الكلية فقـد تبـين 

 .طلبة الكليات اإلنسانية

ي في الوجود االجتماعثر أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي لدى الطلبة انخفض أكما بينت الدراسة 
نــه كلمــا أوكــذلك الحــال بالنســبة للتوزيــع العمــري، حيــث  ،علــى العالقــات االجتماعيــة  المجتمــع اإلفتراضــي
 .ثر استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعيةأازداد العمر انخفض 

نـه كلمـا ارتفـع الـدخل أوفيما يتعلق بمستوى الدخول الشهرية ألسر الطلبة، فقد بينت نتـائج الدراسـة 
علـى العالقـات االجتماعيـة  الوجـود االجتمـاعي فـي المجتمـع اإلفتراضـيثـر أالشهري ألسر الطلبة انخفـض 

 .لديهم

يمكننا القول إنَّ استخدام اإلنترنت كوسيلة اتصال متطورة جدًا أصبحت تغطي كافة شرائح  ،وأخيراً 
نَّ هذه التكنولوجيا المادية كان لهـا انعكاسـاتها المعنويـة فـي  قد أضافت إيجابيات كثيرة المجتمع األردني، وا 

 . الجوانب االجتماعية والثقافية على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع، كما أوضحتها نتائج هذه الدراسة

 : التوصيات

 :بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن صياغة التوصيات التالية
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مســتجدات التكنولوجيــا، وخاصــة  ىحــدإأهميــة شــبكة اإلنترنــت باعتبارهــا توعيــة الطلبــة الجــامعيين ب .1
التعليمية منها في الحصول على المعلومات العلمية المتنوعـة، مـن خـالل توزيـع النشـرات العلميـة، 

 . وعقد الندوات واللقاءات
عمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة تعريفية بشـبكة اإلنترنـت لتـدريب الطلبـة الجـامعيين علـى  .2

االستخدام المفيد لها، من خـالل تـدريبهم علـى كيفيـة انتقـاء المعلومـات واختيـار المناسـب منهـا فـي 
 . البحوث والدراسات العلمية، التي تخدم مسيرتهم العلمية

مــن قبــل الجهــة المختصــة داخــل الجامعــة، تــوزع داخــل المختبــرات إصــدار نشــرة إعالميــة إرشــادية  .3
شــبكة اإلنترنــت، توضــح طريقــة اســتخدام اإلنترنــت بالشــكل األنســب،  االحاســوبية التــي تتــوافر فيهــ
 . وتحدد ساعات االستخدام لها

ت أهمية إجراء دراسات مستقبلية شاملة لفئات عمرية متعددة، نظرًا النتشـار اسـتخدام شـبكة اإلنترنـ .4
وتأثيراتهـــا المباشـــرة فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة لألفـــراد، حيـــث ال زالـــت الدراســـات فـــي هـــذا الموضـــوع 
محدودة جدًا، وخاصـة مـن المنظـور االجتمـاعي، للحـد مـن اآلثـار السـلبية لهـذه التقنيـة، واالسـتفادة 

 .يجابية لهامن اآلثار اإل

 .فئات المجتمع تأثرًا بها، وأوجه التأثير إجراء دراسات لتتبع مدى انتشار هذه التقنية، وتحديد أكثر .5
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سؤال الهوية بين النظرية وواقع الثقافة في ظل العولمة من خالل وسائل اإلعالم المرئية العربية 
.والجزائرية  

مرقومة  /د                                                                                      
 :ملخصال             منصور

نتحدث في ظل ( عربية)عن أية هوية محلية : سأحاول في هذه المداخلة اإلجابة عن السؤال الذي مفاده 
نتعرض بنوع من التفصيل إلى كل واقع الثقافة الذي يفرضه النظام العالمي الجديد؟ ومن أجل ذلك سوف 

من الهوية والثقافة والعولمة كمفاهيم وكواقع معاش في ظل الهيمنة العالمية خاصة في جانب اإلعالم 
المرئي، في إطار هذه الظاهرة الكونية االقتصادية والثقافية المتمثلة في التوحد العالمي، والذي تعرفه دول 

لوجي لوسائل اإلعالم واالتصال والمعلوماتية كاألقمار الصناعية العالم حاليا مدعوما بالتطور التكنو 
وقد قمت بتقسيم هذه . واألنترنيت والوسائل السمعية البصرية، وغيرها من وسائل االتصال الحديثة

المحاولة إلى فرعين أساسيين بحيث أتحدث في الفرع األول عن الهوية والثقافة وعالقتها بالظاهرة العالمية 
وسائل اإلعالم المرئية العربية ، بينما سأتحدث في الفرع الثاني عن عالقة ذلك ب(قة؟ وأي تأثير؟أية عال)
 .الجزائريةو 

 :نص المداخلة

 :توطئة

نتحـدث ( عربيـة)عـن أيـة هويـة محليـة : سأحاول في هذه المداخلة اإلجابة عـن السـؤال الـذي مفـاده 
الجديد؟ ومن أجل ذلك سوف نتعرض بنـوع مـن التفصـيل في ظل واقع الثقافة الذي يفرضه النظام العالمي 

إلــى كــل مــن الهويــة والثقافــة والعولمــة كمفــاهيم وكواقــع معــاش فــي ظــل الهيمنــة العالميــة خاصــة فــي جانــب 
اإلعــالم المرئــي، فــي إطــار هــذه الظــاهرة الكونيــة االقتصــادية والثقافيــة المتمثلــة فــي التوحــد العــالمي، والــذي 

يـــا مـــدعوما بـــالتطور التكنولـــوجي لوســـائل اإلعـــالم واالتصـــال والمعلوماتيـــة كاألقمـــار تعرفـــه دول العـــالم حال
وقـد قمـت بتقسـيم . الصناعية واألنترنيت والوسـائل السـمعية البصـرية، وغيرهـا مـن وسـائل االتصـال الحديثـة

لظــاهرة هــذه المحاولــة إلــى فــرعين أساســيين بحيــث أتحــدث فــي الفــرع األول عــن الهويــة والثقافــة وعالقتهــا با
، بينما سأتحدث في الفرع الثاني عن عالقة ذلك بوسائل اإلعـالم المرئيـة (أية عالقة؟ وأي تأثير؟)العالمية 

 .العربية و الجزائرية

 أية عالقة وأي تأثير؟. الثقافة والهوية والعولمة: أوال

شكل تتجاوز المالحظ اليوم لحال الثقافة بشكل عام، يالحظ أن هناك ثقافة عالمية آخذة في الت 
كافة الحدود القومية أو المحلية األخرى، وقد يصف البعض هذه الثقافة العالمية الجديدة بأنها ثقافة 
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. سطحية، أو استهالكية، أو غزو ثقافي، أو مادية، أو غير ذلك من النعوت التي يمكن أن تطلق عليها
هي أن مثل هذه الثقافة تنتشر وتسود  ولكن مهما كان الوصف المعطى فإنه ال ينفي الحقيقة القائمة التي

بذلك قد نشجب مثل هذه الثقافة، وقد نرفضها، ولكن ال '' و. على حساب ثقافات محلية وقومية عديدة
الرفض وال الشجب قادران على وقف زحفها، طالما أننا ال نقدم بديال ثقافيا قادرا على المنافسة في عصر 

هذه العولمة ال تعطي الوقت الكافي للتمحيص . 121''لنصحمتغيرات متسارعة، وليس مجرد الوعظ وا
تطور : مثال. )والتخمين، فهي تتم وتتسع بل وتنتشر بشكل سريع ورهيب وفي كثير من األحيان مفاجئ

 (وسائل االتصال الجماهيري والتواصل االجتماعي

التي نشاهدها في مختلف ( األمركة)أو ( الصراعات)هذه الثقافة العالمية المتشكلة، ليست قاصرة على ''و
وتطرح اآلن وسائل أخرى كما طرحت . 122''المجاالت الحياتية، ولكنها تذهب إلى الجذور المعرفية الثقافية

في السابق قضية الهوائيات المقعرة، ونجد أنفسنا كعالم ثالث، وكمجتمع عربي إسالمي، في صراع يعتمد 
استهالك بجميع )ن الكامل في هذه الثقافة الجديدة إما الذوبا:  على حلين أساسيين أحالهما مر، وهما

تفرض ذلك كله الشركات العالمية التي تمتلك . ،  أو الرفض السلبي دون تقديم البديل اإليجابي(أنواعه
الشركات التي كانت ذات ''و. رؤوس أموالها الدول الكبرى المهيمنة على العالم في ميدان الثقافة واالقتصاد

، تتحول اليوم إلى أخطبوطية دون جنسية، ال وطن لها وال مركز (ت متعددة الجنسيةالشركا)يوم تسمى 
فقد قضت ثورة االتصاالت على أهمية المكان، بحيث أصبح أي مكان هو المكان طالما . مكاني معين

ة على ولقد أثبتت السياقات العالمية والمحلية، أنه ليست لدينا القدر  123.''أنه يحقق أغراض الشركة وأهدافها
لسنا من القوة . التصدي أو البديل، بل ليست لدينا القدرة على المساهمة والمشاركة في الثقافة العالمية

بمكان، لنواجه الدول الكبرى، ولينا أيضا في مقام بعض الدول األخرى كاليابان والصين اللتان تمتلكان 
به في العولمة، فتفرد هاتين الدولتين بثقافتهما من القوة االقتصادية، بل ومن القوة الثقافية أيضا، ما نساهم 

أوال ثم بخلق اقتصاد يواكب االقتصاد العالمي، استطاعتا أن تحافظا على هوياتهما، رغم مشاركتهما 
وتكون العولمة على أساس ذلك إجراء تاريخي واقتصادي . الفعالة والفاعلة في السياق العالمي الجديد

 .وثقافي
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 .7. ص. 2443لحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، بيروت، تركي ا  
122

 .22. ص. المرجع نفسه  
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 .3. ص. نفسه المرجع  
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لغربية، إضافة إلى كونها أيديولوجية بطبيعتها، إلى قهر وسائل النقد والعقالنية في سعت الثقافة ا''لقد 
العالم اإلسالمي، وفي حالتنا استهدفت العقل العربي اإلسالمي محاولة جعله ينسى ماضيه المتفرد 

 . 124''المجيد

 الثقافة واإلعالم المرئي العربيين في ظل العولمة: ثانيا

من وسائل االتصاالت الحديثة والمهمة في نفس الوقت إليصال األخبار، يعتبر اإلعالم المرئي  
، والمحافظة على القيم والعادات والتقاليد لمجتمع معين أو (التثاقف)ونقل المعلومات، وتبادل الثقافات 

دوارد هرمان . لمجموعة اجتماعية أن نظام وسائل االتصال الجماهيرية يمكِّن  ''يقول نعوم تشومسكي وا 
خبارىهم من وأيضا ...نقل األخبار والرموز إلى الجمهور العريض، فوظيفة هذه الوسائل هي تسلية األفراد وا 

إقحام هؤالء األفراد في القيم والمعتقدات ونظم التصرفات الكفيلة إلدماجهم في الهياكل المؤسساتية 
قد أخذت نصيبها في هذا  فمجتمعات العالم العربي كغيرها من المجتمعات األخرى. 125''للمجتمع الواسع

المجال، فأصبحنا نرى القنوات الفضائية المتعددة في جميع أنحاء العالم العربي من أقصاه إلى أدناه، 
وأصبحت هذه المجتمعات تسعى إلى تفعيل دور هذه الوسائل في تثقيف األفراد والجماعات، و إيصال 

وتبعا للثقافة العالمية التي أصبح العالم فيها ( لعولمةا)األخبار، وتنوير الرأي العام في ظل النظام العالمي 
 .عبارة عن قرية صغيرة كما يقال

، يالحظ ما (وما أكثرها)غير أن المتتبع اليوم لوسائل اإلعالم العربية، المرئية منها خاصة  
رب تتعرض له هذه الوسائل من هيمنة أجنبية وغزو واختراق، سواء عن قصد أو عن غير قصد، بعلم الع

القائمين عليها أو دون علمهم، وربما بمشاركاتهم في كثير من األحيان في ترسيخ وترويج هذه الهيمنة، 
بالعمل على طمس الهوية والثقافة العربية واإلسالمية، وذلك بحجة العولمة والتحرر الثقافي، وحرية 

رب الثقافية التي سعت في التصرف والتعبير وما إلى ذلك من المصطلحات المنمقة والمغلفة بسموم الغ
وقت سابق وال تزال تسعى لمزيد من الهيمنة وبسط النفوذ الثقافي الغربي، وسيادة العادات والتقاليد والقيم 

فلم يعد هناك مجال على هذا األساس، للحديث عن . الغربية على حساب نظيراتها العربية اإلسالمية
 .ثقافات وطنية أو عن خصوصيات ثقافية إال نادرا

ولما كانت الثقافة هي مجموعة السمات الخصوصية، الروحانية، والمادية والفكرية والشعورية '' 
، فإننا نالحظ التغييب التام، والتهميش شبه المطلق لدول 126التي تميز مجتمعا أو مجموعة اجتماعية
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 / http:/www.islam-online.net/iol-arabicإبراهيم أبو ربيع، هل من رد إسالمي على العولمة؟، ترجمة عبد هللا جاد،   
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 .30، ص4004والتكنولوجيا والثقافة، يحيى اليحياوي، في العولمة   
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 .1884المؤتمر العالمي للثقافة، مكسيكو : اليونيسكوتعريف   
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يادة والهوية والحق العالم الثالث عامة، والعربية اإلسالمية خاصة، كخصوصية ثقافية مرتبطة بقضايا الس
فتعرضت للتعتيم المقصود، . في التميز واالختالف، وأصبحت ُتعتبر مجتمعات استهالكية ليس إال

واالنتقاص من شأنها، وأصبحت ثقافات دول العالم العربي اإلسالمي، ومعها ثقافات بعض الدول األخرى 
وِّج لها الكثير من وسائل اإلعالم المرئية لقد أصبحت هذه الثقافة التي تر . ''الثقافات المتدنية''تنعت ب 

لكل الشطحات والخرجات العالمية في بعدها السياسي واالجتماعي '' كوكتيل''العربية عبارة عن خليط 
واالقتصادي والثقافي، فلم تعد الثقافة العربية اإلسالمية على هذا األساس، تحتفظ بتلك الروح وتلك 

باقي المجتمعات العالمية، ولم نعد نفرِّق بين ما هو عربي إسالمي الخصوصية التي تميزها عن ثقافات 
 .أصيل ومتجذر، وبين ما هو مستورد دخيل وهجين

إن اعتبارات القوة، متمثلة في شركات اإلعالم واالتصال متعددة الجنسيات، والتي أصبحت بدون  
نتاج الثقافي، سواء تعلق األمر هي التي بدأت إذا، وبعمق، في تحديد اإل''جنسيات كما سبق وأن أشرنا، 

لى حد ما اإلبداع األدبي ونشره ذاعة األفالم والبرامج التلفزيونية، أو التقاط وتوزيع األخبار، وا  . ''بإبداع وا 
بدأت بقوة في كسب مزيد من المساحات الثقافية واالقتصادية على المستوى العالمي بشكل عام والعربي 

يقول جاك ديلكور في هذا . الخصوصية الثقافية العربية اإلسالميةبشكل خاص، فكان ذلك على حساب 
. ''إن الهيمنة الثقافية وفرضها على دول الجنوب إنما هي أحد شروط غزو األسواق وتوزيعها'': الصدد

ومن المفارقات العجيبة أن هذه الهيمنة لم تمس إال الدول المغلوبة على أمرها، أو التي أصبحت تحمل 
هيمنة، بذور القابلية واالستعداد لالستعمار في شكله الجديد كما أشار إليه المفكر مالك بن بذور هذه ال

لقد الحظنا في كثير من المناسبات كيف أن الدول التي تحترم نفسها وتحترم . نبي في مشكالت الحضارة
مة في جانبها شعبها، بل وتحترم ثقافتها أيضا، وتمتلك من المؤهالت ما يمكنها من ذلك، تصدت للعول

فهذه فرنسا، رغم اشتراكها في كثير من الخصائص والعادات والتقاليد مع الغرب، تنادي ب . الثقافي
لدى المنظمة العالمية للتجارة باعتبار أن المسألة  (L’exception culturelle)'' االستثناء الثقافي''

ضع لها السلع والخدمات، بحكم خصوصيتها الثقافية، ال يمكن أن تطبق عليها المعايير والقوانين التي تخ
 .وارتباطها بقضايا الهوية والسيادة والحق في التميز

  :خاتمة

لقد أشار الكثير من العلماء والمثقفين العرب إلى عوامل وعواقب الغزو واالستتباع الثقافي الوخيمة 
إلى التعامل مع مظاهرها التي انجرت وسوف تنجر على عالمنا العربي واإلسالمي، أو على األقل دعوا 

إننا معرضون لغزو '' يقول محمد عابد الجابري في المسألة الثقافية في الوطن العربي . بوعي وتبصر
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الغزو الكاسح الذي يحدث على مستوى عالمي، الغزو الذي تمارسه علينا الدول : ثقافي مضاعف
نى الواسع والمتشعب، اإلعالم الذي يغزو اإلعالم بالمع: االستعمارية التقليدية، أما الوسائل فهي نفسها

العقل والخيال والعاطفة والسلوك، ناشرا قيما وأذواقا وعادات جديدة تهدد الثقافات الوطنية القومية في أهم 
إن تعميم االستهالك أو باألحرى فرض نمط معين من '' ويردف قائال . ''مقوماتها ومكامن خصوصياتها
ذلك هو الهدف من ...الذي تسود فيه السلع الكمالية والوسائل الترفيهية االستهالك على الشعوب، النمط

 .''االختراق الثقافي واالستتباع الحضاري

لقد انتهج الكثير من المثقفين العرب هذا النهج في التعامل مع الظاهرة العالمية الكاسحة، وحذروا من 
واألجنبية، بحكم تمكنها من الوصول إلى كل  خطورة وسائل اإلعالم المرئية منها خاصة، بما فيها العربية

غير أن التحذيرات . بيت وبسهولة تامة، وبحكم سهولة تمرير برامجها عبر اللغة التي يفهما العالم العربي
لم تجد اآلذان الصاغية، ولم تلق الصدى المرجو، اللهم إال من طرف القلة القليلة من أبناء العروبة 

هم وثقافتهم ولغتهم، وذلك ألن مركز القرار، وسلطة الحل والربط ليست بأيدي واإلسالم الغيورين على دين
هؤالء المثقفين، وأن من بيدهم ذلك كله، هم في شغل شاغل عما يدور حولهم، بل قد ُيسهمون في بث 

 .السلع الثقافية المستوردة من الغرب بعلم أو بدون علم

والمسلمين كبير، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم  إن التحدي الذي يواجه المثقفين والعلماء العرب
أكبر، والعمل الذي ينتظرهم شاق وطويل، وليس ذلك ألحد إال للعلماء والمثقفين، فهم حملة العلم، 

 127''فالثقافة هي التي تقف وراء النشاط الحضاري''. والنبراس الذي ينير الطريق
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 .20. ص. تركي الحمد، مرجع سبق ذكره  



 

 

327 

بين الواقعي و االفتراضي عالم تجاوز االفتراضي من نحن الفايسبوك  
 ن المشاركة االفتراضية والمشاركة الواقعيةالشاب الجزائري بي                      

 

                ورقلةجامعة / زقودة عزي. أ                                                              
  تلمسان جامعة / بوزيدي رجاء .أ                                                                  

 الملخص     

قد تكوَّن أفراد الدراسة . تهدف الدراسة الى معرفة أثر المشاركة االفتراضية في حياة الشاب الجزائري     
استخدمت . 2015-2014ثانوي للسنة الدراسية تلميذا من مختلف الشعب المتاحة في الثالث  100من 

لحساب  spss والمالحظة، واستعانت بالبرنامج االحصائي الباحثة لجمع البيانات أداتي االستبيان
التكرارات والنسب المئوية، تبّين من خالل الدراسة اقبال الشاب الجزائري على العالم االفتراضي  من خالل 

 .لثقافتنا العربية واإلسالمية التي تسعى األسرة الى ترسيخها فينا تأّثره وتفضيله لثقافات مخالفة

   L'étude vise à déterminer l'impact de la participation hypothétique dans la vie 
d'un jeune Algérien. Cette étude pratique cible un échantillon de 100 étudiants 
provenant de diverses divisions disponibles dans la troisième année de l'école 
secondaire de 2014 à 2015. Le chercheur a utilisé pour collecter les données 
des deux outils questionnaire et l'observation, et a utilisé le logiciel SPSS 
programme de statistique pour calculer les fréquences et les pourcentages.          

L’étude a révélé que le jeune Algérien consomme l’hypothétique au détriment 
de notre culture arabe et islamique. 

 :نص المداخلة
 :مقدمة

انتصاره وكذلك عن ر عن قد يعبإّن النظام االسري مرتبط بكيان المجتمع وقد يمثل انكساره وتعثره،    
وله أهمية عظمى في ارساء سفن التحدي والمواجهة، فهو الذي يلعب دور الوصي والحافظ لقيمنا  فشله

نما هو فعال نواة تقدمنا  ومعتقداتنا العربية  واإلسالمية على وجه التحديد، وهذا ليس سبيال للتضخيم  وا 
فهي قاعدة لها وسّلما يعبر به المجتمع مكامن  ،رةوازدهار مجتمعنا، كما أن بدايات التربية كانت في األس

والمجتمع إذا لم يقم بتجنيد هذه . الخطر من خالل محاكاة سلوك األبوين كنسق للمراقبة وااللتزام الثقافي
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المؤسسات لن تكون له سلطة على مصيره مستقبال في ظل العالم الذي أصبح قرية كونية ،مدخالت 
 .ذكريُ ولن يكون هناك خير ومخرجات دون سلطان أو رقيب 

 تلعب االسرة دور المراقب ورمز اللتزام الفرد بخصوصيات معينة تميزه عن غيره من افراد المجتمعات    
ّنما هي حقيقة ملموسة، و . االخرى الحديث عن أهمية األسرة ليس مجّرد كالم أو اشباع لنرجسية معينة وا 

هذه االخيرة الذي تريد الغاءها -ظل عصر العولمة  فهي المالذ األول الذي نحاول أن تحتمي به في
وكلمة العولمة، كلمة مشهورة سمع بها العالم والجاهل، الصغير والكبير، أّما أن نعّيها  –وتهميش دورها

وتحدي مخاطرها فذلك أمر بعيد عن مدارك الكثير منَّا، والشك أّن التغيرات  ونعي بضرورة مواجهة
يمر بها عالم اليوم قد أحدث شرخا وشعر بها حتى الطاعن في السن، نجده يرّدد السريعة والمتالحقة التي 

علينا : "ونفس األمر يتردد عند أولياء األمور، ولكن هل تنبَّه أحدهم فقال"هذا الوقت أصعب من وقتنا : "
فاألمر يحتاج إلى توعية وجهود عظيمة، خاصة عندما نشاهد أن الزمن  " بالتغيير والتصدي ؟ 

فتراضي بدأ يحاول اختراق جدار التربية  والمساهمة فيها، هنا تكمن الخطورة الحقيقية وعلى الرغم من اال
أن  كل من رالف أندرسون وكارتز يعتبرا أّن األسرة متغيِّر تابع وكذلك مستقل، وبالتالي فإّنهما يتفقان مع 

لمفروض ما يبرر محافظتها على وهذا من ا 1. "وجهة النظر التي تعتبرها هيكل للتغيير االجتماعي
حيويتها وقدرتها على التصدي، رغم التغيُّر االجتماعي السريع والمخاطر المحاطة بها إال أن الخطورة 

 .تظل مستمرة

 :الدراسات السابقة

فرصه ومخاطره : بدمشق، حول الواقع االفتراضي 2006دراسة قام بها الباحث مطاع بركات سنة    
يقدم الباحث صفات الواقع االفتراضي وخصائص العالقة بين االنسان والحاسوب، فقد حّللت . وتطوره

ادمان، : علقة بهاالنواع المحتلفة من التعود المت: ظواهر سلبية  متنوعة متعلقة بالحاسوب وتقنياته مثل
االدمان على عالقات وصدقات االنترنيت، التعود على العالقات (اعتياد ألعاب الحاسوب، ادمان االنترنيت

  2".)العاطفية االفتراضية واالندفاع القهري لجمع المعلومات

ن بي: بالشارقة، حول الهوية الرقمية بين الشباب 2012دراسة قام بها الباحث الصادق رابح سنة    
 :التمثالت االجتماعية والتمثل الذاتي، تمحورت الدراسة حول النقاط التالية

استعراض بعض التمثالت االجتماعية التي يحملها الكبار حول الهوية الرقمية للشباب وذلك من  .1
 .خالل االحالة الى بعض المضامين الترفيهية واإلعالمية واألكاديمية
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قفها التي تتجلى من خالل سلوكها الرقمي سواء باالعتراف  تناول تمّثل فئة الشباب لذاتها وموا .2
بحق الكبار في تقييم هذا السلوك  أو مقاومة أو رفض هذا التقييم، تببّين كيف أّن تسرب 
التكنولوجيا الرقمية والممارسات المرتبطة بها في الحياة اليومية، يمكن أن يحفز على تبيئتها 

وبالتالي تساهم بشكل تدريجي  في احداث تحوالت اجتماعية  وتوسيع دائرة استخدامها االجتماعي
 .ومعرفية

النظر في اآلثار العامة للفجوة الجيلّية، ذلك أن المرحلة االنتقالية الحالية ذات داللة تاريخية  .3
 3" .كبيرة

، 2014قامت الباحثة زينب مرغاد بدراسة حول االتصال األسري في ظل التكنولوجيا بالجزائر سنة    
ناولت التغيرات االجتماعية في ظل التكنولوجيي، حيث كل ما كان يروى صار اآلن مرئيا بوسائل رقمية ت

حديثة واختفت معه مظاهر الدفء والتالحم ليحل الجفاء محله داخل األسرة، أصبح الفرد داخلها أسيرا 
ألسرة  بل وتعدت حتى لشبكات االنترنيت واالتصاالت الالسلكية، حتى أنها باتت تهدد التواصل داخل ا

 4" .الى العالقات االجتماعية بين االفراد

لقد اهتمت الدراسات السابقة بدراسة المجال االفتراضي، كمجال جديد فرض نفسه واستطاع اختراق    

خصوصياتنا الثقافية واالجتماعية، وأفضى لنا بمشكالت اجتماعية ومظاهر سلبية غّطت مجتمعاتنا 

لذا نحاول من خالل الدراسة الحالية تتبُّع أثر المشاركة االفتراضية في حياة الشاب   .العربية واإلسالمية

الجزائري من خالل قياس مدى تأثره بالمجال االفتراضي وتفضيله على حساب المجال االجتماعي 

 .الواقعي

 :االشكالية

يتفاعل الفرد ويتكيف مع بيئته من خالل الزمن االجتماعي الذي يقضيه مع أفراد أسرته وأصدقاءه،     
هذا المجال الذي يعمد إلى تنميط سلوكياته وتقييمها، فهو أداة التغيير في أي مجتمع محاوال أن يكون 

اجتماعية نابعة من للفرد ويكسبه خبرات   كحلقة للوصل بين الفرد ومجتمعه، ينقل أنماط سلوكية
قيم،معتقدات ،نظم ،عادات ،تقاليد وسلوكيات المجتمع الذي يعيش فيه، إال أنه في المقابل تنوعت اليوم  

نستطيع اعتبارها وال ". مصادر أقوي تحاول حل محل االسرة كي تكون حلقة الوصل بين الفرد والعالم ككل
ت المختلقة الموجودة في المجتمع وانما هي عملية مجرد تمثيل بسيط لكيان من شأنه أن يحل محل الثقافا

  5."أكثر تعقيدا بكثير، تكشف كيف يمكن للعالم أن ُيحدث تنوعا متماسكا يواجه به الترابط العالمي الجديد
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تساهم الي أي مدى :وعلى إثرها ظهر بقوة ما يسمى بالمجال االفتراضي مما توجب طرح التساؤل التالي
 عند الشباب؟المشاركة الواقعية في اضمحالل المشاركة االفتراضية 

 :لإلجابة عن هذا التساؤل وضعنا الفرضيات اآلتية

  اقبال الشاب الجزائري على المشاركة االفتراضية يؤدي الى تسطيح وعي الفرد وبلورة قيم مخالفة
 .لتلك التي تسعى األسرة الى زرعها، وبالتالي انعزاله عن محيطه االجتماعي

 :االجرائيةالمفاهيم 

هي المشاركة التي تعتمد على التبادل المجاني لآلراء واألفكار المختلفة التي تعبر : المشاركة االفتراضية
سيقاس في هذه الدراسة من خالل الساعات المخصصة للفضائيات وشبكة االنترنيت . عن هويات متعددة

 . ومضامينها ومدى اضعافها للزمن القيمي

ي المشاركة االجتماعية التي تحمل قيمة ذاتية او اجتماعية، سيقاس في هذه الدراسة ه: المشاركة الواقعية
 .من خالل الوقت المخصص لألسرة واألصدقاء ومدى تفاعله االجتماعي معهم

في . وهو الفرد الذي يعيش في مرحلة الحيوية والنشاط، قادرا على العطاء ومجاال لالستثمار: شبابال
ا  التلميذ المسجل نظاميا بثانوية بوزيدي المختار، بدائرة صبرة احدى ضواحي مدينة الدراسة الحالية اخترن

 .تلمسان من مختلف الشعب المتاحة في السنة الثالثة ثانوي

 :اإلجراءات المنهجية

 :عينة الدراسة 

صبرة  تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وفق مبدأ الُعشر، من ثانوية بوزيدي المختار بدائرة   
احدى ضواحي مدينة تلمسان بالجزائر، من مختلف الشعب المتاحة في السنة الثالثة ثانوي، حيث بلغ عدد 

 .فردا من الجنسين 100أفراد العينة 

 منهج الدراسة وأداة جمع المعلومات

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حسب ما يتناسب وطبيعة الدراسة ،أما األداة المستخدمة فهي     
 .سؤال 15االستمارة التي تكونت من 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
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من أجل معالجة البيانات المتحصل عليها تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي في العلوم     
 .ساب التكرارات والنسب المئوية للعينة لح  spssاالجتماعية 

 :طريقة العمل

تلميذ ، وذلك لجمع المعلومات الالزمة  100بعد تحضير االستمارة ،تم توزيعها على عينة البحث    
النجاز البحث واإلجابة عن التساؤالت المطروحة، حيث نطلب من أفراد العينة اإلجابة على األسئلة 

 .اسبةلإلجابة المن xبوضع عالمة 

 عرض وتحليل النتائج 

 :قسمنا عرض النتائج الى التالي 

 . خصائص األفراد أوال

 . تفضيل المشاركة االفتراضية على حساب المشاركة الواقعيةالمحور األول : ثانيا

 . المحور الثاني التأثر بتفاصيل ما تعرضه الفضائيات وشبكة االنترنيت:ثالثا

 :خصائص االفراد1-

 الجنس: 

 

 

 

                             

 1-1-الجدول

من الطالب  % 45يوضح لنا توزيع التالميذ إلى فئتين حسب الجنس، حيث أن نسبة ( 1-1)الجدول 
 .االناثطالب يمثلون فئة  53أي  53% يمثلون فئة الذكور في حين   100تلميذ من أصل  45أي 

 السن: 

 % التكرار 

 45 45 ذكور

 53 53 اناث

 100 100 المجموع
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                                                 2-1الجدول 

التالميذ الى فئات حسب  توزيع ( 2-1)يمثل الجدول 
: الفئة الثانية أي %45بلغت نسبة تلميذ، في حين  51: الفئة االولى أي 51%العمر، حيث مثلت نسبة 

 .تالميذ 4:  تمثل الفئة الثالثة أي 4%تلميذ و  45

 تفضيل المشاركة االفتراضية على حساب المشاركة الواقعية:المحور االول-2

 الوقت المخصص للتلفاز: 

 

 

 

 

 

 

  1-2الجدول                               

 الوقت المخصص لشبكة االنترنيت: 

 % التكرار الفئات

15-18 51 51 

19-20 45 45 

21-22 4 4 

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 24 24 ساعة 

 35 35 ساعتين 

 41 41 أكثر

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 20 20 ساعة
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                            2-2الجدول 

من افراد العينة يخصصون أكثر من ساعتين لمشاهدة التلفاز      %41، أن 1-2نرى من خالل الجدول 
أما بالنسبة للجدول . يخصصون ساعة فقط لذلك%24يخصصون ساعتين لمشاهدة التلفاز، و %35و 
 21من افراد العينة يخصصون أكثر من ساعتين لشبكة االنترنيت و  %52نرى من خالله أن  2-2
 .يخصصون ساعة فقط لدلك%20 يخصصون ساعتين لشبكة االنترنيت و%

 الوقت المخصص للعائلة 

 

 

 

 

 

 

 3-2الجدول                               

 الوقت المخصص لألصدقاء 

 21 21 ساعتين

 52 52 أكثر

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 41 41 ساعة

 21 21 ساعتين

 24 24 اكثر

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 51 51 ساعة 

 25 25 ساعتين
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 4-2الجدول                                           

 21%من افراد العينة يخصصون ساعة فقط للعائلة و  %41، أن 3-2نرى من خالل الجدول 
، نرى من خالله أن 4-2أما الجدول .يخصصون أكثر من ساعتين%24يخصصون ساعتين للعائلة و 

يخصصون ساعتين لألصدقاء  %25و من افراد العينة يخصصون ساعة فقط لألصدقاء  51%
 .يخصصون أكثر من ساعتين لذلك%20و

 االشخاص االكثر وثوقا فيهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-2الجدول                               

يثقون في أصدقاء  %   25و من افراد العينة ال يثقون في أي أحد  %35نسبة ، 5-2نجد في الجدول 
 .يثقون في عائلتهم %20يثقون في أصدقاءهم و %24االنترنيت و 

 

 24 24 أكثر

 100 100 المجموع

 % التكرار 

أصدقاء 
 االنترنيت

25 25 

 24 24 االصدقاء

 14 14 العائلة

 35 35 ال أحد

 100 100 المجموع
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 مصارحة االسرة 

 

 

 

 

 

 

 6-2جدول                                 

يفضلون عدم  %16من افراد العينة يفضلون الصمت مع عائالتهم و  %55، 6-2في الجدول نجد 
 . يفضلون المصارحة%09مصارحة االسرة و 

   جود مشاكل تتسبب فيها االنترنيت والتلفازو   

 

 

 

 

 

 5-2الجدول                                

من أفراد العينة تتسبب لهم االنترنيت والقنوات الفضائية  % 56، نجد أن نسبة 5-2من خالل الجدول 
 .ال توجد مشاكل بالنسبة لهم %44في مشاكل مع االسرة ونسبة 

 الوقت المفضل 

 % التكرار 

 09 09 نعم

 16 16 ال

 55 55 الصمت

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 56 56 نعم

 44 44 ال

 100 100 المجموع
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 1-2الجدول                              

من افراد العينة يفضلون الوقت الذي يقضونه مع االنترنيت  %50، نجد أن نسبة 1-2من خالل الجدول 
 .يفضلون العائلة % 30و 

 شعور الفرد أثناء تصفح شبكة االنترنيت والفضائيات. 

 

 

 

 

 

 

 9-2الجدول                             

من أفراد العينة يشعرون بالتطور أتناء  %62نجد أن نسبة  ،9-2من خالل الجدول 
 .يشعرون بالسعادة %16يشعرون باالستقاللية و    %21تصفحهم لشبكة االنترنيت و 

 الفضائيات وشبكة االنترنيتالتأثر بتفاصيل ما تعرضه :المحور الثاني-3
 االشياء االكثر تصفحا في شبكة االنترنيت والفضائيات 

 % التكرار 

 30 30 العائلة

 50 50 االنترنيت

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 21 21 االستقاللية

 62 62 التطور

 16 16 السعادة

 100 100 المجموع

 % التكرار 
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 1-3الجدول                             
من افراد العينة اكثر ما يشاهدون األمور الترفيهية و  % 62نجد أن  ،1-3من خالل الجدول 

 .يشاهدون االمور الدينية  % 01يشاهدون األمور العلمية و  30%
 االيمان بواقعية القصص المعروضة 

 

 

 

 

 

 2-3الجدول                                  

  القصص المعروضةتمني عيش أحداث 

 

 

 

 

 

 01 01 أمور  دينية

 30 30 أمور علمية

 62 62 أمور ترفيهية

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 54 54 نعم

 26 26 ال

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 19 19 نعم

 11 11 ال

 100 100 المجموع
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 3-3الجدول                                          

يؤمنون بواقعية القصص المعروضة على التلفاز  % 54، أن هناك نسبة 3-3نجد من خالل الجدول 
من أفراد العينة يتمنون  % 19، نجد أن نسبة 3-3والجدول . ال يؤمنون بذلك %26واالنترنيت ونسبة 

 .ال يتمنون ذلك %11عيش احداث القصص المعروضة و 

 العالقة مع الجنس االخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4-3الجدول                                        
 

 تأييد التعارف قبل الزواج 

 

 

 

 

 

 5-3الجدول                               

 معيار اختيار الشريك 

 % التكرار 

 34 34 عادية

 55 55 جيدة

تفضيل 
 االبتعاد

11 11 

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 59 59 نعم

 21 21 ال

 100 100 المجموع
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 36-الجدول                                        

  جهة النظر اتجاه األلبسة التي تعرض اليومو 

 

                                    

 

 

 

 

 5-3الجدول                                        

من افراد العينة عالقتهم مع الجنس االخر جيدة  %55، نجد أن نسبة 4-3من خالل الجدول 
، تمثل نسبة  5-3أما الجدول .ممن يفضلون االبتعاد %11عالقة عادية ونسبة  %34ونسبة 

 .ال يؤيدون ذلك %21أفراد العينة الذين يؤيدون التعارف قبل الزواج ونسبة من  %59

 % التكرار 

المستوى 
 التعليمي

22 22 

 45 45 العمل

 14 14 الجمال

 19 19 االخالق

 100 100 المجموع

 % التكرار 

 65 65 عادية

 13 13 محتشمة

 22 22 عارية

 100 100 المجموع
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يعتبرون أحسن معيار الختيار الزوج هو العمل  %45، نجد أن نسبة 6-3أما بالنسبة للجدول 
    يفضلون الدين واألخالق كمعيار ونسبة   %19يختارون المستوى التعليمي ونسبة%22 ونسبة 
من افراد العينة أن  %65،ترى نسبة 5-3أما الجدول . يار لذلكيفضلون الجمال كمع14%

 .تراها محتشمة %13تراها عارية ونسبة  %22االلبسة المعروضة عادية ونسبة 

 مناقشة النتائج

لقد قسمنا عرض النتائج الى محورين حسب الفرضية الموجودة لدينا، أظهرت النتائج  أّن هناك     
ظهر ذلك من خالل حجم الوقت المخصص للتلفاز واالنترنيت الذي يفوق  االفتراضي،تفضيل للمجال 

الوقت المخصص للعائلة واألصدقاء، كما أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بينهم بحيث أن زيادة حجم 
هذا . الوقت المخصص للتلفاز واإلنترنيت، يقابله تقليص في حجم الوقت المخصص للعائلة واألصدقاء

نه اضعاف الزمن القيمي، ألّن الفرد حين ُيقبل على المشاركة االفتراضية ينعزل عن محيطه من شأ
 .االجتماعي، تقل نسبة االشخاص القربين منه وتتقلص مساحة  المصارحة مع االسرة بدرجة كبيرة

غلبية كل هذا له عالقة بالمشاكل التي تتسبب فيها االنترنيت ومشاهدة التلفاز التي تمثلت حسب أ    
قد يساهم في اتساع الفجوة بين أفراد العائلة بسبب الصراعات الدائمة المبحوثين في المعاتبة، هذا األمر 

التي تؤدي إلى العنف واالنفصال والتفكك، كّلها مشاكل تنبع من المادية التي ُترّوج لها التكنولوجية عن 
تفضيل الوقت المقضي مع االنترنيت بنسبة  طريق اإلنترنيت والفضائيات المختلفة، وتجعلهم يلجئون الى

لقد لمسنا هروبا واضحا للشاب الجزائري . ألنه مسلي وال التزام فيه–اتضحت في عرض النتائج -عالية 
من المجال الواقعي بسبب القيود الُهوياتية التي تفرضها األسرة، هذه القيود هي التي تجعله ُيقبل على 

 . صا لألدوار التي ُحرم منها داخل األسرة، ومنتميا لثقافات مغايرةالعالم االفتراضي المفتوح متقم

توافقا مع الدراسة الحالية، نجد واقع المسح العلمي للدراسات االجتماعية خاصة ثقافة الصورة هي     
المتربعة على عرش الفكر االجتماعي وأصبحت الفضائيات المختلفة والحاسوب لها داللة قوية على عقلية 

لمة على البشرية جمعاء، فهذا القرن الواحد والعشرين هو قرن هيمنة العو . اإلنسان في العصر الحديث
فالعولمة يعدها أصحابها أداة جديدة للمعرفة، بارعة في نشر أفكارها وقيمها، لها وسائلها وعناصرها 
وأدواتها، القنوات الفضائية واإللكترونيات والحواسيب واالنترنيت ووسائل االتصال الجديدة ومختلف 

ما ينتجه العالم سنويا من أفالم مطبوعات ومواد  إذ حسب دراسة أعّدتها جامعة بيركلي فإنّ ... "العلوم
ميغا بايت لكل شخص  250مليون جيجا بايت أي ما يعادل  5.1بصرية والكترونية يبلغ ما يعادل 

 6."أمتار من الكتب لكل رجل وامرأة وطفل على سطح هذا الكوكب 10،ويساوي ذلك كومة ارتفاعها 
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فضائية أضف اليها عشرات المدونات  960:ب  2010ة عام يحدد عدد الفضائيات العربية حتى بداي   
، هذا الكم الهائل 5. "والصحف االلكترونية والصحف المطبوعة وعلى الرغم من الضغط عليها لم تقل

الذي يمثل الجزء المادي من حياتنا اليومية حين يتسبب في انعزال الفرد عن أسرته ومحيطه االجتماعي، 
ن الروح والمادة وليس المادة فقط، فكيف سيخدمه ؟؟ كيف سيعطيه الحياة وهو واإلنسان بطبيعته مركب م

نما سيكون تأثير سلبي مادي ال روح فيه يساهم في إدابة الزمن القيمي  .ال يمتلكها، وا 
لقد أظهرت النتائج أن أغلبيتهم يشعرون بالتطور وآخرين باالستقاللية والسعادة أثناء تصفحهم لشبكة 

ا يؤكد التأثير السلبي للعالم االفتراضي الذي استطاعت عزل الفرد عن الزمن القيمي وأدمجه االنترنيت، مم
لقد أظهرت النتائج صدق الفرضية أن التأثر بتفاصيل ما ُيعرض من شأنه تسطيح . في الزمن المادي

ن الهوية وعي الفرد من جهة وكذلك زرع قيم مخالفة للقيم التي تسعى األسرة الى زرعها والتي تعبر ع
 . التقافية واإلسالمية من جهة أخرى

تبسين أن أكثر ما يشاهده أفراد العينة أمور ترفيهية حسب ما ظهر في النتائج، وكما نعلم أن هذه    
األمور تمتلك عناصر التشويق والتسلية والجذب، وان كان يراها معظم الناس كمأل للفراغ فهي في الحقيقة 

فالترفية النظيف قد ولَّى زمانه وتمَّ إضعافه من قبل التلفزيون، ليحل محله ترفيه نمطي "معبأة ايدولوجيا، 
لواقعية الواقع ويسعى بشكل منهجي ومدروس ومتعمد لتقديم صورة زائفة عن الواقع، ومخاطبة الغرائز 

  1."غير المتطورة عند المشاهد، وذلك بقصد تسطيح وعي هذا المشاهد وتضليله وتخديره
نتائج الدراسة الحالية، وجدنا أن هناك نسب عالية من أفراد العينة تؤمن بواقعية األحداث حسب 

المعروضة بل وتتمنى عيش أحداثها  ووجدنا عالقة ارتباطية عكسية، فكلما زاد التأثر باألمور الترفيهية، 
وهي كما ذكرنا  - كلما قلت نسبة قدرة التمييز بين الحقيقي والزائف، وحين نجد نسب عالية تبين ذلك

نستطيع التأكيد  -سابقا أن أغلبية أفراد العينة تؤمن بواقعية األحداث المعروضة بل وتتمنى عيش أحداثها 
 .بأن التأثر بتفاصيل ما تعرضة شبكة االنترنيت والفضائيات من شأنه تسطيح وعي الفرد

خصوص تكّرس نمط حياة معين، يقوم إّن الممارسة اإلعالمية الغربية عموما واألمريكية على وجه ال"   
وهذا بالسيطرة على اإلدراك ( أو شكلنته)على مبدأين كما أشار إليه الجابري أولهما تسطيح الوعي 

ونفس الشيء أشار اليه الدكتور عبد الرحمن عزي،حيث يجري مزج  9."وثانيهما تكريس نمط االستهالك
. ُيسطسح الوعي وكذلك تُنمى النزعة االستهالكية بين الحقيقي والرمزي بحيث يصعب التمييز وبالتالي

وتسطيح وعي الفرد يظهر كذلك من خالل االعجاب بنجوم الزمن االعالمي وقد أكد ذلك الدكتور عبد 
الرحمن عزي، لقد حاولنا بحث ذلك من خالل سؤال مفتوح وكان معظم أفراد العينة قد أبدو اعجابهم 

 . وغابت الشخصيات الدينية عن ساحة االعجاب... مقدمي برامج بشخصيات اعالمية، فنانين، رياضيين،
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أّن األسرة في غاية " جليجان"تسعى االسرة الى زرع قيم معينة تعبر عن خصوصية معينة، حيث ترى     
األهمية في سبيل المحافظة على شعور األفراد بآدميتهم لتوفر لهم الرعاية والحب والتغذية وتحدث ما 

ار الهوية االنسانية وتنمية أفضل القدرات، فالطفولة التي تنشأ على الحب والرعاية تخلق يسمى بتوسيع إط
لدى األطفال شعورا بالمشاركة الوجدانية، وبدون ذلك يفتقدون قدرتهم على اكتساب هويتهم االنسانية كأفراد 

  10. "في المجتمع

منذ بداية التسعينيات، ال ية والثقافة الوطنية مفاهيم الهوية الوطن  stuart hallلقد شرح عالم االجتماع"   
نما هي انتاج اديولوجي، يهدف الى استيعاب مختلف الفروق  سواء -يجب اعتبارها مجرد قاعدة أساسية وا 

لكن في   11."التي تكّون الدولة وتمثلها ككيان متجانس-المتعلقة بالطبقة ،الجنس ،اللغة ،الدين ،واإلقليم 
يرى أنها النموذج "''  بيار بورديو''حسب ''العصر الحالي تقف ضد هذا التيار و المقابل نجد مستجدات

عالم ،تؤسس مجتمع تتعمم فيه الخصوصيات إلنشاء ضمني ،نموذج الإلمبريالية  االكثر اكتماال
وهو ما يسمى بمبدأ االنسانية المشتركة فهو "رأس تلك المستجدات، ثورة المعلومات  وعلى    12."عالمي
نما يتجه االع داد الشامل والمشترك باالختالفات الثقافية ال ُيعنى ببلد هذا أو ذاك وال بمدينة دون األخرى وا 

 13."نحو دعم نموذج غربي يضم فيه كل البشرية

في ظل االسرة التي تسعى الى الخصوصية كي تحافظ على قيمها، نجد ثورة المعلومات تهدف الى       
لغاء الحدود خا صة الثقافية منها، ومن نتائج ذلك اضعاف الحساسية من الممنوعات الثقافية االشتراك وا 

حسب ما أكده الدكتور عبد الرحمن عزي وقد أكدت ذلك الدراسة الحالية، بحيث وجدنا أن معظم أفراد 
العينة عالقتها بالجنس االخر عالقة جيدة، كما أن أغلبية أفراد العينة يؤيدون التعارف قبل الزواج 

يير اختيارهم لشريك الحياة النسبة االعلى منها كانت للجوانب المادية كالعمل والمستوى التعليمي، ومعا
 . بينما معيار االختيار المتعلق بالجوانب القيمية كالدين واألخالق حصلت على أقل نسبة من أفراد العينة

مدى ال يدع أمام الشعوب المنعزلة يؤكد برهان غليون أّن التطور الهائل لوسائل اإلعالم العالمية ال"    
سابقا أيَّة فرصة للصمود أمام تدفق تيارات الرموز والصور واألفكار والقيم العصرية أو الغربية، وهو 

الخاصة بالثقافات  يسّبب بذلك حتما تفكيك الثقافات المحلية، وتفتت الثقافات القومية، وانهيار لوائح القيم
كذلك نجد هذا يتجسد من خالل نتائج الدراسة الحالية التي وجدت أن أغلبية أفراد العينة    14" .التقليدية

ترى أن األلبسة المعروضة عادية، ونسبة أخرى تراها محتشمة، نجد معظم الدراسات قد سلطت الضوء 
ف معينة، على اشكالية العري ومدى الترويج له حتى أصبح العري يستخدم كأداة للتعبير عن أراء ومواق

فالعولمة اليوم ضّمت الجسد اإلنساني خصوصا جسد المرأة، ضمن محتوياتها األخرى من الماديات "
ونجحت في تسليع اإلنسان وتنميطه، فأصبح العري ارتقاء كما كانت ترى بعض الفلسفات القديمة من أّن 

العري كان أوال هو طريق التخّلص مما يستر الجسد هو نفسه التخلص من الدنيا وبراثنها الممقوتة، ف
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وهذا ليس  15"الخالص ببالغة الصورة في عصر العولمة يحكي قصتين قصة عري الجسد وعري الثقافة 
نما ترويج للعنف ،إلى كسر الحياء وقتله، إلى أن تتفكك القيم واإليمان  ترويج نحو ثقافة العري فقط وا 

حتى عادات الّلباس بدأت تسير بخطى متسارعة . قافيباألسرة وسلطتها التربوية، الى أن يغّيب االلتزام الث
ومتناغمة مع الّلباس الغربي العالمي واستطاعت التأثير على مالمح الحجاب والجلباب الشرعي، وذلك ما 

أن ما تحمله : "أكدته إحدى الباحثات متحدثة عن المالبس التي تروج لها المسلسالت التركية مؤكدة 
لجة تمثل رسائل قد تؤدي إلى صدام مع الموروث الثقافي العربي وقد تساهم في المسلسالت التركية المد ب

اكساب الشبان والشابات سلوكيات ال تنسجم مع العادات والتقاليد االجتماعية المتعارف عليها، وتحذر 
  16".الكاتبة من احتمال أن تشغل مضامين هذا المسلسالت االجنبية حيزا مهما في تشكيل ثقافتنا مستقبال 

إّن اإلنسان عندما يفقد ويفتقر للقيم والمعايير التي تكون بالضرورة ملزمة للجميع فانه يعيش في سقف    
يعاني من خالله، تسوده فوضى تلك المعايير ألن حساسيته من الممنوعات الثقافية قد تالشت، وحلت 

 .معايير وقيم مخالفة لتلك التي سعى محيطه االجتماعي الى زرعها

 : ــــــــــةخاتم

ان المجال االفتراضي مجاال واسعا سنغوص فيه يوما بعد يوم وال مفر منه، لذا علينا أن 
نسلك سبل التفاعل االيجابي الخالَّق كي ترسى دعائمه وـآلياته لصالح ثقافتنا وتساعدنا على أن نسهم في 

علينا إذا . ه المدّمر لجوهر اإلنسانتوجيه تداعياته إلى ما فيه خدمة للبشرية، مخففين من سلبياته وطغيان
مواجهته بمشاركات مدروسة نابعة من خصوصياتنا الثقافية على غرار الغرب الذي ضيَّع هويته وأضحت 
هوية مادية جافة ال حدود لها، ولن يكون الندماجنا في هذا المجال معنى إال اذا اقترن بقيمنا الذاتية 

تي ستمّكننا من حماية هويتنا من االضمحالل في ظل المشاركة واالجتماعية،ألنها الطريقة المثلى ال
 .االفتراضية
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العالم خالل العقدين الماضيين، حيث استطاعت يعد اإلنترنت أحدث التقنيات االتصالية التي عرفها    
الشبكة بما تمتلكه من سمات اتصالية وتقنية متميزة أن تقلب المفاهيم المكانية و الزمانية لإلنتاج 
والتطبيقات اإلعالمية في العالم، سمحت من خاللها لمستخدميها اإلختيار بحرية ما يريدون من خدمات 

تبر شبكات التواصل االجتماعي أهم التطبيقات التي أحدثت ثورة في اتصالية تتالءم وحاجاتهم، و تع
العالم، حيث تعرف هذه الشبكات إقباال منقطع النظير من كل أصقاع العالم ومن طرف كل الفئات 
العمرية، وصاحبت شبكات التواصل اإلجتماعية مفاهيم جديدة لعل أبرزها الهوية اإللكترونية ، هذه 

من جميع العوامل والمفردات التي تعبر عن وجود الفرد في فضاء اإلنترنت كالبريد األخيرة التي تتشكل 
إحصائيات شبكة  اإللكتروني، المدونة و حساب الفايسبوك، هذا األخير يلقى رواجا في الجزائر فحسب

التي تم نشرها على موقع  2012الفايسبوك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 
SocialBakers  فقد تخطى عدد مستخدميه أربعة ماليين أغلبيتهم من فئة الشباب الذين وجدوا فيه

حرية في بناء معالم عالمهم االفتراضي الموازي لعالمهم الحقيقي، عالم يتسم باّلحدود ، عالم ينادي بحرية 
، عالم يعطي التعبير، عالم جامع لكل األجناس و اللغات و األفكار، عالم ال يعترف بالحدود الجغرافية

الفرصة لمستخدمه في أن يرسم صورته لآلخرين كما يريدها، عالم وجده الشباب فرصة لهم للتعبير عن 
 ...حتى طموحاتهمو شخصيتهم أفكارهم، أحالمهم 

غير أنه و في مقابل كل هذه الجماليات اإلفتراضية تنعدم كل أشكال الرقابة و التوجيه و الحذر ما يجعله 
من هنا ... تلفة و النتماءات متعددة و لصراعات متداخلة و ألوهام المنتهية فرصة لطروحات مخ

 :سنحاول اإلجابة في مقاربة تحليلية و انطالقا من واقع معطى على التساؤل لتالي
لدى  النتماءامتأزمة التواجد و ..التوجه ترابيةاغ..هل يمكن الحديث عن هوية إفتراضية متعددة األبعاد 

 .مستخدمي الفايس بوك من الشباب الجامعي

 

abstract 

The Internet is the latest technology of communication known to the world during the past two 

decades, where the managed network, including holdings of the features of communication and 

technology distinct that the volatility of the concepts of spatial and temporal production and media 

applications in the world, has allowed through which users to choose freely what they want from 

the services of communication adapted to their needs, and are considered social networks the most 

important applications that have revolutionized the world, where it is known these networks 

demand unrivaled from all parts of the world and by all age groups, and accompanied the social 

networking new concepts, most notably electronic identity, the latter of which is composed of all 

the factors and vocabulary that expresses and individual existence in cyberspace such as email, blog 

and account Facebook, the latter has caught on in Algeria only network statistics Facebook in the 
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Middle East and North Africa in 2012, which has been posted on the site SocialBakers has exceeded 

the number of users to four million the majority of young people who have found it freedom in 

building landmarks of their world default parallel to the real world, a world characterized that has 

no boundaries, world calls freedom of expression, a world collector all races, languages and ideas, 

the world does not recognize geographical borders, the world gives the opportunity for the 

employer in that paints his picture to others as he wants, world and grandfather of youth an 

opportunity for them to express their thoughts about their personality, their dreams and aspiration 

In contrast, however, lacking all forms of censorship him what makes him an opportunity to 

different proposals and multiple affiliations from here we will try to answer in the analytical 

approach and the basis of the reality of the question given to the following:  

 Can you talk about the identity of multiple Virtual presence and affiliation with the users of 

Facebook from university youth ..? 

 :نص المداخلة

 قدمةم

يعيش الشباب في مجتمعاتنا النامية انفتاحا معرفيا متناميا و ثورة تكنولوجية عارمة تروج لها أدوات 
فائدة تعز بسواها من الدعاية المنتشرة حول العالم بما يخدم أهداف مرّوجيها من جهة و بما تحققه من 

و إزاء هذا التسارع المعرفي و النقلة الحضارية المعلوماتية و اإلنفتاح الالمحدود على العالم . جهة أخرى 
بثقافاته و عاداته و تقاليده أصبح من العسير على مجتمعات محافظة كمجتمعاتنا ضبط مدخالت و 

 (1)..نت أكثر قابلية للتطبيق قبل هذا العصرمخرجات جيل من الشباب تربى على غياب الرقابة التي كا

لوصف األماكن التي يقطنها الناس في بيئات بوساطة  ” العالم االفتراضي“ستخدم عادة مصطلح ي
الكمبيوتر والتي من الممكن أن تتفاعل مع األشياء واآلخرين عبر النص والصوت والحركة أو صور 

 Neuromancerر من روايات الخيال األدبي مثل رواية ويمكن االطالع على أصولها في كثي. الكمبيوتر
رواياتهم فكرة التركيز على تعزيز التواصل  من يحملون بأفالمهم ومفضال عن الكثير  ،”وليام جيبسون“لـ 

يحدث هذا التفاعل في . أن يتحقق عن طريق التكنولوجيا الرقمية االجتماعي بين الناس والذي يمكن 
ف لتمثيل هوية الذي يصف األداة التي توظّ  و’ avatar‘ ق صورة رمزية كثير من األحيان عن طري

 .الشخصية في العالم الحقيقي المستخدم، بغض النظر إذا ما كانت هذه الهوية لديها أي تشابه و

حقيقية، لكنها قد  لعالقات واقعية و فتراضيةاوالحقيقة أّن المواقع االلكترونية بقدر ما توفره من فرص 
بعض العقبات الثقافية التي تنشأ من اختالف العالقة االفتراضية عن العالقة الحقيقية، فالعالقة بين تواجه 

بالتالي فهي تفتقد أيضًا نقل التأثير  شخصين على اإلنترنت قد ال توفر تعريفًا بالشخص وجهًا لوجه و
ولكن حتى هذه .. اقعيالكيميائي للشخصيات التي قد تنسجم أو تختلف بناء على اللقاء الشخصي الو 
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التي قد تنتقل بالحوار ( ويب كام)المشكالت أصبح لها اليوم حلول توفرها كاميرات أجهزة الحاسوب اآللي 
 .بين األطراف المعنية من منطقة الدردشة النصية إلى الحوار بالصوت والصورة

عن مدى التوافق أو االختالف  كما أّن هذه العالقات، وكل العالقات االفتراضية في الحقيقة، تفرض سؤاالً 
بمعنى هل يكون . بين الشخصية االفتراضية على اإلنترنت مقابل الشخصية الواقعية في الواقع الحقيقي

بالطريقة التي يكتب بها أو االسم الذي يقدم نفسه به، وما يتيحه من معلومات " االفتراضي"الشخص 
 ية؟ شخصيته يعبر عن هوية حقيقية تماثل شخصيته الواقع

 :فتراضيبين المعنى الواقعي و اآلخر اإل...الشخصية االفتراضية -أوال 
سلوكه وانتماءه  صفاته و اسمه و الشخص شكله وتعّرف أن الهوية الفردية  إلى أحد الباحثينأشار 

ص الشخصيات ظهور المجتمعات االفتراضية ظهرت مشكالت تقمّ  المرجعي، لكن مع انتشار االنترنت و
بالتالي فإن الشخصية االفتراضية و ...الدور االجتماعي الذكورة و األنوثة و فتراضية من حيث السن واإل

عملية االتصال بين  تممها الفرد الطبيعي لآلخرين عبر االنترنت، فتهي السمات والمواصفات التي يقدّ 
 (2) .األشخاص اآلخرين الشخصية االفتراضية و الشخص العادي و: هي ليس طرفين و ثالثة أطراف و

ممارسة تفاعل اجتماعي مع كم هائل من الناس أكبر  فتراضيةاالمن خالل الشخصية  يستطيع اإلنسان و
بكثير من ذلك الذي يمارسه على أرض الواقع بحكم سهولة التواصل عبر اإلنترنت، هذا النوع من التفاعل 

صداقات مع أي  ن عالقات وثقافية وأن يكوّ جعل من الممكن لإلنسان أن يتجاوز حدوده الجغرافية وال
ن اإلنسان كذلك من تجاوز الكثير من المعوقات النفسية مكّ  شخص في العالم مرتبط بشبكة المعلومات، و

 ...قه في الحياة الواقعية عن إبداء رأيه بأريحيةالسياسية التي تعوّ  و جتماعيةاال و

 فتراضية خلقت فروقا بين شخصية اإلنسان الحقيقية والحياة اال هذه الفروقات بين الحياة الواقعية و
 في الغالب أكثر شفافية و فتراضية أنها وأحد أهم المالحظات على الشخصية اإل. شخصيته االفتراضية

نترنت تبعاته االجتماعية أقل من التعبير جرأة في التعبير عن آرائها ألن التعبير عن الرأي على األ
الناس وخصوصًا في المجتمعات التي لم تتعود على تقبل االختالف الفكري المباشر عن اآلراء أمام 

وتعدد اآلراء، وكذلك تتميز الشخصية االفتراضية في الغالب بأنها أكثر ميال لإلبداع بسبب تجاوزها لرهبة 
ية إن الحياة االفتراضية ستلعب دورا مهما في تغيير سيكولوجية الفرد وسيكولوج. التقييم وقيود التحفظ
 ...التفاعل االجتماعي

 وخصوصا الشخص، على يطرأ الذي الذهني التغير هو الصدد هذا في إليه نلتفت أن يمكننا ما أول إن
 يبدو ما كثيرا فهو الحديثة، التكنولوجية الوسائط باستخدام يقوم حينما االجتماعي، االتصال مجال في
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 عبر اآلخر مع االفتراضي التعامل ألن الواقعي، المجتمع في يمثله الذي الواقعي الشخص عن مختلفا
 قادرا ويجعله المباشرة، المواجهة قيود من التحرر من مميزا لونا للفرد يتيح ما غالبا االفتراضية الشبكة
 لقيود خضوعه بعدم إحساسه إلى إضافة وضوحا، أكثر بشكل أحيانا المختلفة آرائه عن التعبير على
 األحيان من الكثير في يجعله مما الغير، مع المباشرة اللقاءات في عليها المتعارف االجتماعية اللباقة
 .آرائه عن التعبير في حدة أكثر

 افتراضية، كشخصية مختلفا كان مهما الحقيقي بشخصه الخاصة االعتبارات من العديد يضع الفرد ولكن
 شيوع ظاهرة اليوم، نعايشه لما سابقة فترة في وخصوصا االفتراضية، الشبكة على تظهر ولذلك

 بحرية شخصياتهم عن التعبير يمكنهم لكي الشبكة، هذه مستخدمو يختلقها التي االفتراضية الشخصيات
 يجد بحيث المختلفة، االعتيادية المجتمع قيود من أو خوف أو رقيب دون من ذلك كل و كاملة، و تامة

 الخاصة االفتراضية الشخصية باختيار اإلنترنيت، شبكة على يرغب ما ويفعل يشاء ما يقول لكي الفرصة
 ... العادية حياته في الشخص يستخدمها قد التي اللغة عن تماما مختلفة لغة و خاصة هوية ولها به،

 الشخص بها ريعبّ  اعتبارية بأسماء شخصيات الحوار منتديات مواقع على مثال سنجد المثال، سبيل على
 نفسه يسمي كأن المسلك، من نوعا أو وصفا تكون قد و نفسه، بها فيعرّ  أن يحبّ  نةمعيّ  شخصية عن
 يخشى أن دون من يشاء ما يقول لكي االختيارات، آالف من ذلك شابه ما أو ،"المتهور" أو" الزمان حكيم"

 .الحقيقية لشخصيته االجتماعي النقد
 حرية أي الحرية، فكرة الختبار محاولة منه، جانب في يتضمن سوف االفتراضي السلوك هذا مثل إن و

 و موقع أي إلى يدخل نأ و نقديا، الشيء هذا كان مهما شيء، أي يقول أن في ذلك و نفسه، الشخص
 وبال جنسية أو سياسية أو دينية مواضيع تتناول حساسة،كأن التعليقات هذه كانت مهما فيه، التعليق
 نقاشات القت التي و الحرة، اإلرادة لمفهوم بالتأكيد يحيل أيضا السلوك هذا مثل و.. .رقيب أي من خوف
 ...البشري الفكر تاريخ مدى على و والفكر، السياسة في واسعة و كثيرة

 األكثر و اآلخرين مع تواصال األقل األفراد أن" جرين"و" ماكينا"و" بارج" أمثال الباحثين من العديد يرى
 الواقع في صداقات تكوين في صعوبة يجدون الذين و لوجه وجها آرائهم عن التعبير في خجال

 اتصالي، كوسيط االنترنت استخدامهم منذ االجتماعية عالقاتهم في ملموسا تقدما قواحقّ  ،(نطوائييناإل)
 الشخصي االتصال أن هؤالء يجد بالتالي و لوجه، وجها اآلخرين أمام التحدث من خجلهم إلى يرجع وهذا
 و لديهم، االنطوائية سمة يالئم بديل عن يبحثون حيث يتوقعونه، الذي االجتماعي اإلشباع لهم يحقق ال
 .االنترنت هو البديل هذا
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 عبر" الغرباء مع للتحدث ميال أكثر يكونون الواقع في أصدقاء لديهم ليس الذين و المنعزلين األفراد نإ
  (4)..معهم جديدة صداقات تكوين أجل من" االنترنت

 :نظرية إفتراضية إسقاطات– ثانيا

 أو االجتماعية الشخصية أن إلى الدراسات من العديد نتائج على ابناء آخرين و" كروت" من كل أشار لقد
 العالم و باألفراد اتصاال و انفتاحا يزدادون اتصالي كوسيط االنترنت يستخدمون عندما" المنفتحين"

 .Rich Gets Richer مصطلح عليه يطلق ما هذا و اجتماعية، أكثر يصبحون و الخارجي

نموذجا يحدد أنماط  Joseph Luft, Harry Lngham" هاري لتجهام"و" جوزيف الفت"كما طور كل من 
يطلق عليه  قام الباحثون بتطبيقه على االنترنت كوسيط اتصالي بعد ذلك، و شخصية المبحوث، و

 :يوضحه الجدول اآلتي مثلما " نموذج مقارنة الذات"

 Blindـ أعمى  Open 2ـ مفتوح  1

شخصية غير واثقة من نفسها، خجولة، تعرف اآلخرين لكن اآلخرين  شخصية مفهومة لنفسها ولآلخرين
 .ال يعرفونها جيدا

 Dark, Unknown" غير معروف"ـ مظلم  Closed 6ـ مغلق  3

 .يعرفها اآلخرونشخصية تخفى جوانب كثيرة عنها عن اآلخرين وال  .شخصية ال تفضل النقاش مع اآلخرين وال يعرفها اآلخرون

 نموذج مقارنة الذات"يوضح  1جدول رقم 

 :من طرف إحدى الباحثات فتوصلت إلىعلى االنترنت كوسيط اتصالي و قد تم تطبيق هذا النموذج 

تهتم برد فعل اآلخرين دائما، ولذلك تميل إلى استخدام أدوات التواصل :Openـ الشخصية المنفتحة  1
 .صدى فوريعبر االنترنت تحقق وجود رجع 

الهدف األساسي الستخدامها االنترنت للتواصل مع اآلخرين من أجل :Blindـ الشخصية العمياء  2
 .إخفاء خجلها، وعدم قدرتها على مواجهة اآلخرين

تفضل استخدام البريد االلكتروني واألدوات االتصالية التي ال تحقق :  Closed:الشخصية المنغلقة ـ  3
 .رجع الصدى الفوري
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غالبا ما تغير هويتها أو تخفيها عندما : Dark, unknownغير المعروفة / الشخصية المظلمة ـ 4
 (4) .تستخدم االنترنت للتواصل مع اآلخرين

في " نوتان. ج"ويمكن تفسير الشخصية من هذا المنظور االتصالي، وهذا ما أكده السيكولوجي المعاصر 
تفسير طبيعة الشخصية اإلنسانية حيث يقرر أن علماء الشخصية في  السلوك و دراسة له عن الوعي و

 االستعدادات و تجاهات واإل النفس، كقاعدة عامة، يفهمون الشخصية على أنها تنظيم داخلي للسمات و
تتمثل في تلك زة ظيم الداخلي فأبرز معالمها المميّ ، حقيقة، الشخصية هي ذلك التن..االتساقات السلوكية
التعرض له تكون متضمنة في تكوينها الشخصي طريقة للوجود والسلوك  إلى العالم والحقيقة بأن النظرة 

 .ن ضروري للشخصيةفي عالم يوجد بالنسبة للذات، فالنظرة إلى العالم أو الموقف الحياتي مكوّ 

 -العالم أو إن شئنا هي وحدة اتصال األنا -األساسية للشخصية هي وحدة األنا بهذا المعنى تكون البنية 
من اتصالهما  العالم و-في الحقيقة أن الشخصية تتألف من أنماط مختلفة من عالقات األنا العالم ، و

الوظيفي، تلك العالقات الالزمة لتوظيف الشخصية ليس على مستوى التفاعل البيوكيميائي بين الكائن 
 . العالم-األنا الوجدانية بين لكن أيضا على مستوى العالقات المعرفية و البيئة فحسب، و -الحي

تحديد طبيعة الشخصية على هذا النحو ينطوي على مفهوم آخر لجانب أساسي من جوانب الشخصية،  و
تساميها، ال  يستلهم انطالقتها و يرشد سلوكها، و ونعني به الوعي الذي يضيء كافة أركان الشخصية، و

الوعي  و. معان  كون من تمثيالت ويشير الوعي أساسا، خالفا للنظرة االستبطانية، إلى عالم داخلي يت
ليس  االنفتاح عليه، و لى العالم السلوكي الحقيقي وإهو الحضور الفوري للعالم ذاته، هو التعرض 

بالوعي يكون اإلنسان حاضرا بالنسبة لنفسه،  ذلك الحضور  و. انحصارا في عالم داخلي من التمثيل
إلى العمل على تكييف إدراكه وسلوكه،  صالها بالعالم، وفي ات لى تمكينه  من إدراكه لنفسه وإالذي يؤدي 

لى إعادة تشكيل شخصيته ذاتها فهذا الحضور يمكن اإلنسان من التدخل بقصد في مسار نموه لكي , بل وا 
وعي التي تحرر الشخصية من لتلك هي الوظائف العليا ل. اتصاله بها يعيد بناء عالقاته مع البيئة و

تلك هي اإلمكانية اإلنسانية التي تعتبر أساس تلك  و. عالمها التصال مع نفسها واالنغالقية أو من سوء ا
 .الجهود القصدية الرامية إلى تحسين الذات المعرفة و األشكال الراقية من السلوك كالعلم و

العالم، الوعي،  -وحدة األنا : عن الشخصية مفاهيم عديدة لالتصال" نوتان"يمكننا أن نرى في نظرية 
غيرها من المفاهيم التي تؤكد على االتصال الوظيفي الفعال بين الفرد  العالم في الشخصية، و حضور

 .والعالم المحيط به
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في علم النفس أنه لكي نفهم  سلوك الفرد في موقف ما، ( الفينومينولوجي)يؤكد أنصار المنحى الظاهري 
ألن كل فرد يدرك هذا الموقف عينه فإنه  من الضروري أن نفهم  معنى ذلك الموقف بالنسبة للفرد، 

بمعان مختلفة يصبح من الضروري إذن أن نفهم كيف يدرك الفرد العالم بالنسبة له لكي نفهم ذلك الفرد، 
 .ولكي نتنبأ بالكيفية التي سوف يسلك بها في موقف معين

يتحدد كلية يسلمان أن كل سلوك  دون استثناء إنما " كوميز وسنج"وفي ذلك يذكر محمد الدليمي أن 
ويقصد بالمجال اإلدراكي الكون الكلي، بما فيه ذاته، كما يخبره . بالمجال اإلدراكي للكائن الحي السالك

ومن ناحية أخرى قد تكون هناك أشياء غير حاضرة فيزيقيا ولكنها تكون حاضرة . الفرد في لحظة األداء
غير المستمر فالفرد ال يكون  واعيا بكل نفسيا إلنهاء جزء من المجال اإلدراكي، هذا األخير يخضع للت

  (5). أجزاء مجاله اإلدراكي على حد سواء، كما أن األحداث تتوالى في تتابع سريع وراء بعضها

 : شبكة االنترنت مستويات الشخصية عبر -ثالثا 

 :مستويات هيبأربع لشخصية أحد الباحثين مستويات اد حدّ 

في العالم  ااألدوار المناط به مكانته و قدرته و بها الفرد إمكانياته ووهي التي يدرك : الذات الواقعيةـ  1
تتراوح هذه االتجاهات بين قطبين أحدهما  الخارجي، وهي تتضمن االتجاهات الشعورية للفرد نحو نفسه و

 الرضا هو ناتج عن تقبل الذات و الثاني موجب و يتمثل في الرفض للذات أو السخط عليها و سالب و
 .عنها

قد ال تكون هذه الصورة  وهي الذات الخاصة كما نعتقد أن يراها اآلخرين و: الذات االجتماعيةـ  2
فإن لهذا المستوى تأثيرا مباشرا على سلوكنا والطريقة التي . مطابقة للواقع الذي يرانا به اآلخرون فعال

الحاجة الحترام  ة لألمان ونجتهد بها إلثبات الهوية، وتقوم الذات االجتماعية على حاجتين هما الحاج
كلما ارتفع تقدير الشخص  الذات مرتبطتان بعالقة جدلية، فكلما زاد احترام الذات زاد اإلحساس باألمن و

هي  لذا تعتبر الذات االجتماعية هي الهوية الفردية كما يراها اآلخرون فينا و. العكس صحيح لذاته و
 .في تكوين فكرتنا عن من نكون أي عن هويتنا التي تساهم مجموعة اتجاهات اآلخرين نحونا و

ر الفرد في الغالب القيمة االجتماعية للذات على ضوء خبراته الشخصية فهو يفسّ : الذات الظاهريةـ  3
ل اتجاهات اآلخرين نحوه طبقا لمدركاته، وهذه الوظيفة التي تقوم بها الذات الظاهرية التي تعتبر يحوّ 

وتسمى الذات الظاهرية ألنها . دارة هويته، وتنظيم اتجاهاته نحو اآلخرينوسيلة الفرد أو طريقته في إ
 .الوجه الوحيد من الهوية التي يدركها الشخص حقيقة
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وهي النموذج الذي يرغب الفرد أو يأمل أن يكون عليه، ويتوقف ذلك النموذج : الذات المثاليةـ  4
 المرغوب على 

  (6).د والفرص المتاحة له لتحقيق ذاتهمستوى الطموح ومدى تناسبه مع قدرات الفر 

مراجعته للعديد  أكدوا على أهمية تفكير الفرد وCorraoy لذا فالكثير من علماء النفس واالجتماع أمثال 
بدءا بتقمص الشخصية االفتراضية عند التعامل ( التي تتم عبر شبكة الشبكات)من سلوكاته االفتراضية 

المنتديات  متحدثا إليه عبر مواقع الدردشة و ساعات يومه متحدثا ومع اآلخرين، خاصة إذا كان يقضي 
حين قامت بوصف خصائص منتديات االنترنت  Quincheنجد هنا المالحظات التي سجلتها  و. غيرها و
السوسيولوجية المرتبطة باستخدامها من قبل المراهقين، حيث أكدت أن  تحليل الظواهر البسيكولوجية و و

تسمح للشباب بالدخول في الجماعات  الحديثة تمنح اإلحساس العميق بالحرية والتحكم ووسائل االتصال 
  (5).وهذه الممارسات هي ظواهر اجتماعية وأنماط معيشية جديدة

بأنه يتحتم علينا اإلقرار بأنه ال توجد وسيلة وصلت أبعد  Dortierو  Cabin وهو ما أشار إليه كل من
مما وصلت إليه االنترنت فالمنظرين رسموا مالمح مجتمع مختلف جذريا، حيث يكون فيه التبادل 

فحتى الجسد يجد نفسه أمام مفاهيم جديدة . االجتماعي مبني على أقل عدد ممكن من عناصر الهوية
هو ترجمة للطابع الطموح الذي يحمله العالم الخيالي  عات االفتراضية وتزايد المجتم خاصة بعد تنامي و
 (8). وسر سحر االنترنت

 ؟إشكالية بحث عن هوية إجتماعية....الشباب و األنترنت -رابعا 

وسيلة من وسائل االتصال مثله مثل كثير من الوسائل  يعتبر اإلنترنت تقنية من التقنيات الحديثة و
يميز اإلنترنت عن غيره من وسائل االتصال التكنولوجية األخرى هو مستوى التفاعل لعل ما  و. األخرى

الذي يجعل من المستخدمين الذين ينتشرون في أماكن متباعدة بالقيام بإرسال واستقبال ما يشاءون من 
ن فعندما نتحدث عن جهاز الحاسب اآللي واالستخدامات الخاصة باإلنترنت، فإننا نتحدث ع. المعلومات

بين المستخدمين وجهاز الحاسوب من  عالقات تفاعلية بين المستخدمين مع بعضهم البعض من جهة، و
فلقد أثرت تكنولوجيا المعلومات هذه على كثير من النواحي االجتماعية في حياة المجتمعات . جهة أخرى

والتي أسهمت وتسهم  فدخلت حاملة معها جملة من التفاعالت السلوكية الثقافية المرتبطة بها. الحديثة
بشكل مباشر في التأثير على الفرد واألسرة والمجتمع وذلك بحكم كونها مظهرا من مظاهر التغير المادي 

 (9)...الذي أصاب كثير من المجتمعات المتحضرة
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أما الشباب فهم الشريحة االجتماعية التي يمكن من خالل دراستها التعرف على مدى الوعي اإلقتصادي و 
هم الشاهد على مدى و جدوى ..عي و الثقافي و الصحي و التربوي و السياسي في المجتمعاتاإلجتما

 ..بين أصالة و حداثة ..فاعلية التربية األسرية و المدرسية و المجتمعية ، إنهم حلقة وصل بين جيلين 

بالتالي استقراره هي أيضا مرحلة ُيفترض أن يبدأ الفرد معها استقراره العائلي و التعليمي و المهني ، و 
 (10)...الحياتي حيث تتحدد اتجاهاته و مساراته ، إنها مرحلة تبلور الهوية و تمايز الذات 

التي أسهمت  دخلت هذه التكنولوجيا حاملة معها جملة من التفاعالت السلوكية الثقافية المرتبطة بها ولقد 
من مظاهر التغير المادي الذي أصاب  بحكم كونها مظهراالشباب تسهم بشكل مباشر في التأثير على  و

التقدم في  ، إن هذه التطورات وNie and Erbingعلى حد تعبير  و. كثير من المجتمعات المتحضرة
 مع من يعملون و مقداره، و مكان عملهم، و مجال تكنولوجيا المعلومات أثرت على كيفية عمل الناس و

كبير على عملية التفاعل الفردي والجماعي داخل المحيط رت بشكل فتكنولوجيا المعلومات أثّ . يتفاعلون
 (11)...األسري وداخل المحيط االجتماعي للمجتمع األكبر

 226التربوية على  الخصائص االجتماعية و عرض بعض المتغيرات و اوالحدراسة حديثة باحثان عد أ
طلبة الفرقة الثالثة وأكثر، والتي طالب وطالبة من جامعة الكويت غالبيتهم من كليتي الهندسة والعلوم ومن 

الجامعة ولعل من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن طلبة .عاماً  23 – .2تتراوح أعمارهم بين 
  I RC +(Email)يستخدمون اإلنترنت كوسيلة لالتصاالت من خالل برنامجي المحادثة والبريد اإللكتروني

ن . عالقة بموضوع دراستهم وتخصصاتهم أو بواجباتهمطلب بعض المعلومات التي ليست لها  و وا 
أشارت الدراسة إلى أن غالبية  و. الطالبات يعتبرن أكثر استخدامًا لشبكة اإلنترنت من الطلبة الذكور

الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت في الجامعة بمعدل ساعة واحدة يوميًا بينما أغلب منازل المستجيبين 
إضافة إلى ذلك، فإن نصف العينة تقريبًا يحادثون ويخاطبون الجنس اآلخر، والتي . غير مزودة باإلنترنت

ولقد أشارت الدراسة إلى أن ثلث العينة يقومون بإعطاء . ببعض المجتمعات ةتعتبر نسبة عالية مقارن
 معلومات خاطئة عن أنفسهم عندما يتحدثون مع اآلخرين عبر الشبكة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة منهم

ن درجاتهم ، أيعتقدون بأن اإلنترنت له تأثيره السيئ على األخالقيات والسلوك، وكثيرا منهم يرون ب
فاالستفادة محصورة على االتصال دون . وتحصيلهم الدراسي ال يتحسن من خالل استخدام شبكة اإلنترنت

كيات واألخالقيات ، وقد يتعارض مع السلو  هذا االتصال قد ال يولد فائدة مرجوة طلب المعلومات و
فلقد أشارت هذه الدراسة إلى بعض من الجوانب والسلوكيات االجتماعية السلبية الستخدام ..العامة

 (12).اإلنترنت لدى طلبة الجامعة
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طالبًا وطالبة من جامعة الكويت،حاول من  75.وفي دراسة دكتوراه عن هذا الموضوع على عينه مقدارها 
حاول الباحث تحديد . على هؤالء الطلبة خاللها إيجاد إجابات استكشافيه خاصة حول استخدام اإلنترنت

برز النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة أكان من  و. الفئات المستفيدة وأغراض االستخدام
وتتسم فئة المستخدمين . أحد كليات الجامعة وهي من كلية الهندسة هو أن غالبية مستخدمي الشبكة هم

لهذه التقنية بارتباطها مع بعض من الصفات والخصائص الشخصية مثل المهارة في استخدام برامج 
. الحاسوب، والتميز بمعدالت عالية في الدراسة، والتميز بقدرة عالية على استخدام اللغة اإلنجليزية 

فقد . ن فئة األصدقاء تلعب دورًا بارزًا في انتشار استخدام اإلنترنت كوسيلة تكنولوجيةأ وخلص الباحث إلى
ببعض المهارات  تارتبطو التي  عكست الدراسة عن بعض السمات اإليجابية لمستخدمي اإلنترنت

  (13)...والخصائص اإليجابية

 الشباب أصبحنترنت و خدماتها في ضوء تعدد وظائف شبكة األ دراسة جزائرية أنه في نفس اإلطار أكدت
 الجامعي

 و المحلية المستجدات و األخبار آخر على اإلطالع و اآلخر، على أكثر للتعرف وسيطا هافي يرى 
 أين األحباب و بالعائلة لالتصال قنوات و العلمي، للبحث أدوات و التسلية، و للترفيه وسائل و العالمية،

 يجري لما إدراكهم و فهمهم من يوسع و الخارجي العالم مع الفئة هذه تفاعل فرص من يزيد و كانوا، ما
 و البث في تقنيات من به تتمتع ما هو الوسائط هذه على الجامعي الشباب إقبال من زاد وما حولهم،
لى توفر خدماتها إ باإلضافة والتصميم، اإلضاءة والصورة، كالصوت الستخدامها الفرد تشوق عناصر
 الشبابتهم و حاجاتهم و طموحاتهم ، إضافة إلى الهوة الكبيرة التي أصبح يعيش فيها رغبا يلبي ما على

 وغزارة والعنفوان القوة ظل في خاصة شاب أي له يطمح وما كائن هو ما بين الحاضر وقتنا في الجامعي
 ..تهم حيا من المرحلة هذه في الشباب يمتلكها التي األفكار

 واقعا، موجود هو كما ال مه ميريده كما مبه خاص عالم خلق ونيحاول مجعله إن الفراغ الذي يعيشونهم 
 فضاء في الجلوس دائرة عن تخرج ال تافهة أغلبها بأمور الحقيقية بيئتهم عن ينعزلون همجعل ما هذا

 الصور يتبادلون أو االجتماعي التواصل مواقع عبر األخر الجنس مع عالقات فيه يشكلون افتراضي
 كيفية هو الوحيد هدفهم أصبح حيث النقالة، واتفهمالموجودة به البلوتوث تقنيات عبر الموسيقية والنغمات
 الجامعية،تهم دراسا طوال طريقا للمدرج يعرفون ال الكثيرين أن رغم الدراسة هموم عن بعيدا الوقت تمضية
 بدءاو الشرود التي تمّيز حياتهم كما ال ننسى مختلف اآلفات التي يعيشونها  اإلحباط حالة إلى إضافة

 و عامة الجامعات في بكثرة تنتشر والتي أصنافها بمختلف المخدراتب مرورا والفجور السكر إلى بالتدخين
 ...خاصة الجامعية اإلقامات
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 جدا،تزايدت كبير بشكل واالتصال اإلعالم لوسائط الجامعي الشباب استخدام ساعات حجم تزايد أمام و
 استخدام يفضلونو  الواحدة، األسرة داخل عزلة ونيعيش وا فأصبح ،يهم عل التكنولوجيا هذه مخاطر معه

 ..طويلة ساعاتو ل األسرة عيناأل عن بعيدا منفرد بشكل اإلعالم تكنولوجيا
 النفسية األمراض من بالعديد الفرد تصيب الجامعي الشاب نظر في الحديثة واالتصال اإلعالم وسائط أن 

 المطالعة تعنيه الجامعي الشاب يعد فلم مستمر، تزايد يها فتأثير  أن إلى باإلضافة ،"االغتراب"السيما 
 الدراسة، بفترة مقارنة طويلة لفترات االجتماعي التواصل مواقع تصفحعلى  يقبل ما بقدر الدروس ومراجعة

 اللباس كطريقة سائطو ال هذه عبر يرونه ما كل تقليد يحاولون سطحية ثقافتهم فئات تشكيل إلي أدى مما
 خير لألخالق وفساد انحالل من الجزائرية الجامعة في نشاهده وما السلوكيات، من وغيرها والكالم واألكل
  .ذلك على دليل
 قادر يعد فلم المعاش، عالمه من اليأس و القنوط و اإلغتراب و العزلة من حالة يعيش شبابنا أصبح لقد
نما مستقبله، في والتخطيط التفكير على  و اإلعالم وسائط له رتهصوّ  ومثالي خيالي بعالم مرتبط هدفه وا 

 (14)..قوانينه و قيمه على التمرد أو تمعالمج هذا عن االنعزال إلي به يؤدي مما مخياله،في  االتصال

 :للبحث من خالل دراسة استطالعية بجامعة أم البواقي المعطى الواقعي -خامسا 
لعل طبيعة الدراسة و المتغيرات األساسية للبحث كانت دافعا اساسيا وراء إجراء دراسة استطالعية حاولن 

 :، عكستها جملة محّددات تمثلت في على التساؤل الرئيسي للدراسة  –و لو مبدئيا  –من خاللها اإلجابة 
مفردة من مجتمع البحث المتمثل في طالب جامعة العربي بن مهيدي  .. و عددها :عينة الدراسة* 

مستخدمي مواقع التواصل )وبذلك وزعت االستمارة على هذه الفئة وتم اختيارهم بطريقة قصدية 
 .( اإلجتماعي

تلعب المتغيرات دورا مهما في المقارنة بين الفروق التي تحدث لمتغير  :عينة الدراسة حسب المتغيرات* 
 .معين بالعالقة مع متغيرات أخرى مما يساعد الباحث في قياسها

تم مراعاة االختالف بين جنس الذكور وجنس اإلناث بهدف الوصول إلى معرفة كيفية  :متغير الجنس* 
لتعبير عن الهوية ومدى استخدام كال الجنسين لهذه استخدام كل منهما لمواقع التواصل االجتماعي ل

 .هانالمواقع ومختلف االنعكاسات التي تنتج ع
المبحوثين بهدف الوصول إلى معرفة كيفية  لدىالفئات العمرية  فيتم مراعاة االختالف  :متغير السن* 

 استخدام 
العمرية لهذه المواقع  ومختلف الفئات العمرية لمواقع التواصل االجتماعي ومدى استخدام كل الفئات 

 .هاناالنعكاسات التي تنتج ع
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لدى  و التخصصات العلمية  تم مراعاة االختالف في المستوى التعليمي :متغير المستوى التعليمي* 
  المبحوثين

 

 :التساؤل الرئيسي و محاور اإلستمارةالنتائج العامة للدراسة في ضوء : رابعا

% 22، في حين أن نسبة الذكور بلغت %95اإلناث بنسبة أن أغلب المبحوثين هم جنس  -1
رغم محاوالتنا الجمع بين االثنين بشكل متساو لكن استجابة اإلناث كانت أكثر قوة ...فقط

 ...للموضوع مقارنة بالذكور

، تليها الفئة العمرية %96سنة بنسبة  29- 26أن أغلب المبحوثين يتنمون للفئة العمرية  -2
تمثل المبحوثين الذين ينتمون للفئة % 2.، وأخيرا نسبة %26ة سنة بنسب 23- .2من 

و هو أمر طبيعي بحكم أنها أكثر المراحل العمرية تواجدا في الجامعة ..سنة فأكثر 25العمرية 
 الكتساب العلم و المعرفة

أن أغلب المبحوثين يمتلكون حساب في الفايسبوك منذ ثالثة إلى أربعة سنوات وذلك بنسبة   -3
يها نسبة المبحوثين الذين يملكون حساب في الفايسبوك بنسبة متساوية بين من ، يل%.9

لتمثل % 4.وأخيرا جاءت نسبة % 12سنة إلى سنتين وخمسة سنوات فأكثر وذلك بنسبة 
أن أغلب المبحوثين  كما..المبحوثين الذين يمكلمون حساب في الفايسبوك منذ أقل من سنة

يبين لنا مدى ارتباط المبحوثين بهذا الموقع، أما ما % 45يستخدمون الفايسبوك يوميا بنسبة 
 ..يستخدمون حسابهم في الفايسبوك" أحيانا"تمثل المبحوثين الذين % 32نسبة 

اإلنترنت فضاءات تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة إفتراضية ، يتحدث  شبكةشكل بفضل تت أصبحت
 مستخدموها 

بدون تاريخ ، و يتعاملون مع هذه الفضاءات بعّدها أمكنة عبر غرف الحوار و الدردشة بدون حدود و 
و لعل من مزاياه نهاية فوبيا المكان ، و ..، ذات شحنة ثقافية يكون الحوار و التواصل أساسها 

 (15)..بالتالي أكثر األمكنة تحررية 

نترنيت في تنوع التفاعل بين مستخدمي اال استمرارية و شدة وفي مقبال ذلك أكدت دراسة مشابهة أن 
اجتماعية تعمل على تشكل أو إعادة  الجزائر يؤدي إلى تشكل مجاالت تفاعلية ذات مضامين ثقافية و

ال يجدون صعوبة في التعارف أو التفاعل مع مستخدمي االنترنيت  إذ تشكل الهوية لدى المستخدمين
ستطيعون التحكم في مجال ي ال، و أنهم ال يتحكمون في أوقاتهم أثناء اإلبحار أنهم عبر الشبكة كما 

هو مؤشر على تنوع مجاالت التفاعل ألن مستخدمي االنترنيت في الجزائر ينطلقون من  و ..التفاعل 
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ما يبين تعدد أهدافهم و ...( طلبة ، تجارة ، سياحة ، ترفيه ،)  مجاالتهم االجتماعية المختلفة
يجعل فيها دور المستخدم بين  عية ماإستراتيجياتهم كما تختلف في مضامينها الثقافية أو االجتما

يجعله فاعال مؤثرا في مجاله  بين منتج لمضامين إيجابية ما يؤثر و ال ثر ويتأمستهلك أحيانا 
ال يتأثر ،كما يمكن أن  يمكن أن يكون ذاتا أي ال يؤثر و و  االجتماعي سواء المحلي أو االفتراضي

وفاعال في المجال االجتماعي   االجتماعي المحلييكون مستخدم االنترنيت موضوعا في مجاله 
وهنا   االفتراضي أو قد يكون موضوعا في المجال االفتراضي وفاعال في المجال االجتماعي المحلي

خطورة في مجاله االجتماعي المحلى إذا كان موضوعا لمضامين   يمكن أن يشكل مستخدم االنترنيت
 (61)...يثقافية واجتماعية مناقضة لمجتمعه األصل

أن أغلب المبحوثين ال و  ،%55أن أغلب المبحوثين يملكون حساب واحد وذلك بنسبة  -6
 إرجاعويمكن % 2.ألقابهم في حسابهم في الفايسبوك وذلك بنسبة  يستخدمون أسماءهم و

يهدد خصوصيتهم، في حين أن  ذلك إلى عدم ثقتهم في موقع الفايسبوك وخطر االختراق ما
المالحظ  ألقابهم في حسابهم في الفايسبوك، و ستخدمون أسماءهم ومن المبحوثين ي 65%

ذلك إلى خوف اإلناث  إرجاعويمكن  أيضا أن أغلب اإلناث ال يستخدمن أسمائهن أو ألقابهن
من التعرف عليهن من طرف اآلخرين خاصة إذا كانت عائالتهن ضد فتح حساب في هذا الموقع 
في حين نجد أن كل الذكور المبحوثين صرحوا بأنهم يستخدمون أسمائهم وألقابهم ويمكن إرجاع 

 .ذلك إلى طبيعة المجتمع الجزائري الذي يتيح للذكر ما ال يتيحه لألنثى
غلب المبحوثين يستخدمون البعض فقط من معلوماتهم الصحيحة في الفايسبوك وذلك أن أ  -.

، "خاطئة"من المبحوثين صرحوا أن المعلومات المستخدمة في حسابهم % 24، و%2.بنسبة 
لتمثل المبحوثين الذين يستخدمون معلومات صحيحة في % 22وأخيرا جاءت نسبة 

إلى عدم توفر السرية واألمانة في راجع خاطئة اللمعلومات ا استخدام مبررأن و ....حسابهم
 ..%.33.33، ولكي ال يتعرف عليهم اآلخرون بنسبة %44.44هذا الموقع بنسبة 

قد يطرح هذا الوضع تساؤال هاما جدا يعكس تمثالت و تصورات اإلعالم الجديد لدى الشباب الجزائري و 
فتراضي و إلى اي حد يمكن تحقيق ثقة كافية مختلف التفاعالت التواصلية التي تحدث في المجتمع اإل

 لتواصل اجتماعي 
 ...و ما مدى تأثير أبعاد الواقع اإلجتماعي الحقيقي على هذه الوضعية اإلفتراضية 

فاألنترنت تستطيع أن تُقّدم حياة إفتراضية ثرية و شّيقة تربط بين أفرادا معزولين عن بعضهم جغرافيا ، و 
الشخصية االفتراضية داخل العالم اإللكتروني ما ف..عن الحياة الفعلية الحقيقية لكنها مع ذلك ليست بديال 

للشخصيات الحقيقية واالعتبارية التي تجسد تصرفاتها وتنقل تعبيراتها اإلرادية عبر  إرادة مجسدة"هي إال 
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ضية داخل التي جسدت الشخصية االفترا "وحيوية شبكاتها( وبرمجياتها)حواسيبها من خالل خوارزمياتها 
لها إرادة تمثلها وتجسدها " حقيقة تكنولوجية "هذا العالم اإللكتروني، وبالتالي فإن الشخصية االفتراضية 

ككيان قانوني مستقل تشترك في خلقه العديد من اإلرادات لشخصيات حقيقية واعتبارية قانونية، تنتظر 
بطها بشكل يرفع روابطها االجتماعية هذه الشخصية االفتراضية تنظيما قانونيا لها يضع إطارها ليض

الخ، إلى مصاف ... واالقتصادية والشخصية والثقافية والتعليمية والسياسية والقضائية واألمنية واإلعالمية
وبشكل  الروابط القانونية الموثقة والمشهرة لالنتفاع من وجودها وسرعة أدائها داخل هذا العالم اإللكتروني،

ية االفتراضية على أساس من البناء القانوني والتكنولوجي للتواقيع والمحررات يؤسس مسؤولية هذه الشخص
 . الفتراضية الموثقة لميالد ونهاية هذه الشخصيةااإللكترونية الموثقة والمحمية رسميا واألسماء 

يكفي أن ينشئ بريدا إلكترونيا ببيانات  وإذ يدخل الشخص الطبيعي عالم الرقميات بطريقة جد سهلة، 
ختارها كما يحلو له ليضاف إلى العالم االفتراضي مولود جديد بالجنس واالسم والصفة ومكان اإلقامة ي

حتى يومنا هذا  –التي اختارها بنفسه، بينما ال خيار للشخص الطبيعي في اسمه ومكان والدته وجنسه 
تتبخر في يظهر أن الخصائص النفسية التي نريد تحديدها للشخص االفتراضي س و  .على األقل

ومبدئيا يمكننا . ضوضاء العالم الرقمي إن لم نحاول أن نجد تحديدا إجرائيا يمّكننا من دراسة الموضوع
القول أن الشخص االفتراضي هو كل من يحتفظ بمعّرف واحد أو عدة معرفات يتفاعل بها مع كل من 

عله معهم بأية صورة قابلة يشاركونه االهتمام على الشبكة أو يقدمون له خدمات أو يستفيدون من تفا
 …للضبط، لتحديد التفاعل الشخصي مع الجماعات أو األفراد

 

، %35بنسبة  profileأن أغلب المبحوثين يستخدمون صور من الطبيعة كصورة لهم على   -4
% 22لتمثل نسبة المبحوثين الذين يستخدمون صورة فنان عربي، في حين % 24تليها نسبة 

لتمثل المبحوثين % 16من المبحوثين من يستخدمون صورهم الشخصية، وأخيرا جاءت نسبة 
 ...الذين يستخدمون صورة لفنان غربي

وهذا % .6الفايسبوك بنسبة  في نشاطهم في" اللغة العامية"أن أغلب المبحوثين يستخدمون  -9
يدل على أن المبحوثين يبحثون عن الطريقة البسيطة واألسهل وال يبذلون جهدا أثناء نشاطهم 

ليضمنوا وصول المعلومة لباقي مستخدمي هذا  في هذا الموقع فيستخدمون اللغة العامية و
 و ة أثناء نشاطهملتمثل المبحوثين الذين يستخدمون اللغة الفرنسي% 26جاءت نسبة ، الموقع

 .فقط مثلها مثل اللغة اإلنجليزية وهذا يدل على وجود خلال ما% 15نسبة مستخدميها 
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يكونون أكثر  ،عن طريق الهوية االفتراضيةفي دراسة مشابهة تبين أن أغلبية مستخدمي األنترنت ، و 
ذلك  المجتمع الحقيقي ، وأحسن تصرفا في المجتمع االفتراضي عنه في  و ، مشاركة نشاطا و تفاعال و

نطباعات اإل ليس على المظهر و لخصائص المجتمع االفتراضي الذي يرتكز على التواصل الفكري و
تصال صراحة النعدام تعقيدات اإل األولى مثلما هو موجود في المجتمع الواقعي ، كما أنه أكثر تلقائية و

المراسيم أو النفسية كالشعور بالخجل أو  ت وجتماعية كالقيام ببعض الترتيبات أو العاداالمباشر اإل
االرتباك وغيرها، إال أن القدرة على إخفاء الهوية يعتبره األفراد أمرا سلبيا ينقص من مصداقية الهويات 

 (17)..األخالقية يشجع على اختراق الحدود الدينية و االفتراضية و

وهي صفحة % .36.4ة بنسب" viva l'agerie 123"أن أغلب المبحوثين يفضلون صفحة  -5
يجابياته وهي تلقى رواجا لدى الشباب،  جزائرية تتناول كل جوانب الواقع الجزائري بسلبياته وا 

وهي الصفحة % 47..3بنسبة " المنظمة الجزائرية لمناهضة الشيتة والشياتين"تليها صفحة 
لتمثل المبحوثين الذين % .26.9التي تنتقد المجتمع والواقع السياسي الجزائري، تليها نسبة 

وهي الصفحة التي تعنى بشؤون ومشاكل المرأة  La femme algérienneيفضلون صفحة 
لنساء ألنها تفتح المجال لهن لنشر أسئلتهن ومشاكلهن، الجزائرية وهي تجذب اآلالف من ا

وهي تنشر باللغة %3.74.بنسبة   Dz English Entertainmentبعدها جاءت صفحة 
 Dzلتمثل المبحوثين الذين يفضلون صفحة % 3.74.اإلنجليزية، وأخيرا جاءت نسبة 

wikiliks. . 9ئرية وذلك بنسبة أن أغلب المبحوثين يناقشون المواضيع السياسية الجزاو. %
وهذا يدل على مدى أهمية المشاركة السياسية لدى المبحوثين ومحاولتهم في أن يكونوا طرفا 

من المبحوثين صرحوا بأنهم ال يتناقشون % .3في الحياة السياسية في الجزائر، في حين أن 
أن أغلب يناقشون المواضيع السياسية الجزائرية من خالل ، و  المواضيع السياسية الجزائرية

فبلغت " مشاركة المواضيع على الصفحة الخاصة"،أما من خالل %..بنسبة " وضع تعليقات"
أن أغلب ،و %2..4.، وأخيرا كتابة الرأي الشخصي على الجدار بلغت النسبة %63.69النسبة 

من خالل وضع تعليقات و من خالل % .9المبحوثين ال يناقشون المواضيع الدينية بنسبة 
فقط من المبحوثين % .3في حين أن  مشاركة المواضيع على جدار الصفحة الخاصة ،

 يقومون بمناقشة المواضيع الدينية

، %56أن أغلب المبحوثين يرون أن الفايسبوك أتاح لهم الفرصة للتعبير عن هويتهم بنسبة  -7
ابوا بأن الفايسبوك ال يتيح لهم التعبير عن فقط من المبحوثين الذين أج% 14في حين أن 
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هو الطريقة التي يسمح من خاللها " التعبير عن الرأي الشخصي بكل حرية"أن و ...رأيهم
 ..... الفايسبوك لهم التعبير عن هويتهم

 و اإلحباط ضغط تحت يقعون العربية المنطقة في سنة 24-15 بين الشباب أن لىإ التقارير بعض تشير
 األسرية، البنى في التحولية والديناميكيات والتكنولوجيا اإلعالم مؤثرات جزئي بشكل تحدثها التي التوقعات
 الشباب فهؤالء .المنطقة بلدان معظم تعيشها التي المستمرة األزمات و السياسية الصراعات إلى باإلضافة

 كأنهم و ، النفسي االستقرار عدم من حالة يعيشون العربي، الواقع يشهدها التي االنسداد ظروف ظل في
 يتشربونه  حالم افتراضي اآلخر و تطلعاتهم، يلبي وال يرضيهم ال مؤلم واقعي أحدهما عالمين بين عالقون
 إحداهما مزدوجة هجرة يمارس فالشباب...الخ...،جوال ،انترنت فضائيات :المختلفة العولمة آليات عبر

 ...عليهم ُيفرض أو لهم ُيصنع أن ال بأيدهم صنعه يريدون آمن مستقبل عن بحثا خارجية داخلية،وأخرى

 الغير له توفر قد المتوفرة و المتاحة الجماليات كل و..مجموعاته و دردشاته و بغرفه بوك الفايس ولعل
 سيؤثر مدى أي إلى.. دراسة من أكثر إلى يحتاج الذي التساؤل يبقى و واقعيا متوفر الغير و متاح

 ؟؟؟.... مستقبال الجزائري الشباب حياة على بوك الفايبس

  

 :النتيجة العامة للدراسة
 

أسست لهوية إفتراضية تحتاج إلى أكثر من وقفة تأملية تحليلية لواقع ..متناقضة ..أبعاد متعددة 

حتما على هويته و ستكسبه  رإجتماعي إفتراضي فاعلوه شباب جامعي يعيش كتلة تناقضات ستؤث

ثقافة جديدة قد تكون متجانسة في وضعيات و متناقضة إلى حد بعيد في وضعيات أخرى ألن معادالت 

و ألن طموحات هذه الشريحة ..أكثر قوة و أكثر تأثيرا .مثل األصالة و المعاصرة،التقليدي و الحديث 

 ...أكيد..طرف ديني و ثقافي و سياسي و ستفرز حاالت ت..تجعله في حالة إغتراب و أزمة إنتماء 
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اءات االجتماعية وأثرها على تشكيل الهوية الثقافية للشباب الجزائريالفض  

   جامعة االغواط/عامري خديجة. أ                                                                   
بوعريريج جامعة برج/ بلعربي غنية. أ                                                             

 
 الملخص 

إن العمل الحالي يتمثل في البحث عن مختلف الصراعات الناجمة عن التحوالت التي يعيشها       
و من ثم مدى قدرته على إيجاد , مجتمعنا ومدى قدرة الفرد على التأقلم والتعايش مع تلك الصراعات

خل المجتمع من التوازن الالزم  وقد تطرقنا في محاولة متواضعة إلى الصراع واألدوار التي يلعبها الفرد دا
من خالل االجتماعية منظور سوسيولوجي ، ومدى أهميته في بناء الشخصية ، وتأثيره على الحياة 

االنترنيت  و والتطور التكنولوجي الحديثالتطورات الثقافية والصراعات في المجتمع من خالل العولمة 
هوية الي بالتال ى بناء هوية الفرد و، مما يؤثر عل...تصادم ال، فهذا بدوره له أثر في خلق الصراع و ....
 .جماعيةال

Résumé 

     Ce présent papier représente une recherche dans les différents  conflits 
découlant des mutations que vit notre société, et la capacité de l’individu à 
faire face et vivre avec ces conflits, puis sa capacité de trouver l’équilibre 
nécessaire  par la suite. Nous avons évoqué dans ce cadre,  le conflit et les 
rôles de l'individu au sein de la communauté du point de vue sociologique, son 
importance dans la construction de l’identité et son impact sur la vie sociale à 
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travers  l'évolution culturelle et les conflits sociaux due à la mondialisation et le 
développement technologique tel que le réseau internet, que lui aussi a un 
impact dans la création des conflits et les collusions ce qui influe la 
construction de l’identité individuelle et sociale. 

 :نص المداخلة
 مقدمة

تعتبر الهوية أحد المواضيع األساسية التـي اتهـم بهـا معظـم البـاحثين فـي جميـع التخصصـات ، وللهويـة    
عدة مفاهيم مرتبطة بهـا لعـل أبرزهـا الهويـة الثقافيـة الناتجـة عـن تكـدس التـاريخ مـن حيـث العـادات والتقاليـد 

 .معتقدات وحتى الديانة تمثل الهوية الثقافية للمجتمعوال

إن المجتمـــع الجزائـــري يتميـــز بـــإرث ثقـــافي متنـــوع نـــتج عـــن تعاقـــب عـــدة حضـــارات التـــي مســـت بهويـــة    
المجتمع الجزائري ، وخلفت موروثا ثقافيا متنوعا وأصيال ، واغتنـت بالتبـادل مـع ثقافـات معاصـرة مـن أجـل 

وتطورا موازية لما يحدث من تغيرات عالمية ، وقد نتجت هـذه التغييـرات العالميـة أن تبني ثقافة أكثر تقدما 
 ألخ  ...من خالل العولمة واالنفتاح على ثقافات أخرى عبر التطور التكنولوجي و الفضائيات و االنترنيت 

للتكنولوجيــا الرقميــة فقــط ، بــل هــو  اتطــور مجــرد ليســت  التــي االنترنــتولعــل أبــرز التطــورات التكنولوجيــة    
تطــور علمــي وفكــري واجتمــاعي، إذ أنشــأت هــذه األخيــرة حيــزا ومجــاال جديــدا للشــباب مــن أجــل أن يتصــل 
بالعالم الخارجي و يكون عالقات وصادقات اجتماعية من خالل مواقع التواصل االجتماعي التي تجـاوزت 

لصداقات وبالتـالي فـي الثقافـات و القـيم والعـادات والتقاليـد المكان والزمان، وبذلك وجد تنوع في العالقات وا
 .التي جعلت من الشباب يكتشف مجاال جديدا وثقافات جديدة مغايرة عما كان يعيشه في مجتمعه الواقعي

  اإلشكالية : 

تؤكــد معظـــم الدراســـات فــي مختلـــف التخصصـــات أن التغيــر االجتمـــاعي والثقـــافي شــيء حتمـــي وقـــد       
لــدى األفــراد  والمجتمــع علــى حــد ســواء  ،فــي انتمــاءهم وفــي معتقــداتهم وفــي هويــاتهم الثقافيــة ، يخلـق ازمــة 

ويتنوع هذا التغير الثقافي واالجتماعي بقدر االنفتاح على مجتمعات أخرى و بقـدر التـأثير والتـأثر فـي تلـك 
 .المجتمعات
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امية ومن بينها المجتمـع الجزائـري نجد في الوقت الحالي تغييرات واضحة قد طرأت على المجتمعات الن   
وخصوصا فئة الشباب فنجد تغيرا واضحا في تشكيل الهوية الثقافية لهذه الشريحة من المجتمـع، مـن حيـث 

 .الخ.... اللباس ومن حيث التعامل مع الغير ومن حيث اللغة

نترنيــت ومواقــع هــذه التطــورات التــي طــرأت علــى المجتمــع الجزائــري لهــا عــدة أســباب ، لعــل أبرزهــا اال    
التواصـــل االجتمــــاعي التــــي أصــــبح ال يخلــــو أي منــــزل مــــن االنترنيــــت أصــــبحت مــــن الحتميــــات و أصــــبح 
الفيســبوك كوســيلة مــن وســائل التواصــل االجتمــاعي أهــم مــا يجعــل الشــاب الجزائــري أن يجلــس فــي مقعــده 

إحصـائيات علـى أنـه  لساعات أو في مقاهي االنترنيت من اجل التواصل مـع المجتمـع االفتراضـي، إذ تـدل
محتلــة  2013128ماليـين ونصــف فــي مــارس  4قـد بلــغ فــي  الجزائــر، عـدد المســجلين علــى موقــع فيســبوك 

 %90إناث، كما أن  %33من المسجلين هم من الذكور و %56عالميا، حسب الموقع  41بذلك المرتبة 
 .سنة35منهم ال يتجاوز عمرهم 

ومــن خــالل االنفتــاح علــى شــبكة االنترنيــت  الــذي  يعيشــه المجتمــع وخصوصــا فئــة الشــباب نجــد أنــه      
حيــث ينتقــل مــن العزلــة مــن مجتمعــه الحقيقــي إلــى يعبــر ويــنفس عــن المكبوتــات التــي يعيشــها فــي مجتمــع ب

يته الحقيقية التي وهذا ما جعل منه أن يخلق هوية جديدة مغايرة عن هو , االنفتاح في المجتمع االفتراضي 
 : يعيشها في مجتمعه الحقيقي   ومن هذا المنطلق يمكن طرح االشكالية التالية 

كيف يعاني الشباب الجزائري على ضوء ما سبق ذكره مشكلة في تشكيل هويته الثقافية؟  وهل تؤثر     
  ري؟ على المس بالهوية الثقافية للشباب الجزائ( الفيسبوك) مواقع التواصل االجتماعي

  فروض البحث: 

يعــاني الشــباب الجزائــري مشــكلة فــي تشــكيل هويتــه الثقافيــة فــي ظــل التغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة  -1
 .التي تطرأ على المجتمع الجزائري

 . على تشكيل هوية الشباب الجزائري( الفيسبوك) تؤثر مواقع التواصل االجتماعي  -2

  تحديد المفاهيم 

الهويــة كمصــطلح تناولــه عــدة بــاحثين مــن مختلــف االتجاهــات و النظريــات، فعلــم الــنفس  :مفهــوم الهويــة 
 .االجتماعي هي عبارة عن عامل من عوامل شخصية الفرد يعطي ويأخذ يفعل ويتفاعل
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 http://www.algerie-focus.com/blog/2013/03/45-millions-dutilisateurs-de-facebook-en-algerie-qui-sont-ils/ 
22.37على  22/43/2420 المطلع عليه يوم  

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/03/45-millions-dutilisateurs-de-facebook-en-algerie-qui-sont-ils/
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كما أنها هي ذلك الماضي المتأصل في حياة الفرد ، هذا الماضي يخطط كل مراحل حياة الفرد بما فيها   
إن الهويـة ليسـت :"  129.ت وطباع وعادات وثقافـة، كـذلك مـأخوذة ومسـتنبطة مـن المجتمـعمن تقاليد وصفا

عــامال بيولوجيــا، أو لــون بشــرة ، أو جنســا كغيــره مــن المكونــات النفســية والجســمية، لكــن الهويــة هــي بعــد 
 .متفاعل مكونة من استعدادات فطرية ومعطيات اجتماعية ، ثقافية وعائلية

تشـير إلـى مسـألة أشـمل مـن الهويـة االجتماعيـة التـي تعتبـر أحـد مكوناتهـا ، : مفهوم الهوية الثقافية 

أمـــا فـــي علـــم الـــنفس االجتمـــاعي فـــإن الهويـــة هـــي اداة تســـمح عـــن طريقهـــا تحريـــك التفكيـــر النفســـي 

واالجتماعي عند الفـرد كمـا تفسـر نتـائج التفـاعالت المختلفـة الموجـودة بـين الفـرد ومحيطـه االجتمـاعي 

لفئـة ) وتتخصص الهوية االجتماعية للفرد بمجموعة مـن انتماءاتهـا للنسـق االجتمـاعي  القريب والبعيد

والهويــة تســمح للفــرد بــأن يعــرف نفســه ضــمن النســق االجتمــاعي ويعــرف ....( الجــنس، ولفئــة العمــر

اجتماعيــا مـــن قبــل اآلخـــرين، ولكــل جماعـــة هويتهــا المطابقـــة لتعريفهــا االجتمـــاعي الــذي يضـــعها فـــي 

      130.ليالمجموع الك

الهوية الثقافية هي كـل مـا يثبـت كيـان ووجـود الفـرد مـن معتقـدات وتقاليـد وعـادات : المفهوم اإلجرائي 

 .وعرف ودين ولغة تثبت وجوده وتثبت أصوله وانتماءه

أنهــــا تلــــك الشــــبكة " يعرفهــــا الباحــــث مرســــي مشــــري علــــى   :مفهــــوم مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 

هويــات اجتماعيــة ينشــئها أفــراد أو منظمــات لــديهم روابــط نتيجــة التفاعــل  االجتماعيــة الرقميــة التــي لهــا

، أي أن هذه 131"تنشأ من أجل توسيع وتفعيل العالقات المهنية أو عالقات الصداقة)...( االجتماعي 

خـــدمات الشـــبكات . الشـــبكات هـــي فضـــاء يضـــم هويـــات ألفـــراد أو منظمـــات تتفاعـــل داخلـــه فيمـــا بينهـــا

تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى، وتسمى اجتماعية ألنها تجمع المسـتخدمين هي خدمات  االجتماعية

سواء كانوا أصدقاء يعرفون بعضهم أم ال وذلك لمشاركة األنشطة واالهتمامات تكوين صداقات تسمح 

رسـائل خاصـة أو عامـة وفوريـة أو علـى شـكل رسـالة بالبريـد إلكترونـي، روابـط إلكترونيـة، : لهم بتبادل
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 Camilleri (C) et Tap (P), Identités Collectives et changements sociaux ,Privat, Paris,1986,P 288. 
. 27،جامعة الجزائر، ص  2443-2440، أطروحة دكتوراه دولة، المحاكاة وازمة الهوية في ظل العولمة الثقافية بداك شبحة ،

130
  

131
 233-203، ص 42/2422، 330، المستقبل العربي، العدد نظرة في الوظائف: شبكات التواصل االجتماعي الرقميةمرسي مشري،  
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فــي المســاحات الخاصــة التــي تمنحهــا الشــبكة  ومشــاركة الملفــات والتــدوين، مقــاالت صــور، فيــديوهات

 :وتعمل هذه الشبكات على مبدأين .بالفرنسية compteلكل مستخدم وتسمى ملف أو حساب 

 .أصدقائيأصدقاء أصدقائي هم  -1

 .المستخدمون الذين يتقاسمون معي نفس االهتمامات هم أصدقائي -2

شـبكة اجتماعيـة ، هـو (الـذي اخترنـاه لتـتم بـه الدراسـة)كأحد شـبكات التواصـل االجتمـاعي : الفيسبوك 

بدايــة . افتراضــية يهــدف إلــى جمــع األفــراد بعضــهم بــبعض، ســواء أكــانوا يعرفــون بعضــهم بعضــا أم ال

.  وكانـــت علـــى شـــكل شـــبكة اجتماعيـــة مغلقـــة خاصـــة بطلبـــة جامعـــة هـــارفرد 2004الموقـــع كـــان فـــي 

، ستصـبح الشـبكة متاحـة  2006فـي سـنة . توسعت الشبكة، لتضم فيما بعـد كـل الجامعـات األمريكيـة

موقـــع الفيســـبوك، يســـمح لمســـتخدميه بإدخـــال معلومـــاتهم الشخصـــية لتكـــوين هويـــة افتراضـــية . للجميـــع

 .لمستخدمين اآلخرينيتفاعلون عن طريقها مع ا

الموقع متاح لالستخدام من قبل أي شخص لديه بريد إلكتروني صالح، ويسمح للمسـتخدمين باختيـار "

ثـم أن كــل مســتخدم يحــافظ علــى . شـبكة أو أكثــر لالنتمــاء لهــا، مثـل مدرســة ثانويــة أو منطقــة جغرافيــة

اسية مثل السنة التخرج الذي هو عبارة عن صفحة ويب تحتوي على المعلومات األس"ملف الشخصي"

يمكن للمسـتخدمين إبـالغ اآلخـرين عـن مـا يقومـون بـه  .والتخصص، فضال عن المعلومات الشخصية

 132".الرســالة التــي تظهــر فــي الجــزء العلــوي مــن الملــف الشخصــي "الوضــع الحــالي"مــن خــالل تغييــر 

: لوماتــه الشخصــيةاالشــتراك فــي الموقــع، مجــاني وممكــن لكــل مســتخدم لبريــد إلكترونــي يــدخل أوال مع

يحصــل بعــد ذلــك علــى . إلــخ..االســم، الجــنس، الســن، مؤسســة الدراســة، ســنة التخــرج، الواليــة والــوطن

 . إلخ..صفحة خاصة به يعلم فيها المستخدمين اآلخرين عن وضعه الحالي ومشاغله

 :المنهج        

                                                           
132

 Tiffan A. Pempek, Yevdokiya. Yermolyva, Sandra L, Calvert, College student’s social networking   
experiences on Facebook, in Journal of Applied Developmental Psychology, n°30,2009, p230 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
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 العلـوم تتناولهـا التـي والظـواهر المواضـيع طبيعـة بـاختالف يختلـف المـنهج واختيـار اسـتخدام إن  

 مجموعـة عـن عبـارة هـو المـنهج و بحثـه مراحـل كـل فـي يتبعـه مـنهج إلـى فالباحـث بحاجـة ,االجتماعيـة

 ،133تحقيـق ضـبط و أهـداف وأسـئلة وفـروض البحـث بغيـة الباحـث يتبعهـا التـي الخطـوات و العمليـات

البحث يقودهـا للوصـول إلـى كل دراسة علمية تحتاج إلى منهج يوافق للبحث، و  ضروري فالمنهج وبالتالي

نتـــائج معينـــة لهـــذا البحـــث ، فالبـــد علـــى الباحـــث تطبيـــق مـــنهج فـــي الموضـــوعات السوســـيولوجية يتوافـــق  

 .لطبيعة الموضوع والمشكلة المراد دراستها األهداف التي تستهدف تحقيقها 

 طرق من طريقة نييع  الذي( أسلوب المسح بالعينة)وفي هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي      

 ومشـكلة اجتماعيـة لوضـعية محـددة أغـراض إلـى الوصـول أجـل مـن منظم علمي بشكل والتفسير التحليل

، فهو يقوم على وصف الخصائص المختلفة و يستخدم جمـع المعلومـات حـول الموضـوع المـراد اجتماعية

البيانـات والمعلومـات التـي أمكـن دراسته من استخالص الـدالالت و المعـاني المختلفـة التـي تنطـوي عليهـا 

عطـاء التحليـل المالئـم لكـل ذلـك ، 134الحصول عليها ، وكذلك ربط لبعضها واكتشاف العالقـة الموجـودة وا 

ال تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق  135ألن الدراسات الوصفية

تهـا وتحديـدها بالصـورة التـي عليهـا كميـا وكيفيـا بهـدف دالال السـتخالصوتلك البيانات وتحليلها وتفسـيرها 

 .الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها 

 عليها الضوء تسليط الدراسة ومحاولتنا محل لظاهرة وصفنا هو المنهج لهذا استخدامنا من والهدف      

الجزائــري مــن حيــث كيفيــة تــأثير الفيســبوك علــى الشــباب لــى معرفــة ســاعدنا عدقيــق،  وتوضــيحها بشــكل

     .تشـــــكيل الهويـــــة ومعرفـــــة أهـــــم العوامـــــل المـــــؤثرة علـــــى التـــــأثير فـــــي هويـــــة وشخصـــــية الشـــــباب الجزائـــــري

 جمعهـا تـم التـي البيانـات معالجـة مـن أجـلالمـنهج اإلحصـائي اسـتخدمنا  باإلضافة إلى المـنهج الوصـفي

المـنهج ، الن  google driveعبـر موقـع علـى المبحـوثين كترونية التي وزعناها االستمارة اال طريق عن

                                                           
 449ص  ،2442 الجزائر،، دار هومة ، االجتماعية العلوم في البحث منهجية على تدريبات ,زرواتي رشيد - 133
  04،ص  2320،مكتبة نهضة الشروق ، القاهرة ، أسس البحث االجتماعيعبد الوهاب إبراهيم ،  - 134
  .242،ص 2442، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، البحث العلميمحمد شفيق ،  - 135
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اإلحصــائي يكشــف عــن العالقــة الموجــودة بــين المتغيــرات الختبــار فرضــيات الدراســة مــن أجــل إعطائهــا 

صــبغة علميــة ، ويــتم ذلــك باســتخدام النســب المئويــة الموجــودة فــي الجــداول اإلحصــائية وتحليلهــا بأســلوب 

تصف الظاهرة وتوضح خصائصها إلـى معطيـات  يساعد على تحويل المعطيات الكيفية التي136إحصائي

كميــــة تعطــــي وصــــفا رقميــــا يوضــــح مقــــدار هــــذه الظــــاهرة أو حجمهــــا ودرجــــات ارتباطهــــا مــــع الظـــــواهر 

 .137المختلفة

 

 

 العينة : ثالثا 

إن اختيــار العينــة بشــكل دقيــق و مناســب يعطــي نتــائج متشــابهة إلــى حــد كبيــر للنتــائج التــي يمكــن        
وبمــا أن مجتمــع البحــث غيــر مضــبوط وغيــر محــدد . الحصــول عليهــا عنــد دراســة كامــل مجتمــع الدراســة 

م االسـتمارة بتقسـي لـذلك فـي اختيارنـا لمفـردات البحـث قمنـا. وغير مرئي وهم االفراد المنتمين إلى الفيسبوك
  .مفردة 50االلكترونية على المبحوثين لمدة ثالثة أيام حتى استوفت عدد مناسب للدراسة وتمثل في 

 : تحليل نتائج الدراسة 

 : عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى  - 1

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس ( : 1.)جدول رقم 

 النسبة التكرار الجنس

 %50 35 ذكر

 %30 15 أنثى

 %100 50 المجموع

                                                           
 .7،ص2337، وكالة المطبوعات،الكويت، مناهج البحث العلميعبد الرحمان البدوي ، - 136
، ص 2330، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحثمحمد محمود الذنيبات ، عمار بوحوش ،- 137

223 . 
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  تمثل نسبة الذكور  %74نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة  

تمثل نسبة اإلناث ، و  %34و هي النسبة الغالبة ، أما نسبة 

ارتفاع مشاركات الذكور بارتفاع نسبة  في يرجع السبب

حسب الذكور على شبكة فايسبوك  كما تأكده اإلحصائيات 

 .إناث %33من المسجلين هم من الذكور و %73 138موقع

 

 

 

 

 السن يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير ( :22)جدول رقم 

 النسب  التكرار السن

 %32 51 02أقل من 

 %18 02 32إلن 05من

 %50 6 فما فوق 35من

 100% 12 المجموع

 

يمكنننننا  (20الجننندوو رقنننم )منننن خنننالو الجننندوو 

سننة تمثنل  32-04مالحظة أن الفئة العمرية بنين 

فننرد مسننتخدم مننن أ ننل 09مننن العينننة أي  43%

هذا ما يؤكد ما تصنر  بنإ صحصناتيات الموقنع 42

مننن المسننجلين علننك الشننبكة فنني  %92أيضننا أن 

لفئنة كمنا أن ا. سننة34الجزاتر ال يتجاوز عمرهم 

ثننم تنن تي .. لشننبكةل اسننتعماالالشننبابية هنني األكثننر 

                                                           
ils/-sont-qui-algerie-en-facebook-de-dutilisateurs-millions-focus.com/blog/2013/03/45-http://www.algerie 

138
 

 22.37على  22/43/2420المطلع عليه يوم 

 

 ذكر
 أنثى

70% 
30% 

 النسبة

 النسبة

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/03/45-millions-dutilisateurs-de-facebook-en-algerie-qui-sont-ils/
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فرد مستخدم أي فئة المراهقين تقريبا التي من المعروف أنهنا أكبنر 44أي  %32سنة بـ  02الفئة األقل من 

ثم الفئة الثالثة من . استعماو التكنولوجيا واالنترنيت والدخوو صلك مواقع االنترنيتمجتمعية تقترب صلك  فئة

 في الوعي من بنوع يتعاملون سنا األكبر العينة أفراد أن النسبة هذه من ونستنتج %40سنة فما فوق بـ  34

 .استخدامهم وتفاعلهم داخل الشبكة

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي( : 23)جدول رقم 

 النسبة التكرار السن

 %7 23 متوسط

 %33 49 ثانوي

 %11 00 جامعي

 %40 27 دراسات عليا

 100% 42 المجموع

    

من أفراد العينة يفوق مستواهم الدراسي المستوى  %47نالحظ أن ( 23الجدوو رقم )من خالو الجدوو  

ذلك ألن  %40والدراسات العليا بـ  %11مستواهم ما بين الجامعي بـ  42مفردة من أ ل 03الثانوي، أي 

لفئة اسنة، بما أن غالبية أفراد العينة ينتمون صلك  32- 04من أفراد العينة يتراو  عمرهم ما بين 46%

لها فكرة وعلك صطالع حوو مواقع االنترنيت وحوو الفيسبوك عن طريق االحتكاك بزمالء  المثقفة نرى أن

 .%7ثم مستوى التعليم المتوسط بـ  %33ثم ي تي المستوى الثانوي بـ . الدراسة

  الهوية الثقافية الوطنية  يوضح كيفية المحافظة على( : 24)م جدول رق

 المجموع السنالثقافية  كيف تحافظ على الهوية
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يمثل هذا الجدوو مدى المحافظة علك الهوية الثقافية حسب متغير السن ،نجد أن النسبة الغالبة هي     

والتي تمثل المبحوثين الذين يرون ب ن الحفاظ علك الهوية الثقافية يتم من خالو مواكبة التطورات  71%

أقل  % 07سنة و نسبة  32و 02ما بين سن  %31الثقافية مع الحفاظ علك العادات و التقاليد من ضمنها 

أنإ تتم المحافظة علك  فيها والتي يرى %37سنة ، أم النسبة الثانية فهي  34أكثر من  %21سنة و 02من 

 32سنة صلك  02بين  %01الهوية الثقافية من خالو الحفاظ علك العادات والتقاليد والقيم التقليدية، من بينها 

 .سنة  02أقل من %21سنة ، و  34أكثر من  % 23سنة و 

دة و محافظة يرجع هذا التفاوت في النسب  حسب رأي المبحوثين في أن العادات و التقاليد الجزاترية مقي

 02وليست مواكبة للتطورات الحا لة في المجتمع الدولي وخصو ا فئة المبحوثين الذين هم اقل من 

سنة ، صذ نجد أن المجتمع الجزاتري يعيش نمطين متعارضين من الثقافة واحد عربي مسلم واآلخر غربي 

طور وال هي محافظة، لذلك نجد ، واختلطت الثقافتين واندمجت، وتشكلت ثقافة ال هي مسايرة للتقدم الت

تعارض في فكرة الحفاظ علك الموروث الثقافي من جهة و خصو ا المبحوثين الذين هم أكبر من سن 

 .، وفكرة مواكبة التطورات الحا لة مع الحفاظ علك اإلرث الثقافي 32

 يوضح مدى تغير اللغة واللباس والمعتقدات الفكرية( : 21)جدول رقم 

التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري هل ترى أن 

 أثرت في لغته ولباسه ومعتقداته الفكرية؟

 النسبة التكرار

 %92 14 نعم

 %42 4 ال

 %422 42 المجموع

 سنة31أكثر من  32إلى  22من سنة22أقل من  الوطنية؟

الحفاظ علك العادات و 

 القيم التقليدية

 43 21 40 20 التكرار

 %39 %20 %24 %24 النسبة

مواكبة التطورات 

الثقافية مع الحفاظ علك 

 العادات والتقاليد

 00 20 46 43 التكرار

 %94 %24 %34 %29 النسبة

 42 27 09 44 التكرار المجموع

 %122 %12 %10 %32 النسبة
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يوضح الجدوو أعاله مدى التغيرات التي طرأت علك اللغة و اللباس والمعتقدات الفكرية بحيث نجد    

من المبحوثين الذين يرون ب ن هنالك تغييرا واضحا قد حدث علك اللغة واللباس والمعتدات  %92نسبة 

تمثل المبحوثين  %42بسبب التغيرات االجتماعية و الثقافية التي طرأت علك المجتمع الجزاتري ، ونسبة 

 .الذين برون عدم وجود تغيير في اللغة واللباس والفكر 

المبحوثين في أن المجتمع الجزاتري محافظ ويجب عليإ يواكب التغيرات  ويرجع هذا التغيير حسب رأي  

والتطورات الحا لة بحيث نجد أنإ مثال من يتكلم باللغة العربية حسب رأي المبحوثين فهو غير مواكب 

"  المودا"للعصرنة وفي اللباس أيضا من يلبس اللباس التقليدي وخصو ا فئة الشباب يرون ب نإ ال يواكب 

رأيهم ، لذلك نجد أنإ يوجد نوع من التناقض الثقافي في تشكيل هوية المبحوثين المتمثلين في فئة حسب 

بحيث أن هذه الشريحة تسعك .الشباب بسبب المحافظة علك التقاليد والعادات و مواكبة التطورات الحا لة

 .صلك التطور مع الحفاظ علك العادات والتقاليد في آن واحد

 

 

 يوضح رأي المبحوثين في العادات و والتقاليد والمعتدات الجزائرية  ( :29)جدول رقم 

 النسبة التكرار ؟ما رأيك في القيم والعادات والتقاليد الجزائرية

 %61 36 محافظة

 %07 43 متحررة 

 %422 42 المجموع

والتي تمثل رأي المبحوثين في أن العادات والتقاليد  % 61أن أكبر نسبة هي  نالحظ من الجدوو أعاله  

تمثل رأي المبحوثين في أن العادات و التقاليد والمعتقدات  % 07والمعتقدات الجزاترية محافظة ، بينما 

ويرجع ذلك الفرق في النسب في أن المجتمع الجزاتري ال زالت تحكمإ العادات . الجزاترية متحررة

حياة االجتماعية في الزواج مثال وغيره، لذلك يجد الشاب الجزاتري نفسإ يعيش والتقاليد والعرف في ال

نوع من التناقض والصراع الثقافي صذ أن المجتمع ي بك أن يتخلك عن القيم والعادات و التقاليد التي تركها 

يع األ عدة لنا أجدادنا وفي نفس الوقت يت ثر بالعادات والتقاليد الناتجة عن التغيرات الحا لة علك جم

لعل ابرزها الصعيد االجتماعي و الثقافي ، لذلك يرى معظم المبحوثين أن المجتمع الجزاتري هو مجتمع 

 .محافظ ومقيد وال يتميز بالتحرر مقارنة لما يحدث في المجتمعات المجاورة 

 : نتائج الفرضية األولى 

 : و التحليل أعاله أن النتاتج التي تو لنا صليها من خال من أبرز
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أن العادات والتقاليد الجزاترية هي محافظة وليست مواكبة للتطورات الحا لة فني ظنل التغينرات  -

االجتماعية والثقافينة ، و أن الشنباب الجزاتنري يعناني فني تشنكيل هويتنإ بحينث يحناوو أن يحنافظ 

و أن يواكب التطورات الثقافية  علك العرف والعادات والتقاليد و القيم الدينية واالجتماعية من جهة

 . واالجتماعية التي شملت المجتمع العالمي

أن المبحوثين يؤكدون علك انإ يوجد تغيير في نمط اللباس وفي اللغة بالرغم من الموروث الثقافي  -

و منن حينث ....( االمازيغينة، الشناوية، التارقينة) الذي يمتاز بإ المجتمع الجزاتري من حيث اللغة 

صال أن الشنباب الجزاتنري أ نبح ال ينولي  اهتمنام ....( التارقي، القباتلي، الشاوي، الننايلي) اللباس 

بهذا التراث الثقافي مقارننة بنالتطورات و التغينرات التني شنملت اللبناس لنذلك فالشنباب الجزاتنري 

 .يعيش نوع من المعاناة في تحديد وتشكيل هوية ثقافية محافظة ومتحضرة

الجزاتري هو جد متنوع وغني وهذا ما يعطي جوانب وأنماط متنوعة ونظرا لهذا الثراء صن التراث الثقافي 

الثقافي والتطور الحديث منن وسناتل تكنولوجينة فانننا نجند ننوع منن التضنارب بنين الثقنافتين ، ولنذلك يجند 

الشاب نفسإ في موقف يصعب فينإ أن يختنار منا هنو تقليندي ومحنافظ و منا هنو حضنري و عصنري ومننإ 

أن الفرضية قد تحققت والتي مؤداها ب ن الشباب الجزاتري يعاني مشكلة في تشكيل هويتإ الثقافية في نرى 

 .ظل التغيرات االجتماعية و الثقافية التي شملت المجتمع الجزاتري

 :  ثانيةعرض وتحليل نتائج الفرضية ال - 2

 يسبوكاجديدة من خالل االنتماء إلى الف يوضح اكتساب قيم ومعتقدات( : 20)قم جدول ر

هل اكتسبت قيم وعادات جديدة من خالل انتماءك لصفحة 

 ؟الفايسبوك

 النسبة التكرار

 %00 32 نعم

 %22 11 ال

 %122 12 المجموع

من الجدوو أن معظم المبحوثين قد اكتسبوا قيم ومعتقدات جديدة من خالو االنتماء للفايسبوك بنسبة  نالحظ

الننذين لننم يكتسننبوا قننيم و معتقنندات جدينندة مننن خننالو انتمنناتهم  لمبحننوثينفتمثننل ا % 00، أمننا نسننبة   63%

للفايسنننبوك، ويرجنننع ذلنننك فننني أننننإ فضننناء واسنننع يسنننمح بنننالتعرف علنننك أشنننخاص منننن مختلنننف الثقافنننات 

التعننرف علننك والحضننارات ومننن مختلننف النندوو وبالتننالي يكسننبإ ذلننك التنننوع الثقننافي  و يسنناهم كننذلك فنني 

صذ أن الشنخ  فني الفايسنبوك لنإ الحرينة فني اختينار األشنخاص وفني اختينار االسنم النذي شخاص مثلهم، أ

التكامننل "يمكننننا تفسننير هننذه النتنناتج بالحاجننات التنني أدرجتهننا نظريننة اإلشننباعات ضننمن سننبب يريننده لننذلك 

أوال، اسننتعماو . مننن األسننباب الرتيسننة التنني تنندفع الفننرد السننتعماو وسنناتل اإلعننالم"  والتفاعننل اإلجتمنناعي
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قد يعود لرغبتإ في صشنباع حاجنة التعناطف  االهتماماتالشبكة لوجود أشخاص يتقاسم معهم المستخدم نفس 

أي احتياجننإ لفننرد آخننر يفهننم حاجاتننإ وآالمننإ، ثانيننا، نفسننرها أيضننا بحاجننة اكتسنناب الشننعور  االجتمنناعي

ينرا حاجنة المحادثنة والتفاعنل منع اآلخنر واآلراء، وأخ االهتمامناتصلك مجموعة أفراد تشنبهإ فني  باالنتماء

 .واألخذ والرد حوو مواضيع تهمإ

 يوضح اكتساب لغة جديدة من خالل االنتماء إلى الفايسبوك( : 20)جدول رقم 

 النسبة التكرار ؟هل اكتسبت لغة جدية من خالل انتمائك للفايسبوك

 %02 31 نعم

 %32 11 ال

 %122 12 المجموع

هي الغالبة والتي تمثل اكتساب المبحوثين للغة جديدة من  %62من خالو الجدوو أعاله نرى أن نسبة       

فيرى فيها المبحوثون أنهم لم يكتسبوا لغة جديدة من خالو  %32خالو االنتماء للفايسبوك ، أما نسبة 

، وترجع ذلك في أن لغة الفيسبوك أ بحت متداولة وخصو ا بين أوساط الشباب صذ انتماءهم للفايسبوك

أنإ كانت لكل والية ولكل منطقة لغة أو لكنة خا ة بها  لكن الفيسبوك :" نجد حسب رأي أحد المبحوثين

 لغةب"ظاهرة جديدة أو بما يعرف ، وأ بحت "هدرة فيسبوكية"قد وحد اللغة وأ بحت لغة جديدة 

ظهرت هذه  ،يسبوك ال يفهمهما عامة الناس اصذ نجد لغة خا ة بالذي ينتمون للف " ي أو األرابيش العربيز

اللغة وشغلت حيزا كبيرا من اللّغة المتداولة علك الهواتف المحمولة و وساتل التوا ل االجتماعي ،صذ 

صرنا هذا من العربية تتمثّل في هروب وانسالخ أبناء العربية في ع فرضتها ظروف لسانية و غير لسانية

كيف  "و" hmdالحمد هلل ، "و "slmالسالم عليكم، " مثال  الصحيحة نطقا وكتابة خاّ ة فئة الشباب

 "  ……نكونكتي، نفيسبوكي راني " و كذلك تغريب بعض المصطلحات " savaالحاو ،

 يوضح مدى شعور المبحوثين بالتحرر من خالل انتمائهم للفايسبوك( :22) جدول رقم

 المجموع الجنس : هل ترى أن الفايسبوك قد ساهم في 

 انثى ذكر

التحرر من القيم والعادات والتقاليد التي 

 يفرضها المجتمع

 01 44 43 التكرار

 %13 %00 %07 النسبة

 07 21 00 التكرار االبتعاد عن القيم والعادات والتقاليد

 %40 %23 %11 النسبة

 42 44 34 التكرار المجموع
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 %422 %32 %62 النسبة

 

والتي يرى فيها المبحوثين أن الفايسبوك قد ساهم في  % 40نالحظ من الجدوو أن النسبة الكبيرة هي    

صناث %23ذكور و %11االبتعاد عن القيم والعادات والتقاليد التي يتمسك بها المجتمع الجزاتري من بينهم 

والتي تمثل مدى مساهمة الفايسبوك في التحرر من القيم والعادات والتقاليد  %13أما النسبة التي تليها فهي 

ويرجع السبب في أن الفايسبوك يخلق جو من . صناث  %00ذكور و %07التي يفرضها المجتمع من بينهم 

السرية والحرية التامة في التعبير بحيث يستطيع المستخدم لهذا الموقع أن يتوا ل مع من يريد بحرية 

ة دون أن يدلي بالمعلومات الشخصية الخا ة بإ، و خصو ا عند  اإلناث صذ يرون ب ن الفيسبوك تام

يعطي نوع من الحرية من حيث التعبير عن مشاعرهن ورغباتهن ألن المجتمع علك حسب رأيهن يفرض 

 .مجموعة من القيود والضوابط التي ال توجد في المجاو االفتراضي

 : نتائج الفرضية الثانية 

 : من خالو ما سبق نجد أن       

الفايسبوك ك داة جديدة للتوا ل وصنشاء عالقات اجتماعية بين األشخاص المنتمين صليإ ، قد ساهم  -

في نشر قيم ومعتقدات جديدة ومتنوعة ومعرفة امور لم تكن معروفة من قبل ، وعلك حد قوو 

" الفايسبوك أ بحنا نراها عاديةأنإ كانت أمور نراها غير عادية لكن من خالو : " أحداهن 

ويقصد بذلك أن القيم والعادات والتقاليد المت  لة والمتجذرة والتي كانت مفروضة علك المجتمع 

الجزاتري قد تغيرت، حتك في فكرة الوطنية وحب الوطن، نجد أن الفيسبوك ينشر  ور ويمد 

اهقين، فنجد مثال بعض ب فكار تمس بالهوية الوطنية للشباب الجزاتري وخصو ا فئة المر

كلها ..." راني خليتهالكم" " بالد ميكي" " الرقاد وبيع لبالد:" الصور التعبيرية أو بها كتابات مثال

 .أمور جديدة لم تكن من قبل

: وهذا التحرر يتحقق علك طبقات. تعبير الشباب علك الشبكة يكون محرر من القيودمن خالو  -

فتراضي في هذا الفضاء يكون الشباب محررين من سلطة أولها، من خالو آليات المجتمع اال

الكبار كسلطة ضابطة فيما يتعلق بالمضامين التي يتبادلونها صذن فهم يدلون بما يريدون وما 

يكونون حقا بما أنهم ال يخضعون ألي سلطة في هذه الشبكة، ثانيا، ليكون التعبير أكثر حرية 

ن خاللها يتمكن من التعبير والتفاعل بدون حرج عن يستعمل المستخدم اسم مستعار غير  فاتإ م

التوا ل عبر الفيسبوك يتعدى  لذلك أ بح. كل ما بداخلإ بدون أن يكون معروف بهويتإ الحقيقية

فبدو أن  ا في تعامل الشباب مع يعضهم البعضالزمان والمكان صذ أنإ أ بح الوسيلة األكثر رواج

 .من أجل التوا ل  Compteو الحساب يطلب رقم الهاتف أ بح يطلب الفيسبوك أ
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الجنسية غير المسمو  بها في الواقع /السياسية/االجتماعيةلتعبير عن اآلراء والمعتقدات ا -

أي أن استخدام الشبكة يكون بدافع التعبير عن اآلراء التي يعتبرها المجتمع الحقيقي "  االجتماعي

المفتوحة الواسعة وطبيعتها الرقمية من الطابوهات، فالصفحات والمجموعات بمساحة التعبير 

والسلطة  االجتماعيةالتي تتيح السرية تعطي للمستخدم حرية اإلفصا  عن ماال تسمح بإ القيم 

 . الضابطة

كل األشكال التي أراد أن يظهر بها  لمستخدميه تيحي إن الفضاءات االفتراضية و خصوصا الفيسبوك    
، ختارها لنفسهوبالتالي يمكنه أن يبحر في الفضاء االفتراضي بالهوية التي ا، او ظاهر أ امستخدم إما مرئيال

ويتكلم باللغة التي يتداولها أصدقائه عبر الموقع ، ويتفاعل ويتأثر بالثقافة والمعتقدات الفكرية التي يميل 
الثقافية التي إليها والتي يختارها كالصفحات والمجموعات التي ينضم ويشترك فيها، وبالتالي فإن الهوية 

يشكلها ناتجة عن ذلك االنتماء ومنه نرى أن الفرضية المتعلقة بتأثير مواقع التواصل االجتماعي على 
 . تشكيل الهوية الثقافية للشباب الجزائري قد تحققت

 : االستنتاج العام 
في جميع  لعل الخالصة التي نخرج بها من خالل هذا التحليل هي أن العالم يعيش تغييرات سريعة    

الميادين  سواءا الثقافية أو االجتماعية أو السياسية ، و بما أن الجزائر هي جزء من هذا العالم فإنها 
 .تعيش التغييرات التي تحدث خصوصا على المستوى الثقافي 

يعيش الشباب الجزائري نوع من التناقض في التفكير وفي المعتقدات الفكرية وفي المبادئ والقيم      
تلك التغييرات التي شهدها وال يزال يشهدها العالم بوتيرة سريعة ، التي تمس بالهوية الثقافية بالرغم  بسبب

ن كان محافظة على تقاليد التسامح والتآخي والتآزر  من عراقتها و قدمها إال أنها قد تغيرت حتى وا 
لغربية له حيز لدى الشباب الجزائري والتالحم و تقديس األعياد الدينية و الوطنية وغيرها ، إال أن الثقافة ا

 .وخصوصا فيما يتعلق باللغة واللباس
هي من الوسائل الرقمية األكثر شعبية لحد اآلن إذ تعتبر فضاءات  االجتماعيمواقع التواصل       

أو منظمات تبني شبكات اجتماعية أو عالقات على أساس روابط  مختلفةسكنها هويات فتراضية تا
وهذه األخيرة تؤثر في الشباب الجزائري وقد يتم استغاللها  .بينها امشتركة لتتصل وتتفاعل فيمواهتمامات 

.بطريقة سلبية ، و نجد أنها تمس جميع الجوانب المحيطة بالشباب   
: الخاتمة   

وكختام للدراسة نرى أن الشباب الجزائري يعيش نوع من االختالل واالضطراب في بناء هويته والحفاظ  
ا، فيحاول أن يحافظ على هوته وموروثه الثقافي من جهة ويحاول أن يواكب التطورات والتقدم الذي عليه

يشمل المجتمع الدولي ، وخصوصا مع ظهور الفضاءات والمجاالت االفتراضية أصبح الشباب الجزائري 
في مجال مفتوح على يستخدم االنترنيت ألنها  آنية و افتراضية وتفاعلية أكثر من المجتمع الواقعي ألنها 

ألخ ،كل ...جميع الميادين و االصعدة وليست لها حدود مكانية و تمتاز بسرعة الحصول على المعلومات 
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هذه الصفات جعلتها مقصدا لشاب الجزائري الذي يقضي معظم وقته امام شاشات الكمبيوتر من أجل 
.التواصل االجتماعي في الفضاءات االفتراضية  

االقتراح تستطيع الدولة او الجهات المعنية أن تساهم وتساعد الشباب الجزائري في  لذلك و من باب     
تحديد وتشكيل هويته وذلك من خالل استغالل هذا الفضاء االفتراضي ووضع مواقع متخصصة في نشر 

تي القيم والعادات والتأكيد على التمسك بالدين وباللغة وفي نفس الوقت أن تولي اهتماما بالتغييرات ال
تحدث والتي تمس العرف والتقاليد و تعتبرها طابوهات أن تقوم بكسرها ومناقشتها وأن تكون محل دراسة 

. من قبل المتخصصين في جميع الميادين من أجل اإللمام بالموضوع حول الظاهرة المراد دراستها  
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 جامعة ورقلة  /حمودة سليمة. أ
 حالسة فايزة                                                                                                                                           

 الملخص 
 

اهقين، إال أنها أحدثت انقالبا ر بالرغم من أن االنترنت أداة متطورة تقدم خدمات لكل الفئات خاصة الم
والتي كانت مستقرة في األذهان، وأصبحت تجلب  ،جذريا في المفاهيم والممارسات النفسية واالجتماعية 

أكبر عدد ممكن من األطفال و المراهقين، لما توفره من سهولة وبساطة وخدمات تسمح بتكوين عالقات 
واألنشطة التي يقومون بها داخل شاشات الكمبيوتر، وقابلية اجتماعية وتبادل اآلراء مع أصدقاء االنترنت، 

تكوين ارتباطات عاطفية بين المستخدمين، حيث توفر هذه المجتمعات االفتراضية كوسيلة للهروب من 
 .الواقع

مرحلة حساسة و وضح المختصون في ميدان علم النفس أن مرحلة المراهقة بخصائصها ومعطياتها 
هي أخطر منعطف يمر به الشباب،وأكبر منزلق يمكن أن تزل ثقافي االجتماعي فتمثل مرحلة التشكيل ال

فيه قدمه،إذا انعدم التوجيه و العناية،مشيرين إلى أن أبرز المخاطر التي يعيشها المراهقون باعتبارها 
، تناقض وصراع القيم كما ذكر  Ericksonاالنتماء حسب العالم و مرحلة البحث عن الهوية 

 . S.Hallالعالم
تسلط المداخلة الضوء على أثر استخدام المراهقين من طلبة الثانوية لشبكات التواصل االحتماعية على 

 .تشكيل الهوية لديهم ، وفقا لنظرية مارشا التي استندت الى اقتراح أبعاد اربع للهوية تبعا الربع مجاالت
 :نص المداخلة

 :اإلشكالية
اإلحساس بهويته يقضي جل سنوات المراهقة في التفكير إن المراهق في سعيه إلى تنمية 

والمراجعة والتأمل في األفكار والقيم السائدة، وكذلك الخيارات المهنية التعليمية المتاحة، وكيفية النجاح في 
الصداقات مع أقرانه، وتبّني قيم معينة، وأدوار اجتماعية، وأفكار وخيارات متعددة تمنحه اإلحساس بوجوده 

 .ولهذا يتعرض المراهقون إلى ما يعرف بأزمة الهوية. قل المتميز الذي يساعده في بناء المستقبلالمست
من أنا؟ من أكون؟ ما : وأزمة الهوية المشكلة الرئيسية في مرحلة المراهقة، عندما يبدأ المراهق يسأل نفسه
أمام مطالب متعددة، دوري في المجتمع؟ كيف أثبت وجودي؟ كيف أحقق النجاح؟ ويجد المراهق نفسه 

وأفكار متناقضة، مما يجعله يعيش صراعات متعددة، وخاصة في ظل التغيرات الجسمية والعقلية والنفسية 
ذا فشل المراهق في تحقيق هويته يكون رهن اضطراب الهوية. واالنفعالية ، Identity confusion وا 

ة سالبة، وينتج عن ذلك عدد من ، أو خلط الهوية، أو تبني هويRole confusion واضطراب الدور



 

 

383 

االضطرابات التي تؤدي بدورها إلى ظهور أعراض مرضية قد تعصف بالمراهق، وتلقي بظاللها على 
 .مستقبله

ذا   دالالت ذا مضمونا اليوم صارت لما االستخدام، و بالتداول العهد حديثة -اصطالحا – الهوية كانت وا 
 و. التميز من كبير قدر على و الذات قائمة شخصية المجتمع و الفرد من يجعل ما كل تشمل عميقة
 تكن فلم القرن هذا مطلع في الفكرية و الثقافية الحياة في متداوال يكن لم الهوية مصطلح أن بالذكر الجدير
 و  ومفكرين الكتاب أقالم على ترد إنما السياسي، العمل أدبيات من ال و الفكر و الثقافية ألفاظ من الهوية
 الشخصية و الوطنية األصالة هي المعاني هذه على تدل التي العبارة كانت و المتحدتين ألسنة على

 .الداللة أعمق و تعبير أقوى عنها يعبر و المعاني هذه على ينطوي كان نفسه   مفهوم إن بل الوطنية
إال أنها أحدثت انقالبا فبالرغم من أن االنترنت أداة متطورة تقدم خدمات لكل الفئات خاصة المؤاهقين، 

جذريا في المفاهيم والممارسات النفسية واالجتماعية للمراهقين، والتي كانت مستقرة في األذهان، وأصبحت 
تجلب أكبر عدد ممكن من األطفال و المراهقين، لما توفره من سهولة وبساطة وخدمات تسمح بتكوين 

، واألنشطة التي يقومون بها داخل شاشات عالقات اجتماعية وتبادل اآلراء مع أصدقاء االنترنت
الكمبيوتر، وقابلية تكوين ارتباطات عاطفية بين المستخدمين، حيث توفر هذه المجتمعات االفتراضية 

 .كوسيلة للهروب من الواقع

مرحلة حساسة تمثل و وضح المختصون في ميدان علم النفس أن مرحلة المراهقة بخصائصها ومعطياتها 
هي أخطر منعطف يمر به الشباب،وأكبر منزلق يمكن أن تزل فيه الثقافي االجتماعي فمرحلة التشكيل 

قدمه،إذا انعدم التوجيه و العناية،مشيرين إلى أن أبرز المخاطر التي يعيشها المراهقون باعتبارها مرحلة 
 . S.Hall، تناقض وصراع القيم كما ذكر العالم Ericksonالبحث عن الهوية و االنتماء حسب العالم 

واكتشاف القيم و  نحو تحقيق الذات للسعي( 33،ص2442عزيز إبراهيم ،) اليوموهذا ما يأخذ المراهق  
.التوجه نحو ارتياد المجهول بواسطة  االستهالك واإلقبال المتزايد على وسائل االتصال خاصة االنترنت  

ثقافة الشباب بين تحديات )حول في دراسته الميدانية ( 2443) يوسف ورداني توصل  وفي هذا اإلطار
بسبب ثقافة الشباب ،  اضمحالل دور مؤسسات التنشئة التقليدية في تشكيلإلى  (االنترنت وعجز الدولة

أهم أدوات التنشئة الحديثة التي يكتسب من خاللها الفرد مجموعة من القيم  وصفه أحدو ر االنترنت و ظه
للمعلومات  فلم يعد االنترنت فقط مصدر. اته الحياتيةالالزمة لبناء شخصيته وتحديد اتجاه األساسية

المجتمع والقيم الجديدة التي  بين القيم الموجودة في والتجاذبالمجردة، بل أضحى ساحة للتفاعالت 
الشباب على شبكة االنترنت لم تكن متاحة من  ظهرت نتيجة لظهور أشكال ومنافذ جديدة للتواصل بين

والشبكات االجتماعية المختلفة كشبكتى الفيس بوك واليوتيوب،  رية والمدوناتقبل، ومنها المجموعات الحوا
جزءًا كبيرًا من قدرتها على الرقابة على األنماط السلوكية الجديدة  التنشئة التقليدية مؤسسات على نحو أفقد
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 كل شاب االحتكاك مع العالم الخارجي، وترك ذلك آلليات التصحيح الذاتي الذي يقوم بها الناتجة عن

عن  وتزامن ذلك مع اتجاه بعض الشباب إلي االنعزال. على حدة اعتمادًا على تجربته الشخصية
الوحيدة مع العالم  مجتمعاتهم، واالنكفاء خلف جهاز حاسب آلي يمثل أداة االتصال األساسية إن لم تكن

  .الخارجي

 لدى الهوية بتشكل االجتماعي التواصل شبكات استخدام عالقة مدى عن للكشف الحالية دراستنا تاتي ولذا
 . بسكرة بمدينة الثانوي مرحلة طلبة من عينة على ميدانية دراسة باجراء المراهق

 نظرا المرحلة هذه اختيار تم الثانوي،وقد الطور في المتمدرسين المراهقين من مجموعة باختيار قمنا وعليه
 والمزاج الذاتية الصورة على قوياً  تأثيراً  المراهقة مرحلة في الجسدية والتغيرات الهرمونية للتحوالت
 .االجتماعية والعالقات

 بوك سالفي  في خاصة المتمثلة  االجتماعي التواصل شبكات ستخدامال  هل بالتساؤل نبدأ هنا ومن
 المراهق؟ لدى النفسية لهويةا تشكيل على تأثير

 شبكات استخدام إلى يعزى  كان إذا النفسية الهوية في االختالف عن البحث الى كذلك يأخذنا ما ما وهذا
 الجنس؟ باختالف الشبكات هذه استخدام يختلف وهل ،االجتماعي الواصل

 :التالية التساؤالت عن االجابة  لمحاولة المداخلة هذه جاءت هنا من

 :تساؤالت البحث. 1
 ماهي مستويات أبعاد الهوية النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية ؟ .1
أبعاد  إحصائية بين الذكور واإلناث من طلبة المرحلة الثانوية في هل توجد فروق ذات دالله  .2

 حسب مجاالتها األربعة؟ الهوية النفسية
بين حسب مجاالتها االربعة  الهوية النفسيةأبعاد  إحصائية فيهل توجد فروق ذات دالله   .3

 .تخدمين لشبكات التواصل االجتماعيالمستخدمين والغير المس
مستخدمي من من طالب الثانوية إحصائية بين الذكور واإلناث توجد فروق ذات دالله  هل .4

 ؟ حسب مجاالتها األربعة الهوية النفسيةأبعاد شبكات التواصل االجتماعي في 
 :فرضيات البحث.2

تتمثل أبعاد الهوية النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية حسب مجاالتها األربعة في كل من  .1
 .االنجاز، التعلق، التشتت، االنغالق
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الهوية أبعاد  إحصائية بين الذكور واإلناث من طلبة المرحلة الثانوية في توجد فروق ذات دالله  .2
 .حسب مجاالتها األربعة النفسية

بين المستخدمين  حسب مجاالتها األربعة الهوية النفسية أبعاد إحصائية فيتوجد فروق ذات دالله  .3
 .مين لشبكات التواصل االجتماعيوالغير المستخد

مستخدمي شبكات من من طالب الثانوية إحصائية بين الذكور واإلناث توجد فروق ذات دالله  .4
 .حسب مجاالتها األربعة هوية النفسيةالأبعاد التواصل االجتماعي في 

 :أهداف البحث.3
 .حسب مجاالتها األربعة لدى طلبة المرحلة الثانوية النفسية الهوية التعرف على أبعاد  .1
حسب مجاالتها  الهوية النفسيةأبعاد في  من طلبة المرحلة الثانوية بين الجنسين فروقمعرفة ال .2

 .األربعة
حسب  الهوية النفسيةفي أبعاد معرفة الفروق بين مستخدمي وغير المستخدمين لشبكات التواصل  .3

 .مجاالتها األربعة
مستخدمي شبكات التواصل من الثانوية المرحلة  طالبمن بين الذكور واإلناث فروق معرفة ال .4

  .حسب مجاالتها األربعة هوية النفسيةالأبعاد  االجتماعي في 

 الموضوع نظرا للثورة اإللكترونية الهائلة، ومسايرًة للقفزة النوعية السريعة في أهميةبرز ت.:الدراسة اهمية.6
 ، المراهقين متناول في تأصبح يتال االنترنت شبكة استخدام، مع االتصاالت المعلوماتية العالمية

  قد مما توالثقافا المعلومات وتبادل المستخدمين بين التواصل في والممنوع المسموح بين راهقالم فيتجول
 إن العتبار مارشيا لنظرية وفقا االربعة مجاالتها حسب أبعادها حيث من المراهق هوية على تؤثر

 هذا أهمية رزبت هنا ومن.المقصودة الغير االجتماعية التنشئة عملية في معتبرة بنسبة تشارك االنترنت
 .بالدراسة الفئة هذه تناول في البحث

  :اإلجرائيةالتعريفات . .
  التي الدرجة متوسط هي الهوية النفسية اجرائيا في البحث الجالي على انهاتعرف  :النفسيةالهوية 

 مستوى من إليه وصل ما تبين التي الهوية النفسية  مقياس  نحو استجابته وفق الطالب عليها يحصل
 48 إلى 8 من تتدرج أن يمكن رتبة لكل الكلية والدرجة. التشتت – االنغالق – التعليق – اإلنجاز
 .درجة
 هم الطالبة والطالبات المتمدرسين في ثانوية الحكيم سعدان من والية بسكرة للموسم :طالب الثانوية

وية،ومن المستخدمين والغير نمن مختلف المستويات والتفرعات الموجودة في الثا 2014/2015االدراي
 (facebook_twitter)االجتماعي التواصلتخدمين لشبكات سم

http://www.oujdacity.net/international-article-25428-ar/international-article-25428-ar.html
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 : حدود البحث.4
خالل شهر  في الحدود الزمانية و  الدراسة مكانيًا في ثانوية الحكيم سعدان والية بسكرة تنحصر هذه

 .مارشا، أما عن الحدود الموضوعية فتمثلت في تطبيق نظرية الهوية لـ 2014سبتمبر 
 :النظري للمداخلة اإلطار. أوال 
 الهوية النفسية .1

 :مفهوم الهوية النفسية
 المعطيات من متكاملة منظومة عن عبارة الهوية أن  ميكشيللي أليكس  الفرنسي لقد اعتبر المفكر

 بوحدتها وتتميز المعرفي، التكامل عمليات من نسق على تنطوي واالجتماعية والمعنوية والنفسية المادية
 هي فالهوية بها، والشعور بالهوية اإلحساس خاصية على تنطوي التي الداخلية الروح في تتجسد التي
 .المركزي والجهد والديمومة، والتمايز، المادية، العناصر وحدة في تتمثل التي الداخلية، المشاعر وحدة
 عمن يتمايز الشخص تجعل التي المتكاملة، والنفسية المادية العناصر من وحدة هي الهوية أن يعني وهذا
 (www.hwc-pal.org) الذاتية بوحدته ويشعر سواه،
 نظريته في المركزية النقطة و بحتة، سيكولوجية زاوية من الهوية مسألة فقد عالج أريكسوناما 
 تفترض التي النظريات في شكك فقد وبالتالي فقط، االجتماعي المحيط بتأثير تتشكل ال الهوية أن هي

 بأن القائلة الفردانية الرؤية في شكك كما .مخطط جهد عبر تماما جديدة صناعية هويات خلق إمكانية
 .تماما مستقلة جديدة هوية واختالق المحيط عن نفسه فصل على قادر الفرد
 تركيب على ويتركز المراهقة، مرحلة في يبدأ طويل، كفاح خالل تتشكل الفرد هوية فإن ألريكسون طبقا

 عالم في باإلندماج اإلحساس وثانيهما المحيط، مع والعالقة اإلنتاج على القدرة إكتساب أولهما،عنصرين
 فحين به، المحيط للمجتمع نفسه تعريف إلى يحتاج الفرد ألن ضروري األول العنصر.مناسب معنوي
 العالقات شبكة في موقعنا بل نحمله، الذي اإلسم عادة يقصدون ال فإنهم نحن؟ من الناس يسألنا

 بها نقوم التي والوظيفة الكبرى، اإلجتماعية الدائرة ضمن إليها ننتمي التي الصغيرة الدائرة أي اإلجتماعية،
 بما يلحقه ثم العائلة، إسم إليه يضيف بل األول إسمه بذكر الفرد يكتفي ال ولذلك .الدائرة هذه ضمن
 يقدم فإنه نفسه اإلنسان يعرف وحين .المكانة أو الهواية أو المهنة إلى يشير وظيفي، تعريف أنه يفترض
 حاجة وهو الثاني، العنصر إلى يقودنا وهذا .فيه لإلندماج كتمهيد المحيط، جانب من قبوله يتوقع وصفا
 .يفعل ما إزاء المناسبة المكافأة على والحصول بقدراته التمتع له يتيح معنى ذي عالم إلى الفرد

 جسور مد إلى الناس جميع يسعى ولهذا بحياته، يتمتع لن لكنه منعزال، يعيش أن لإلنسان كما يمكن
 التفاعل ظرف في يتحقق إنما السعادة، أو الحياة، متعة من األعظم الجانب ألن ما، جماعة مع العالقة
 الذي المحيط يتسع ما بقدر .منعزال كان إذا بالسعادة الشعور الفرد يستطيع ال . واآلخرين الفرد بين

 الناس عن يستغن من بأن قيل هنا ومن .بحياته واستمتاعه سعادته وتتعاظم الفرد، معه يتفاعل
 يفرضه الذي اليومي التحدي إلى الحاجة يفقد األمر حقيقة في ألنه الحياة، بجمال الشعور يفقد

 من نمطا الفرد على تفرض التي هي لالندماج والحاجة .ومحيطه الفرد بين والمعنوي المادي التفاعل
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 طريقه لشق ضرورية لكنها عنده، األفضل بالضرورة تكون ال قد الشخصية واألوصاف الخيارات
 .الجماعة وسط
 تضع قد أنها بمعنى الجدد، األفراد إلندماج قابليتها في تتفاوت قد الجماعات فإن أخرى ناحية من-

 العيش بفضائل التمتع مقابل الخاصة خياراته عن التخلي الفرد على تفرض أو عسيرة، شروطا
 النمو في معها بالكامل متماثال يكن لم ما جديد فرد أي إندماج ترفض ببساطة أنها أو اإلجتماعي،

 (.177  الحميد عبد جابر،  )االجتماعي النفسي
 (:Marcia. J .E)تشكل الهوية عند مارشا

 الدراسات من بالعديد مارشا جيمس قام الهوية، لتشكل إجرائية وأكثر أوضح صورة لتقديم محاولة وفي-
 :ابعاد الهوية تحديد إلى انتهت

 من مؤقتة بفترة مروره في ممثلة جانب من لألزمة الفرد لخبرة نتيجة تحقيقها:األنا هوية تحقيق-أ
 ذا كان ما وانتقاء المتاحة واألدوار واألهداف والمعتقدات القيم اختبار المتضمن التعليق أو االستكشاف

 .آخر جانب من اختياره تم بما الحقيقي التزامه ثم منها، واجتماعيه شخصية قيمة أو معنى
 ممثلة لألزمة خبرته تستمر إذ هويته، اكتشاف من التعليق رتبة في المراهق يفشل :األنا هوية تعليق- ب
 التزام إبداء ودون نهائي قرار إلى الوصول دون المتاحة الخيارات وتجريب الختبار محاولته استمرار في

 ما إلى للوصول منه محاولة في آخر إلى وقت تغييرها من إلى يدفعه مما منها، محددة بخيارات حقيقي
 .األصدقاء أو الهويات أو المهنة أو الدراسة مجال تغيير الحصر ال المثال سبيل على ذلك ومن يناسبه،

 ذاتية محاولة ألي الفرد تجنب في متمثلة األزمة بغياب األنا هوية انغالق يرتبط :األنا هوية نغالقا-جـ
 بما والرضا بااللتزام مكتفيا الحياة في قيمة أو معنى ذات اجتماعية وأدوار وأهداف معتقدات عن للكشف
 .والمجتمع كاألسرة خارجية قوى قبل من له يحدد
 بالحاجة الفرد إحساس عدم في متمثال الهوية  أزمة بغياب األنا هوية تشتت يرتبط:األنا هوية تشتت -د

 أن الصدف شاءت بما االلتزام وغياب جانب، من الحياة في محددة أدوار أو أهداف أو فلسفة تكوين إلى
 واالختبار للبحث النمط هذا في الفرد لتالفي كنتيجة ذلك ويحدث .آخر جانب من أدوار من يمارس
 بين االختيار وتعطيل تأجيل طريق عن أو حلها المشكالت مع التوافق مفضال المناسب، لالختيار كوسيلة

 .المتاحة الخيارات من أي
 : مجاالت الهوية

 االجتماعية األنا وهوية األيديولوجية األنا هوية هما مجالين على مارشا نظر وجهة من األنا هوية وتشمل
 :ذلك تفصيل يلي وفيما فرعية، مجاالت أربعة على منهما كل ويشتمل

  :األيدلوجية األنا هوية.أ
 لشخص كلية نظرة تشكل ورموز واعتقادات واتجاهات بتعاليم المرتبطة األفكار منظومة األيدولوجيا تعني
 أيديولوجيات عن الناتج االجتماعي الوجه لآلخر، مكمالن وجهان فلأليدولوجيا هنا ومن جماعة، أو

 الذات بين الجدلية العالقة عن الناتج الذاتي الوجه هو الثاني والوجه تاريخيًا، والمجتمعات األشخاص
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 عسكر،) المنتشرة األيديولوجيات في االندماج أو االنفصال جدلية بعد فيما الفرد يخول والذي واآلخرين
 بحياته المرتبطة الحيوية المجاالت من عدد في الفرد بخيارات األيديولوجية الهوية وترتبط (1776
 يعتبر و الحياة وأسلوب والمهنية والسياسية الدينية األنا هوية هي فرعية مجاالت أربعة على وتشتمل
 يتم المتأخرة المراهقة مرحلة وفي للشخصية، الضابطة األساسية المحركات أهم من واحداً  الديني المعتقد
 ما وعادة قبل، من الفرد تلقاها التي والمبادئ األفكار مناقشة فيها يتم منطقية أكثر نظرة الدين إلى النظر
 من وذلك الهوية لتشكل المصاحب العام األيديولوجي البناء عن كبير بشكل معبرة الدينية المعتقدات تكون
 السياسية لمعتقداته المراهق تحديد أن كما .الجانب هذا في الفكري التأمل واتساع عمق داللة حيث

  .تماسكا ويزيده األيديولوجي نطاقه ويوسع المراهق لدى بالمسئولية إحساساً  ينمي أنه شأنه من بها وااللتزام
 :(المتبادلة العالقات) االجتماعية األنا هوية. ب

 مجاالت أربع على وتشتمل االجتماعية، والعالقات األنشطة مجال في الفرد بخيارات االجتماعية الهوية ترتبط
 تصور بها والمقصود .اآلخر والعالقة بالجنس بالوقت، االستمتاع وأسلوب الجنسي، والدور الصداقة، هي فرعية
 االجتماعي محيطه داخل يقيمها التي العالقات خالل من وذلك واآلخرين، المجتمع منظومة وفق لذاته الفرد
 (1..2 الغامدي،)

 على مؤشرا االجتماعي النمو في هاماً  عامالً  اآلخرين مع جيدة اجتماعية صداقة عالقات إقامة على القدرة وتعتبر
 هوية تشكل في تؤثر التي المجاالت أهم من واحداً  الجنسي الدور مفهوم يعتبر كذلك . النفسية الصحة و التوافق
 لتوقعات الثقافي المفهوم في االختالف إلى البيولوجي االختالف يتعدى واألنوثة الذكورة فمفهوم االجتماعية، األنا

 تفاصيل من به يتعلق وما الدور سلوكيات تحديد في والثقافات الشعوب بين القائمة االختالفات فنالحظ الدور،
 ( 1793السالم، عبد و منصور( الزواج وسن العمل ونوع كالملبس
 :الهوية مجاالت
 :مجاالت للهوية وهي أربعة  مارشا وحدد

 الفراغ بوقت االستمتاع اآلخر، الجنس مع العالقة الجنسي، الدور إدراك الصداقة، مجاالت وتتضمن
 :الترفيه،
 خالل من قوية روابط "بوجود المراهقين صداقة وتتميز الهوية وبروز الذات مفهوم تدعم الصداقة إن -أ

 أن الثقافي،ورغم النموذج من حياة أسلوب وخلق األنشطة، ممارسة المنافع، وتبادل األنشطة في التشارك
 عالقات تكوين أساليب في التنشئة وتؤثر  التفرد فترة أيضاً  لكنها االجتماعية القدرة ظهور فترة المراهقة
 .الخطيرة االجتماعية السلوكات نحو األقران عالقات تسوقها قد التي للمخاطر نظراً  اآلخرين، مع إيجابية

 (29 ، 1998 الفتاح، عبد)
 وضوحاً  أكثر ويكون جنسه، حول الطفل تعريف خالل مبكراً  ينشأ وتحديده الجنسي الدور إدراك -ب-
 بصعوبات يرتبط الجنسي الدور وضوح اضطراب فإن التشريحية المشاكل غياب في " المراهقة أثناء في
 لدى والدور الجنس هوية تشكيل في ويؤثر األقران من التمييز أو واالضطهاد باآلباء الطفل عالقة في
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 الثقافية المنظومة وفق بها، المرتبطة األدوار لتمايز ضرورية الجنسية الهوية معايير وتعد.  المراهق
 .اجتماعية وكفاءة بيولوجي كدور الجنس وتقدير وتطوراتها،

 وتأثير الجنسية، أدوارهم واكتشاف المواقف فهم إلى المراهقين بحاجة وترتبط اآلخر الجنس مع العالقة-جـ
 الرجولة مفهوم عن األساسية مشاعرهم يكونون فاألبناء " االجتماعي والتطور الثقافي والتنوع العائلية، القيم

 ( 172 ، 2007 ومحمد، الشماس )بعضاً  بعضهم واألمهات اآلباء معاملة من واألمومة واألبوة واألنوثة
 وقت من االستفادة أهمية االجتماعي النفس علم يبين :الترفيه› الفراغ بوقت االستمتاع أسلوب -د-

 التفاعلي السلوك وتطوير للذات واآلخرين أفضل وفهم االجتماعي السلوك تنظيم  في يسهم ألنه الفراغ
 مهم أنه  االجتماعي المحتوى داخل في الفاعلية وتوظيف كما والمشاعر والتوقعات االجتماعي واالندماج

 في عملية أهداف متنوعة،تحقيق معلومات على الحصول المعرفية، واإلشباعات الهوايات تجريب في
 (477 ، 2001 الزعبي،) السليم االجتماعي والنضج الحياة،
ن  الدراسات وتبين والمدرسة واألقران، األسرة هي الهوية تشكيل في تسهم التي االجتماعية الوسائط أهم وا 

 وتؤكد الحضارية واالجتماعية الشخصية باألبعاد المرتبطة المراهقين إمكانات بتطوير االهتمام أهمية
 واألقرباء، واألشقاء اآلباء مع الشخصية كالعالقات المراهق، بتطور وعالقتها البيئية النماذج أهمية"

 البحثي للتطوير قابلة النتائج وهذه المجتمع، في المراهقين واشتراك اآلخر، من الجنس الرفاق األقران،
 أو له ومتابعاً  اآلخرين جهود من جزء هو البحثي التربوي المجال في جهد أي يجعل مما"

 (Smetana & others, 2006, pp255-284)معه
 شبكات التواصل اإلجتماعي. 2

 من المواقع هذه أول SixDegrees.com"موقع وكان ، 1997 عام في االجتماعية المواقع ظاهرة بدأت
  على التعليق إمكانية وكذلك الموقع، على للمستخدمين" شخصية ملفات بوضع الفرصة إتاحته خالل

ذا المشتركين ، باقي مع وتبادل الرسائل ، الموقع على الموجودة األخبار  موقع كان وا 
 " SixDegrees.com"  موقع فتح التواصل االجتماعي فيما مواقع رائد هو MySpace.com" 

لى ذلك بعد ، 2003 عام إنشائه منذ هائال نجاًحا ، " حقق وقد المواقع، من النوع لهذا واسعة آفاًقا  توا 
 موقع ظهور في كانت الفارقة لكن العالمة االجتماعي، التواصل مواقع ظهور

FaceBook.com تاحة بينهم فيما تبادل المعلومات من مستخدميه يمكن الذي  األصدقاء أمام الفرصة وا 
 (.،5..2.سليم خالد) الشخصية ملفاتهم إلى للوصول

شبكات التواصل االجتماعي، بأنها خدمات يتم إنشاؤها وبرمجتها من قبل شركات كبرى لجمع  تعرفو                
اكبر عدد من المستخدمين واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات، وللبحث عن تكوين صداقات والبحث 

وتوفر , يتشاركون معهم بإحدى االشتراكات الفكرية أو غيرها عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين 
هذه الخدمات ميزات مثل المحادثة الفورية والتراسل العام والخاص ومشاركة الوسائط المتعددة من صوت 

وصورة وفيديو والملفات، وقد استقطبت هذه الخدمات ماليين المستخدمين  من شتى بالد 
 ( 2.12الحسيني،)العالم
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للدردشة ولتفريغ الشحن العاطفية،  االجتماعيفي بداية األمر مواقع التواصل خدم الشباب وقد است .1
ولكن يبدو أن موجة من النضج سرت، وأصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر، من أجل 

ومن هنا تشكلت حركات الرفض  واالقتصادية واالجتماعيةالمطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية 
وتخطت تلك . الشبابية التي إنتظمت في تونس مرورًا بمصر واليمن وليبيا والبحرين واألردن

والتي يعرفها  .الوطن العربي االجتماعياألفكار الرافضة للسياسات بسهولة عبر شبكات التواصل 
أفراد أو جماعات أو مؤسسات، تركيبة إجتماعية إلكترونية تتم صناعتها من : "محمد عواد بأنها

بحيث يتم إيصال هذه , (العقدة)باسم ( مثل الفرد الواحد)وتتم تسمية الجزء التكويني األساسي 
العقد بأنواع مختلفة من العالقات كتشجيع فريق معين أو االنتماء لشركة ما أو حمل جنسية لبلد 

ًا كطبيعة الوضع اإلجتماعي أو وقد تصل هذه العالقات لدرجات أكثر عمق. ما في هذا العالم
 (.http://www.elebda3.com/sub408)". المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها الشخص

:هناك مجموعة من المواقع العامة هذه المواقع هي عمالقة الويب وصاحبة الريادة في تلك التقنيات وهي  

 Face book 
وهو موقع مخصص للتعارف و الصداقات على اإلنترنت للشباب عن طريق مساحات مجانية يتيحها 
لمشتركيه فيستطيع المشترك بإضافة صور و فيديو و إرسال رسائل إلى أصدقائه للتعارف ، أي أن فكرة 

 . الموقع قائمة على الشبكة اإلنسانية  و مشاركة المستفيدين في المحتوى

 تويتر TWITTER : 
ولعبت دورًا كبيرًا في األحداث , التي انتشرت في السنوات األخيرة, هو أحدى شبكات التواصل اإلجتماعي

وتصدرت هذه الشبكات في اآلونة , وخاصة في منطقة الشرق األوسط, السياسية في العديد من البلدان
فيس : )وهي( الربيع العربي)ات لعبت دورًا مهمًا جدًا في أحداث ما يسمى بثور , األخيرة ثالثة مواقع رئيسية

وأتخذ من , (التغريد)الذي يعني ( تويت)أسمه من مصطلح ( تويتر)وأخذ (. يوتيوب –تويتر  –بوك 
حرفًا ( 140)وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى , العصفورة رمزًا له
 "ًا مكثفًا لتفاصيل كثيرةويجوز للمرء أن يسميها نصًا موجز , للرسالة الواحدة

dictionary.the freedictionary.com/new+media. http://computing 
 You tube 

يعتبر هذا الموقع هو أكبر تجمع للفيديوهات التي يضعها المستفيدين بأنفسهم عن طريق التسجيل في الموقع 
عمالق الفيديو فيحتوى على مالين حتى إن بعض المتخصصين في مجال التقنية أطلقوا على هذا الموقع لفظ 

 .الفيديوهات من كافة أنحاء العالم عن طريق المستفيدين أيضا

http://www.elebda3.com/sub408
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 Wikipedia 
ويطلق عليها الموسوعة الحرة ألن أي مستفيد يستطيع إضافة مقالة فيها أو التعديل على مقالة موجودة بالفعل 

 .2003لغة و ظهرت منة النسخة العربية في عام  250و هذا الموقع في 

http://arablibrarian.wordpress.com/category/second-life /  
 :الميدياتيكي شبكات التواصل االجتماعي والّزمن

تتشكل بفضل شبكة اإلنترنت فضاءات تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة إفتراضية، نتحدث عبر  أصبحت
غرف الحوار والدردشة، بدون حدود وبدون تاريخ، ونتعامل مع هذه الفضاءات بعّدها أمكنة، ذات شحنة 

ويقصد "ي، ويعّد المكان اإلفتراضي مصطلحا حديث التداول الفكر . أساسهاثقافية يكون الحوار والتواصل 
به كل ما له صلة بالفضاء التخيلي، بشقه المادي والمتمثل في إبداع سبل جديدة في هندسة تكنلوجيات 

اإلفتراضي وبشقه اإلعتباري، يضم أنشطة عالمنا الواقعي المعتاد، أو في إمكانه أن يضمها جميعها 
 ". ويضم أشياء جديدة أخرى

ة فوبيا المكان، إن الخوف من المكان دليل على تملكنا ومن بين مزايا المكان اإلفتراضي هو نهاي 
لمكان آخر، وعندما ندخل في منظومة المكان اإلفتراضي نصبح ال نخشي شيئا بحكم عدم مقدرتنا على 
تملك اإلفتراضي بإعتباره فضاء، لذلك وصفت شبكة اإلنترنت كفضاء إفتراضي بأكثر األمكنة تحررية، 

 .وعدم مقدرة أي طرف إمتالكها
 في تجمع زمنّية معادلة على اإلنترنت، نظام قيام في تتجّلى لإلنترنت، البارزة الخصائص ومن

 بمثابة هوّ  الذي العالمي بالّزمن البعض عنه ما وهذا الّطواف، وسرعة الّلحظّية، الّسرعة ذاته، الوقت
 الّصور تنقل التي ،المتعّدد اإلعالم طرقات عبر والّلغات والمجتمعات القاّرات بين للحدود" العابر الّزمن

أسماه  ما الزمن، هذا ويقابل ،"أخرى نقطة أيّ  إلى األرض في نقطة أيّ  من القصوى بالّسرعة والّرسائل
 اتصاال متصلة ظّلت اليوم الفرد حياة أنّ  هوّ  ذلك وصورة ،"الميدياتيكي بالّزمن "الدكتور عبد اهلل الحيدري

 واالجتماعّية األسرّية الحميمّية الّروابط تفّكك حدّ  إلى اإللكترونّية واالتصال اإلعالم بوسائل منه فكاك ال
 .األخرى

 أفرادا بوصفنا االتصال وسائل مع المستمّرة صالتنا في نحّققه الذي الزمن هوّ  الميدياتيكي فالزمن
 على والتفاعل، والتواصل والتفكير اإلنتاج في العتمادنا، وسائطّيا زمنا يكون أن يعدو وال اجتماعيين

 ومنتجين مستهلكين متابعين، بوصفهم واتجاهاتهم األفراد ميول يحتضن، و واالتصال اإلعالم تقنيات
للزمن  تمّثله ينتج مجتمع المضامين، كلّ  صناعة تاريخ يشهدها لم بأقدار المتدّفقة اإلعالمّية للّصناعات

 تمّثله بناء إلى الميدياتيكّية القيم منظومة تقوده مجتمع كل المقابل في بها، يقوم التي األنشطة طريق عن
 (http://www.jamelzran.jeeran.com)للّزمن

 :ويتسم المجتمع االفتراضي بمجموعة من السمات اآلتية

http://arablibrarian.wordpress.com/category/second-life/
http://arablibrarian.wordpress.com/category/second-life/
http://www.jamelzran.jeeran.com/
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المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعّية بمعناها التقليدي، فالمجتمع االفتراضي ال يتحّدد بالجغرافيا بل  -1
 . االهتمامات المشتركة التي تجمع معًا اشخاصًا لم يعرف كٌل منهم اآلخر بالضرورة قبل االلتقاء إليكترونياً 

ات االفتراضّية، فهي مجتمعات ال تنام، يستطيع لم تعد تلعب حدود الجغرافيا دورًا في تشكيل المجتمع -2
بهاء الدين محمد مزيد، ) .المرء أن يجد من يتواصل معه في المجتمعات االفتراضّية على مدار الساعة

2.12.) 
ومن سماتها وتوابعها أّنها تنتهي إلى عزلة، على ما تعد به من انفتاح على العالم وتواصل مع  -3

لماذا : وحيدون/ نحن معا، لكّننا وحيدانً "يلّخصها عنوان كتاب لشيري تيركل هذه المفارقة . اآلخرين
وآخرون، أولجا جوديس بيلي، ) "أصبحنا ننتظر من التكنولوجيا أكثر مما ينتظر بعضنا من بعض؟

فقد أغنت الرسائل النصّية القصيرة، وما يكتبون ويتبادلون على الفيسبوك والبالك بيري عن  (4.،7..2
من هنا لم تعد صورة األسرة التي تعيش في بيت واحد بينما ينهمك كّل فرد من أفرادها في . تالزيارا

عالمه االفتراضي الخاص، لم تعد مجّرد رسم كاريكاتيري، بل حقيقة مقلقة تحتاج مزيدا من االنتباه 
 .واالهتمام

 . ها على االختيارال تقوم المجتمعات االفتراضّية على الجبر أو اإللزام بل تقوم في مجمل -6
في المجتمعات االفتراضّية وسائل تنظيم وتحّكم وقواعد لضمان الخصوصّية والسرّية، قد يكون  -.

مفروضا من قبل القائمين، وقد يمارس األفراد أنفسهم في تلك المجتمعات الحجب أو التبليغ عن 
 .المداخالت والمواد غير الالئقة أو غير المقبولة

بداية من التمّرد على الخجل واالنطواء وانتهاء بالثورة  –حبة مفتوحة للتمّرد والثورة أّنها فضاءات ر  -4
 . على األنظمة السياسّية

تتسم المجتمعات االفتراضية بدرجة عالية من الالمركزية وتنتهي بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهوّية  -5
أو القومية بل يتجاوزها إلى الهوّية الشخصية، ألنَّ وال يقتصر تفكيك الهوّية على الهوّية الوطنّية . التقليدي

 من يرتادونها في احيان كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم، وبعضهم له أكثر من حساب
 (.2.12بهاء الدين محمد مزيد، )

 :الدراسة الميدانية : ثانيا 
  : منهج البحث .1

 هذا يقوم حيثن المنهج الوصفي افقد استخدمت الباحثت ،نظرا ألهمية الدراسة واألهداف المرجوة منها

 في دور حثاللب يكون أن دونبطريقة وصفية  ،العينة أفراد ىلد هي كما البحث متغيرات بدراسة المنهج

بل يتضمن قدرا  كذلك فهو ال يقف عند وصف الظاهرة موضوع البحث، .القياس موضوع متغيرات ضبط
(. 352، ص2222سامي ملحم، ).بط هذا الوصف بالمقارنة والتفسيرمن تفسير البيانات و محاولة ر 

فكثيرا ما يقترن الوصف بالمقارنة، ألن الوقوف عند وصف ما هو حادث ال يشكل جوهر البحث 
عملية البحـث ال تكتمل حتى تنظم هذه البيانات وتحلل وتستخرج منها االستنتاجات ذات  أنالوصفي، كما 

       (233ص  ،2320 ،جابر عبد الحميد وخيري كاظم )للمشكلة المطروحة  الداللة والمغزى بالنسبة
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 : البحث وعينة مجتمع .2
أما عن عينة البحث فتم اختيار  .بسكرة بمدينة الثانوية المرحلةجميع طلبة في  الدراسة مجتمع يتمثل

 اختيارهم بطريقة طبقيةالعينة بطريقة قصدية لثانوية الحكيم سعدان بمدينة بسكرة،أما عن الطلبة فتم 
 .طالب وطالبة  110 قدر حجم العينة بـ ( السنة أولى ، السنة الثانية ،السنة الثالثة)،(علمي،أدبي)
 
 
 
 
 

 :توزيع العينة حسب الجنس (1.2
 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 % 54.54 60 اناث
 %45.46 50 ذكور
 %100 110 المجموع

 
 :شبكات التواصل االجتماعيتوزيع العينة حسب استخدام  (2.2

 
مستخدم لشبكات التواصل 

 االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %73 .5 مستخدم للشبكات
 %27 .3 غير مستخدم للشبكات

 %100 .11 المجموع
تم االعتماد في هذا البحث للوقوف على هوية المراهقين على نظرية مارشا  :المستخدمة األدوات.3

 (.1916، ومعاونيهآدمز ) ، وعليه تم استخدام مقياس الهوية لـلتفسيره للهوية
 لرتب الموضوعي المقياس بتطوير1986  ومعاونيه ادمز قام :األنا هوية لرتب الموضوعي المقياس-

 64 من المقياس ويتكون مارشا نظر وجهة على اعتمادا Marcia  نظرية على بدورها المبنية، األنا هوية
 األنا هوية مجالي من كل في .األربع الرتب من رتبة لكل مفردات  تخصيص فيها روعي مفردة،

 الكرت لمدرج وفقا عبارة كل على الفرد موافقة درجة بتحديد االستجابة وتتم.واالجتماعية األيديولوجية
 أن يمكن رتبة لكل الكلية الدرجة فإن األساس هذا وعلى ."بشدة موافق غير إلى تماما موافق من" فئات
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 الخام الدرجة مقارنة خالل من المسيطرة األنا هوية رتبة وتحدد .درجة 48 إلى 8 من تتدرج
قيمة  نصف إليها مضافا المجموعة لمتوسط والمساوية الرتبة لتلك الفاصلة بالدرجة رتبة كل في.للمفحوص
، 2.11الغامدي، عبدالفتاح حسين .) الكذب لكشف أسلوبا المقياس ويعتمد، المعياري االنحراف

 (69ص
 :اإلحصائية األساليب.6

الوصفي المتمثل في المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المؤية لتوصيف  اإلحصاءاستخدمنا 
 .العينة أفرادنات ابي
الهوية النفسية ، وكذا الفروق  لدراسة الفروق بين الجنسين في t testكما استخدمنا المعامل الفارقي -

استخدام شبكات التواصل،كذلك الفروق بين المستخدمين وغير المستخدمين لشبكات  بين الجنسين في
 .التواصل االجتماعي

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها
 وتنص الفرضية االولى على أنه: عرض نتيجة الفرضية االولى 

 .التشتت، االنغالقتتمثل أبعاد الهوية النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في كل من االنجاز، التعلق، 

 :يبن توزيع افراد العينة على مستويات الهوية( 3)رقم جدول 

الدرجة  االنحراف المتوسط االبعاد 
الفاصلة 

 العليا

الدرجة  % ن
الفاصلة 
 المنخفظة

الدرجة  % ن
الفاصلة 
 المتوسطة

العد
 د

 المجموع %

  3.43 24 7.700 32.22 32 27.03 24.34 23 20.20 3.270 22.37 االنجاز

 224 7.27 2 7.70 72.72 24 27.33 24 22 20.37 3.27 22.04 االنغالق

22.000 التعليق
0 

3.2300
0 

20.00230 20 22.72 27.334
40 

72 74.34 7.7223 7 3.33  

22.000 التشتت
0 

3.2337
4 

20.0222 20 22.72 27.334
2 

70 37.27 7.7270 22 24  

  :التعليق على الجدول

وهي النسبة % 22.52بنسبة قدرت التعليق والتشتت مستويي في األفراد أن للعينة المئوية النسب تبين
 المرتبةفي  %20.90مستوى االنجاز التي قدرت ب في األفراد نسبة ويليها ،األعلى في المستويات،تليها

 المستويات كافة في األقل النسبة وهي %20،اما نسبة األفراد في مستوى االنغالق فقد قدرت ب الثالثة
 وتنص الفرضية الثانية على أنه : عرض نتيجة الفرضية الثانية 

بين المستخدمين والغير  حسب مجاالتها األربعة الهوية النفسية إحصائية في أبعادتوجد فروق ذات دالله 
 .المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي
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المستخدمين والغير المستخدمين لشبكات ولمعرفة الفروق قمنا باختبار ت للتعرف على الفروق بين 
 :وضح في الجدول التاليكما هو م التواصل االجتماعي

 :األربعةحول مجاالت  الهوية النفسية المستخدمين والغير المستخدمين يبين الفروق بين ( 6)جدول رقم
 

 :التعليق على الجدول
على مجال 434,ومستوى داللة  421,-وجدنا أن قيمة ت قدرت ب(3)من خالل نتائج الجدول رقم

شبكات التواصل االجتماعي  مستخدميالهوية أي انه توجد فروق بين  أبعادبعد من  أولالصداقة من 

ابعاد 
 الهوية

يستخدم   مجاالت الهوية
 المواقع 

X S T TSET SIG 

 434, 421,- 1,993 5,40 مستخدم الصداقة 

   1,673 4,60 غير مستخدم  

 114, 1,362 1,524 6,43 مستخدم الدور الجنسي 

 غير مستخدم  االنجاز
5,80 2,041  

 

 361, 3,350- 1,866 4,37 مستخدم العالقات مع االخر 

   1,592 5,87 غير مستخدم  

 515, 1,506 2,155 5,90 مستخدم الترفيه 

   1,954 5,10 غير مستخدم  

 063, 2,365- 2,193 5,40 مستخدم الصداقة 

   1,753 6,45 غير مستخدم  

 1,482- 2,319 5,18 مستخدم الدور الجنسي 

 

,258 

    

 غير مستخدم  التعليق
4,30 2,139   

 2,283- 2,170 5,40 مستخدم العالقات مع االخر 
,731 

   1,676 6,10 غير مستخدم  

 108, 1,862 2,139 5,30 مستخدم الترفيه 

   2,193 5,40 غير مستخدم  

 870, 143,- 1,852 5,53 مستخدم الصداقة 

   1,754 5,60 غير مستخدم  

 251, 1,108 1,680 6,27 مستخدم الدور الجنسي 

 غير مستخدم  غالقاالن
5,73 2,033  

 

 760, 3,104- 1,776 4,47 مستخدم العالقات مع االخر 

   1,717 5,87 غير مستخدم  

 020, 1,305- 2,313 5,40 مستخدم الترفيه 

   1,574 6,07 غير مستخدم  

 024, 1,956- 2,377 4,93 مستخدم الصداقة 

   1,650 5,97 غير مستخدم  

 362, 699, 2,360 6,53 مستخدم الدور الجنسي 

 غير مستخدم  تشتتال
7,13 2,063  

 

 223, 1,420 2,047 5,47 مستخدم العالقات مع االخر 

   2,309 4,67 غير مستخدم  

 398,  1,827 6,80 مستخدم الترفيه 

  654, 2,113 5,47 غير مستخدم  
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المستخدمين ،كما وجدنا أيضا انه ال توجد فروق بين .......والغير مستخدمين في مجال الصداقة لصالح 
 مستخدمينبالنسبة لل  6,43على مجال الدور الجنسي بحيث قدرت قيمة المتوسط  ب والغير مستخدمين

يساوي وهذا يعني وجود فروق،كما  5,80متوسطهم الحسابي أنفقد وجدنا  ير مستخدمينمجموعة الغ أما
وجنا انه توجد فروق أيضا على المجال الثالث من مجاالت الهوية النفسية وهو العالقات مع األخر بحيث 

أي انه توجد  5,87فقد قدر ب الغير مستخدمينأما  المستخدمينلمجموعة  4,37قدرت قيمة المتوسط
فقد  األخير مجال الترفيهروق بين المستخدمين والغير مستخدمين لشبكات التواصل ،أما فيما يخص ف

بمستوى  1,506وهذا ما توضحه قيمة ت المستخدمينال توجد فروق بين المستخدمين والغير  وجدنا انه
والدور  داقةالصكما ال حظنا أيضا انه توجد فروق بين المجموعتين في كل من مجال  515,دالله قدر ب

وهذا ما تبينه قيم المتوسطات الحسابية للمجموعتين ماعدى مجال الترفيه  األخرالجنسي والعالقات مع 
لمجموعة غير المستخدمين وهذا  5.40و  5.30متوسط مجموعة المستخدمين يساوي أنبحيث وجدنا 

 .ينفي وجود فروق
انه توجد فروق بين المجموعتين حول مجاالت الهوية على بعد االنغالق ماعدى بعد  أيضاكما وجدنا 

 األولىللمجموعة  الحسابيالصداقة فقد وجدنا انه ال توجد فروق وقد توضح ذلك من خالل قيمة المتوسط 
تين انه توجد فروق بين المجموع أيضا،والحظنا 5.60المجموعة الثانية فقد قدر ب أما5,53والذي قدر ب

من المستخدمين والغير مستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي في جميع مجاالت  الهوية من بعد 
 .التشتت

 وتنص الفرضية على أنه : الفرضية الثالثة
مستخدمي شبكات من من طالب الثانوية إحصائية بين الذكور واإلناث توجد فروق ذات دالله 
 .حسب مجاالتها األربعة النفسيةهوية الأبعاد التواصل االجتماعي في 

 :األربعةحول الهوية النفسية  واإلناثيبين الفروق بين الذكور ( .)جدول رقم
ابعاد 
 الهوية

 X S T TSET SIG الجنس مجاالت الهوية

 334, 321,- 1,993 5,40 ذكر الصداقة 

   1,673 5,60 انثى  

 144, 1,462 1,524 6,43 ذكر الدور الجنسي 

 انثى  االنجاز
5,80 2,041  

 

 381, 3,650- 1,866 4,37 ذكر العالقات مع االخر 

   1,592 5,87 انثى  

 538, 1,406 2,155 5,80 ذكر الترفيه 

   1,954 5,01 انثى  

   2,193 5,40 ذكر الصداقة 

 088, 3,365- 1,753 4,45 انثى  
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 ذكر الدور الجنسي 
5,55 2,319  

 

 انثى  التعليق
5,80 1,884 -1,682 ,358 

   2,139 4,30 ذكر العالقات مع األخر 

 831, 3,283- 2,170 5,40 انثى  

  1,882 1,676 6,10 ذكر الترفيه 

 143,  2,139 5,30 انثى  

  351,- 2,136 5,55 ذكر الصداقة 

 681,  2,320 5,73 انثى  

  1,541- 2,307 6,70 ذكر الدور الجنسي 

 انثى  غالقاالن
5,93 1,859  ,172 

  1,399- 1,990 4,70 ذكر العالقات مع االخر 

 309,  2,139 5,80 انثى  

  612, 1,833 5,40 ذكر الترفيه 

 338,  2,230 5,80 انثى  

 550, 1,344- 2,284 5,25 ذكر الصداقة 

   2,115 6,80 انثى  

 606, 774, 2,207 5,04 ذكر الدور الجنسي 

 انثى  تشتتال
4,47 2,090  

 

 810, 3,621- 2,107 4,35 ذكر العالقات مع االخر 

   2,074 5,58 انثى  

 457, 274,- 1,902 5,80 ذكر الترفيه 

   2,166 5,78 انثى  

 :التعليق على الجدول
ومستوى 5.40التي قدرت ب المتوسط الحسابيمن خالل استقراء نتائج الجدول الحظنا أن قيمة 

لمجموعة اإلناث على  أول مجال من مجاالت  5.60بالنسبة لمجموعة الذكور  و, 1,993داللة
الهويه  من بعد االنجاز  وهو مجال الصداقة،كما نالحظ انه توجد فروق بين الجنسين على 

بالنسبة لمجموعة الذكور x6,43المجال الثاني من الهوية وهو الدور الجنسي حيث قدرت قيمة
مستوى 3,350- ,،كما نالحظ أيضا أن قيمة ت تساويوهو فرق دال 5,80،اما االثاث فقد بلغ 

على بعد العالقات مع األخر،  وبذلك نالحظ أيضا انه ال توجد فروق دالة 361, داللة قدر ب
اما  515,بمستوى داللة  5.10لمجموعة الذكورxبين الجنسين على بعد الترفيه كما بلغت قيمة 

،كما وجدنا أيضا انه توجد فروق بين الذكور واإلناث   5.01مجموعة االناث فقد بلغ متوسطهم 
في كل من مجال الصداقة والعالقات مع األخر والترفيه ماعدى بعد الدور الجنسي فقد تبين انه 

، أما بعد 1,482-ال توجد فروق بين المجموعتين وهذا ما استقراناه من قيمة ت التي قدرت ب
ين المجموعتين في مجال الدور الجنسي والعالقات مع فقد وجدنا انه توجد فروق ب االنغالق
وهما مجال الصداقة والترفيه فلم يكن هنالك فروق بين المجموعتين  اآلخرينالمجالين  أما، األخر
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فقد الحظنا انه  األخيرالبعد  أما،وهذا ماتؤكده أيضا قيمة المتوسطات الحسابية لهذين المجالين ،
على جميع مجاالت الهوية من بعد التشتت ماعدى المجال  واإلناثتوجد فروق بين الذكور 

 .وهو مجال الترفيه حيث وجدنا انه التوجد فروق بينها األخير

 :توصيات البحث

 -لالنترنت استخدامهم وعادات المراهق سلوك نمط تحديد في خاصة األسرة دور تعزيز 
 -أشكاله بجميع العنف عن البعد كل واالبتعاد للمراهقين السليم التوجيه. 
 -عدم إهمال اآلباء لموضوع المراقبة ألبنائهم أثناء استخدام االنترنت . 
 - ترشيد المصروف المالي ألبنائهم حتى ال ُتهدر أموال بالغة بالتردد على مقاهي االنترنت ويكون

 .ذلك باالشتراك الشهري المحدود
 - عدم جعل معلوماتهم الخاصة في متناول العموم وعدم إرسالها إلى  أبنائهمتوعية  األولياءعلى

باإلضافة إلى . الغرباء، وتحديًدا بيانات االتصال الخاصة أو العنوان أو اسم المدرسة وغير ذلك
 .عدم قبول أي طلبات من الغرباء تدعو إلجراء مقابلة شخصية

 - شبكات التواصل  مستخدميراهقين من الم إعالمعلى القائمين على عملية التنشئة االجتماعية
االجتماعي انه في حال حدوث شيء مريب على اإلنترنت يجعلهم يشعرون بعدم االرتياح أو يبدأ 
باستالم رسائل كثيرة من أفراد مزعجين، إلى إطالع والديهم على األمر للحصول على المساعدة في 

 .حل المشكلة

 :قائمة المراجع
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 الشباب وممارسات الهويات االفتراضية عبر شبكات التواصل االجتماعي

             جامعة مستغانم/ مختار جلولـي.  أ
 جامعة مستغانم /الكريم عبد بن عيشة.  أ                                                   

 
 ملخصال

نتناول في دراستنا هاته إشكالية ممارسات الهوية االفتراضية لدى الشباب الجزائري عبر موقع      
، حيث نتطرق من خالل هذه الدراسة إلى مالمح الهوية في الفضاء "الفيسبوك"التواصل االجتماعي 

اور ترتبط االفتراضي لدى مستخدمي الفيسبوك، وعلى هذا األساس قسمنا هذه الدراسة إلى ثالثة مح
مالمح ممارسات الهوية االفتراضية لدى مستخدمي باالستخدام، حيث يتعلق المحور األول بعملية 

ا المحور الثالث فيتعلق ب، ممارساتتلك العوامل المحددة لوالمحور الثاني بالفايسبوك،  عالقة مستخدمي أمس
مح تشكل الهوية االفتراضية عند ، ومن هنا يمكننا إكتشاف مالالفيسبوك بممارسات الهوية االفتراضية

، ممسا يحيلنا إلى واقع الهوية الحقيقية للفرد في ظل الميديا الجديدة داخل (مستخدمي الفيسبوك)األشخاص 
 .هذه الفضاءات

وأخيرا وبناء على هذه المعطيات توصلت نتائجنا إلى بروز هوية ثالثة تمزج بين الهوية الحقيقية     
عبر الفيسبوك، مع توسع دائرة العالقات االفتراضية بين المستخدمين انطالقا من والهوية الخفية للفرد 

خصوصية وطبيعة ذلك الفضاء، ومن هنا تظهر بوادر تشكيل الهوية االفتراضية التي تختلف باختالف 
ة وعلى األفراد وهوياتهم الحقيقية، وكذا العامل التكنولوجي الذي له دورا أساسيا في تغيير البنى االجتماعي

 .رأسها الهوية االجتماعية والشخصية على وجه التحديد
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Résumé : 
Nous abordons dans notre étude, ces circonstances pratiques problématiques 
de l'identité par défaut parmi la jeunesse algérienne à travers le site de 
réseautage social «Facebook», où nous nous adressons à travers cette étude 
des caractéristiques de l'identité dans l'espace virtuel pour les utilisateurs de 
Facebook, et sur cette base, nous avons divisé l'étude en trois axes liés au 
processus d'utilisation, où le respect le premier axe les caractéristiques des 
pratiques de l'identité par défaut des utilisateurs de Facebook, et le deuxième 
axe de facteurs propres à ces pratiques, alors que le troisième axe porte sur la 
relation entre les utilisateurs de Facebook pratiques identité par défaut, et ici 
nous permet de détecter les caractéristiques constituent une identité par défaut 
lorsque les gens (les utilisateurs de Facebook), ce qui nous amène à la réalité 
de la véritable identité de l'individu dans le cadre des nouveaux médias au sein 
de ces espaces.  
Enfin, sur la base de ces données atteint nos résultats à l'émergence de 
l'identité d'un troisième qui combine la véritable identité et l'identité de la 
personne cachée par Facebook, avec l'élargissement du cercle des relations 
défaut chez les utilisateurs de la vie privée et la nature de cet espace, et donc 
montrer des signes de la formation de l'identité par défaut qui varient selon les 
individus et leurs véritables identités, ainsi que facteur technologique qui a un 
rôle majeur dans l'évolution des structures sociales, en particulier l'identité 
sociale et personnelle en particulier. 

 :نص المداخلة
 تمهيد

شهد العالم في السنوات األخيرة نوًعا من التواصل بين البشر في فضاء إلكتروني افتراضي، قرسب 
في هذا المسافات بين الشعوب وألغى الحدود وزاوج بين الثقافات، وسمسي هذا النوع من التواصل بين الناس

االجتماعي، حيث تعددت هذه األخيرة وأستأثرت بجمهور واسع من المتلقين،  بشبكات التواصل الفضاء 
ولعبت هذه الشبكات دورا أساسيا في العالقات االجتماعية واالنسانية، بل في بناء الهويات الفردية، 
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وبالمقابل كان لها الفضل أيًضا في إيصال األخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو ومختلف 
معلومات التي تهم المرء في حياته اليومية، األمر الذي ساعد في شهرة وانتشار هذه الشبكات ال

ولعلس فكرة االستخدامات واالشباعات ودور تلك الوسائط  .(الخ...الفيس بوك، تويتر، واليوتيوب:)وأهمها
و هذه الشبكات، التي تنتمي إلى تكنولوجيات االعالم واالتصال، وكذا تمثالت األفراد وتصوراتهم نح

الزالت تطرح نفسها بفضل توسع دائرة العالقات الفردية داخل الفضاء االفتراضي، الذي أصبح مجاال 
يضم جميع تلك الرهانات المرتبطة بعمليات االستخدام، وأكثر من هذا أصبح يحتوي على مجموعة من 

لألفراد، ومن هنا فإنس التكنولوجيا، المجتمعات االفتراضية التي بدورها تحمل عددا من الهويات المختلفة 
واإلعالم، والمعلومة، وعالقتها مع األشخاص في الفضاء السيبيريني تشكل لنا أساسا مغزى االشكاليات 

يقدم حيث . المطروحة، وعلى رأسها الشباب وعالقته بشبكات التواصل االجتماعية انعكاساتها على الهوية
طابات حول تمثالت الشباب وعالقته ببناء الهوية الرقمية، حيث لنا الصادق رابح ثالثة نماذج من الخ

تشمل هذه التمثالت كل من مضامين الترفيه واإلعالنات، ومضامين الوسائط اإلعالمية، ثم تمثالت 
 (.139)الشباب في المقاربات البحثية األكاديمية

هوم إلى إشكالية الخلطبين المف( 140)ويشير نصر الدين العياضي في مقال نشر له
 التعاملمعمواقعالشبكاتاالجتماعيةوكأنهاوسائالتصالجماهيريةُيطلبمنهاالقيامبماتضطلعبههذهاألخيرةمنأدوار

وُيقيمنشاطهابالسلمذاتهالذيُنقيمبهمنتجاتوسائالالتصااللجماهيري،مثاللموضوعية،والحياد،والمصداقيةومدىإلزام
بينالمفهومين المذكورينيختفيعدمالتمييزبين لكنوراءالخلط ! مستخدميالشبكاتاالجتماعيةبمدوناتأخالقية

 Mass media حيث أن مجالتدخلوسائالإلعالمالجماهيري. اإلعالمواالتصال
هواإلعالم،بينمامجالتدخلمواقعالشبكاتاالجتماعيةهواالتصال، 

( Communication)ورغمالترابطبينهمافاليمكنأننقرأنعالقتهماهيالعالقةذاتهاالتيتجمعالحامل 
في هذا المجال بحيث يقسر واضحا بهذه (141)، ولعلس ما يشير إليه دانيال بونيو(Information)والمحمول

، "بأننا نعيش عصر االتصال ضد االعالم: "المفارقة ويظهر ذلك في مقولته الشهيرة
شالمشتفاإلعالمذوطبيعةمعياريةيرومالحقيقة،بينمايحيالالتصاإللىاالقتساموالتَّشاُركوالترابطاالجتماعي،وفنالتعاي

بأن اإلعالم ليس تواصال، (142)رك كما يقول نصر الدين العياضي، وهذا ما أشار إليه دومنيك فولتن
 . باعتبار هذا األخير تفاوضا وتعايشا

                                                           
(139  11-15-14أيام  الشباب واالتصال والميديا :، مطبوع أشغال امللتقى الدويل حولبين التمثالت االجتماعية والتمثل الذاتي: الهوية الرقمية والشبابالصادق رابح،  -(

.14م وحدة البحث يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، معهد الصحافة وعلوم األخبار ومؤسسة كونرادأديناور، تونس، ص2212أفريل   
(140) .31م، ص2213اإلعالم ببغداد، اجلامعة العراقية، ، الصتدرة عن كلية 22، جملة الباحث اإلعالمي، العددوسائل الجديدة وإشكاليات قديمةنصر الدين العياضي،  -  
(141)-Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, éditions La Découverte et Syros, Paris, 

2001. 
(142)-Dominique Wolton, Penser la communication,  éditions Flammarion,1997, coll, champs essaism, Paris 
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وبتعبير الصادق الحمامي أصبحت اليوم شبكات التواصل االجتماعي تمثسل فضاءات لبناء الهوية الفردية 
تأتي بالعالم إلى ( التلفزيون خاصة)فقد كانت وسائل االعالم  الستعراض الذات في المجال العمومي،

ل إلى نافذة يطسل عبرها  الفضاء الذاتي المنغلق على نفسه، ألنسها كانت نافذة على العالم، وهي اآلن تتحوس
كالصور الذاتية التي ينشرها المستخدمون في )الناس على عوالم اآلخرين الذاتية من خالل عدة آليات 

، أو من خالل سرد وقائعهم حياتهم اليومية، إنس هذا التداخل بين العالم الذاتي (الشخصية صفحاتهم
الخاص والعالم العام الخارجي يؤدي إلى إعادة تشكيل المعايير الثقافية التي تحدسد الخصوصية والذاتية في 

ولكن بذات ( االجتماعيشبكات التواصل )المجتمعات العربية، وال ترتبط هذه األخيرة بالميديا الجديدة 
 (. 143)السياق العرب أيضا

 :مفهوم شبكات التواصل االجتماعية
يثير هذا المفهوم جدال، نظرا لتداخل اآلراء واالتجاهات في دراسته، حيث يعكس من جهة التطور التقني 
الذي طرأ على استخدام التكنولوجيا، وُأطلق على كل ما يمكن استخدامه من قبل األفراد والجماعات على 

المحتوى اإلعالمي الذي يتميز "ه باعتبار  ،باإلعالم االجتماعي،وقد يعني هذا المفهوم الشبكة العنكبوتية، 
ل واآلخر مستقبىل، عبر وسيلة شبكة اجتماعية، مع / بالطابع الشخصي، والمتناقسل بين طرفين أحدهما مرسى

ل، وحرية التجاوب معها للمستقبىل  ."حريةالرسالة للمرسى
الطرق الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية بما يسمح للمجموعات : "المواقع إلى ككما تشير ايضًا تل

األصغر من الناس بإمكانية اإللتقاء والتجمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بيئة تسمح 
 (.144")لألفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم أجمع

منظومة من الشبكات اإللكترونّية التي تسمح للمشترك فيها "على أنسها : واصل االجتماعيوتعرف مواقع الت
بإنشاءموقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين 

مواقع التواصل Sheridanتضع كلية شريديان التكنولوجية ، كما )145("لديهماإلهتمامات والهوايات نفسها
 .اإلعالم الجديدعي أحد سمات االجتما

وهناك من يعرف مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها مواقع إلكترونية  تتيح لألفراد خلق صفحة خاصة 
بهم يقدمون فيها لمحة عن شخصيتهم أمام جمهور عريض أو محدد وفقا لنظام معين يوضح قائمة 

مع إمكانية االطالع على صفحاتهم  لمجموعة من المستخدمين الذين يتشاركون معهم في االتصال،

                                                           

: أنظر 21م، ص2212، جملة أحتاد االذاعات الدول العربية، جامعة الدول العربية، (االحياء واالنبعاث)الميديا الجديدة والمجال العمومي الصادق احلمامي،  -(143)
/http://www.arabmediastudies.com 

(4)- http://computing dictionary.the freedictionary.com/new+media, consulté le 02/01/2014  à 10 :00 h 
(145) 23، ص2223، جامعة عمان األهلية، عمان، 15جملةالرتبية، ع، "استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي"زاهر راضي،  -  

http://www.arabmediastudies.com/
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الخاصة أيضا والمعلومات المتاحة، علما أن طبيعة وتسمية هذه الروابط تختلف وتتنوع من موقع 
 (.146)آلخر

ويمكن أن نخلص إلى شبه اتفاق، أن مواقع التواصل االجتماعي تشير إلى حالة من التنوع في االشكال 
ائل المستحدثة عن التقليدية، السيما فيما يتعلق بإعالء حاالت والتكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوس

فإذا . وتأتيان نتيجة لميزة رئيسة هي التفاعلية،  Customizationوالتخصيص  Individualityالفردية 
فإن , ما كان االعالم الجماهيري واالعالم واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم إعالم القرن العشرين

وما ينتج عن ذلك من تغيير إنقالبي للنموذج . والفردي هو إعالم القرن الجديداالعالم الشخصي 
االتصالي الموروث بما يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد، وبطريقة 

فضال عن تبني هذه . واسعة االتجاهات وليس من أعلى الى أسفل وفق النموذج االتصالي التقليدي
ع تطبيقات الواقع االفتراضي وتحقيقه لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفهوم الدولة الوطنية المواق

 (. 147)والحدود الدولية
 : الفايسبوك" التعريف بموقع

نماأصبح منتدىاجتماعيافقط، وهواليمثل واحدامنأهممواقعالتشبيكاالجتماعي، الفايسبوك" يعتبرموقع  قاعدة وا 
 واالتصال اإلعالم قاموس ويعرف مايشاء، بواسطتها يفعل أن شخص أي بإمكان سهلة تكنولوجية

(dictionary of media and communications) أنه على 
، (profiles)ويتيحنشرالصفحاتالخاصة  2004 أسسعام facebookموقعخاصبالتواصالالجتماعي"

 . وقدوضعفيالبداية لخدمةطالبالجامعةوهيئةالتدريسوالموظفينلكنهاتسعليشملكل األشخاص
تديره شركة شبكة اجتماعيةفيس بوك حسب الموسوعة اإللكترونية العالمية الحرةعبارة عن و نجد تعريف ال

لمدينة أو جهة ؛ فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها اشركة مساهمة "فيس بوك"
كذلك، يمكن للمستخدمين  .العمل أو المدرسة أو اإلقليم، وذلك من أجل االتصال باآلخرين والتفاعل معهم

رسال الرسائل إليهم، وأيًضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف  إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وا 
الواليات في والمدارس التمهيديةالكلياتدمه ويشير اسم الموقع إلى دليل الصور الذي تق. األصدقاء بأنفسهم
الحرم هيئة التدريس والطلبة الجدد، والذي يتضمن وصًفا ألعضاء إلى أعضاء المتحدة األمريكية

  .(148)كوسيلة للتعرف إليهمالجامعي

                                                           
(146 ، رسالة ماجيسرت يف (دراسة عينة من مستخدمي الفيسبوك في الجزائر)مواقع الشبكات االجتماعية وتّأثيره في العالقات االجتماعية استخدام مرمي نرميان نومار،   -(

44م، ص 2212علوم االعالم واالتصال، قسم العلوم االنسانية، جامعة باتنة،   

(147 .33م، ص2221، 1، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط"ائصه العامةدراسة في مداخله النظرية وخص: االعالم الجديد"عباس مصطفى صادق،   -(  
(148(- http://ar.wikipedia.org23:32 آخر تعديل هلذه الصفحة كان يوم 24 أغسطس 2214 الساعة/. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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الذي أصبح فيما  (Mark ZUCKERBERG) " ماركزوكربيرج" بدأفيسبوككفكرةبسيطةألحدطلبةهارفارد
كانتتقضيبإنشاءموقعانترنتبسيطيجمعمنخاللهطلبة " زوكربيرج" بعدأصغرمليارديرفيالعالم،وفكرة

هارفاردفيشكلشبكةتعارفبغيةتعزيزالتواصلبينالطلبةواإلبقاءعلىالروابطبينهمبعدالتخرج،وبالفعلجسدفكرتههذهالتيرأتا
 2004 فيفري 4 لنورفي

 .جاحاكبيراليصبحاليوممنأهممواقعالشبكاتاالجتماعيةوأكثرهااستخداماعلىاإلطالقومعانطالقالموقعحققن
 :فيالجزائر "الفايسبوك" إحصائياتموقع
سجلتفيالجزائرنسبةارتفاعدخول  2012 أنهومعبدايةعام( socialbacker.com)كشفموقع 
لىمستخدمياألنترنيت، 60.32% مقارنةبعددالسكانفيالجزائر،و  8.20%للفايسبوكقدرتبـ بالنظرا 

 ألفا،وأشارذاتالموقعأنعددالذكورالجزائريين الذينيستخدمون 835 مليونينو "الفايسبوك" حيثبلغعددمستخدمي
 "الفايسبوك"أمسااحصائياتاستخدام 32%.فيحينبلغعدداإلناث68%أكثرمنعدداإلناثحيثبلغعددالذكور "الفايسبوك"

. سنةفيماتتفاوت النسببينبقيةالفئاتالعمرية 24 إلى18 كبركانلفئةمنحسبالسنفكشفنفسالموقعأناإلستخداماأل
 "الفايسبوك" ويعتبر

149)اليوممنأكثرالشبكاتاالجتماعيةجماهيريةخاصةمعتطورخدماتهيومابعديوما،ممايستميليوميامزيدامنالمشتركين

). 
األكثر استخدامًا لمواقع حيث بينت الدراسات أن دول الخليج العربي تتصدر قائمة الدول العربية الخمس، 

التواصل االجتماعي، إذ تتقدم اإلمارات في التصنيف على الكويت وقطر، كما بينت الدراسات أن نسبة 
النمو، التي تحققت في الوطن العربي في استخدام اإلعالم االجتماعي، تعيق مسيرة تطورها الفئة الغالبة 

ستخدمون مواقع التواصل االجتماعي تراوح أعمارهم بين ٪ من الذين ي50التي تستخدم هذه المواقع، إذ إن 
 .(150)عاما، األمر الذي يتطلب إيجاد نوع من التوازن بين جميع الشرائح 29و 15

ولقد تحدث األستاذ عزي عبد الرحمن عن إفتراضاته الواحد والثالثون في تأثيرات االنترنت على 
تخدام السلبي، ويقصد هنا سوء االستخدام بمفهوم ، حيث قدسم لنا بعضا منها في مجال االس).151)الشباب

المبالغة إلى حد االدمان أي حجم االستخدام، وكذا نوع االستخدام الذي يتعلق بقيم المجتمع فيما يخص 
تأثير االعالنات والمواقع االباحية والعالقات الرمزية وغيرها، ولقد قسم تلك التأثيرات السلبية إلى تأثيرات 

الشكل، وتأثيرات أخرى على مستوى المضمون، ولعلس ما يتعلق بالعالم االفتراضي والذات بنيوية تتعلق ب
 : والهوية الثقافية جملها في التأثيرات التي تخص المضمون، حيث نذكر منها أهم ما جاء في هذا االطار

                                                           
(149   51، ص51ص مرجع سبق ذكره،مرمي نرميان نومار،  -(

(150)-http://www.emaratalyoum.com/19/09/2012 
، اجلزائر، دار الورسم للنشر (رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية االسالمية)اإلعالم والمجتمع عبد الرمحن، السعيد بومعيزة، تقدمي زهري إحدادن، عزي -(151)

 .213-215م، ص2212والتوزيع، 



 

 

406 

ر عليهم من الشباب تؤث %61بأن ( 152)وهذا ما كشفت عنه دراسة الكويت: إهدار القيم أو تحييدها -1
 .االنترنت سلبًا خاصة على مستوى األخالقي والسلوكي

مما ينتج عنه تفكك البنية الثقافية من خالل : إضعاف الحساسية واالستحياء من الممنوعات الثقافية -2
 .طرح المواضيع المقيدة ثقافيا، واالدمان والتكرار وغيرها

 (.الحاجة إلى االشباع:) الهروب من الواقع -3
 (.الخ...الشعور بالمسؤولية، المشاكل الحياتية، تعديل الواقع أو تغييره: )ع عن تغييرات الذاتالمن -4
  .تقليص المحلي وتوسيع العالمي بسبب العولمة واالبحار في العالم اإلفتراضي -5

 :مفهوم المجتمع االفتراضي
أفراده وسائل االتصال مجتمع األنترنت أو مجتمع القائم على الشبكات هو مجتمع إفتراضي يستخدم 

الحديثة للتواصل فيما بينهم، وتتعدد هذه الوسائل بدءا من البريد اإللكتروني والمحادثة، إلى المجتمعات 
القائمة في الواقع االفتراضي، ويعتبر المجتمع االفتراضي شبكة اجتماعية من األفراد يتواصلون من خالل 

غرافية وسياسية لتحقيق أهداف مشتركة، أو سعيا إلشباع وسيلة معينة ذات قدرة على أن تخترق حدودا ج
وخدمات الشبكات االجتماعية هي واحدة من المجتمعات االفتراضية المتفشية التي . اهتمامات مشتركة

 .تتضمن العديد من مختلف مجتمعات األنترنت المباشرة
ناقشت مغامرات في أقدم وتعبير المجتمع االفتراضي ورد خالل عملية تقصي في العلوم االجتماعية 

أو الرابطة االلكترونية لألرض الطيبة  (WELL)مجتمع إفتراضي ما زال قائما وهو مجتمع ول 
(WholeEarthSlectronic Link ) إلى جانب مجموعات اجتماعية ومجموعات اتصال تعتمد علىوسائط

و مد  (Usenet)زنتالكومبيوتر، حيث توسع البحث في علوم المعلومات، وقد تضمنت التقنيات يو 
(MUD ) أو كهف المستخدمين المتعددين(Multi-User Dungeon )ومشتقاته مش(MUSH ) و

وغرف الدردشة وقوائم المراسالت االلكترونية والشبكة ( IRC)، ودردشة األنترنت المتواصلة(MOO)موو
اليوم يبني ويمثل مستوطنين ولعلس العالم (. 153)العنكبوتية العالمية التي لم تكن مستخدمة بصورة شائعة

جدد لعالم إفتراضي داخل صراع مع أنصار العالم المعاصر، وستكون هناك ثورة جديدة نرى فيها من 
 (.154...")سيفوز

                                                           
)152(-The Internet and Youth Subculture in Kuwait, Deborah L. Wheeler, University of  http://www.ascusc.org

Washington, USA, consulté le 05/12/2014  à  13 :00h 
(153 ، جامعة امللك عبد العزيز، 31، سلسلة دراسات يصدرها مركز الدراسات االسرتاتيجية، االصدار حنو جمتمع املعرفة: المعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية  -(

32،ص21م، ص2212-ه1433  
(154)-Aziz Nafa, AissaMerah, Les réseaux sociaux et les nouvelles forme de communication, 
PublicationsColloque international sur ( Les Espaces Publics au  MAGREB), Sous La Direction de Hassan 
Remaoun et Abdelhamid Hania, Edition (CRASC) Oran, (Diraset) Tunisie, 2013, p338 

http://www.ascusc.org/
http://www.ascusc.org/
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وال شك أن المجتمعات االفتراضية ما هي إال مجموعات من المواطنين ال أكثر وال أقل تربطهم تفاعالت 
 (.155)داخل حدود ملموسة، رمزية كانت أو وهمية( Inter média)قوية بفضل أنظمة ذكية 

شكالية مفهوم االفتراضي  ال تزال قائمة، حيث هناك الكثير من المفاهيم خاصة ما تعلق ( le virtuel)وا 
المفهوم الذي يرتبط بالمتغير التكنولوجي في حين "بشبكة واالنترنت ووسائطها المتعددة، فهناك  بما يعرف

ينقسم إلى ( المفهوم)مفارقة بين كل ما هو افتراضي وحقيقي، ولعلس هذا األخير يعتمد هذا المفهوم في ال
رؤيتين أساسيتين، تتضح الرؤية األولى في تحقير كل ما هو افتراضي والذي يفهم على انسه متدهور أو 
ود متراجع عن الواقع، كما أنس هذه الرؤية صورية وحماسية في الظاهر والتي من شأنها أن تحررنا من قي

المادة والمكان والزمان، إذن فهذه الرؤية تنظر إلى هذا المفهوم باعتباره مفهوما زائفا قريب من تكذيب 
ا الرؤية الثانية فترى لهذا المفهوم باعتباره وسيلة لتحسين الواقع، وأن تتجاوز حدود الزمان . للواقع أمس

 .عوالمكان والمادة، فاالفتراضي يصبح أوفى وأكثر ثراء من الواق
ويستند المفهوم الثاني لهذا الطرح من المفهوم السوسيولوجي الذي يفرق بين كل ما هو افتراضي وما هو 
واقعي أو حقيقي، كما التبسيط والمشكوك، ومقاربة علماء االجتماع هنا تتشابه مع مقاربة الفيلسوف 

س بأي حال يعتمد على الذي يقترح أنس االفتراضي لي( Gilles Deleuze)الفرنسي المعاصر جيلزدلوز
يعرض "وقد(. 156")التقدم التكنولوجي بالنسبة له، فاالفتراضي يعارض الحقيقي في األوقات الراهنة

االفتراضي للفعل حسب فيليب، والحقيقة لإلمكانية، وبصيغة أخرى، فاالفتراضي يعتبر شكل من أشكال 
 (.157")الحقيقة ولكن داخل بعد اإلمكانية

هنا هي بمثابة مجموعات سوسيوثقافية الناشئة عن الشبكة، يشارك فيها عددا من  فالمجتمعات االفتراضية
األفراد عبر المحادثات العامة، والتي تكون قائمة بما فيه الكفاية لشبكة العالقات االنسانية المنسوجة في 

 (.158)الفضاء االلكتروني
ترنت على أنها مستوى عال من وعلى هذا األساس يمكن تعريف المجتمعات االفتراضية على شبكة األن

االنصهار االجتماعي في الوسط الرقمي، والذي يجسد فضاء رقميا إلكترونيا يستوعب في مساراته 
 (.159)المتشابكة عددا ال متناهيا من األفكار اإلنسانية، يتناقلها، ويوزعها ويخزنها

                                                           
(155)- Jean-François Marcotte, Communautés virtuelles et sociabilité en réseaux: pour une redéfinition du 

lien social dans lesenvironnements virtuels, Esprit Critique. Revu de internationale de sociologie et de 
www.espritcritique.frVol.05, No.04, 2003, p3, -sciences sociales 

(156)-AbdelkarimFourati,L’espace-temps sociologique de la « proximité électronique, Ibid., p6   
(157)-QueauPhillippe, Cyberspace ou le jeu vertigineux du virtuel, interview pour «  Les humains associés »,1995  
(158)-Jean-François Marcotte, Ibid., p3 

(159 .322م، ص 2225العربية، بريوت، ، مركز الدرسات الوحدة األنترنت والمنظومة التكنواجتماعيةعلي حممد رحومة،  -(  

http://www.espritcritique.fr/


 

 

408 

المعلومات، عصر المجتمع  ومن هنا تعتبر تلك الشبكات على أنها البنية االجتماعية الجديدة لعصر
الشبكي، المكون من اإلنتاج، والقوة والتجربة، حيث تقوم هذه الشبكات بدورها في بناء ثقافة  افتراضية في 
اطار التدفقات المعولمة متجاوز بذلك مفهومي الزمان والمكان، فقد حصل في عصرنا هذا اختراق لكل 

 (.160)الشبكات بالفعل الجارف للمجتمع الشبكي
 :ةـــــالهويهوممف

أنس الهوية االجتماعية هي تصورنا حول من نحن ومن اآلخرون، وكذلك تصور " يرى ريجاردجينكز 
، ولعلس رؤية جيننكز للهوية االجتماعية هي رؤية حول المعاني، "اآلخرين حول أنفسهم وحول اآلخرين

بين الناس، فالهوية هي جزء وهذه األخيرة تتشكل اجتماعيا وليست تعبير عن االخنالفات الضرورية 
مكمل للحياة االجتماعية، وهي تشكل فقط عبر التمييز بين هويات مختلف الجماعات والتي يمكن ربطها 
بأناس آخرين، واالطالع على مختلف الهويات يعطي إشارة عن نوع الفرد الذي تتعامل معه، ومن ثم 

 .كيفية االرتباك به
لن يكون هناك مجتمع بدون هوية اجتماعية، وعلى الرغم من  حيث يصل جينكز في األخير إلى أنسه

اتفاق معظم علماء االجتماع مع جينكز حول أهمية الهوية في المجتمع، إالس أنهم لم يتفقون حول العوامل 
التي تشكل الهوية في المجتمعات المعاصرة، وحول الطريقة التي تطورت بها الهويات االجتماعية بمرور 

 (.161)الزمن
نجد في هذا االطار مفهوم ستيورات هل حول الهوية، حيث يعتقد هذا األخير أنض فكرة الهوية مرت  كما

بثالثة مراحل سيطرت على التفكرية السائد في المجتمع، وهذه األفكار تتحدد بداية من مرحلة التنوير إلى 
 (.162)مرحلة موضع علم االجتماع، إلى مرحلة ما بعد الحداثة

هذه ، و "ور من خالل عالقاتها مع األفراد اآلخرين و الجماعات المختلفة التي تربطهمهوية الشخص تتطف"
هي مصدر القيم والمعايير والمحتوى الرمزي،والهوية هي مجموعة من تمثالت الفرد لنفسه، وعن "الهوية 

م الثقافية نفسه بالنسبة لآلخرين،فاألفراد الذين يدخلون البيئات االفتراضية يضطرون إلى إسناد مراجعه
وعند دخول غرف الدردشة، يتعرض الفرد إلى مجموعات جديدة من القيم والكون الرمزي "، "الخاصة

الجديداعتمادا على كيفية التواصل في بيئة محددة ومختارة، كما سيتعرض الفرد إلى طرق جديدة لالتصال 
آلخرين، يجب على الفرد أن يتعلم وفي التفاعل مع ا"، "مع اآلخرين، وأخرى لتمثيل هويته لنفسه ولآلخرين

وبالتالي "، "إدارة الواجهة جديدة في جسده الذي هو منهك ولديه كمية محدودة من المعلومات عن اآلخرين
                                                           

(160  11-15-14أيام  الشباب واالتصال والميديا: ، مطبوع أشغال امللتقى الدويل حولاالستخدماتواالشباعات: والشباب العربي" فايس بوك"موقع أمحد أمني فؤاد،  -(
.325م، مرجع سبق ذكره، ص2212أفريل   

(161 . 13م، ص2212، 1، ترمجة حامت محيد حمسن، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طيةسوسيولوجيا الثقافة والهو هارملبسوهولبوون،  -(  
(162 . 14مرجع نفسه، ص -(  
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" ومن هنا يمكن تسليط الضوء فقط على أساس . فالفرد لديه حرية أكبر لوصف نفسه لآلخرين وتحديدها
ل التضامن االجتماعي الذي تعلمت فيه الناس أن تلعب االتجاه الجديد المعاصر لشكل جديد من أشكا

، وباختصار، أصبح التالعب بالهوية لعبة شعبية أن الناس قد تعلموا "عدة أدوار في مختلف مناحي الحياة
في تعاملهم مع المتطلبات الجديدة للمجتمعـ التي تشهد تقسيما لألدوار، في حين هذه األخيرة تزداد 

 .(163)تعقيدا
إدارة، مؤسسة، ) هوية هي مجموعة تحديد سمات الفرد، أو شخص آخر أو وحدة تنظيمية إذن فال

الجنس، والطول، وبناء، لون )الجسم : ، والهوية الجديدة تقاطع في ثالثة عناصر أساسية نجد منها(الخ...
ديث تلك الهوية ، فمن الديناميكي يتم تح(الخ... األسرة والمدرسة والنوادي،)، والمجموعة (الخ... البشرة،

ولعلس . باستمرار في النوايا وفي عالقاتنا مع أنفسنا، ومع اآلخرين، ووفقا لألشياء التي نجد فيها مصالحنا
من تدفق الخيال والحفاظ على الفرد تبعا لهذه الطريقة في بناء الهوية، فمن الممكن أن نفهم تطور الهوية 

ة لألفراد عن طريق تصفح اإلنترنت، وقياس تأثير النشر على االنترنت، لفهم الصعوبات والمخاطر الناجم
 (.164)المحمية في المفهوم القانوني" البيانات الشخصية"انطالقا من ما يسمى بـ ( الكشف، نشر، سهم)

 : مفهوم الهوية االفتراضية
ا على تعتبر الهوية من بين القضايا التي يثيرها استخدام الشبكات االجتماعية كونها تلعب دورا رئيسي

مواقع الشبكات االجتماعية، فهي الخطوة التي تمكن المستخدمين من معرفة األشخاص الذين يتواصلون 
معهم، وبالتالي فـهم وتقييم هذا التفاعل، ولعلس مظاهر تلك الهوية في العالم االفتراضي أو التواصل 

صفحته أو صفحاته الشخصية االجتماعي تتجسد في مجموع المحددات التي يحدسدها المستخدم عند إنشاء 
على هذه الشبكات، فبعد التسجيل  فيها عبر األنترنت يكون المستخدم مطالبا بخلق صفحته الشخصية أو 

والتي تحدد هويته وتتنوع هذه األخيرة حسب طبيعة كل موقع، فجميع ( PROFILES)ما يعرف بالروفايل 
يتعامل بها مع اآلخرين في نفس الموقع، يحدد في تلك المعلومات التي يتم توظيفها، وكذا الطريقة التي 

 .الـأخير معالم الهوية داخل هذا الفضاء
وتعد الهوية االفتراضية مظهرا من مظاهر العالم الرقمي والتجارة اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، "

جهود ثابتة، ، حيث لم تعد مرتبطة في العصر الرقمي ب.والشبكات االجتماعية، والعوالم االفتراضية
وحبيسة األشكال المادية، مثل رخص القيادة أو جوازات السفر مثال، بلخلقت العوالم االفتراضية والشبكات 
االجتماعية مواطن للتفاعل بين األفراد في النوع والطبيعة، في الشخصية والعالقة مع اآلخرين، أصبحت 
                                                           
(163)-Jean-François Marcotte, Ibid., p11 
(164)-François Filliettaz, Un enjeu pour l'enseignementComprendrel'identiténumérique, Direction des 
systèmesd'information et service écoles-médias, Version 1.0, janvier 2011, Département de l’instructionpublique, 
de la culture et du sport, République et Canton de Genève, http //www.ge.ch/sem/cc/by-nc-nd / 
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حقيقي، وعلى هذا األساس ظهرت هذه الهويات هذه األخيرة أكثر مرونة واستبدال في عالقتها بالعالم ال
الجديدة محمولة على نحو متزايد ولها القدرة على تجاوز أصولها واالنتقال إلى الشبكات االجتماعية 

 .(165")والعوالم االفتراضية األخرى، وحتى صفحات الويب األخرى
 "ألـ" عريفالمعرفبأداةالت "هو" والهويةفياللغةالعربيةمصدرصناعيمركبمنضميرالغائب"

معنىذاتالشيءوعندالفارابيهويةالشيءعينهوشخصهوخصو بومنالالحقةالمتمثلةفيالياءالمشددةوعالمةالتأنيثوهيتأتي
 .صيةوجودهالمتفردالذياليقعفيهإشراك

والهويةالفرديةهيتعرفالشخصشكلهواسمهوصفاتهوسلوكهوانتماؤهالمرجعي،لكنمعانتشاراالنترنتوظهورالمجتمعاتا
 (.166")الت تقمصالشخصياتاالفتراضيةمنحيثالسنواألنوثةوالذكورةوالدوراالجتماعي وغيرهاالفتراضيةبرزتمشك

قد تختلف التسميات عن الهوية االفتراضية، وهذا االختالف ال يطرأ على مفهوم الهوية في حد ذاته  
نسما في الفضاء أو البيئة التي توجد فيها تلك (الهوية االفتراضية)باعتباره الشطر األول من المفهوم ، وا 

ي عدم التفريق في كل ما هو الهوية باعتباره يمثل الشطر الثاني من المفهوم، وتعود هذه اإلشكالية ف
ن كانت جميع تلك المفاهيم تشكل مفهوما واحدا  لكتروني، ورقمي، أو فضاء االنترنت، وا  افتراضي، وا 
للهوية االفتراضية، وهذه األخيرة   تعرف حسب ما ورد في الموسوعة اإللكترونية العالمية الحرة باللغة 

والكيانات (شخص أو منظمة أو شركة)الكيان الحقيقي  بأنها عالقة الرابط التكنولوجي بين(167)الفرنسية
ولعلس تنمية وتطور وسائل اإلعالم، ال سيما من (. أي ما يمثل تلك الكيانات الحقيقية رقميا) اإلفتراضية 

وهكذا، فإن الهوية .خالل انتشار المدونات والشبكات االجتماعية ساهمت في تغير عالقة الفرد لآلخرين
د الفرد على االنترنت وربط ذلك مع مجموعة من المجتمعات االفتراضية في الرقمية تتيح تحدي

  :وبالتالي فإن الهوية الرقمية يمكن تقسيمها إلى ثالث فئات.اإلنترنت
هوية المعلن، والذي يشير إلى البيانات المدخلة من قبل المستخدم مثل االسم وتاريخ الميالد، أو  -1

   .شار إليها مباشرة من قبل الفردغيرها من المعلومات الشخصية الم
. والتي يتم إبالغ بشكل غير مباشر عن طريق أنشطة المستخدم على شبكة اإلنترنت: هوية النشطة-2
والذي ينتج من تحليل الهوية النشطة من قبل النظام، كما أن عدد : هوية المحسوبة-3 

 .ماتهم على الشبكات االجتماعيةالمجتمعات االفتراضية تمارس فيها حياة األفراد عن طريق معلو 
 :اإلشكالية 

                                                           
)165(-Ready for what’s next)Virtual Identity(. www.boozallen.com/ 01/09/2014/10:00h 
(166 جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، عدد خاص ، (دراسة إستكشافية على عينة من املشرتكني يف اجملتمعات االفرتاضية)اخلصائص واالبعاد : بايوسف مسعودة، اهلوية االفرتاضية -(

311م، ص2213اهلوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية يف اجملتمع اجلزائري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  : للملتقى الدويل حول  

 (167)-  http://fr.wikipedia.org/ Dernière modification de cette page le 27 août 2014 à 18:39   

http://www.boozallen.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_num%C3%A9rique_%28Internet%29
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إنس التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و التي من نتائجها بروز شبكة     
فقد أتاحت بدورها لألفراد و الجماعات إمكانية التواصل . االنترنت كشبكة عالمية مفتوحة أمام الجميع

بذلك عوائق  و التفاعل مع بعضهم البعض بغض النظر عن أعراقهم و أجناسهم  و ثقافاتهم الغية
 .الحدود السياسية و الجغرافية التي كانت مطروحة سابقا

ومع الجيل الثاني للويب ظهرت شبكات التواصل االجتماعي كالفايسبوكوتويتر ولينكدن وفليكر وغيرها 
والتي وفرت عديد المزايا لمستخدميها كالتفاعلية و التزامنية و الالتزامنية و عالمية الرسالة و تقريب 

الخ ، كما أفرزت هذه الشبكات نمطا اتصالياجديدا قائما ...افات و الحضارات من بعضها البعض الثق
على التفاعلية والحوارية بين المستخدمين وأصبحت المعلومات بموجب ذلك تتحرك في فضاء مفتوح 

واحد، ،ولم يعد الفرد المستخدم مرتبطا بسياقه المحلي فقط بل أصبح مواطنا عالميا ورقميا في آن 
وظهرتأنواع جديدة من الممارسات عبر هذه الشبكات على غرار العالقات االجتماعية االفتراضية بين 
المستخدمين والتي تتم عن بعد بغض النظر عن الجانب الفيزيقي الذي يتطلب حضور الفرد عند بناء 

وية الفردية والحقيقية العالقة االجتماعية التقليدية ،وطرحت عديد اإلشكاليات على غرار إشكالية اله
والتي استبدلت بهوية افتراضية ،إذ بات أمام الفرد استخدام أكثر من هوية غير هويته الحقيقية وذلك 
عن طريق تبني أسماء مستعارة  وصور غير حقيقية إضافة إلى تغيير المعلومات الشخصية كالسن 

 .ومجهولين في نظر اآلخرين الخ ،فأصبح هؤالء المستخدمين افتراضيين  ...والجنس والمهنة 
ولقد بينت الدراسات اإلعالمية واالجتماعية الحديثة والتي أجريت على هؤالء المستخدمين ذات الهوية 
االفتراضية أن تبني الفرد لهوية افتراضية يخلق لديه نوعا من االغتراب االجتماعي والنفسي ويؤثر 

لك إصابته ببعض األمراض كمرض التوحد على عالقاته مع اآلخرين  تأثيرا سلبيا ،ضف إلى ذ
االجتماعي والعزلة االجتماعية وغيرها ، وتهديد خصوصية اآلخرينمن خالل انتحال الهويات والكذب 

 .عليهم وتمويههم 
ولقد انتشرت الحسابات والصفحات ذات الهوية االفتراضية على مواقع التواصل االجتماعي بكثرة 

ر هوية ،فاألفراديتالعبون بهويتهم من خالل فتح أكثر من حساب وأصبح عددها اليوم يفوق المليا
بأسماء متعددة ،خاصة إلى استثنينا جانب الرقابة الذي تتميز به هذه الشبكات االجتماعية وهامش 

وعلى هذا األساس نطرح اإلشكال الرئيسي .الحرية الكبير المتاح والمتوفر أمام هؤالء المستخدمين 
 ارسات الشباب للهويات االفتراضية عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك؟ كيف تتم مم: التالي 

 :ويتفرع عن هذا اإلشكال التساؤالت الفرعية التالية 
 ما هي خصائص مستخدمي الهوية االفتراضية عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسيوك؟ -1
 ما هي مالمح مستخدمي الهوية االفتراضية عبر الفايسبوك؟ -2
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 ما هي أبرز العوامل المحددة إلستخدام الهوية االفتراضية؟ -3
ما عالقة المستخدمين من أفراد العينة بممارسات الهوية االفتراضية عبر الفايسبوك ؟ وكيف  -4

 ينظرون إلى ذلك؟
 :أهداف الدراسة 

بر شبكات تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتعرف على الهوية االفتراضية وممارستها لدى الشباب ع
التواصل االجتماعي من خالل أخذ موقع الفايسبوككنموذج لذلك ،من خالل التركيز على عينة من 
المشاركينفي هذا الموقع ومدى استخدامهم لهوية افتراضية وكيف ينظرون لذلك ، والتعرف كذلك على 

و استطالع دوافع مالمح ممارسات هذه النوع من الهوية والعوامل المحددة لهفي نظر المستخدمين  ،
 .استخدام أفراد العينة  للهوية االفتراضية 

 : أهمية الدراسة 
إن موضوع الهوية االفتراضية وممارستها من طرف الشباب يعد من المواضيع الحديثة ، التي بدأت 
تحظى باهتمام علمي في اآلونة األخيرة وذلك بإجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتطرق إليها 
بالشكل الكافي خصوصا في ظل تزايد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وارتفاع عدد ممارسي 
الهوية االفتراضية عبر هذه الشبكات ،لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل الكشف عن اآلثار 

ماعية السلبية الستخدام الهويات االفتراضية لدى الشباب وما انعكاساتها على مستوى العالقات االجت
الحقيقية ،وما مستقبل الهوية الفردية والحقيقية في ظل االستخدام المتنامي للهويات االفتراضية 
وانتشارها عبر موقع الفايسبوك،إضافة إلى تحديد مالمح مستخدمي هذا النوع من الهوية ودوافع 

 .استخدام الشباب للهوية االفتراضية ونظرتهم إلى ذلك 
 :ةتحديد المفاهيم اإلجرائي

إلة معنى ماذا يفعل الناس حقيقة باألدوات أو " برولكس"يشير مفهوم االستخدام عند : مفهوم االستخدام
األشياء التقنية؟ كما يحيل مفهوم االستخدام إلى مسألة التملك االجتماعي للتكنولوجيا، كما يتساءل عن 

النهاية أيضا إلى مسألة استعمال وسيلة كما يشير في . عالقة األفر اد باألشياء التقنية، وبمحتوياتها أيضا
 (.  168)إعالمية أو تكنولوجية يكون قابال لالكتشاف والتحليل عبر ممارسات وتمثالت خصوصية

ويشير مفهومنا لالستخدام حسب دراستنا هاته إلى عالقة الشباب بموقع الفيسبوك من خالل التعامل مع 
عن هويته الفردية سواء أن كانت حقيقة أو وهمية، مع هذا األخير وفقا لعملية نشر المعلومات الخاصة 

                                                           
(168 الشباب واالتصال : ، مطبوع أشغال امللتقى الدويل حولمحاولة اقتراب التمثل واالستخدامات: شباب األحياء الشعبية في الجزائر واألنترنتعبد الوهاب بوخنوفة،  -(

.211م، مرجع سبق ذكره، ص2212أفريل  11-15-14أيام  الميدياو   
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الكيفية التي يمكن للفرد بها التعامل مع هذا الموقع في بناء هويته االفتراضية انطالقا من عالقته 
 .باآلخرين

 :مفهوم الهوية االفتراضية
نقصد بالهوية االفتراضية في دراستنا هاته بمجموعة من الصفات والمعايير واألشكال والسمات والرموز 
والبيانات التي يستخدمها األفراد في تعاملهم مع موقع الفيسبوك، وتمثيلهم لهويتهم نحو أنفسهم ونحو 

 . اآلخرين، والتفاعل معهم داخل المجتمع االفتراضي
وم الشباب منذ االربعينيات صعوبة في تحديده، حيث الحظ عالم االجتماع شكل مفه: مفهوم الشباب

أن ارتفاع متوسط مدة التعليم أدى إلى تمديد عمر الفئة التي يطلق عليها " برسونزتلكوت"األمريكي 
الشباب، إذ رأى أن التحديد الثقافي للسن هو مكون هام لهوية الشخص، وإلدراكه ذاته، ولحاجاته النفسية 

 (.169)لعاته، ولمكانته في المجتمع، وللمعنى النهائي لحياتهوتط
إنه بناء اجتماعي يختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن بيئة إلى . إنس مفهوم الشباب ليس معطا جاهزا وثابتا

إلى حد " بيار بورديو"أخرى، بل إنه يختلف حتى داخل الثقافة الواحدة، بل يذهب عالم االجتماع الفرنسي 
 (.170)لشباب مجرد كلمة، فالسن في نظره هو معطى بيولوجي مظلسل ومظلسل اجتماعياالقول أن ا

أمسا في دراستنا فمفهوم الشباب يقصد به الشباب الجزائري من مدينتي غليزان وسعيدة، يظهر في الفئة 
ناثا 35سنة إلى غاية  11العمرية التي تستخدم الفايسبوك، والتي ينحصر سنها ما بين   .سنة ذكورا وا 

                                                                                                       : المنهج المستخدم
يعتبر كثير من الباحثين أن المنهج هو المرشد والدليل الذي يقود الباحث قصد الوصول إلى نتائج 

 LE PETITلباحث ويعرف المنهج في قاموس موضوعية ، وهو من أهم الخطوات المتبعة من طرف ا
ROBERT   مجموعة: "بأنه 

 (.171")من اإلجراءات التي يتبعها الذهن الكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها 
مجموعة العمليات الذهنية التي يحاول من خاللها علم من العلوم بلوغ " كما يعرف المنهج على أنه 

 (.172")الحقائق المتوخاة و التأكد من صحتها
محاولة :"على أنه  WHITNEYوينتي وقد استخدمنا في دراستنا هذه منهج المسح االجتماعي ويعرفه 

منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة بيئية معينة وهو ينصب على 

                                                           
(169 .214،املرجع نفسه، صمقاربة للتمثالتواالستخدمات: الشباب في دولة االمارات واألنترنتنصر الدين العياضي،  -(  

(170 .214املرجع نفسه، ص -(  
(171)- سفاري وآخرون ، خمرب علم االجتماع االتصال للبحث والرتمجة، منشورات جامعة منتوري  ، ترمجة ميلودالبحث في االتصال عناصر منهجية فايل  ، . الرامي ، ب. أ 

.21ص،2224قسنطينة ،  
(172 )-Madline Gravite : méthod des sciences socials ,percisdallozedition ,paris,1987,p 
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الوقت الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة ،كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها 
،ويهدف هذا المنهج (173")راضوتفسيرها وتعميمها ،وذلك لالستفادة منها في المستقبل وخاصة في األغ

جراء المسح عليها أي استخدام  إلى دراسة الظاهرة في وقتها الراهن من خالل التركيز على عينة وا 
المسح بالعينة من خالل اختيار عينة مشكلة من مجموعة أفراد تنطبق علهم المواصفات المحددة 

سبوك ومن ثم وصف وترتيب وتصنيف مسبقا كاستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتحديدا موقع الفاي
معطيات أفراد العينة من مستخدمي الفايسبوك ومدى ممارستهم للهوية االفتراضية أو لبعض عناصرها 
عبر هذا الموقع، وما مالمح هؤالء المستخدمين إضافة إلى العوامل المحددة الستخدام هذه الهوية 

بجمع البيانات من المبحوثين ثم معالجتها كميا ونظرة المبحوثين وتصورهم للهوية االفتراضية ،وذلك 
من خالل ترتيبها وتفريغها في جداول وكيفيا عن طريق التعليق على الجداول وتفسيرها وتحليلها 

 .للخروج بالنتائج 
 :تحديد العينـــة  

دقيقا وتعرف لعل أهم خطوة يمر بها الباحث خالل دراسته هو اختياره للعينة وتمثيل مجتمع البحث تمثيال 
اختيار جزء من مجموع المادة بحيث يمثل هذا الجزء المجموعة كلها وهي تعد طريقة : " العينة بأنها 

 ( .174")إحصائية سليمة في منطقها وليس في أسلوبها 
مبحوث من مستخدمي الفايسبوك ومن الجنسين أي الذكور  40وقد قمنا باختيار عينة مشكلة من 

جراء الدراسة عليهم ،وقد كانت العينة بالتساوي أي واإلناث القاطنيين بمدي  20نتي سعيدة وغليزان وا 
أن :" مبحوث لكل منطقة،فعينتنا كانت قصدية وتشير هذا النوع من العينات غير االحتمالية إلى 

الباحث يختار في هذا النوع من العينات حاالت يعتقد أنها تمثل المجتمع في الجانب الذي يتناوله 
قد يختار الباحث منطقة يجري فيها بحثه معتقدا أن سكانها يمثلون الذين يستمعون إلى البحث ،ف

 (.175")الخ...الراديو أو الذين يشاهدون التلفزيون أو السينما أو المسرح 
بحيث توجهنا مباشرة إلى مستخدمي هذا الموقع ،ومن القاطنيين بالمدينتين المذكورتين ،وقمنا بتوزيع 

 .االستمارات عليهم
 :أداة الدراسة

                                                           
(173 .12،ص  2221، 2،منشورات خمرب علم اجتماع االتصال ،جامعة منتوري قسنطينة ،ط أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية،عل غريب -(  

(174 . 111،ص 1113، السعودية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، حممد زيان عمر -(  
(175 .142،ص 1113، 1،القاهرة ،دار الفكر العريب ، ط عام واإلعالماألسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي ال،زكي أمحد عزمي ،عاطف عديل العبد -(  
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ـ إن نجاح أي بحث علمي متوقف على دقة البيانات المتحصل عليها والموظفة فيه ولعل هذا يتطلب من 
الباحث تحكم أكبر في األدوات المسخرة لجمع المعلومات والبيانات باختيار أدقها وأنسبها للمنهج 

 .المستخدم في الدراسة 
نا أن التقنية األنسب في ذلك هي استمارة االستبيان كون أنها وبما أن نوعية دراستنا مسحية فإننا رأي 

تتوجه إلى أكبر عدد من أفراد مجتمع البحث ومالئمة لدراسات الجمهور ،كما أنها توفر الوقت والجهد 
وقادرة على جلب معلومات أكثر من المبحوثين إضافة إلى أنها مناسبة لموضوع بحثنا حتى تتضح لنا 

هوية االفتراضية عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك ،وحتى يدلي المبحوث بكل ممارسات الشباب لل
،فقد احتوت على أربعة محاور المحور (المحاور واألسئلة )ما لديه في ذلك ،أما بخصوص بناء االستمارة 

ئلة األول تناولنا مالمح ممارسات الهوية االفتراضية لدى مستخدمي الفايسبوك واحتوى على سبعة أس
متعلقة باالسم المستخدم على صفحة المبحوث أهو حقيقي أم مستعار وكذلك الحال بالنسبة لسنه وجنسه 
وموطنه األصلي ووظيفته التي يشغلها ونوع الصورة المستخدمة على الصفحة أهي حقيقية أم مستعارة 

وامل المحددة لممارسات إضافة إلى اللغة المستخدمة من طرف المستخدم ، أما المحور الثاني فتناول الع
الهوية االفتراضية لدى مستخدمي الفايسبوك وشمل خمسة أسئلة بخصوص عدد الصفحات التي يملكها 
المستخدم وكذا استخدامه للفايسبوك يكون مع أصدقائه فقط أم مع جميع الناس ،إضافة إلى العامل 

،وما مبرر استخدامه لمعلومات غير المحدد لعالقاته مع اآلخرين أهو مهني أم شخصي أم للتعارف فقط  
حقيقية ،وهل قام المستخدم بتغيير صفحته من قبل أم ال ،في حين المحور الثالث فخص عالقة 

 مستخدمي الفايسبوك بممارسات الهوية االفتراضية وشمل خمسة أسئلة 
كذا تناولت نوعية معلومات المستخدم على صفحته ،وهل لديه أشخاص غير معروفين على صفحته و 

عالقاته مع أصدقائه عبر الفايسبوك وهل تقمص أدوارا ألشخاص آخرين،وأخيرا نظرة المستخدم 
لصفحته إن كانت تعكس هوية حقيقية أم خفية ، هذا مع محور خاص بالسمات العامة للمبحوث 

 .يخص الجنس والسن والمهنة والمستوى الدراسي 
 :اإلطار الزماني والمكاني للدراسة 

سبتمبر، أما  25أوت إلى  20امتدت هذه الدراسة على مدار شهر كامل أي من  :انياإلطار الزم
بخصوص الجانب الميداني لهذه الدراسة فقد قمنا بتوزيع االستمارات على المبحوثين واسترجاعها خالل 

 .09/2014/ 10إلى  2014/ 01/ 30الفترة الممتد من  
ى عينة من مستخدمي الفايسبوك بمدينتي غليزان وسعيدة قمنا بإجراء هذه الدراسة عل :اإلطار المكاني 

 .وهما مدينتان تقعان بالغرب الجزائري 
 :تحليل البيانـــات 
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 السمات العامة : المحور األول 
 .يوضح جنس المبحوثين: 1.الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 50 21 ذكر
 30 12 انثى

 100 40 المجموع
 

  %50بنسبة  21الجدول أن عدد الذكور يفوق عدد اإلناث حيث بلغ عدد الذكور نالحظ من خالل 
، ويرجع تفوق الذكور على اإلناث إلى سهولة الوصول إلى الذكور هذا % 30ونسبة  12بينما اإلناث 

 .من جهة،كما أن أغلبهم من أصدقائنا عبر موقع الفايسبوك 
 .يوضح سن المبحوثين:2.الجدول رقم 

 ن م ك السن
11-22 25 62.5 
22-26 01 20 
26-30 05 15.5 
30-34 00 00 

 100 40 المجموع
 

،حيث بلغ 22-11نالحظ من خالل الجدول أن أغلب المبحوثين ينتمون إلى الفئة العمرية األول  
وهذا  30-26و  26-22ثم تأتي بعدها الفئتان العمريتان  %62.5مبحوث ونسبتهم  25عددهم 

راجع إلستهدافنا لفئة الشباب المستخدمين لموقع الفايسبوك،وتحصر الدراسات النفسية واالجتماعية فئة 
 .سنة 35سنة وهو سن الرشد إلى  11الشباب بين 
 .يوضح مهنة المبحوثين: 3.الجدول رقم 

 ن م ك المهنة
 00 00 بطال
 30 12 عامل
 50 21 طالب
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 100 40 المجموع
 

 %50مبحوث أي ما نسبته  21نالحظ من خالل الجدول أن عدد الطلبة الجامعيين يقدر عددهم ب 
،بينما نسبة البطالين تقدر بال شيء ، ويرجع ارتفاع نسبة الطلبة في إعتقادنا %30في مقابل العمال 

 .لمواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتها الفايسبوكإلى أن هذه الشريحة من أكثر الشرائح إستخداما 
 .يوضح مكان إقامة المبحوثين:  6.الجدول رقم 

 مكان االقامة ك ن م
 سعيدة 20 50
 غليزان 20 50
 المجموع 40 100

 
من خالل الجدول يتضح لنا تساوي عدد المبحوثينالقاطنيين بالمدينتين المشكسلتين لمكان إجراء الدراسة ،إذ 

مبحوث وكذلك الحال بالنسبة للقاطنين بمدينة غليزان،وهذا راجع ألن  20بلغ عدد القاطنيين بمدينة سعيدة 
 .إلختيارنا للعينة الطبقية في هذه الدراسة إذ تعمسدنا أن يكون عدد المبحوثين من كل والية متساوي 

 .مالمحممارساتالهويةاالفتراضيةلدىمستخدميالفايسبوك :المحور الثاني 
 .يوضح االسم المستخدم على الصفحة : ..الجدول رقم 

 اإلسم المستخدم ك ن م
 حقيقي 22 55
 مستعار 11 45
 المجموع 40 100

 
من خالل الجدول نالحظ تقارب في عدد المبحوثين المستخدمين ألسماءهم الحقيقية على صفحتهم عبر 

مستعارة،مع تفوق للمبحوثين المستخدمين موقع التواصل االجتماعي،مع أولئك المستخدمين ألسماء 
في مقابل عدد المبحوثين المستخدمين  %55مبحوث،بنسبة  22ألسماءهمالحقيقية حيث بلغ عددهم 

 .  %55مبحوث وما نسبته  11ألسماء مستعارة والمقدر عددهم بـ 
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أصدقائهم عبر  ويرجع تفوق عدد المستخدمين في نظرنا ألسماءهم الحقيقية إلى أن هؤالء معروفين لدى
الفايسبوك بمعنى أن أصدقائهم حقيقيون هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما لوعيهم بمخاطر استخدام 

 .هوية إفتراضية غير حقيقية عبر الموقع
أما عن أولئك الذين يستخدمون أسماء مستعارة عبر صفحاتهم إلى تخوفهم من الكشف عن أسمائهم لدى 

تهم ، كما قد يكونوا من اإلناث باعتبارهماألكثر استخداما لألسماء األخرين، وبالتالي إنكشاف هوي
 .المستعارة

 .يوضح الجنس المصرح به على الصفحة : 4.الجدول رقم 
 الجنس المصرح به ك ن م
 حقيقي 30 55
 مستعار 10 25
 أخر 00 00
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول أن أغلب المبحوثين مصرحون بجنسهم الحقيقي عبر موقع التواصل 

،أما عن المبحوثين غير المصرحين 55%مبحوث أي ما نسبته  30االجتماعي، حيث بلغ عددهم 
 . %25مبحوثين ونسبتهم تقدر بـ10بجنسهم الحقيقي فعددهم 

م أيضا بمخاطر استخدام الهوية االفتراضية،كما قد ويرجع ارتفاع المصرحين بجنسهم الحقيقي إلى وعيه
 . %55ذلك حيث بلغت نسبتهم  05يكونوا مصرحين بأسماءهم الحقيقية حيث يبين الجدول رقم 

 .يوضح الموطن المصرح به على الصفحة :9.الجدول رقم 
 الموطن المصرح به ك ن م
 حقيقي 35 92.5
 مستعار 03 5.5
 المجموع 40 100

 
خالل الجدول أن جل المبحوثين أجابوا بأنهم مصرحين بموطنهم وبلدهم األصلي إذ بلغ  نالحظ من
 . %92مبحوث حجم العينة ونسبتهم تجاوزت  40مبحوث من أصل  35عددهم 
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ويرجع ذلك إلى أن هؤالء المستخدمين قد يكونوا معروفين لدى األخرين أي أصدقائهم عبر الصفحة من 
ما يدفعهم إلى التصريح بموطنهم وأصلهم،كما أن الموطن ليس له أهمية  خالل التصريح بأسماءهم وهو

 .الخ...كبيرة عند مستخدمي الفايسبوك بالمقارنة مثال مع صورة المستخدم والجنس 
 .يوضح الوظيفة المسجلة على الصفحة:5.الجدول رقم 

 الوظيفة المسجلة ك ن م
 حقيقية 25 62.5
 مستعارة 15 35.5
 المجموع 00 100

نالحظ من خالل الجدول أن أغلب المبحوثين أجابوا بأن وظيفتهم المسجلة على صفحتهم هي وظيفتهم 
،بينما المبحوثين المستخدمين %62.5مبحوث ونسبتهم  25الحقيقية على أرض الواقع،حيث بلغ عددهم 

 . %35.5ونسبتهم بلغت 15لوظيفة مستعارة فعدددهم 
المصرحين بوظيفتهم الحقيقية إلى أن هؤالء معروفين أيضا عند أصدقائهم، وبالتالي ويرجع ارتفاع نسبة 

هو ما يشكل عائقا لهم في تغيير وظيفتهم وتبني وظيفة أخرى،أما عن المبحوثين المستخدمين لوظيفة 
مستعارة فمرد ذلك إلى تمويه اآلخرين والرغبة في كسب عالقات جديدة خاصة مع اإلناث،إذ تشكل 

 .يفة عامال مهما في بناء العالقات االفتراضيةالوظ
 .يوضح الصورة المستخدمة على الصفحة :7.الجدول رقم 

 الصورة المستخدمة ك ن م
 حقيقية 04 10
 مستعارة 36 90
 المجموع 40 100

 
يتضح من خالل الجدول إرتفاع عدد المستخدمين لصور غير حقيقية على صفحاتهم، ويقدر عددهم بـ 

مبحوثين  04،أما المبحوثين المستخدمين لصورتهم الحقيقية فعددهم %90مبحوث وما نسبته  36
 .%10ونسبتهم بلغت 

ويرجع ارتفاع نسبة المستخدمين لصورتهم الحقيقية عبر البروفال الشخصي إلى الخوف من انكشاف 
نشر صورهم  هويتهم،كما يلعب عامل الخصوصية دورا في ذلك خاصة عند اإلناث والرغبة في عدم

خوفا من التشهير بها وتعديلها في ظل تطور التقنيات الحديثة كالفوتو شوب والسكانير وغيرها،إضافة إلى 
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خوف المستخدم من عدم قبول األخر له،إذ تشكل صورة البروفايل أحد عوامل بناء وتشكيل العالقات 
 .اإلفتراضية عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 للغة المستخدمةيوضح ا:.1الجدول رقم 
 اللغة المستخدمة ك ن م
 حقيقية 40 100
 مستعارة 00 00
 المجموع 40 100

  
يتضح من خالل الجدول أن كل المبحوثين يستخدمون في تواصلهم وتفاعلهم مع أصدقائهم عبر صفحتهم 

األجنبية لغتهم الحقيقية، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة المستخدمين على استعمال لغات أخرى كاللغة 
 .واالنجليزية

 العواماللمحددةلممارساتالهويةاالفتراضيةلدىمستخدميالفايسبوك: المحور الثالث
 .يوضح ملكية المستخدم للصفحات :11الجدول رقم 

 ملكية المستخدم للصفحات ك ن م
 نعم 26 65
 ال 14 35
 المجموع 00 100

 
على ( بروفايل)العينة تملك أكثر من صفحة نالحظ من خالل الجدول أنس معظم االجابات ألفراد 

، وتليها اجابات المبحوثين حول عدم ملكية %65مبحوث وبنسبة بلغت  26الفيسبوك، حيث قدرت بـ 
ويمكننا تفسير هذه البيانات المتحصل  %25مبحوث وبنسبة بلغت 14أكثر من صفحة على الفيسبوك بـ

سبوك يملكون أكثر من صفحة، وهذا راجع إلى توسيع عليها انطالقا من دور أغلبية المستخدمين للفاي
لى التستر وراء الهوية االفتراضية وعدم اكشاف هوية الفرد الحقيقة، كما  دائرة األصدقاء من جهة، وا 
يمكننا تفسير هذا األخير من خالل عدم المباالة من جهة أخرى قصد الشهرة وغيرها، خاصة إذا كان 

 .الفرد يستخدم هويته الحقيقية
 .إستخدام الصفحة الرئيسية :  12الجدول رقم

 استخدام الصفحة مع ك م
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 اصدقائك فقط 29 52.5
 جميع الناس 11 25.5
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول أن معظم المبحوثين يتم استخدامهم للفيسبوك مع أصدقائهم األقرب والذي بلغ 

 11استخدام الفايسبوك مع جميع الناس فبلغ عددهم ، أما  72.5 %مبحوث وبنسبة بلغت 29عددهم بـ
، من هنا يمكننا تفسير هذه البيانات الجدولية على أنس جل %25.5مبحوث والذي قدرت نسبته بـ

مستخدمي الفايسبوك تربطهم عالقات صداقة حميمية ترتبط باالهتمام وبالصداقة وبالقربة أكثر من شيء 
األشخاص داخل هذا الفضاء االفتراضي كل ما يتعلق باهتماماتهم آخر في األغلبية، وما يحدد عالقات 

 . التعارفية في عالقاتهم مع اآلخرين أكثر من ارتباطهم بأي شخص من مستخدمي الفيسبوك
 .يوضح العامل المحدد لعالقة المستخدم مع اآلخرين :13الجدول رقم

 العامل المحدد للعالقة ك ن م
 مهني 02 05
 شخصي 05 15.5
 تعارفي 31 55.5
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول بأن معظم المبحوثين تربطهم عالقات تعارفية، حيث احتل هذا النمط من 

، وتليها األنماط األخرى للعالقة التي %55.5مبحوث وبـ  31العالقةأكبر عدد ونسبة والتي قدرت بـ 
، %05مبحوثيسن بنسبة  02حيث أحتلت العالقة المهنية بـكانت قليلة جدا مقارنة بالنمط التعرفي للعالقة، 

، ومن هنا نستنتج بأنس جل عالقات أفراد العينة تحدهة %15.5مبحوثين وبنسبة  05والعالثة الشخصية بـ
عالقات تعارفية عبر استخدامهم للفيسبوك، وهذا راجع لطبيعة الوسيط أوال باعتبار أن الفضاء االلكتروني 

وصيته، باإلضافة إلى بعض المواصفات الفرد  الطبيعية المتعلقة بحب التطلع، االفتراضي له خص
وتوسيع من دائرة األصدقاء، والفضول في اكتساب األصدقاء والتعرف عليهم، كما ال ننفي بأن 

 .االهتمامات الشخصية لها دور في هذا المجال
 .يوضح سبب استخدام المتصفح لمعلومات غير حقيقية :16الجدول رقم 

سبب استخدام معلومات غير  ك ن م
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 حقيقية
 التستر على الشخصية 32 10
 توجد مشكالت مع آخرين 05 15.5
 أسباب مهنية 01 2.5
 أسباب أخرى 00 00
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول بأنس من أهم األسباب التي تؤدي بالمبحوثين من استخدام معلومات غير حقيقية 

مبحوث من مجموع أفراد  32هو التستر عن هويتهم الشخصية، حيث بلغت االجابات بـغبر الفيسبوك 
، وما تبقى من اجابات المبحوثين كانت معظمها متعلقة ببعض المشكالت %10العينة، وقدرت نسبتهم بـ 

التي تقع بين مستخدمي الفيسبوك، ومن هنا نستنتج بأن استخدام معلومات غير حقيقية سببه راجع إلى 
لتستر على الشخصية، ومن هنا تظهر مالمح تشكل الهوية االفتراضية من خالل التستر على الهوية ا

الحقيقية وما تحملها من صفات وسمات، وعلى هذا األساس يمكننا تفسير هذه النتائج انطالقا من مبدا 
و بناء الهوية أننا كلما توجهنا إلى التستر عن مالمح الهوية الحقيقية بالضرورة وحتما سنتوجه نح

 .االفتراضية، خاصة إذا توافرت نفس الشروط وفي نفس الفضاء الذي يحوي لمثل هذه  االستخدامات
 .يوضح مدى تغيير المستخدم للصفحة :.1الجدول رقم

 هل غيرت الصفحة ك ن م
 نعم  35 92.5
 ال 03 5.5
 المجموع 00 100

 
المحوثين كانت حول تغييرهم لصفحتهم على الفيسبوك، نالحظ من خالل الجدول بأنس معظم اجابات 

، أما عن المبحوثيهم %92.5مبحوث من مجموع أفراد العينة وبنسبة قدرت بـ  35حيث بلغ عددهم بـ
مبحوثين وبنسبة قدرت بـ  03الذين كانت اجاباتهم حول عدم تغييرهم لصفحتهم على الفيسبوك فعددهم بـ

ية مستخدمي الفيسبوكيغييرون صفحتهم على الفيسبوك بأكثر من مرة، ، ومن هنا نستنتج بأن أغلب5.5%
بحيث نادرا ما يقع على األفراد من تغيير صفتهم واالحتفاظ بالصفحة الرئيسيىة األولى، ومن هنا يمكننا 
تفسير هذا التغيير بناء على مبدأ الهروب من الحقيقة والتستر على الهوية الشخصية من جهة، وكذا 
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خصية الواحدة أو باألحرى للهوية الواحدة عدة شخصيات أو هويات متعددة، باعتبار أنها إعطاء للش
تختلف عن بعضها في المالمح ولو في محدسد واحدة من محددات الهوية المفترضة، كما ال ننفي دور 

ركة في طبيعة الفضاء االلكتروني االفتراضي الذي يمنح قابلية التعدد والتنوع والتوسع من دائرة المشا
 .االستخدامات عبر الفيسبوك

 عالقةمستخدميالفيسبوكبممارساتالهويةاالفتراضية: المحور الرابع
 .يوضح هوية المستخدم على الصفحة :14الجدول رقم 

 ك ن م
هويتك عبر الفايسبوك تحمل معلومات 

 حقيقية
 نعم 23 55.5
 ال 15 42.5
 المجموع 40 100

 
االجابات الواضحة المتعلقة بهذا السؤال، خاصة وأنس األخير يعتبر من األسئلة نالحظ من خالل الجدول 

التفخيخية واالختبارية في نفس الوقت، حيث كانت معظم اجاباتالمبحوثين بأنس هويتهم عبر الفيسبوك 
، كما نالحظ أنس هناك من أجاب من %55.5مبحوث، وبنسبة  23تحمل معلومات حقيقية بلغ عددهم 

ن حول عدم امتالك هويتهم للمعلومات الحقيقة، ويظهر التقارب هنا نوعا ما في االجابات، حيث المبحوثي
، ومن هنا نستنتج بأن أغلبية مستخدمي الفيسبوكتحمل %42.5مبحوث وبنسبة  15بلغت االجابة الثانية 

من تلك البيانات هويتهم عبر الفيسبوك معلومات حقيقية بمبرر االختفاء وراء التستر من جهة، كما يتضح 
مدى التقارب بين نسبة االستعمال الحقيقي للمعلومات وبين االستعمال االفتراضي، ومن هنا يمكننا أن 
نفسر هذا التقارب بامتزاج المعلومات بين الحقيقية والخفية، مما يشكل لنا هوية ثالثة تظهر في الهوية 

 . االفتراضية
 .غير معروفين على الصفحة يوضح امتالك المستخدم ألشخاص :19الجدول 

 لديك اشخاص غير معروفين ك ن م
 نعم 33 12.5
 ال 05 15.5
 المجموع 40 100
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نالحظ من خالل الجدول بأنس معظم اجابات المبحوثين لديهم أشخاص غير معروفين في صفحاتهم عبر 
االجابات الثانية والتي ، أمضا عن %12.5مبحوث وبنسبة قدرت بـ  33الفيسبوك، حيث بلغ عددهم بـ

مبحوثين وبنسبة قدرت  05تخص المبحوثين الذين لديهم عالقة مع أشخاص معروفين لديهم بلغ عددهم بـ
، ومن هنا نستنتج بأنس جل مستخدمي الفيسبوك لديهم أشخاص غير معروفين حقيقة في %15.5بـ

ر من األشخاص على الصفحات صفحاتهم الخاصة، ويمكننا تفسير هذه النتيجة من خالل توافد الكبي
يوميا من جهة، وكذا إضافة الصفحات الجديدة ألشخاص آخرين قصد التعرف، كما طبيعة هذا الفضاء 
االفتراضي تمنح التداول على كل ماهو جديد من العالقات بين مستخدمي الفيسبوك، ولعلس ما يبرر وجود 

نطبق األمر هنا على اوالئك الذين تتم بعض المستخدمين من لديهم أشخاص معروفين في صفحاتهم، ي
 .  عالقاتهم في أطر محدودة ومع أشخاص محدودين ترتبطهم الصداقة أو القرابة أو مهنة معينة وغيرها

 .عالقة المستخدم مع أصدقائه عبر الصفحة :15الجدول 
 العالقة مع أصدقائك ك ن م
 عالقة صداقة عبر الفايسبوك 13 32.5

65.5 25 
صداقة عبر الفايسبوك والواقع عالقة 

 معا
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول بأنس معظم اجابات المبحوثين كانت حول عالقة صداقاتهم التي تتم عبر 

، تليها اجابات %65.5مبحوث وبنسبة قدرت بـ 25الفيسبوك وفي الواقع أيضا، حيث بلغ عددهم بـ
مبحوث وبنسبة  13عبر الفيسبوك بنسبة أقل، حيث بلغ عددهم  المبحوثين حول عالقة صدقاتهم التي تتم

، من هنا نستنتج بأنس معظم العالقات التي تتم عبر مستخدمي الفيسبوك هي ليست %32.5قدرت بـ
نسما لها جانب من الحقيقة والتي  عالقات افتراضية داخل الفضاء االفتراضي تحويها تلك الوسيلة فقط، وا 

ة واقعية، وهذا ما يوضح انعكاس العالقات من الواقع إلى االفتراض بحكم أنها تتمثل في عالقات حقيقي
ليس بالضرورة تحافظ على تحافظ على نفس الشكل باختالف طبيعة كل فضاء، كما أننسا وجود عالقات 

 . عبر الفيسبوك والتي تبرر العالقات االفتراضية المحضة والتي يتم بناءها عوض إعادة تشكيلها
 .يوضح مدى تقمص المستخدم ألدوار لشخصيات عبر الفايسبوك :17قم الجدول ر 

 تقمصت أدوار عبر الفايسبوك ك ن م
 نعم 04 10
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 ال 36 90
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول بأنس معظم اجابات المبحوثينكانت حول عدم تقمصهملألدوارا عبر الفيسبوك، 

أمضا االجابة الثانية فكانت تضم نسبة ضئيلة، حيث كان  ،%90مبحوث وبنسبة  36حيث بلغ عددهم بـ
، ومن %10مبحوثين وبنسبة قدرت بـ 04عدد اجابات المبحوثين حول تقمصهم لألدوار عبر الفيسبوك بـ

هنا نستنتج بأنس معظم مستخدمي الفيسبوك ال يتقمصون أدوار غيرهم عبر الفيسبوك، وعلى هذا األساس 
انطالقا من مبدأ أنه كلما كانت الحقائق أكثر ومالمح الهويات الحقيقية أكثر  يمكننا تفسير هذه النتيجة

كلما قل تقمص األدوار بالنسبة لمستخدمي الفيسبوك سواء تعلق االمر بأدوار تمثيلية أو أدوار أشخاص 
بين آخرين وما تعلق بهوياتهم، كما يمكن اعتبار أنس هذا النوع من االستخدام يشكل نوعا من المخاطرة 

من اجابات المبحوثين تدل على أن تقمص  %10أفراد المجتمع االفتراضي، ولعلس ما توضحة نسبة 
األدوار يقتصر على فئة من المستخدمين، كما يدل على التستر على الهوية الحقيقية وهو ما يثبت وجود 

 .ممارسات الهوية االفتراضية
 .الحقيقية بصفحته عبر الفايسبوك يوضح عالقة هوية المستخدم : .2الجدول رقم 

 صفحتك عبر الفايسبوك تعكس ك ن م
 هويتك الحقيقية 22 55
 هوية خفية 11 45
 المجموع 40 100

 
نالحظ من خالل الجدول بأنس معظم إجابات المبحوثين تضم هويتهم الحقيقية عبر الفيسبوك، حيث بلغ 

المبحوثين عن استخدامهم للهوية الخفية عبر الفيسبوك ، تليها اجابات %55مبحوث وبنسبة  22عددهم بـ
، ومن هنا نستنتح من هذه النتائج بأنس هناك تقارب بين النسب، وهذا %45مبحوث وبنسبة قدرت بـ 11بـ

ما يدل على تقارب االجابات حول استخدام الهوية عبر الفيسبوك، ويتضح لنا أن الهوية الحقيقية هي 
المالمح التي يوظفها الفرد،وعلى هذا األساس يمكننا تفسير هذه األخيرة  وفقا  األكثر استخداما من خالل

، ومن هم (الخفية)لهوية كل فرد، فمنهم من يستخدم هويته الحقيقية، ومنهم من يستخدم هويته االفتراضية
نا تقارب هو الذي يفسر ل( المزج بين الهويتين)من يمزج بين الهويتين، وربمسا هذا النوع من االستخدام 

 .البيانات الجدولية بين الهوية الحقيقية والخفية
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 : النتائج العامـــــــة
من خالل دراستنا حول ممارسات الهوية االفتراضية لدى الشباب عبر موقع التواصل االجتماعي كشف 

 :لنا بعض النتائج المتحصل عليها مايلي
 .المستعارة عبر موقع التواصل االجتماعي الفيسبوكتعتبر فئة  اإلناث األكثر استخداما لألسماء  -
 .استخدام الهوية الحقيقية عبر الفيسبوك ترتبط بوعي األشخاص بمخاطر استخدام الهوية االفتراضية-
 .معرفة مستخدمي الفيسبوك لدى اآلخرين من خالل تجعلهم يصرحون بهويتهمالحقيقية -
والتي لها أهمية كبيرة ( كالصورة والجنس والوظيفة مثال)بعض مالمح الهوية الفيسبوك تعتبر أساسية  -

 .في توسيع العالقات، وبناء الهوية االفتراضية
التستر عن الهوية الحقيقية من خالل عدم بروز البعض من مالمحها يرجع إلى الخوف من انكشاف  -

نشر صورهم  هويتهم، كما يلعب عامل الخصوصية دورا في ذلك خاصة عند اإلناث والرغبة في عدم
خوفا من التشهير بها وتعديلها في ظل تطور التقنيات الحديثة كالفوتو شوب والسكانير وغيرها، إضافة 
إلى خوف المستخدم من عدم قبول األخر له، إذ تشكل صورة البروفايل أحد عوامل بناء وتشكيل العالقات 

 .اإلفتراضية عبر مواقع التواصل االجتماعي
شخاص عبر الفيسبوك في تواصلهم وتفاعلهم مع أصدقائهم لغتهم الحقيقية عادة ما يستخدم األ -

وباألحرى لغة عربية بحروف التينية في أغلب الحاالت، بحيث هناكمن ال يملك القدرة على استعمال 
 .لغات أخرى كاللغة األجنبية واالنجليزية

اجع إلى توسيع دائرة األصدقاء دور أغلبية المستخدمين للفايسبوك يملكون أكثر من صفحة، وهذا ر  - 
لى التستر وراء الهوية االفتراضية وعدم اكشاف هوية الفرد الحقيقة، كما يمكننا تفسير هذا  من جهة، وا 
األخير من خالل عدم المباالة من جهة أخرى قصد الشهرة وغيرها، خاصة إذا كان الفرد يستخدم هويته 

 .الحقيقية
هم عالقات صداقة حميمية ترتبط باالهتمام وبالصداقة وبالقرابة أكثر أغلبية مستخدمي الفايسبوك تربط- 

من شيء آخر،وما يحدد عالقات األشخاص داخل هذا الفضاء االفتراضي كل ما يتعلق باهتماماتهم  
التعارفية في عالقاتهم مع اآلخرين،وهذا األخير يعتبر محددا أساسيا من محدداتالعالقات االفتراضية عبر 

وهذا راجع لطبيعة الوسيط أوال باعتبار أن الفضاء االلكتروني االفتراضي له خصوصيته،  الفيسبوك،
باالضافة إلى بعض المواصفات الفرد  الطبيعية المتعلقة بحب التطلع، وتوسيع من دائرة األصدقاء، 

في هذا والفضول في اكتساب األصدقاء والتعرف عليهم، كما ال ننفي بأن االهتمامات الشخصية لها دور 
 .المجال
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كلما توجهنا إلى التستر عن مالمح الهوية الحقيقية بالضرورة وحتما سنتوجه نحو بناء الهوية  - 
 .االفتراضية، خاصة إذا توافرت نفس الشروط وفي نفس الفضاء الذي يحوي لمثل هذه  االستخدامات

بنى على مبدأ الهروب من التغيير في الصفحات أو ما يعرف بالبروفايل الشخصي عبر الفيسبوك ي - 
الحقيقة والتستر على الهوية الشخصية من جهة، وكذا إعطاء للشخصية الواحدة أو باألحرى للهوية 
الواحدة عدة شخصيات أو هويات متعددة، باعتبار أنها تختلف عن بعضها في المالمح ولو في محدسد 

لفضاء االلكتروني االفتراضي الذي يمنح واحد من محددات الهوية االفتراضية، كما ال ننفي دور طبيعة ا
 .قابلية التعدد والتنوع والتوسع من دائرة المشاركة في االستخدامات عبر الفيسبوك

معظم العالقات التي تتم عبر مستخدمي الفيسبوك هي ليست عالقات افتراضية داخل الفضاء  -
نسما لها جانب من الحقيقة والتي تتمثل في عالقات حقيقية واقعية،  االفتراضي تحويها تلك الوسيلة فقط، وا 

وهذا ما يوضح انعكاس العالقات من الواقع إلى االفتراض بحكم أنها ليس بالضرورة تحافظ على نفس 
الشكل باختالف طبيعة كل فضاء، كما أنس وجود عالقات عبر الفيسبوك يبرر وجود العالقات االفتراضية 

 .التي يتم بناءها عوض إعادة تشكيلها
كلما كانت الحقائق أكثر ومالمح الهويات الحقيقية أكثر كلما قل تقمص األدوار بالنسبة لمستخدمي  -

الفيسبوك سواء تعلق األمر بأدوار تمثيلية أو أدوار أشخاص آخرين وما تعلق بهوياتهم، ولعلس هذا النوع 
تقمص األدوار يقتصر  من االستخدام يشكل نوعا من المخاطرة بين أفراد المجتمع االفتراضي، كما أن

من أفراد عينة البحث، ممايدل على التستر على الهوية  %10على فئة من المستخدمين والتي شملت 
 .الحقيقية وهو ما يثبت وجود ممارسات نحو تشكيل الهوية االفتراضية

يمزج  تتقارب نسب المستخدمينفي من يستخدم هويته الحقيقية، ومن يستخدم هويته الخفية، ومن هم من -
باعتباره األكثر تداوال (المزج بين الهويتين)بين الهويتين، هذا األساس يظهر لنا هذا النوع من االستخدام 

 . وبروزا في مالمح الهوية  االفتراضية عبر الفيسبوك
 اتمــــــــــــــــــــــــــةخ

 
صل االجتماعي على وجه تدفعنا الدراسات في مجال عالقة الشباب بالفضاء اإلفتراضي ومواقع التوا

الخصوص، باعتبارها وسائط تكنولوجية إعالمية جديدة دخلت عالم الميديا بتأثيراتها المتعددة، وهذا ما 
ساهم في تغيير خريطة العالقة االجتماعية بين األفراد أو باألحرى أحدث تغيرا في بناء العالقات داخل 

تطور التي بدورها تساهم هي األخرى في فتح مجال المجتمع، ومن هنا تظهر ميزة التحول والتغير وال
الدراسات والبحوث في عالقة الشباب بالميديا الجديدة وما نتج عنه تغيرا في البنى االجتماعية، وعلى هذا 
األساس كانت دراستنا حول ممارسات الهوية االفتراضية عند الشباب عبر موقع التواصل االجتماعي 
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ية تبقى مطروحة بناء على معطيات كشفتها نتائج مسبقة، باإلضافة إلى ما ، فإشكالية الهو "الفيسبوك"
توصلت إليه دراستنا في هذا المجال، ويمكننا أن نرجع هذا إلى خصوصية وطبيعة الفضاء االفتراضي، 
وكذا كثرة االستخدمات بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك، فتوسع دائرة العالقات 

فتراضية التي تساهم بدورها في توسع المجتمع االفتراضي يمنحنا رؤية تبصر في تغير هوية الفرد اال
الحقيقية التي أصبحت تنتابها عوامل دخيلة، ولعلس هذا ما ساهم أيضا تارة بالبناء وتارة أخرى بإعادة 

األفراد داخل ذلك التشكيل، وتظهر هذه العملية عندما نسلط الضوء على تلك العالقات القائمة بين 
 .الفضاء في استخدماتهمللفيسبوك

ومن هنا يمكننا القول بأنه كلما توجهنا إلى التستر عن مالمح الهوية الحقيقية بالضرورة وحتما سنتوجه 
نحو بناء الهوية االفتراضية، خاصة إذا توافرت نفس الشروط وفي نفس الفضاء الذي يحوي لمثل هذه  

 .االستخدامات
المزج بين الهويتين هو العامل األساسي في عدم ثبوت اإلجابة واتضاح الرؤية، فالصراحة في إذنفعملية 

مثل هذه المواضيع تحتاج إلى ثبات عال الدرجة واختبار يفوق المتطلبات،  والمهارة هنا تلعب دورا هاما 
 .في التالعب باألسئلة من خالل استطالعات الرأي المختلفة
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'الفيس بوك نموذجا'  
 

 

 جامعة قسنطينة/ امــوت سهـق. أ   

 جامعة قسنطينة/ ـوالبلغليفي نـ. أ                                                  

 الملخص                                                            

،التي العالقات االجتماعيةتهدف هذه الورقة البحثية إلى قياس أثر مواقع التواصل االجتماعي على      
،الذي لقي إقباال كبيرا من طرف الشباب، "فيس بوك"تعد بمثابة مواقع التواصل االجتماعي و خاصة موقع

، و كلها "اليوتيوب" و "كالتويتر"ع االلكترونية المواق باقي  يمتلكه من خصائص تميزه عن و ذلك لما 
متجاوزين في ذلك المجال المكاني و تبادلها و تصب في مصب واحد،حيث يجتمع الشباب لنقل المعلومات 

 .الزماني
 

 .العالقات االجتماعيةمواقع التواصل االجتماعي،موقع الفيس بوك،:   الكلمات المفتاحية
 

    Résumer 

Le but de cet article est de mesurer l'impact des sites de réseautage social sur 

Les relations sociales, qui est un pilier de la traversée de la communication 

ancienne à la moderne, où voir une augmentation significative de la demande 

des jeunes sur les sites de réseaux sociaux et surtout "Facebook", qui a reçu une 

réponse écrasante de partie des jeunes, et que ce que les attributs des propriétés 

qui le distinguent des autres sites "twitter » et «YouTube», et tous sont dans une 

seul direction , où les jeunes se rencontrent pour le transfert d'informations et 

l'échange en dépassent le champ Spatiale et temporelle. 

Motsclés les sites de réseautage social,facebook, Les relations sociales 
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 المعالجة المنهجية للدراسة:المحور األول

 االشكالية .1

يمر العالم اليوم بموجة من التغيرات و التطورات التكنولوجية التي أدت إلى ثورة في مجال 

بين المواقع الجغرافية المتباعدة،حيث انتشرت شبكة االتصاالت من خالل سهولة و سرعة التواصل 

االنترنيت في كافة أرجاء العالم، إذ سهلت عملية التواصل و تبادل األفكار و المعلومات التي كانت 

منحصرة في البداية في الدردشة و تفريغ الشحن العاطفية،و ما لبثت أن تحولت إلى أفكار ناضجة غيرت 

اعية و السياسية،و مهنا تشكل فتيل الثورات الشعبية في مصر و تونس مرورا العديد من الحقائق االجتم

 .بليبيا و اليمن

وال شك أن فضاء االنترنيت جعل العالم قرية واحدة،و ذلك من خالل مواقع التواصل االجتماعي  

و      األفراد و ذلك لما يحمله من خصائص   ،الذي لقي إقباال كبيرا من طرف "فيس بوكال"خاصة موقع

مميزات،و لقد استطاعت هذه المواقع جذب شريحة كبيرة من فئات المجتمع، ،إذ أحدثت هذه المواقع ثورة 

في وسط األفراد، فتحولت من وسيلة للتسلية إلى بديل لألسرة و األصدقاء،حيث أضحى الناس يتشاركون 

داث تغيير في عالقاتهم مع أشخاص بجنسيات مختلفة و ثقافات متعددة،األمر الذي أدى بهم إلى إح

 .االجتماعية واالنغماس في عالم أخر غير الواقع المعاش

 :وعليه فان التساؤل المحوري لهذه الورقة البحثية يمكن صياغته كمايلي

 ماهو أثر موقع الفيس بوك على العالقات االجتماعية؟

 :ويتفرع من هذا التساؤل المركزي التساؤالت الفرعية التالية

 ؟للفيس بوك على العالقات االجتماعيةما اآلثار السلبية  . أ

 للفيس بوك على العالقات االجتماعية؟ما اآلثار االيجابية  . ب

 :أهداف الدراسة .2
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يسعى كل باحث من وراء بحثه العلمي إلى تحقيق مجموعة من األهداف،ولعل من ابرز األهداف 

 :المراد الوصول إليها من وراء هذه الدراسة ما يلي

  مواقع التواصل االجتماعيحول إعطاء نظرة. 

 فحص و قياس واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي في وسط الشباب الجزائري. 

  العالقات االجتماعيةالتعرف على أثر مواقع التواصل االجتماعي على. 

 أهمية الدراسة .3

أصبحت مصدرا مهما في ،التي مواقع التواصل االجتماعيتنبع أهمية الدراسة من األهمية التي تكتسبها 

نشر المعلومات و تبادل األفكار و المعارف،وتبرز أهمية الدراسة كذلك من خالل الدور الذي تلعبه مواقع 

 التواصل االجتماعي في نشر أفكار و ثقافات معينة  ألغراض سياسية ،ثقافية            

 .تهم و عالقاتهم االجتماعيةو اجتماعية، األمر الذي يؤثر في ثقافة األفراد و اتجاها

 أنموذج الدراسة .6

 
 الباحثة:إعداد

                                 المعالجة النظرية للدراسة   :المحور الثاني

 :ولإلجابة على هذا التساؤل المحوري، تم تقسيم البحث إلى المحاور التالية

 الخلفية المعرفية لمواقع التواصل االجتماعي .1

مواقع التواصل 
الفس )االجتماعي 

)بوك نموذجا  

 تأثير سلبي

تقلص العالقات 
 االجتماعية

قلة التفاعل مع 
 األسرة

 تأثير ايجابي

سهولة 
 التواصل

تعلم ثقافات 
 اخرى
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بتعريف هذه المواقع ثم  االتطرق في هذا المحور إلى ماهية مواقع التواصل االجتماعي، بدءسيتم 

 .على األفراد تأثيرهامحاولة شرح حيثياتها و مكانتها و مدى 

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي . أ

ح منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسم"يعرف زاهر راضي مواقع التواصل االجتماعي على أنها

للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء 

 1"آخرين لديهم االهتمامات و الهويات نفسها

نالحظ أن الباحث ركز في هذا التعريف على الشبكات االلكترونية التي تسمح لألفراد بالتواصل    و 

 .يكون لديهم االهتمامات و الهويات نفسهاتبادل المنافع  و المعلومات، شريطة أن 

 صغيرة قرية المتواجد في المقهى مثل االجتماعي التواصل مواقع" و هناك من يعرفها على أنها 

 تستطيع لن الفرق أنك واألخبار، لتبادل المعلومات الرحل والجيران والمسافرينالناس  يجتمع حيث

 2"بجيبك المقهى هذا حمل

مواقع التواصل االجتماعي هي مجموعة المواقع االلكترونية التي تسمح لألفراد :التعريف اإلجرائي

بالتواصل و تبادل األفكار و المعلومات ضمن دائرة اهتمامهم و ميولهم، وذلك بغرض تكوين عالقات 

 اجتماعية

 أنواع مواقع التواصل االجتماعي  . ب

 :كمايلييوجد العديد من مواقع التواصل االجتماعي،و يمكن تصنيفها 

 يختص باالتصاالت و  إيجاد و تبادل المعلومات، ومن األمثلة على هذا النوع من :النوع األول

 :المواقع مايلي

 هذا الموقع مثال لمدونة شخصية،كما يوجد العديد من أنواع المدونات،بعضها يختص :المدونات

 .شخصية ويوميةبتناقل المعلومات عن األخبار بكل أنواعها،أما األخر فيختص بأمور 
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 لعل من أشهر هذه المواقع هو موقع الفيس بوك :مواقع الترابط الشبكي االجتماعي

ولينكيدان،وهي مواقع تمكن المستخدمين منم التواصل المباشر ببعضهم و مشاركة االهتمامات 

 .و الفعاليات ،كما يمكن استخدام تلك المواقع للبحث عن أصدقاء الدراسة

 ه نوع من المواقع لتنظيم الفعاليات و التحكم بعدد من األشخاص هذ: مواقع الفعاليات

المدعويين،كما يمكن لهذه المواقع استخدام خدمات تحديد المواقع الجغرافية لتحديد موقع 

التجمع،مما يميز هذه المواقع االلكترونية إمكانية التحديث التلقائي ،فيمكن للداعي الفعالية 

لتالي سيعرف كل المدعوين بهذا التغيير مباشرة دون الحاجة تغيير الموقع و الزمان ،و با

 .إلبالغهم كل على حدة

 مواقع التواصل االجتماعي و تعرف بمواقع التعاون و بناء فرق العمل الويكي،وهي : النوع الثاني

مواقع تمكن العديد من الناس من االشتراك في تكوين معلومات مترابطة بشكل منطقي عن طريق 

و التي بنيت من قبل     ويكيبيديا الموسوعة العلمية "ترونية ، ومن أفضل األمثلة موقع روابط الك

 .مستخدمين عن طريق مشاركة المعلومات

 وهي مواقع التصوير و الفن ،حيث يمكنك االشتراك في :مواقع الوسائط المتعددة: النوع الثالث

من المواقع يمكنك مشاركة اآلخرين العديد من مواقع تخزين و بث فيديو باستخدام هذه النوعية 

المقاطع الصوتية و الموسيقى،كما يمكن الموسيقيين بنشر إبداعاتهم الموسيقية  و التعرف على 

 .رأي الجمهور فيها،كما تمنحهم فرصة استكشافها من قبل شركات اإلنتاج الفني

 و السلعو هي مواقع الستعراض المنتجات :مواقع الرأي و االستعراض: النوع الرابع. 

 3و هي مواقع العوالم االفتراضية: مواقع الترفيه االجتماعية :النوع الخامس. 

 ".الفيس بوك"الخلفية المعرفية لموقع  .2

 تعريف موقع الفيس بوك . أ
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شبكة اجتماعية على االنترنت تتيح لمستخدميها إدخال بياناتهم الشخصية ومشاركتهم مع " يعرف بأنه 

 4"بقية مستخدمي الموقع

يعد من أشهر المواقع االجتماعية على االنترنت أسسه طالب في جامعة هارفارد " هناك من يعرفه بأنه و 

 " 5مليار دوالر( 115)مليون مستخدم،تقدر قيمته ب ( 15)،و اآلن تخطى عدد مستخدميه ال 2224عام 

 التعريف اإلجرائي

و     و التعرف عليهم حول العالم الفيس بوك هو موقع على شبكة االنترنت لتكوين صداقات وأصدقاء 

أكثر على  االنضمام إلى مجموعات مختلفة و يمكن للمشتركين في الموقع من االشتراك في شبكة أو

المناطق الجغرافية أو المجموعات االجتماعية،و هذه الشبكات  الموقع مثل المدارس أو أماكن العمل أو

نفس الشبكة، و يمكن لهم أن يضيفوا أصدقاء  تتيح للمستخدمين االتصال باألعضاء الذين هم في

 .لصفحاتهم و يتيح لهم رؤية صفحتهم الشخصية

 "الفيس بوك"نشأة و تطور موقع  . ب

يعتبر الفيس بوك شبكة اجتماعية استأثرت بقبول و تجاوب كبير من الناس خصوصا من الشباب في 

،في جامعة 2224نشأتها في شباط جميع أنحاء العالم،و هي ال تتعدى حدود مدونة شخصية في بداية 

و " مارك زوكربرج" في الواليات المتحدة األمريكية  من قبل طالب متعثر في الدراسة يدعى ( هارفارد)

كانت مدونته محصورة في بدايتها في نطاق الجامعة و بحدود أصدقاء زوكربيرج الطالب المهوس في 

أن هذه المدونة ستجتاح العالم االفتراضي بفترة زمنية برمجة الكمبيتور،و لم يخطر بباله هو و صديقين له 

 5.قصيرة جدا

يات في مدينة بوسطن و جامعة و بدا الفيس بوك بالتحول إلى االنفتاح تدريجيا، ليمتد ليشمل الكل 

ليج،و جامعة ستاتفورد،ثم اتسعت دائرة الموقع ليشمل أي طالب جامعي،ثم شملت طالب المدارس ايفي

 .2225من سبتمبر الثانوية بداية 
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و استمر موقع الفس بوك في اقتصاره على طالب الجامعات و المدارس الثانوية لمدة سنتين،ثم قرر 

جزكربيرج أن يخطو خطوة أخرى لألمام،و هي أن يفتح أبواب موقعه أمام كل من يرغب في استخدامه، و 

إلى  2222مستخدما في عام  مليون 12كانت النتيجة طفرة عدد مستخدمي الموقع و ارتفع العدد من 

،و 2212، و قد فاق المليار و مائة مليون مستخدما عام 2221مليون مستخدما في عام  42من  أكثر

 .7بهذا تربع الفيس بوك على عرش مواقع التواصل االجتماعية

 المعالجة التقنية للدراسة:المحور الثالث

 المنهج المستخدم .1

إن اختيار المنهج ال يأتي من قبيل الصدفة أو الميل،أو رغبة الباحث لمنهج دون أخر،بل إن موضوع 

الدراسة و أهدافها اللذان يفرضان نوع المنهج المناسب،و هذا االختيار الدقيق هو الذي يعطي مصداقية و 

أثر مواقع التواصل  موضوعية أكثر للنتائج المتوصل إليها،و بما أن الدراسة الحالية تتمحور حول

فإنها تنتمي إلى الدراسات الوصفية،و التي تقوم بوصف الظاهرة  العالقات االجتماعيةاالجتماعي على 

من خالل تحديد ظروفها و أبعادها،و االنتهاء إلى وصف عملي و دقيق و متكامل للظاهرة أو المشكلة 

 .التي تقوم على الحقائق المرتبطة

أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية و دقيقة عن " نهو يعرف المنهج الوصفي بأ

نتائج   الظاهرة أو موضوع محدد،من خالل فترة أو فترات زمنية معلومة،و ذلك من اجل الحصول على 

 1عملية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية

 أداة الدراسة .2

شيوعا، وتعرف بأنها مجموعة من األسئلة تعتبر االستمارة أكثر الوسائل المستخدمة لجمع البيانات 

 .الموجهة للمبحوثين بهدف الحصول على بيانات و معلومات بخصوص الموضوع المراد دراسته
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وقد استخدم الباحثان االستمارة كأداة مهمة تمكن من جمع البيانات الخاصة بالدراسة، وقد تضمنت 

المحور  محاور كمايلي ثالثة على ،منهم ماهو مغلق،مفتوح و نصف مغلق موزعة سؤال(19)على

 .البيانات الشخصية:األول

 اآلثار السلبية لموقع الفيس بوك على العالقات االجتماعية:المحور الثاني

 اآلثار االيجابية للفيس بوك على العالقات االجتماعية:المحور الثالث

 الدراسةو عينة  مجتمع  .9

الشباب الجزائريين المشتركين في مقاهي االنترنت بدائرة  على عينة  الميدانية الدراسة بتطبيق انالباحث قام

سنة، و لديهم مواقع على الفيس بوك، و نظرا  25و  11التالغمة والية ميلة، والذين يتراوح سنهم ما بين 

مقهى بطريقة عشوائية، و ( 12)لعدم وجود إحصاء دقيق حول عدد مقاهي االنترنت بالدائرة قمنا باختيار 

مشترك ذكورا و إناثا و الذين تتوافر فيهم متغير السن و بالتالي ( 14)بلغ عدد المشتركين في المقاهي قد

 كان اختيارنا للعينة مقصودا،وذلك نظرا لما تلعبه مرحلة المراهقة في 

لمواقع إلى أن فئة المراهقين هي أكثر الفئات  تأثرا بهذه ا وبالتالي كان اختيارنا للعينة مقصودا،وذلك نظرا

كونهم يمرون بسن حساسة،إذ ينتقلون من عالم حقيقي إلى عالم افتراضي، األمر الذي يؤثر على 

 .استمارة قابلة للتحليل( 53)ولم نتمكن في األخير من استرداد .تصرفاتهم و سلوكاتهم وعالقاتهم

 عرض و تحليل البيانات  .6

عليها و تحليلها وتفسيرها وصوال لإلجابة وسيتم التطرق في هذا العنصر إلى عرض البيانات المتحصل 

 .على التساؤل المركزي

 عرض و تحليل البيانات األولية .أ 
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) تشير البيانات الميدانية أن أغلب المشتركين في مقاهي االنترنت هم من فئة الذكور و ذلك بنسبة 

تقاليد تلك ، و ذلك لكون المقاهي حيز الجتماع الذكور و غير ذلك فهو مخالف لعادات و (% 13.65

 ،176المنطقة

سنة،حيث بلغت ( 24-22)و يتضح لنا أيضا أن النسبة األكبر من عينة الدراسة تقع في الفئة العمرية 

، و قد يعود ذلك إلى أن هذا العمر هو المتوسط الطبيعي لعمر الشباب ،و الذين (% 56.16)نسبتهم 

الغالبية العظمى من أفراد العينة هم عزاب و ليست لهم بعد ضغوط العمل و الحياة و المسؤوليات،كما أن 

و هنا يمكن القول أن مقاهي االنترنت تستهوي الشباب صغار السن غير ( %30.02)ذلك بنسبة 

 .الملتزمين بمسؤوليات األسرة

أنهم يستخدمون الفيس بوك يوميا و دائما،و يقضون أكثر من (%33.42)يؤكد اغلب أفراد العينة وبنسبة 

،و هذا يدل على أن هناك إفراط كبير في استخدامه،إال أننا (%33.72)و ذلك بنسبةساعات فيه  2

 :الحظنا انه هناك فرق في مدة االستخدام بين الذكور و اإلناث يمكن توضيحه في الجدول التالي

 الفرق بين اإلناث و الذكور في مدة استخدام موقع الفيس بوك(: 42)رقم الجدول 

 المجموع إناث ذكور 

 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

 2.73 42 2.73 42 / / أقل من ساعة

 0.07 40 20.43 22 0.24 43 ساعتين

 22.32 43 2.73 42 3.02 47 ساعات          3-0

 33.72 23 0.24 43 30.32 23 ساعات 3-24

 23.42 23 2.33 42 20.30 22 ساعة فأكثر 22من 

 %244 73 %244 22 %244 32 المجموع

                                                           

. وذلك حسب المقابلة غير المقننة مع أصحاب المقاهي عينة الدراسة: 
176
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اإلناث هن اقل استخداما للفيس بوك،وذلك لكونهن منشغلين ( 42)ونالحظ من خالل الجدول رقم 

 . بالواجبات المنزلية  و دروسهن األكاديمية فاغلبهن طالبات جامعيات

هذا و تشير إجابات المبحوثين إلى أن الدافع األول الذي يجعلهم يستخدمون موقع الفيس بوك هو 

،وهذا مؤشر واضح الهتمامات الشباب اليوم التي ال تتعدى الدردشة  (%56.16)بنسبةالدردشة،وذلك 

ضاعة الوقت في أشياء غير مفيدة لهم،ناهيك على أن الدردشة تشغل وقت الشباب بالتفاهات و انشغال  وا 

 . عقولهم بما ال يليق بهم

 العالقات االجتماعيةللفيس بوك على عرض و تحليل البيانات الخاصة باآلثار السلبية . ب

تشير البيانات الميدانية أن أغلبية أفراد العينة يوافقون على أن الفيس بوك يعمل على إضاعة الوقت     

،و انه يقوم بضرب الدين اإلسالمي من خالل المنشورات المخالفة لديننا (%56.51)و ذلك بنسبة 

ويه تفكير الشباب خاصة في هذا السن، و ، و هذا ما قد يؤدي إلى تش(53.42 %)الحنيف و ذلك بنسبة 

 .يحرفهم عن الطريق و االتجاه الصحيح

أكدوا أن أسرهم تشكو منهم بسبب ( 57.53%)كما أوضحت النتائج اإلحصائية أن اغلب المبحوثين 

 .طول الوقت الذي يقضونه في تصفح هذا الموقع،و قد يفسر ذلك بارتفاع ساعات االستخدام اليومي له

 خص اثر موقع الفيس بوك على عالقة الشباب بأصدقائهم،نجد أن أغلبية المبحوثينأما فيم ي

أكدوا أن عالقتهم بأصدقاء الواقع أكثر قوة من أصدقاء الفيس بوك،و قد يعود ذلك لعدم ( %69.86)

معرفتهم الجيدة بهم و عدم الثقة فيهم،و ذلك ألنهم ينتمون إلى عالم و مجال افتراضي قد يصدق و قد 

 . يبيخ

         بوك أثر على تفاعلهم أكدوا أن استخدامهم للفيس(83.56% )هذا و نجد أن اغلب أفراد العينة 

و جلوسهم مع أفراد أسرتهم، و هذا مؤشر على قدرة مواقع التواصل االجتماعي على إحداث تغيير سلبي 

 .في تفاعل الشباب مع أسرهم
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ن يوافقون على أن الفيس بوك عمل على إهمال الواجبات كما أكدت نتائج الدراسة أيضا اغلب المبحوثي

، فالفرد أصبح يفضل الدردشة في (%65.12)االجتماعية سواء مع األهل و األصدقاء و ذلك بنسبة

لم تعد تؤدي معناها الحقيقي من التعاطف ومشاركة التي الفيس بوك على أداء واجباته االجتماعية 

أحيانا نوعًا من االستجابة للضغط العائلي أو من األقارب اآلخرين بل أصبحت تعمل مجاملة أو 

 .األمر الذي يؤد إلى  التفكك االجتماعي.والمعارف

 بوك على العالقات االجتماعية للفيساآلثار االيجابية بعرض و تحليل بيانات المتعلقة  . ج

األصدقاء و ذلك بنسبة أظهرت البيانات أن موقع الفيس بوك يفيد المبحوثين في تسهيل التواصل مع 

،و هنا يتجسد الدور الفاعل لهذا الموقع في تقوية الروابط و تقريب األفراد مكانيا عبر اختزال (%97.26)

 .المسافات الجغرافية بينهم

أما فيم يخص مساهمة موقع الفيس بوك في تعلم الكثير من عادات الشعوب األخرى،نجد أن أغلبية أفراد 

ون على ذلك،و هذا مؤشر ايجابي يخلق جيل من الشباب المنفتح الذي يسعى يوافق (71.23%)العينة

 .للتعرف على عادات و ثقافات مجتمعات مختلفة 

زيادة المعارف وكسب كما توضح النتائج اإلحصائية المتعلقة بدرجة االستفادة من هذا الموقع في 

المبحوثين و ذلك  بأنها استفادة قليلة جدا،حيث وافق على ذلك اغلبمعلومات جديدة 

وهذا يؤكد بان الموقع ذا فعالية في عمليات التواصل االجتماعي أكثر من فائدته العلمية (%65.55)بنسبة

و الدراسية،فهو يستخدم لغايات اجتماعية و ترفيهية أكثر من استخدامه في غايات علمية،إذا أخذنا في 

ي األكاديمي فطبيعتها تخدم التواصل االجتماعي    االعتبار أيضا أن هذه المواقع ال تسمح باإلثراء العلم

 .و التبادل الثقافي

يوافقون على  أن ( %93.15)باإلضافة إلى أن النتائج اإلحصائية أكدت أن نسبة كبيرة من أفراد العينة

الفيس بوك يعزز عالقات الصداقة ما بينهم،وذلك لكونه يختصر الزمان و المكان،فهو يسمح بااللتقاء 

 .عناء التنقل،األمر الذي يؤدي إلى زيادة التفاعل االجتماعية و بالتالي تقوية أواصر الصداقةدون 
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كما تبين نتائج الدراسة أن اغلبيه المبحوثين أكدوا أن الفيس بوك يؤثر بطريقة سلبية على تفاعلهم مع 

ت االجتماعية ،وهذا ما يعزز تقلص العالقا(60.27%)المتجمع وعالقاتهم االجتماعية وذلك بنسبة

 . والجانب االجتماعي للفرد،األمر الذي يؤدي إلى االنطواء و العزلة عن محيطهم االجتماعي 

 مناقشة النتائج ..

 مناقشة نتيجة التساؤل األول . أ

ال شك أن شبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة،و الفيس بوك بصفة خاصة أحدث طفرة نوعية في 

فراد و الجماعات،فبالرغم أن الفيس بوك عمل على تعميق العالقات مجال االتصاالت و العالقات بين األ

االجتماعية بين المبحوثين و تعزيز صداقاتهم ،إال انه ساهم و بشكل فعال في قلة تفاعلهم مع أسرهم و 

بالتالي خلق تذمر لدى األسر من انشغال الشباب الناتج عن استخدام هذا الموقع،و تراجع   و إهمال 

الخ،وكل هذا ..الجتماعية من زيارات األقارب و حضور مراسيم الزفاف و حفالت النجاح واجباتهم ا

مؤشر على قدرة الفيس بوك على إحداث زعزعة في عملية التفاعل االجتماعي،األمر الذي يشكل خطورة 

ي و على متانة التماسك االجتماعي مما يؤدي إلى مشكالت اجتماعية عديدة،كالعزلة  و التفكك االجتماع

فقدان التواصل االجتماعي الطبيعي،مما يدل على أن الفيس بوك ساعد على زيادة المشاكل االجتماعية 

خالفا لما هو مأمول من دوره،ولكن هذا ال يعني إدانة الموقع بشكل مطلق بل يجب عدم المبالغة في 

 .استخدامه بما قد يشكل خطر على الفرد و األسرة و المجتمع

 :على العالقات االجتماعية في الشكل التالي" الفيس بوك"موقع ويمكن توضيح اثر 
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 التأثير السلبي للفيس بوك على العالقات االجتماعية(:01)الشكل رقم

  

                      
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 إعداد الباحثين

 

 

 

نشر الوعي باهمية 
 العالقات االجتماعية

خفض ساعات 
 االستخدام 

العمل على توظيف 
الفيس بوك في اشياء 

 مفيدة

 

العالقات 
 االجتماعية

   تأثير سلبي 

إهمال 

الواجبات 

 االجتماعية

تقلص 

العالقات 

 االجتماعية

قلة التفاعل 

 االجتماعي

ظهور العالم  التفكك االجتماعي

االفتراضي 

كبديل للعالم 

 الحقيقي

 تأثير سلبي جزئي    تأثير سلبي تام   

عالقة اجتماعية 

 ضعيفة

عالقة اجتماعية 

 متوسطة

 ال يوجد تأثير

33.73 

 يوجد تأثير

34.27 
 الحلول         
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 مناقشة  نتائج التساؤل الثاني . ب

أكدت نتائج الدراسة تعدد اآلثار االيجابية للفيس بوك،أهمها تسهيل التواصل،فالتواصل من خالل هذا 

الموقع أسهل من التواصل وجها لوجه ألنه غير مقيد بزمان و مكان و قليل التكلفة،و يتناسب مع 

 .طبيعة عادات و تقاليد المجتمع الجزائري الذي يرفض اللقاءات الشخصية بين الجنسين

وكذلك من أهم اآلثار االيجابية الستخدام الفيس بوك هو االنفتاح الفكري و الثقافي و تعلم عادات 

الشعوب األخرى و التعرف على أشخاص من خلفيات اجتماعية و ثقافية مختلفة،و هذا يدل على أن 

فيس بوك بات متنفسا لألفراد كي يكونوا عالقات اجتماعية جديدة،فهو نافذة يطل منها الشباب على ال

 .العالم من حوله

هذا االنفتاح أدى إلى تشكيل واقع اجتماعي جديد يحمل القيم الثقافية العالمية،و تحقيق التجانس 

ي كسر الحواجز بين الناس على كل الثقافي،وعلى هذا النحو االيجابي للفي سبوك يستمد أثره الكبير ف

 .مستوياتهم و إذابة الفوارق بين الطبقات االجتماعية

 :و يمكن توضيح اآلثار السلبية للفي سبوك على العالقات االجتماعية في الشكل التالي 
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 التأثير االيجابي للفيس بوك على العالقات االيجابية(:42)الشكل رقم

                      
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 إعداد الباحثين 

 

 

 

 

توجيه األفراد نحو 
عملية التفاعل 
 االجتماعي

تعلم ثقافات جديدة و 
المحافظة على 
النظام الثقافي 
 الجزائري

زيادة فاعلية و كفاءة 
 العالقات االجتماعية

سهولة 
 التواصل

تعزيز 

 العالقات

 االنفتاح 

التماسك 

 االجتماعي

التوازن 

 االجتماعي

تام   ايجابي  تأثير جزئي    ايجابيتأثير    

 عالقة اجتماعية قوية
عالقة اجتماعية 

 متوسطة

العالقات 
 االجتماعية

 يوجد تأثير

33.73 

 يوجد تأثيرال 

 دعم االيجابيات  34.27
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 خاتمة 

يعتبر الفيس بوك سالح ذو حدين،إذ أن هناك آثار و نتائج على العالقات االجتماعية، و هذه اآلثار قد 

المجتمع، فالفيس تكون ايجابية آو سلبية،وذلك استنادا على طبيعة العالقة اإلنسانية القائمة بين األفراد في 

بوك اليوم له أهمية كبيرة في بناء العالقات االجتماعية التي تثبت من خالل هذه الدراسة تفككها،وهذا ما 

يجعل من الضروري جدا إعادة النظر في كيفية استخدامه،األمر الذي يمكن من خالله إعادة بناء شبكة 

 .ماسك و التوازن االجتماعي داخل المجتمع ككلالعالقات االجتماعية المترهلة ،وذلك للمحافظة على الت

 قائمة المراجع

،جامعة 15زاهر راضي،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي،مجلة التربية،العدد  .1

 .22ص ،2003عمان، األردن، 

علي محمد بن فتح محمد،مواقع التواصل االجتماعي و أثارها األخالقية و القيمية،دراسة مقدمة  .2

 02ص ،لنيل شهادة الماجستير في الدعوة و الثقافة اإلسالمية،الجامعة اإلسالمية

 42علي محمد بن فتح محمد، مرجع سبق ذكره، ص .3

محسن بن جابر بن عواض الزهراني،دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي  .4

رجة الدكتوراه في المناهج و تواجه طالب التربية العملية و اتجاهاتهم نحوها،رسالة مقدمة لنيل د

 10،ص2013،المملكة العربية السعودية،طرق التدريس،جامعة أم القرى

،جامعة 20عبد اهلل عامر،الفيس بوك و عالم التكنولوجيا،مجلة العلوم التكنولوجية،ع: ..

 43،ص 24473األردن،-البتراء،عمان

 القاهرة، محمد،سطور الجديدة،ثورة و ثروة،ترجمة الهاللي وائل محمود :زري تش،قصة فيس بوك .6

 .232،ص2443

5. http//www.kenanaonline.com ,18/07/2014,a23.00 
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 ،األردن غازي عناية،منهجية إعداد البحث العلمي،دار المناهج،عمان 2001غازي عناية، .1

 55،ص 2001

 أداة الدراسة 

  في المكان المناسب+     ضع عالمة

 المحور األول البيانات األولية 

 ذكر              أنثى : الجنس .2

 22-22من:السن .2

 20-22من      

 27-20من              

 أعزب: الحالة االجتماعية .3

 أرمل                   

 مطلق                   

 متزوج                   

 هل تحرص على فتح الفيس بوك يوميا؟ .0

 دائما                   
 أحيانا                  
 أبدا                                         

 في الفيس بوك؟ تقضيهاماهي عدد الساعات التي  .0

 أقل من ساعة               
 ساعتين                 
 ساعات 0الى3من                
 ساعات24الى 3من                
 ساعة فأكثر22من                

 فيم تستخدم الفيس بوك؟ .3
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 لتكوين عالقات
 للحصول على معلومات

 للدردشة
 :...........................................أخرى

 للفيس بوك على العالقات االجتماعية السلبية اآلثار:المحور الثاني

 العبارة موافق معارض

الوقت يعمل الفيس بوك على إضاعة    

 يضرب الدين اإلسالمي من خالل المنشورات المخالفة لديننا الحنيف        

 تشكو مني أسرتي بسبب طول الوقت الذي اقضيه في تصفح صفحتي         

 عالقاتك مع أصدقاء الفيس بوك أكثر قوة من عالقاتك مع أصدقاء الواقع         

التفاعل داخل المحيط األسري و االجتماعي اثر الفيس بوك على عملية         
 للمجتمع األكبر

 يعمل على زيادة المشاكل االجتماعية مع األفراد اآلخرين  

 يعمل الفيس بوك على إهمال الواجبات االجتماعية  
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لموقع الفيس بوك على العالقات االجتماعية اآلثار االيجابية:الثالثالمحور   

 العبارة موافق معارض

 التواصل من خالل الفيس بوك أسهل من التواصل وجها لوجه         
 

 يعلم الفيس بوك الكثير من عادات الشعوب األخرى         

 يعمل على زيادة المعارف و كسب معلومات جديدة       

 يقوم بنشر المعلومات و توصيلها لألفراد بطريقة سهلة       

تعزيز عالقات الصداقة مع االصدقاءيعمل الفيس بوك على          

 يؤثر الفيس بوك بطريقة ايجابية على عالقاتك االجتماعية        

 

 

....شكرا لتعاونكم معنا  
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الثقافية والعولمة  نحورؤية سوسيولوجية في مفهوم الهوية  

     جامعة ورقلة/ محامدية إيمان.أ
معة سكيكدةجا /هادفي سمية.أ                                     

 الملخص
عالقة بين الهوية و العولمة فكالهما يؤثر  تؤكد األدبيات السوسيولوجية واألنثروبولوجية على وجود

بعض التحوالت الهامة في شكل النظر إليه  عليه جرتفي اآلخر ويتأثر به و المالحظ أن مفهوم الهوية 
بصدد  –بوجه عام في هذه األيام  –وحقيقة األمر فإننا . وسار كما يراه العديد من الُكتاب أزمة الهوية 

دراسة   فكرة التقوقع حول الذات التي صارت تفقد مغزاها وتفسح الطريق إلي تعريفات جديدة للهوية 
 . عة وعدم التماسك وعدم االستقرار والتغير المستمر وتتضمن مفاهيم جديدة مثل الميو 

لم تعد ( التي هي في أساسها بحثا لمعني الفرد في عالقته بذاته وبالمجتمع ) ويتضمن ذلك أن الهوية 
تتسم بالثبات وهو األمر الذي يتناقض مع األسلوب الذي كان يتم عرض الهوية من خالله قبل انتشار 

الثقافية المعاصرة ،  –ففي ظل الظروف االجتماعية  . ه التي هي عليها اآلنموضوعات العولمه بالشاكل
صار الفرد مجبرا علي البحث المستمر عن هويات جديدة ، فلم يعد بمقدوره التمسك بهوية واحدة لفترة 

ذا أردنا  ية علي هذه الهويات و المفاهيم ال بد أن ننظر إلي التغيرات الخارج اإلطالعطويلة من الزمن وا 
في العالم التي تعزز مثل تلك التحوالت في اإلطار التنظيري للهوية ، إذ أنها ليست ظواهر معزولة بأي 
شكل من األشكال بل علي العكس فهي مرتبطة ومتأثرة بالخارج الذى يتجاهل تلك الهوية ويوفر الظروف 

   .لتواجدها في الوقت ذاته
سائل المواصالت  وما تميزت به من سهولة وسرعة في وفي سباق التقدم التكنولوجي الهائل وتقدم و 

فقد صار حجم العالم كما لو كان أقل ، وهو األمر الذي يقلل ويحدد ( وهو من آثار العولمة ) االتصال  
كما أن زيادة التبادل بين مختلف األفراد من مختلف الثقافات يعمل علي توفير  . من وجود الهوية 

ء ووجهات نظر متباينة ، ويكون لذلك أثرة المباشر علي هويتة ومن هنا مصادر معرفية متعددة وأرا
 .  جاءت فكرة هذه الورقة التي تعرض للهوية الثقافية و العولمة من منظور اجتماعي

أن هناك العديد من التيارات التي تربط الفرد الجزائري بوطنه وعروبته  منفكرة الدراسة  تنطلق
ر التنوع إلي حيث يلتقي المفكرون علي أن من أبرز سمات الفكر الجزائري المعاص. وأفريقيته ودينه

تيارات فكرية شتي سواء منها  هتتنازع حيث. تناقض وصراع، في أحيان كثيرة إلي الدرجة التي تصل به
 أنماطوالحديث عن . علنا أو ما كان خفيا ، وسواء منها ما أعطي حق الممارسة أو لم يعطه ما كان م
الفكرية هو حديث عن أشكال االنتماء التي تشدنا إليها و الحديث عن أنواع االنتماء هو حديث  التيارات

  :اذن  وفرصهاالعولمة  تحديات عن الهوية أو الذاتية الثقافية وخاصة في ظل
  ما المقصود بالهوية الثقافية وما عوامل تشكيل وجودها و التحديات التي تواجهها في ظل العولمة ؟ 

 :نص المداخلة
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 : فكرة الدراسة 

 هوأفريقيت هوعروبت هبوطنالفرد الجزائري أن هناك العديد من التيارات التي تربط  منفكرة الدراسة  تنطلق
المعاصر التنوع إلي الدرجة التي الجزائري حيث يلتقي المفكرون علي أن من أبرز سمات الفكر  .ودينه

تيارات فكرية شتي سواء منها ما كان معلنا  هتتنازع حيث. تناقض وصراعتصل به ، في أحيان كثيرة إلي 
 . أو ما كان خفيا ، وسواء منها ما أعطي حق الممارسة أو لم يعطه 

الفكرية هو حديث عن أشكال االنتماء التي تشدنا إليها و الحديث عن أنواع  التيارات طأنماوالحديث عن 
  .وفرصها العولمة  تحديات االنتماء هو حديث عن الهوية أو الذاتية الثقافية وخاصة في ظل

 :والسؤال الرئيسي يتمثل في 

 ي تواجهها في ظل العولمة ؟ و التحديات الت تشكيل وجودهاما المقصود بالهوية الثقافية وما عوامل 

 :ونحاول معالجة هذه االشكالية من خالل عرض المحاور التالية 

 :  مفهوم الُهوية الثقافية : أوال 

 :ُقدمت للُهوية الثقافية تعريفات كثيرة من زوايا مختلفه وسوف نعرض نماذج من هذه  التعريفات 

  " اتي يرجع إلي آراء الشخص وانفعاالته وهو ، يقال في األدب نقد ذ "الشخص "و "النفس" الذات
في الفلسفة ، حقيقة الشيء أو " بضم الهاء وكسر الواو " أما الهوية . خالف الموضوعي 

تماثل المقومات أو الصفات األساسية " أو الهوية " تعني الذاتية . الشخص التي تميزه عن غيره 
ل في كل ما يكون الحقيقة الموضوعية إنها  تعني التماث. في حاالت مختلفة وظروف متباينة 

إن الذاتية هي الشكل التجمعى ، أو الكل المركب ، لمجموعة من . لشيء ما ، إنها التوحد 
ذا ما كان التوحد  4 ( 2) فه أو تميزه يالصفات التي بواسطتها يمكن ، علي وجه التحديد ، تعر  وا 

identification   هو العملية التي يتكون الكائن اإلنساني من خاللها باعتبار التوحد أول رباط
تعني ذلك اإلحساس   Egoفهوية األنا . وأساسها ( الذات ) عاطفي ، فإن الهوية هي وحدة األنا 

وهي في اآلن نفسه ما تميز األنا عن غيرها . األنوي بأني أنا هو أنا في كافة األحوال واألزمنة 
فالهوية كمبدأ فلسفي تعبير عن ضرورة منطقية بعينها تؤكد أن الموجود هو ذاته دوما 4ع من أنوا

( . identity principleمبدأ الهوية )فهو عين ذاته كما تقول الفلسفة . ال يلتبس به ما ليس منه 
و  األمر الذي يشير إلي أهمية إدراك العمليات الالشعورية. فالشخص هو مهما اعتراه من تغيرات 

ذلك أن اإلنسان إذا ما كان هو فإن إصابته بالمرض تظهر تغيرا يشير إلي ما كان . التسليم بها 
وكان هذا التناقض البادي للعيان لمريض ال ينطبق علي نفسه مغالطة مستحيلة . خفيا وكامنا فيه 
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ليس ما هو وهو . ، مما يدفعنا للقول بأن جماع تلك العبارة التي تري أن اإلنسان مما ليس هو 
ذلك الالشعوري الذي يلعب دورها . يتضح في أن اإلنسان إنما هو بمجمل شعوره وال شعوره 

 . ( 2) أساسيا في نشأة الهوية بقدر ما يطور معني الهوية ذلك األنا 
  الهوية هي عبارة عن تأكيد للتماثل داخل الجماعة واالختالف خارجها ويحظي : تعريف الُهوية

يهم ــوبعضها األخر مفروض عل( مثل العقيدة ) مختلفة ومتعددة ، بعضها اختياري األفراد بهويات 
وليست الهوية الذاتية وحدها هي العامل المهم بل من المهم  أيضا رأي ( مثل الساللة أو الجنس) 

فال سؤال في ) ويتسم محتوي هوية الجماعة بأنه بناء اجتماعي ( قبولها أو رفضها ) المجتمع بها 
) فهي الشعور باالنتماء لجماعة واإلحساس اإليجابي نحوها ( الخضم عن أصلة أو منشأه هذا 

ويشير هذا إلي مشاعر االقتراب والفخر بالجماعة لكونه فردًا منها وقد ( مثل الهوية القومية 
أي أنه وطنـى صائبًا كان أم خاطئا ) يتضمن ذلك الشعور بالفوقية واألفضلية أو االنتماء األعمى 

. ) 
ومعناها اإلخالص الكامل من جانب ( العضوية في األمة ) وتتضمن الهوية القومية في شكلها الطبيعي 

الفرد لوطنه ، ويتضمن هذا البناء الوطني المكسب والخسارة وعليه فإن البعد المعياري يتألف من القيم 
فعلى سبيل . ة وتعدد الثقافات واألفكار الرئيسية التي تميز الوطن بوضوح عن غيره مثل التحرر والذاتي

 (3)المثال فالهوية الوطنية األمريكية هوية مدنية وليست عرقية أي أنها تقوم علي العادات والتقاليد المألوفة 
. 

  والذي  2322/2337ولقد ُقدم تعريف الذاتية الثقافية في دليل عمل العقد العالمى للتنمية الثقافية
الذاتية الثقافية تعني أوال وقبل كل شيء تعريفنا التلقائي بأننا أفراد : " أصدرته اليونسكو ، وهو أن 

إلخ …أخالقية ، جمالية ) ننتمي إلي جماعة لغوية محلية أو إقليمية أو وطنية بما لها من قيم تميزها 
تها وأساليب اويتضمن ذلك أيضا األسلوب الذي نستوعب به تاريخ هذه الجماعة وتقاليدها ، وعاد( 

حساسا بالخضوع و المشاركة في أو تشكيل قدر مشترك ، وتعني  حياتها الطريقة التي تظهر فيها : وا 
أنفسنا في ذات كلية حيث نري انطباعاتنا الخاصة بصفة مستمرة ، مما يمكننا من بناء شخصياتنا 

الرغم  وعلي. من خالل التعليم و التعبير عنها في العمل الذي يؤثر بدورة في العالم الذي نحيا فيه 
من أن الذاتية الثقافية ال تتأكد بالضرورة علي هذا المنوال ، وعلي الرغم من أن أشكالها وتكويناتها قد 

تكون غير واضحة ، إال أنها تعد بالنسبة لكل منا كأفراد نوعا من المعادلة السياسية التي تقرر ، 
لي العالم بصفة عامة  بطريقة إيجابية أو سلبية ، الطريقة التى تنتسب بها إلي جماعتنا  . ( 0) وا 

  تعريف الهوية االجتماعيةsocial Identity  من قبل TA JfEL  علي أنها ذلك الجانب من المفهوم
الذي ينبعث من واقع معرفته بعضوته في جماعة أو جماعات ( مفهوم الفرد الذاتي ) الذاتي للفرد 

 . مرتبط بهذه العضوية اجتماعية وذلك إلي جانب المغزي القيمى واالنفعالى ال
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في سياق اجتماعي ويكون   selfأما تحديد الهوية داخل الجماعة و الصراع بها فينبثق من دراسة الذات 
له معاني تحليلية متعددة للكشف عن الشمولية التي تحدث علي مختلف المستويات التي قد يدخلها الفرد 

وقد   ethnic hostilityنوع من الشمولية العرقية في هويته الفردية علي المستوي اإلجتماعي علي أنها 
يعمل توفر الهوية في كل جماعة من الداخل علي تعزيز عنصر الشمولية والمنافسة بين الجماعات ، كما 

 ( نزاع مسلح ) أنه قد ينظر إليه من قبل األمم العصرية علي أنـه عنف مسلح 

على أنها مجموعة من الصفات التي تجمع بين أفراد الجماعة  in-groupوُتعرف هوية الجماعة المتماسكة 
 socialالواحدة وتميزهم عن غيرهم ممن يقع خارج نطاق تلك الجماعة أما الهوية االجتماعية 

Identification    فهي عملية وجدانية تيسر من االرتباط بالجماعة ، فهي تشتمل علي درجة من الترابط
لفرد جزءا من تلك الجماعة وهذا التكامل و التبعية يشكل أساس الرؤية اإليجابية تجعل الجماعة أم للفرد وا

ويؤدي ذلك . للجماعة والرغبة من جانب الفرد في التوحد معها واعتبار ذاته جزءا منها وعضوا فيها 
 . بالتالي إلي الشعور اإليجابي بالذات و التقدير الذاتي 

ب الذي يجعل األفراد يختاروا االنضمام لجماعة ما فهي نصف وتفسر نظرية االنفصال االختياري السب
 الحاجة لالنتماء و الحاجة للتميز :حالة من العمليات المعرفية واالنفعالية يتحكم فيها حافزان قويان هما  

 ( 0) واالختالف 

  الهوية إذن هي ذات الشيء بحيث إذا انتزعت منه افتقد شخصيته ، ولذلك فإن الهوية تعني
هذه الهوية لم تشكل . الشيء ذاته ، المجتمع ذاته األمة ذاتها فإذا انتزعت منها صارت شيئا آخر 

نما تشكلت تحت تأثير ثالثة سياقات  - :بصورة ال تاريخية بحيث إنها أتت دفعة واحدة ، وا 
 ويعنى أن البشر فى مجتمع ما ، هم الذين يصنعون هويتهم وهم فى الوقت نفسه: سياق اجتماعى 

حصيلة هذا الصنع ، والهوية لمجتمع ما تتأسس فى هذا المجتمع بعالقاته االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية واألخالقية والدينية ، كل هذا المركب من العالقات يفضى شيئا فشيئا مع التطور التاريخى 

 .إلى تكوين هوية بشرية 

ا جديدة بحيث يمكن القول بأن للهوية القومية يتشكل في مجتمع ما يتحرك ويكتسب أبعاد: سياق تاريخى 
أو الوطنية أو الدينية أو األخالقية تاريخا ، ومن ثم ال تنشأ دفعة واحدة وهذا يعني أن الهوية ظاهرة 

تاريخية ال تنشأ مرة واحدة ، و الهوية تتعرض لتغيرات واسعة النطاق لكن هذه التغيرات تبقي في حدود 
 .  محيطة بهذه الهوية ذاتها
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في مرحلتنا الراهنة فحسب ،  تم إنتاجهافهويتنا نحن العرب المعاصرين اآلن ليست هوية  :سياق تراثي 
نما أيضا هي في إطار تراثنا العريق ولذلك فهويتنا تمثل هذا البعد  فقط في سياق التطور التاريخيوال  ، وا 

 ( 3) . المركب االجتماعي ، والتاريخي و التراثي 

خر مكمل لها وهو االنتماء الذي يعرف بأن معني موجود داخل كل فرد وعلي اختالف وللهوية وجه آ
المستويات ، وهو الشعور الذي يوجد لديهم منذ الصغر ويقوي من خالل نشأة الفرد فيتكون لديهم هذا 

لشخص الشعور الذي يترجم ألفعال داخل المجتمع ، فإذا كانت الهوية هي عملية اإلدراك الداخلية لذاتية ا
و التي تمدها عوامل خارجية يدعمها المجتمع ، فإن االنتماء هو الشعور بهذه العوامل الخارجية و الذي 

  (7) يترجم من خالل أفعال تتسم بالوالء لهذه المجتمعات التي ينتمون إليها دون سواها 

  ن نسمع كثيرا عن فنح. تعتبر الهوية واالختالف من الكلمات شائعة االستخدام : الهوية واالختالف
وفي التغطيات اإلعالمية غالبا ما . الهوية علي المستوي العالمي و القومي و المحلي و الشخصي 

فقدان " فعلي سبيل المثال ، يطلق مصطلح   problematicينظر إلي الهوية من منطلق إشكالى 
وفقدان الوظائف و علي مجموعة من التغيرات المتالزمة في التوظيف   loss of identityالهوية 

) البحث عن الهوية الذي يلي تفكك المجتمعات أو العالقات الشخصية حتى أن األمر قد يصل إلي 
وفي المعترك العالمي نجد الهويات القومية تمثل الصراع بين (  identity  crisisأزمة في الهوية 

ل المثال فى السنوات األخيرة في الجماعات المختلفة و الذي غالبا ما ينجم عنه نتائج مدمرة فعلي سبي
البوسنه وفي روندا حيث ُيعبر عن الصراع في شكل أوضاع هوية متصارعة وغير متالئمة ومتطرفة 

علي  –وعلي المستوي الشخصي ، فقد تغيرت العالقات األسرية وصار األمر . في أغلب األحوال 
المعرفة علي أنها ذكر عائل  -  nuclear familyفي النظرة الغربية لألسرة النووية  –سبيل المثال 

كما ظهرت أشكال جديدة لألسرة والهويات األسرية  –وزوجة معولة وأطفال يواجهون التحديات 
ويتضح االعتراض علي الهويات الجنسية في المعترك العام حيث يبدوا أن موضوع الهوية الجنسية قد 

يلجأ األفراد إلي   _خاصة _ غنى وفي الغرب ال. صار الشغل الشاغل للمعارضة السياسية 
  ( 2) ! من أكون ؟" المعالجين واالستشاريين بحثا عن بعض الحلول للمشكلة المثارة في التساؤل 

 : مفهوم العولمة  -:ثانيا

للعولمة تعريفات كثيرة ودون الدخول في تفاصيلها تظهر العولمة كمفهوم في أدبيات العلوم االجتماعية 
ولكن العولمة ليست محض مفهوم . الجارية كأداة تحليلية لوصف عمليات التغيير في مجاالت مختلفة 

ت السياسة مجرد ، فهي عملية مستمرة يمكن مالحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجاال
 ( 3) . واالقتصاد و الثقافة واالتصال 
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االقتصادية ، السياسية ، االجتماعية ، الثقافية و البيئية إال أننا نجد هنا أن  -:وللعولمة العديد من األبعاد
المصطلح يعود إلي نماذج جديدة من التجارة العالمية واالستثمار والمسائل المالية وبشكل أكثر دقة نجده 

لي مرونة التصميم والتصنيع واإلنتاج عالوة علي بيع البضائع و الخدمات في كل أنحاء العالم يعود إ
فتقسيم مراحل اإلنتاج المختلفة أو دورات الخدمات على أقطار مختلفة يشجع ويدعم التخصص وصوال 

لمعايير التي كفاية أماكن التسويق و ا) فالعولمة تعني الكفاية . لالستفادة من نظام كل بلد علي حدة 
وفي النزاع الذي نشب أثناء انعقاد اللقاء السادس للجمعية العمومية لألمم المتحدة ، ( تتأتي من تطبيقها 

فقد تم إقرار أنه ال يبدو أن كل شيء يشير إلي أن العولمة صارت أمرا حتميا ال مفر منه وهو أمر صار 
الدافعة للعولمة وليست المعوقة لها إال أنه في واقعا ملموسا ، ليس محل اختيار ويبدو ذلك  من القوي 

ولتالفي هذا االحتمال فإنه البد من الحيطة الشديدة لمسيرتها . ظل بعض الظروف قد يكون دوره محدود 
 .علي المستويين القومي والدولي 

يوما بعد ف. االقتصادية أهمية في هذا الجيل  –وما من شك في أن العولمة تعد أكثر الظواهر االجتماعية 
يوم نجد أن التجارة و التكنولوجيا ، و المعلومات تعمل علي تآكل حدودنا القومية وتحويل كوكبنا إلي 

 ( 24) مدينة كبيرة ترتبط ببعضها عن طريق اإلنترنت 

إن العولمة تتجسد مالمحها في نشوء شبكات اتصال عالمية تربط جميع االقتصاديات و البلدان و 
لحركة واحدة وتجسدها بشكل واضح شبكة معلومات اإلنترنت ، فهي شبكة واحدة المجتمعات وتخضعها 

يشارك فيها األفراد وينفذون إلي ما تنطوي عليه من معلومات وعروض بصرف النظر عن الحدود 
فالمقصود هو الدخول في مرحلة االندماج العالمي األعمق علي عدة . السياسية و الخصوصيات الثقافية 

جهة هناك توحيد أكبر لمصادر المعلومات للعروض و الطلبات التي تقدم إلي الجمهور ، مستويات فمن 
ومن جهة ثانية هناك توحيد أشمل لشبكات االتصال وأدواته ، ومن جهة ثالثة هناك دمج أقوي لوسائل 

 . ( 22) االتصال 

- :ويمكن أن  نأخذ في االعتبار عدة مؤشرات عند وضع تعريف للعولمة منها 

 شار المعلومات بحيث تصبح معروفة لدي جميع الناس انت . 
  تذويب الحدود بين الدول. 
  زيادة معدالت التشابه بين الجماعات و المجتمعات و المؤسسات . 

لي نتائج إيجابية بالنسبة إلي بعضها  وكل هذه العمليات قد تؤدي إلي نتائج سلبية لبعض المجتمعات ، وا 
خل فيها أمور االقتصاد و السياسة و الثقافة واالجتماع ويكون االنتماء فيها والعولمة ظاهرة تتدا. األخر 
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للعالم كله عابرا الحدود السياسية للدول المختلفة ، مما يحدث فيها تحوالت وتغيرات تؤثر في حياة الناس 
  ( 22) علي كوكب األرض كله 

 : الهوية بين الوحدة و التنوع في ظل العولمة  –ثالثا 

فالقوي الشديدة للعولمة و الثقافة . ساسنا بالواقع صار أمرا شديد النسبية في عصرنا الحالي إن إح" 
واالقتصاد وغيرهم والتي تتخذ شكل شركات عابرة للقارات وتدفق الهجرة قد أدت إلي خلط أوراق الدولة 

المجتمع في فقد  كما أن ارتفاع تيار الفردية صار محل اهتمام في ظل استمرار. والهوية و المواطنة 
وبالتالي فقد مقدرته علي العمل السياسي وفي مقابل ذلك نجد _ كما يبدوا _ وعيه الجماعي الذاتى 
التي ترسوا قواعدها في المجتمع العالمي قد اكتسبت أرضا ( متعددة الجنسيات ) الشركات عابرة القارات 

وكانت نتيجة ذلك أن . قومية و البرلمانات جديدة في العمل السياسي و القوة و النفوذ علي الحكومات ال
الوجه الرئيسي للسياسة في مطلع األلفية الجديدة هو ظهور موضوعات اخترقت الواجهة الديمقراطية 

  ( 23) الوطنية لألمة وصارت بمثابة المحرك الرئيسى للعمل السياسى 

ظل نظام غير عادل يقع تحت  فالعولمة ال تعرف فقط على أنها مجرد تكامل اقتصادي بين األسواق في
فعلى . الهيمنة األمريكية  فحسب ، بل أنها كذلك تكامل بين مختلف النظم القيميه التي تشكل مجتمعاتنا 

سبيل المثال ، نجد أن األفكار والعادات و المعايير التي تقوم بتعريفنا كأفراد أو كأمة تتغير باستخدامنا 
وتلك . فضائية بهدف خلق هويات جديدة وتشكيل مجتمعات حديثة لإلنترنت و القنوات التليفزيونية ال

" وتوصف العولمة بأنها  ( 20) العملية تعمل علي خلق وسائل للتكامل الثقافي واالقتصادي و السياسي 
فللعولمة تأثيرها علي . عملية تدفق التكنولوجيا واالقتصاد و المعرفة واألفراد و القيم واألفكار عبر الحدود 

 . لد بشكل مختلف وفقا للتاريخ الذاتي لكل أمه ووفقا لتقاليدها وثقافتها ومصادرها وأولوياتها كل ب

و العولمة عملية متعددة األوجه فهي تنطوي علي متضمنات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية للتعليم 
الرئيسي للتعليم العالي و كما أنها تفرض تحديات جديدة عندما تكون الدول وحدها ليست الموفر . العالي 

  (20)  المجتمع األكاديمي ، وعند ما ال تحتكر صناعة القرار في التعليم  

علي أنها إما " اإلنترنت " كما أن هناك من ينظر للعالقة بين التكنولوجيا و المجتمع و الثقافة من خالل 
اإلصالح أو اإلفساد ) لتنافر بين صالحة أو مفسدة للمجتمع وثقافته بوجه عام و بالرغم من التناقص و ا

 . إال أنهما ينظرا للتكنولوجيا بعين واحدة وهي أنها وحدها تشكل وتغير المجتمعات وثقافاتها ( 
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ما أثر اإلنترنت علي الثقافة و الهوية ؟ أو ما هو أثر الثقافة و الهوية  -:والسؤال الذي يطرح نفسه 
قي مزيدا من الضوء علي العالقة بين الهوية الثقافية واستخدام علي اإلنترنت واستخدامه ؟ واإلجابة قد تل

هي أمر هام الستخدام مدركات اإلنترنت وفي ظل  –الهوية الحياتية الفعلية  -التكنولوجيا  والهوية 
فإنه ال بد وأن نري ونشاهد ظهور هويات   Global – villageاإلنترنت و العالم الذي صار قرية صغيرة 

فنجد بعض النظم والدول ترتفع أسهمها اقتصاديا و عسكريا وبالتالي فستفرض هويتها .  واختفاء أخري
علي غيرها وتنشر ثقافتها علي من هو أضعف وكنتيجة لذلك سنري اضمحالل واختفاء هويات تلك الدول 

  ( 23) المستوردة لهذه الثقافة كبند أساس وشرط أولي الستيراد تكنولوجيا تلك الدول  

هل ستقوم العولمة بفرص أي تهديد الستمرار التنويع  الثقافي ؟ وهل : علي ما سبق التساؤل ويترتب 
و الذين يكون لهم فائدة فقط خالل ) النماذج السلوكية الجديدة المكتسبة والالزمة للتكيف مع العولمة 

اطق أخري من العالم ؟ أي النمط الغريب عن القيم الفريدة لمن –ليست قائمة علي النمط األوروبي( التعليم 
هل يمكن اعتبار العولمة عملية حتمية : وهذان التساؤالن بدورهما يلقيان الضوء علي تساؤالت أخري منها 

البد لكل الدول أن تتكيف معها في النهاية ؟ أم أنها موضة ستأخذ وقتها القصير ثم تمر ؟ وهل من 
 : و هذا يعنىأن نضع فى اعتبارنا أن !المستحيل اإلجابة علي هذه االعتراضات هنا 

حيث يتم اقصاء  -أكثر من وقتنا الراهن   -الفشل في تفادي التهميش الناتج عن االتجاه نحو العولمة  -2
 . بعض الدول عن النظام العالمي الجديد 

تجاه بعيدا عن أي إصالح داخلي ، فإن غالبية نظم التدريب المهنية و التعليمية تتأثر بشكل مباشر باال  -2
ومداخل ( خاصة من القطاع الخاص ) نحو العولمة بالدرجة التي تفضل ظهور مصادر تعليمية جديدة 

 (مثل حافزية المستهلك في مجال التعليم ) جديدة 
وان كانت العولمة ال بد وأن تتضمن المخاطرة بحدوث االستعمار الثقافي و التكنولوجي فال يجب  -3

 ( 27) هذه الظاهرة تقوم بفرض تهديد حقيقي علي الهوية المحلية  االفتراض بأن محاوالت التكيف مع
وهنا تظهر العالقة بين المكان و الهوية فالمكان هنا ال يشير لمجرد موقع محدد األبعاد ، بل أنه يشير 

وقد . دية في مكان ما امن التفاعالت االجتماعية و السياسية واالقتص –إن صح أن نقول ذلك  –لتوليفة 
عمليات العولمة في عالمنا الحالي علي العالقة بين الهوية و المكان بشكل جزري فعلي سبيل أثرت 
) ك بين البشر وانتشار تكنولوجيا المعلومات وثورة التكنولوجيا الحيوية افقد أدي تزايد الحر : المثال 

وتؤثر العمليات . المكان والتحوالت الثقافية ، كل ذلك أدي إلي خلخلة الروابط بين الهوية و ( البيولوجية 
وهذا . المحلية و العالمية بشكل غير محدود علي كل الظروف البشرية و النظم االقتصادية التي تحتويها 
. التأثير ومن ثم األشكال الجديدة ينجم عنها أنماط مختلفة وجديدة من الترابطات غير مسبوقة الوجود 
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ديث من العالقات االجتماعية و السياسية واالقتصادية وبطبيعة الحال ، سنري صراعا بين القديم و الح
  ( 22) الذي سيتأتى عنه مزيدا من التأثير علي بناء المكان الهوية  

في مراحل تطورها اللغوي و العقائدي فإننا ال نجد أننا بصدد ( أمريكا وأوربا ) فعند النظر للمجتمع الغربي 
ويرجع ذلك إلي اعتناق معظم . بين معظم األقطار الغربية أي مشكالت في الهوية العقائدية و اللغوية 

أفراد هذا المجتمع لديانة واحدة في معظمها في العصور الوسطي وحتى وقت قريب عند ما بدأ يظهر 
كان ( ونقصد بالمجتمع هنا الدول األوربية ) كما أن المجتمع في مجملة . التعدد الدينى و المذهبي 
  (23)م ، مما  نجم عنه عدم وجود مشكالت هوية دينية أو لغوية   يستخدم لغة واحدة للتفاه

أما في جنوب أسيا نجد أن موضوع الدين صار مصدرا للهوية التي تعتبر وسيلة للحراك السياسي و 
حيث أن شيوع الهندوسية واإلسالم في هذه المنطقة جعل أتباعه ومعتنقيه . بالتالي مصدرا للصراع 
وبالتالي فالهوية الدينية صارت مصدر قوة . ي انطالقهم نحو قمه الهرم االجتماعي يحظون بقوة تدعمهم ف

في الدول الديمقراطية التي تنادي بالحرية ، فالعقيدة و الديمقراطية يمكن أن يؤدي كل منهما دورة فالعقيدة 
  (24)قوة روحانية و الديمقراطية قوة سياسية  

لتحديد وتعريف الهوية األسترالية ، في ظل العولمة وعملياتها وأثر أما في استراليا فيزداد األمر صعوبة 
إلي أن مسئولية تحديد الهوية تقع علي كل فرد " جون أستن " التكنولوجيا علي الهوية القومية ، وذهب 

من أفراد المجتمع األسترالي وبخاصة القائمين علي العملية التعليمية في األلفية الجديدة وسوف تتأثر 
باألوضاع التعليمية الحالية و بالتالي ستساهم في تكوين مجتمع  –بشكل كبير  –ة المجتمع و الثقافة طبيع

  (22)أكثر توافقا وتكافئا  

 :التراث الثقافى والحفاظ على الهوية : رابعًا 

ديدًا من إنا ال زلنا نذكر حتى اليوم ع... الثقافة الشعبية فى مصر تراث له قيمته التاريخية واإلجتماعية 
التعبيرات األدبية والمشاهد الفنية التى حفل بها تاريخنا الثقافى ، والتي كان لها تأثيرها العميق فى فكره 

ولو تعقبنا . تعبيرًا أدبيا عن قيم سائدة ومفاهيم راسخة  –فى حد ذاتها  –وتعتبر األمثال الشعبية . وسلوكه 
يتضمن . نا أن بعضها ينطوى على معان  عميقة وذكية عددا من هذه األمثال بالتأمل والدراسة ، لوجد

بقى .كل منها إشارة إلى قيمة اجتماعية ندركها فى حياتنا ، ونشهد تكرار لها يدل على اعتقاد أصيل فيها 
أن ندرك أن التراث الثقافى هو حصيلة قيم سادت فى فترات مختلفة من تاريخنا ، وصياغة لمفاهيم 

ة ، عرفها شعبنا ووعتها جماهيره ، ومن هنا فإن التراث الثقافى ال يمثل اجتماعية ، ومشاعر مشترك
.  ( 22) امتدادا لها وحافظًا عليها  –فى الوقت ذاته  –مصدرًا للقيمة اإلجتماعية فحسب ، ولكنه يمثل 
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والهوية قد تتعدد وتتنوع حسب الهدف منها وأساس التصنيف حسب . وبالتالى تعميق للهوية واالنتماء 
 لعقيدة أو المكان ا

 .الخ .. أو الجنس 

  نمو أو تكوين الهوية :Identity Development 

عندما ينتمى المرء إلى عقيدة ما فإنه يطور في الواقع هوية إنسانية مميزة تمثل توجه بنائى سيكولوجى له 
أن هناك احتمال ألن تنتمى عملية تكوين الهوية "   James Marcia" أسسه ومنطلقاته الخاصة ، ويرى 

- :لدى المراهق إلى أربع صيغ مختلفة 

والتي تميز الشخص الذى   Identity Diffused person:  الشخص ذو الهوية المائعة أو غير المحددة  -
 .ات معينة والذى يرفض بالتالى أى التزام بمجموعة قيم ومعتقد  Identity Crisisلم يمر بأزمة هوية 

وهو الشخص الذى فشل فى   Identity  Foreclosed person: الشخص ذو الهوية المنغلقة أو المانعة  -
، وهو ذلك الشخص الذى   Commitmentsأن يخبر أية أزمة هوية ، ولكنه نجح فى انشاء تعهد أو التزام 

ينية عن طريق القهر من قبل والذى يكتسب نسق قيمه الد  ? Who am Iال يتساءل مطلقًا عن هويته 
 .اآلباء 

وهو ذلك الشخص الذى يعانى من   Aperson in Identity Moratorium: الشخص ذو الهوية المؤجلة  -
 .أزمة هوية ولكن لم يستطيع التوصل إلى تعهد أو التزام بقيم ومعتقدات معينة 

وتوجد هذه الحالة حال   Identity achieved: الحالة المرغوبة والتى يمكن تسميتها بالهوية المحققة  -
نجاح المراهق فى حل أزمة الهوية المرتبطة بأزمات النمو النفسى بشكل عام ، ونجاحه كذلك فى صنع 

 .واإللتزام بهوية دينية خاصة به 

 Identityالمراهقين على تبنى الهوية المنغلقة أو الجامدة  يدفعونأن رجال الدين وقادة الشباب والمالحظ 

Foreclosur   عندما يخبرون المراهقين أن اإليمان أو العقيدة مطلقة الصدق والصحة وضرورة تقبلهم لكل
القيم والمعتقدات الدينية دون تساؤل ، والمطلوب بطبيعة الحال أن يساعد رجال الدين والقادة المراهقين 

عل صحيح المعتقد والقيم فى على اإلختبار والفحص الناقد للعقيدة من أجل الوصول إلى قبول طوعى ُيفّ 
 . ( 23) سلوك إيمانى يتسق مع الجوهر الحقيقى للدين 

تعد فنون الفولكلور التعبيرات الثقافية التقليدية التى تحافظ من خاللها الجماعة على أسلوبها فى كما 
بالجمال  تعبر عن إحساس الجماعة -أى فنون الفولكلور  –فهى . الحياة وتنقلها لألجيال التى تليها 
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وعادة ما يتم تعلم فنون الفولكلور بشكل غير رسمي عن طريق العمل أو المثل أو . والهوية والقيم 
العادات الشفهية الموجودة بين العائالت واألصدقاء والجيران والعمال أكثر من تعلمها في إطار تربوي 

وبغض . ط الماضى بالحاضر ويميز  الموروث الثقافي الحي وفنون التراث الشعبي أنها ترب. رسمي 
النظر عن اإلحصاءات ، فإن فنون التراث الشعبي تتغير بتكيفها مع الظروف المستجدة فى حين تبقى 

 .على كفائتها التقليدية 

وتمارس الجماعة فولكلورها التقليدى عن طريق المشاركة فى الهوية على أساس مثل تلك العوامل 
وهى تشتمل على أنواع عدة من التعبيرات الثقافية التي تؤدى . والعقيدة كالساللة والمنطقة والمهنة والعمر 

عمل التقاليد فى الموسيقى والرقص والدراما وسرد الحكايات التقليدية والفنون اللفظية األخرى والمهرجانات 
 راث والحرف التقليدية والفنون المرئية والعمارة والتحول فى البناءات البيئية واألشكال األخرى للت

 . ( 20) الشعبى 

  ديناميكيات الفولكلور: 
بما فى ذلك الفنون التقليدية ، والمعتقدات ، واألساليب التقليدية فى العمل ) إن الفولكلور أو حياة الجماعة 
هى بمثابة أساليب ثقافية تحافظ عليها الجماعة وتمررها فيما بينها ( والراحة واإلحتفاالت والطقوس 

طريق العمر أو النوع أو الساللة  تلك عن" هوية الجماعة " ويمكن تعريف . بأسلوب مشترك فى الحياة 
أو المنطقة أو المهنة أو الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية أو أى أسس أخرى من الترابط ويقول الباحث فى 

سواء  –أن كل جماعة ترتبط معًا باهتمامات عامة وأهداف مشتركة   Ben Botkinالفولكلور األمريكى 
نجدهم يحظون بإطار من التقاليد يمكننا أن  –ف أو الحضر كانوا متعلمين أو غير متعلمين ، من الري

نسميه بالفولكلور ، إال أن كل ذلك يتم امتصاصه واستيعابه من خالل التكرار والتنوع فى نموذج يتسم 
 .باإلستمرارية ويحظى بالقيم للجماعة ككل 

ويتم تعلم كل تلك األشكال التقليدية من المعرفة بشكل غير رسمى من خالل تبادل فردى وفى ظل إطار 
وفى كل . أو اإلقتداء باآلخرين ألخذه كمثال ( القيام بالفعل ) ضيق فى الجماعة وذلك عن طريق األداء 

فى ظل سياق الجماعة حيث الحاالت ، نجد أن الفولكلور وحياة الجماعة يتم تعلمها واكتسابها لقيمتها 
 ( 20) . أنها الخبرة المشتركة التى تشكل وتعطى معنى لهذا التبادل 

ال ما كان باستطاعتنا جمعة ) أي أنه ال بد من وجود عنصر مشترك يوجد في الفولكلور بشتي أشكاله  وا 
لمميزة ، لكننا وما من شك في أن باستطاعة الطالب تحديد العديد من صفاته وخصائصه ا( كمادة واحدة 

. هنا نود إبراز سمة أساسيه وهي أن كل أشكال الفولكلور تتشارك في كونها عملية ديناميكية مستقلة 
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و بالرغم من تداخل قوي التكنولوجيا و العلوم و . والفولكلور يأتي مبكرا لكنة يستمر في حياتنا كلنا 
يل عالقاتنا الشخصية الوثيقة كأساس لتعلم الحياة التلفيزيون و العقيدة و التمدين واالمية فإننا نميل لتفض

فإن الفولكلور كلمة تتشابه كثيرا مع الثقافة ، : وتلقي المالحظات الهامة و التعبيرات المؤثرة وحقيقة األمر 
حيث أنه يقدم كما مهوال من التعبير البشري الذي يمكن دراستة بمختلف الوسائل ولكم ال محدود من 

أساسا بأن مكنونة يبدو أنه يظهر مباشرة من خالل التفاعالت الديناميكية بين البشر  األسباب فهو يتسم
في أطر العمل المعتادة و التقليدية أكثر من ظهوره في خطوط اجتماعية مقننة وبناءات من التقنيات 

  ( 23) يمة  التعليمية أو التربية البيروقراطية أو حتى من خالل القنوات المستقرة نسبيًا للتقاليد القد

  الفولكلور وخلق الهويات : 
يرتبط مفهوم الفولكلور بالهوية القومية بشكل جعل الباحثين والمنظرين يجعلونه اهتمامهم الرئيس منذ أن 
بدأ المنظرون في القرن التاسع عشر في تحليل الثقافة الريفية وقد افترضت كتابات التراث الشعبي األولي 

عن الهوية القومية وكان السؤال الدائر هو أنه بمجرد توثيق الفولكلور ، فال بد  أن عناصر الفولكلور تعبر
فالفولكلور في ظل العديد من الشواهد ، يصبح مرادفا للهوية . من السعي وراء تعزيز نظرية القومية 

 . القومية والتي تقوم في األساس علي نظم الهوية 

فمن المعروف . فالبد لنا أوال من السؤال عن نظم الهوية  وعند تناول موضوع الهوية القومية في النقاش
فردية كانت أو إقليمية أو قومية ) فقد يري البعض أنه ال هوية . أن الهوية تتضمن التناقض واالختالف 

فالهوية ترتكز أساسا علي الفرد وكيفية تفهمنا . دون تناقض واختالف بين األشخاص و الجماعات ( 
تقوم  –علي المستوي الفردي و الجماعي  –والهوية . دة بين األفراد في نفس السياق لالختالفات المتواج

كما . واالختالف بين سلوكيات األفراد عن بعضهم في الجماعة الواحدة . علي الخبرات اليومية المتتابعة 
 –تويات األعلى أما علي المس.أنه لبناء الهوية القومية و الجماعية ال بد من المواجهة  الواقعية لآلخر 

وأن " ما الذي يشكل نظام الهوية ؟ " يكون السؤال الذي يفرض نفسه هو  –فالمستوي القومي أو اإلقليمي 
نظم الهوية تتشكل في ظل إطار ثقافي مثار تساؤل ، وتتخذ أشكاال لتلك الثقافة وتدمجها بقيم رمزية 

أن نظم الهوية تتسم بالمرونة   Edward spicerمعينه يتكون من خاللها المضمون الكلي للثقافة ويري  
الشديدة وأن بعض المالمح الحديثة قد تحل محل األقدم منها دون حدوث خلل في نظام الهوية الجماعية 

فاستمرار عناصر معينة ليس ذو األهمية المفرطة ، لكن عملية التكيف للتصورات الرمزية . للجماعة 
الهوية  الثقافية لعدد من الجماعات األوروبية و األمريكية   spicer وقد تناول. الجديدة هو األكثر أهمية 

عبر الوقت علي الرغم من تغير .   assimilationووجد أنهم كانوا قادرين علي مقاومة االستيعاب 
 . ( 27) الظروف االجتماعية واالقتصادية خالل نظم الهوية المتشابهة في ديناميكياتها 
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أو "  Farvillage" حالة لبعض النساء البيزنطيات في أمريكا حيث تأسست شركة ونأخذ علي سبيل المثال 
بواسطة مصمم أمريكي من لوس أنجلوس تهدف لتعزيز وحماية المهارات الفنية  2333القرية البعيدة عام 

حيث أنهن المنتجات   pesantsكما أنها تهدف لدعم النساء البيزنطيات . والحرفية للثقافات القديمة 
لحقيقيات للمنتجات المتمخضة عن المشروع بيد أن الغرض الرئيسي من هذا المشروع هو إثبات إمكانية ا

وقد عمل مشروع القرية البعيدة علي دعم السياسات . االستمرارية الثقافية العضوية في العالم الحديث 
يبرالي الجديد وهي سياسات متعددة الثقافات لالستهالك الذي صار قاسما رئيسيا للرأسمالية في الغرب الل

قد تشكلت بشكل مختلف عما يحدث في الدورة الطبيعية التي تتم وفقا لحاجات التراكم و التحديث المرن 
للنسبية الثقافية وقد يفسر هذا التبدل للسياسات الثقافية من التوجه نحو اإلنتاج إلي التوجه نحو االستهالك 

نظام العالمي لما يتم إنتاجه حيث يتم االستعمار و االستغالل عن والنظر إليه علي أنه جزء من اختراق ال
ويصبح . طريق الرأسمالية متعددة الجنسيات لألنماط الباقية من اإلنتاج التي كان لها دور فيما مضي 

رأس المال وفقا لتلك الرؤية يسير في طريق البحث عن اختالف ثقافي يتكيف فيه المستهلك مع 
  (22)لثقافات أيدلوجيات متعددة ا

 :الهوية بين الماضي و الحاضر : خامسا 

يلعب التعليم والتنشئة االجتماعية والتراث الثقافي دورا في اكساب ، وتعميق الهوية واالنتماء حيث يذهب 
. الكثيرون إلي أن اهتمام برامج التعليم بالتراث و بالتاريخ و بالثقافة المحلية اتجاه في الطريق الصحيح 

عد مكونات هذه المجاالت علي أن يتعرف أفراد المجتمع علي خصائص ثقافتهم وحياتهم علي حيث تسا
أمل أن يتشرب التلميذ قيما تقوي صلته ببلدة ، وتجعل منه مواطنا ملتزما ، والؤه األول لمجتمعة ولثقافته 

د الغزو ويالحظ أن هذه الدعوة تنامت أكثر في عصر العولمة ، وكأن هذا األسلوب هو السبيل ض
الثقافي وضد تالش الشخصية الوطنية أو القومية وذوبانها في ثقافة عالمية إال أن االغراق في اإلهتمام 
بالقديم ، والتمادي في تمجيد الماضى قد يقود إلي مخرجات يتشبث أعضاؤها بالماضي علي حساب 

اقات ، وتاريخا طويال الحاضر أو المستقبل ، خاصة في المجتمعات التي تعاني حاضرا ملئ باال خف
  ( 23) يحتوي علي أمجاد كثيرة  

" لكي يميزة عن " الشخصية االجتماعية " في دراسته لما أطلق علية " ريك فروم إ" ويعد النهج الذي تبّناه 
أقرب االتجاهات النظرية في دراسة  -بوجه عام وبغير االلتزام بكل مسلماته  –هو " الشخصية الفردية 

الشخصية القومية ؛ وذلك ألنه ينطلق من تصور شامل للطبيعة اإلنسانية في إطار السياق التاريخي الذي 
 . يؤثر عليها ، ويترك بصماته علي مالمحها وقسماتها الرئيسة 



 

 

464 

ر االشتراكي العلمي الذي ينظر للشخصية نظرة جدلية في تفاعلها وهذا التصور الشامل ينطلق من اإلطا
الدائم مع التكوين االقتصادي واالجتماعي في مجتمع محدد ، أو في تأثرها بنمط اإلنتاج السائد في عدة 

وهذا يعني علي وجه التحديد أن نمط اإلنتاج السائد في عصر ما أو منطقة حضارية . مجتمعات متشابه 
من شأنه أن يشكل الشخصية اإلنسانية وفق ( ط اإلنتاج اإلقطاعي أو الرأسمالي االشتراكي كنم) محددة 

 . خطوط متميزة 

نمط بفيما يراه بعض الباحثين ، قد تأثرت ببساطة  –فالشخصية اإلنسانية في ظل نمط اإلنتاج اإلقطاعي 
لتفكير ، وغلبة الجمود و طرق ا ثباتالحياة وبطئ إيقاعها في المجتمعات اإلقطاعية مما أدي إلي 

ُيضاف إلي ذلك تقديس شديد للماضي علي حساب . التحجر علي العادات االجتماعية و القيم األخالقية 
الحاضر و المستقبل ، وشيوع التزمت وضيق األفق في مجال الفكر ، واإليمان المفرط بالسلطة ، وشعور 

 . ع التي يجدها سائدة في المجتمع الفرد باالستسالم والعجز عن تغيير أي وضع من األوضا

للشخصية اإلنسانية في ظل اإلقطاع ، أتيح له أن تتبدل قسماته " النموذج المثالي " غير أن هذا 
ومالمحه بصورة جوهرية ، نتيجة النهيار النظام اإلقطاعي وبزوغ النظام الرأسمالي ، بما يتضمنه من 

ر هو شعار العصر الرأسمالي وخصوصا في مراحله قوي إنتاج وعالقات إنتاج جديدة فأصبح التغيي
األولي ، وساد الفرد نزوع نحو استطالع آفاق العالم الطبيعي ، وأصبح اإلنسان متفائال معتدا بنفسه وقواه 

ولعل أبرز السمات الجديدة التي اكتسبتها الشخصية اإلنسانية في ظل النظام . مؤمنا بأهمية العمل 
السيادة المطلقة للعقل ، والتخلي عن غالبية النزعات الالعقلية التي كانت تسود الرأسمالي هي االعتراف ب

وهذا أفضى إلي العولمة والدليل علي ذلك عندما نتعامل مع اإلنترنت ، هل .  (34)العصر السابق 
ترنت سيستطيع شبابنا في المستقبل أن يختاروا الجيد من السيئ ، أم أن هذه المعرفة التي ستأتينا من اإلن

مثال ستكون بمنظار معين من منطلقات معينة ، نأخذها كما هي حاضرة ونستعملها فتؤثر في نظرتنا 
الثقافية و الحضارية عامة ؟ وهنا يكمن الخطر ، ألن في التعليم الجماعي مجاال للمناقشة بينما في التعلم 

تكون أداة لتسطيح المعرفة عندنا وكذلك فإن اإلنترنت س. الفردي يجب أن يناقش الفرد آلة في االنترنت 
إذا لم ندرب أطفالنا علي الفكر النقدي وعلي التعامل مع المعرفة من جهة المساءلة و التساؤل واالختيار 

هنالك اإلعالم الذي شّوه الحياة الثقافية و الفكر العربي الثقافي ألنه ركز علي الفكر السياسي . و التمييز 
وهناك . جب أن ننتبة له ألنه يجب أن يقابل إعالما غنيا بالسيئ و بالجيد وتسلمته الدولة ، وهذا ما ي

المفاهيم التي تصدر إلينا والتي يجب أن نأخذها من منطلق مجتمعاتنا نحن وليس من منطلقات فلسفية 
أخري لمجتمعات أخرى ، أذكر منها قضية حقوق اإلنسان التي هي نابعة من الفردية التي يتكلم عليها 
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ور الجابري ، وهي تعزز الفردية وتضعف المسؤولية الجماعية ، المسؤولية تجاه األسرة ، تجاه الدكت
   ( 32) الوطن وتجاة المجتمع 

فاألسرة هي أول وأهم المصانع االجتماعية التي تنتج الوجدان الثقافي الوطني ، بواسطة شبكة القيم التي 
وتلقنهم إياها بوصفها اآلداب العامة الواجب احترامها ، و علي سائر أفرادها  –من خالل التربية  –توزعها 

في هذه المؤسسة التكوينية من مؤسسات  –المقدسات التي يتعين التزام اإليمان بها وكما يتلقن الطفل 
اإلنتاج االجتماعى لغته ، ومبادئ عقيدته ، والقوالب األخالقية العامة والعليا لسلوكه ، كذلك يتلقن بعضنا 

أي هوية الجماعة الوطنية التي ينتمي إليها وقد تهتز في : ادئ المؤسسة للشعور باألنا الجمعي من المب
ثقة الفرد االجتماعي في سلطة األب  –أي في لحظة االنفصال عن مرجعية األسرة  -مراحل الشباب 

لي النظام وشرعيتها ؛ أو قد يتعرض اعتقادة الديني إلي أزمة شك ؛ أو قد يختلط علية شعور الحنق ع
( حال سحريا  –مثال  –فتستبين له الهجرة إلي الخارج ) السياسي واالجتماعي بالحنق علي وطن مجحف 

غير أن هذه السلطة جميعها تظل تتمتع باالستقرار و الرسوخ في وجدانه ووعية طيلة فترات التربية  …
في طور الشباب ، ال يقطع معها ها داخل األسرة ، بل حتى حينما يجنح إلي التمرد عليها اقالتي يتال

  (32)قطيعة كامله ، إذا تظل أثارها في سلوكة فاعلة علي هذا النحو أو ذاك ، وبهذا القدر أو ذلك 

وتمثل المدرسة مؤسسة اإلنتاج االجتماعي الثانية التي تستكمل عمل األولى وتنتقل بأهدافها إلي مدي 
لمدرسة أسرة ثانية للنشئ ، تمارس الوظائف التربوية عينها ربما كانت ا. أبعد من حيث البرمجة والتوجيه 

؛ غير أن موطن القوة فيها أنها تفعل ذلك علي نحو نوعي متميز ففضال عن قدرتها علي صقل تكوين 
الفرد االجتماعي ، وتنمية ملكة التحصيل واالدراك لدية بدرجة ال يستطيعها الفعل التربوي األسري ، تتفرد 

إلي رحاب الجماعة الوطنية وعند هذه ( أي األسرة " ) الجماعة الطبيعية " وعية من حدود بكونها تنتقل ب
بالذات تؤدي المدرسة وظيفة إنتاج ثقافة وطنية أو قل أساسيات تلك الثقافة  ، من خالل توحيد  نقطةال

من المبادئ علي برنامج عام علي صعيد الوطن برمته ، أو من خالل بث وتكريس جملة تركيزه اإلدراك و 
 .(الوطني ) التي تؤسس لقيام وعي باألنا الجمعي 

اليوم كما لو أن العياء دب في أداء هاتين المؤسستين ، ونال من وظائفهما التربوية و  و المالحظ 
عادة إنتاج  التكوينية ، ومن قدرتهما علي االستمرار في ممارسة أدوارهما التقليدية الفعالة في إنتاج وا 

يم االجتماعية ، ورصيد الوعي المدني ، اللذين يؤسسان الُبني التحتية للثقافة الوطنية و منظومات الق
لألسرة و للمدرسة " الطبيعي " الطارئ علي العمل الوظيفي  –وفي زعمنا أن هذا الخلل ! للسيادة الثقافية 
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ئل ، هما إخفاق النظام إنما كان ثمرة ُمرة لحقيقتين تقوم علي وجودهما ورسوخهما أوفر الدال –الوطنية 
 ( 33) لنظام القيم  –و الشامل  –التعليمي ، و تفكك بنية األسرة في امتداد االنهيار الكامل 

وألن الهدف من العولمة هو الترويج لمشاريع تجارية وأخري سياسية تختفي وراء التقدم االعالمي 
ومن هنا قد يصعب تفسير الثورات العلمية المتالحقة من  ( 30) واالتصالي كأسطورة تقنية ثقافية جديدة 

ولكن إذا  ( 30)دون تغيير نظرتنا إلي تاريخ العلم فال نراه وعاء ألحداث متتابعة زمنيا ومن ثم تراكميا 
أخذنا فى االعتبار أن الهوية الثقافية لألمة العربية إنما هي حالة ذاتية خاصة ترتبط بمقومات وجودها 

العربية هي العامل األساسي المحرك لهذه الذاتية وشرط حصانتها وديمومتيها أيضا فالذاكرة وأن اللغة 
الثقافية لألمة إنما هي حصيلة تجارب اإلنسان العربي ومشاركتة الحضارية عبر التاريخ كما ذهب تقرير 

 لجنة السياسات الثقافية 
  ( 33) العربية 

لفظة العولمة و التنافسية و التوليد المستمر ألفكار اقتحامية وفي ظل الخطاب السائد عربيا في استخدام 
. د . ومن هنا دعا أ . جديدة ، وفرصة الحفاظ علي الهوية انطالقا من قدر مناسب من الثقة بالنفس 

محمد محمود اإلمام وآخرون من تيار المفكرين القوميين العرب إلي ضرورة تمييز ما هو انفتاح للعالم 
و التي تبلورت مع التصنيع و الثورة الصناعية ، ثم انتقلت ) الدولة القطرية الحديثة  وتراجع ألدوار

وبين أسباب تطور معرفتنا العلمية بالطبيعة و المادة و الكون و الحياة ( بالمحاكاة إلي العالم الثالث 
ومات و وانعكاسات ذلك علي تثوير أساليب االنتاج ووسائط  االتصال البشري وزيادة حصة المعل

  ( 37) الخدمات في الناتج و التبادل االقتصاديين 

صال أن العولمة تعد تعبيرا عن آراء ومواقف ومصالح شعب بعينة و ليس جميع الشعوب وخصو ا أن 

شعوب العالم ليست متكافئة تقنيا ،قاد هذا صلي تغيير قواعد اللعبة  بالنسبة النتقاو السمات الثقافية ، ومالت 

عدد  غير من الشعوب التي تبعث صلي اآلخريين بما تريد ، و الذي ليس داتما هو الشيء  الكفة لصالح

 الذي يرغب مواطنوا الشعوب المتلقية معرفتة من خبرة وتقنية وخدمات وقيم وعادات ومن هنا تكبر قاتمة 

السلبيات 
 (33 ) 

لفهم التراث واستيعاب ثرائة الفكري  ويمثل التراث كونه رأسماال رمزيا وذاكرة جمعية لألمة ، وأنه ال قيمة
وعمقة الحضاري بمعزل عن أسئلة الحاضر ورهاناته ، ألن الخالف ليس من أجل التراث بل الخالف 
علي التراث من أجل الحاضر ، فالمنتصر في معركة تأويل التراث واحتكار تمثيلة هو األقدر علي 
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معركة تأويل " أن القضية في جوهرها هي " ه بلقزيز عبد إالل" امتالك الحاضر لهذا السبب الوجية يعتقد 
وذلك بهدف السيطرة علية باالستعانة بما يمكن أن يقدمة التراث من " الحاضر وامتالكه واحتكار صوغه 

  ( 33) معطيات وأفكار تعبوية أو بما تقدم به من وظائف رمزية واجتماعية 

  p Bourdieuعالم االجتماعي الفرنسي بيير بورديو ولقد قدم . تحافظ في مجملها علي الهوية القومية 
أمام المجلس العالمي لمتحف التلفزيون و الراديو عناصر المنطق الجوهري للصناعة الثقافية  2333عام 

الجديدة التي تعتمد الربح السريع ، انسجاما مع معايير العولمة التي ليست عولمة لثقافة كونية كما تحقق 
و " " الكيتش " ل هي عولمة تجارية تستهدف أوسع جمهور ممكن الستهالك منتجات في فترات سابقة ، ب

) وجاءت دعوتة بضرورة إحياء عولمة ثقافية مقاومة للعولمة التجارية الراهنة " و الكوكاكوال " و " الجينز 

04 ) . 

ذا كانت الثقافة هي محصلة التفاعل بين عالقات ثالث  ) ومع اآلخر ( ن العقيدة و الدي) مع اهلل : وا 
وهذا يعني أنها الجواب الذي تقدمة ( الرغبات والغرائز والحاجات ) ، ومع الذات ( المجتمع و الطبيعة 

الجماعات البشرية لمشكلة وجودها ، والحلول التي ُيوجدها اإلنسان للمشاكل المطروحة علية من قبل 
ب اإلبداعية واالجتماعية و السلوكية ، محيطه والثقافة بهذا المعني هي التجربة التي تلخص الجوان

فهل يمكن للعولمة وفقا لهذا التعريف . والعقيدية التي تسمح بالتمييز بين مجتمع وآخر وبين ثقافة وأخري 
للثقافة أن تعمل علي توحيد أو صهر ثقافات الشعوب المختلفة و المتفاوته في ثقافة كونية واحدة ؟ وما 

 الكونية ؟ هي أصال عناصر هذه الثقافة 

إن مذهب اقتصاد السوق أصبح أكثر قبوال ورواجا وحقق اختراقات واسعة في العالم ، وأنشأ له مؤسسات 
وهيئات دولية بعد هزيمة نقيضه في االشتراكية واالقتصاد الموجة ، فهل حققت العولمة اختراقات موازية 

ال . ي التقنيات الحديثة في االتصال ومؤسسات دولية موازية علي المستوي الثقافي حتى مع سيطرتها عل
تقترب من اختراق مكونات " العولمة الثقافية " ففي كل مرة كانت . يبدو أيضا أن العولمة حققت مثل ذلك 

الثقافة األساسية عند أي شعب من شعوب العالم لم تكن االستجابة اندماجا أو انسحابا ، بل مزيدا من 
ريات اإلسالمية وغير اإلسالمية التي استقلت عن االتحاد السوفياتي التشبث بالهوية كما جري في الجمهو 

ولنأخذ مرة أخري أمثلة علي ذلك من محيطنا األقرب ، العربي واإلسالمي . السابق ، بل وفي أوربا نفسها 
 . 

فالتيار اإلسالمي باتجاهاته كافة الذي يعتبر اليوم أكثر التيارات تشددا في شأن الهوية و الثقافة بعمقها  -
ال بل استخدم تقنيات العولمة ووسائلها الحديثة وشبكات " عولمة الثقافة " الديني ، لم تجذبه حتى اآلن 
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فصارت تقنيات الحداثة . ما بين أجنحته اإلنترنت للدعاية لنفسه وترويج خطابه السياسى وحتى التنسيق في
 . والعولمة في خدمة ثقافة هذا التيار وهويته 

كما ارتفعت أصوات التمسك بالهوية القومية في  مواجهة المشاريع الشرق أوسطية لعملية التسوية التي  -
رق األوسط اإلسالمية بأخرى جغرافية تضم بلدان الش –كانت تهدف إلي استبدال هوية المنطقة العربية 

 . بما فيها إسرائيل 
وأثارت علي صعيد مواز مؤتمرات األمم المتحدة في القاهرة وبكين حول المرأة و السكان حفيظة وانتقاد  -

سالمية في شأن قضايا المرأة واألسرة والجنس والزواج  وكانت تلك االعتراضات بمحتواها . دول عربية وا 
سالمية فرقتها المصالح و السياسات الثقافي الديني محط لقاء وتنسيق بين الف ) اتيكان وبين دول عربية وا 

02  ) 

من الكتاب المصريين من يضيق المصدر الثقافي الذي ينتمي إليه ويغفل  بالتطبيق على ما سبق نجد أنو 
فهناك من يتبني فرعونية المصدر ، وهناك من يتبني عروبته ، . ، أو يقلل من قدر غيرة من المصادر 

إلخ وهناك من تتسع المصادر الثقافية حتى تشمل سبعة مصادر كما أشار …يتبنى إسالميته  وهناك من
الفارس ، اليونانى والرومانى ، " الفرعوني " المصدر المصري القديم  -:وهي " سيدعويس " إلي ذلك 

وال تعارض . الغربية الديانة المسيحية ، الديانة االسالمية العربية ، الثقافة السلوكية العثمانية ، الثقافة 
 ( 02) بينها جميعا في رأي صاحبها 

إلي عشر أطروحات ترسم إطار عام بين العولمة و الهوية الثقافية كما " محمد عابد الجابري " ولقد أشار 
  -:يمكن أن ُترصد اليوم في الوطن العربى الذي نذكر ثالثة منهم علي سبيل المثال وهى 

  …ليست هناك ثقافة عالمية واحدة ، بل ثقافات : األطروحة األولى 

نما وجدت ، وتوجد  ليست هناك ثقافة عالمية واحدة ، وليس من المحتمل أن توجد في يوم من األيام ، وا 
وستوجد ، ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية ، أو بتدخل إداري من أهلها علي الحفاظ 

من هذه الثقافات ما يميل إلي االنغالق واالنكماش ، ومنها ما يسعي . نها ومقوماتها الخاصة علي كيا
 . إلي االنتشار و التوسع ، ومنها ما ينعزل حينا وينتشر حينا آخر 

فردية وجمعوية ووطنية قومية ، و العالقة بين هذه : الهوية الثقافية مستويات ثالثة : األطروحة الثانية 

 الذي تواجهإ" اآلخر " تتحدد أساسا بنوع  المستويات

 :تتحرك الهوية الثقافية علي ثالث دوائر متداخلة ذات مركز واحد 

، هو ( إلخ  …حزبا أو نقابة ) فالفرد داخل الجماعة الواحدة ، قبيلة كانت أو طائفة أو جماعية مدنية  -
تضع نفسها " أنا : " داخل الجماعة نفسها " أخر " لها " أنا " عبارة عن هوية متميزة ومستقلة ، عبارة عن 

 " اآلخر " في مركز الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا النوع من 
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و الجماعات ، داخل األمة ، هي كاألفراد داخل الجماعة ، لكل منها ما يميزها داخل الهوية الثقافية  -
ه تتعرف علي نفسها بوصفها ليست إياه من خاللة وعبر " آخر " خاصة بها و" أنا " المشتركة ، ولكل منها 

 . 
غير انها أكثر تجريدا ، وأوسع نطاقا ، . و الشيء نفسه يقال بالنسبة إلي األمة الواحدة إزاء األمم األخري  -

 .وأكثر قابلية للتعدد والتنوع واالختالف 
والهوية الجمعوية ،  الهوية الفردية ،: هناك إذن ثالثة مستويات في الهوية الثقافية ، لشعب من الشعوب 

و العالقة بين هذه المستويات ليست ثابتة ، بل هى فى مد وجزر دائمين ( أو القومية ) و الهوية الوطنية 
، يتغير مدي كل منهما اتساعًا وضيقًا ، بحسب الظروف وأنواع الصراع والالصراع ، والتضامن 

) مصالح الجمعوية والمصالح الوطنية والقومية المصالح الفردية وال: والالتضامن ، التي تحركها المصالح 

03 )      

 .جماع الوطن واألمة والدولة أم ا: ال تكتمل الهوية الثقافية صال صذا كانت مرجعيتها : األطروحة الثالثة 

ال تكتمل الهوية الثقافية ، وال تبرز خصوصيتها الحضارية ، وال تغدو هوية ممتلئة قادرة علي نشدان 

: علي األخذ والعطاء ، إال إذا تجسدت مرجعيتها في كيان مشخص تتطابق فيه ثالثة عناصر  العالمية ،

 الوطن واألمة والدولة 

، أو الجغرافيا و التاريخ ، وقد أصبحا كيانا روحيا ، واحد ، يعمر " األرض واألموات " بوصفه  :الوطن 
 . خ وقد صار موقعا جغرافيا الجغرافيا وقد أصبحت معطي تاريخيا و التاري: قلب كل مواطن 

وقوامها ذاكرة تاريخية وطموحات تعبر : بوصفها النسب الروحى الذي تنسجه الثقافة المشتركة  :األمة 
للتاريخ الذي ينجب " األرض و األموات " عنها اإلدارة الجماعية التي يصنعها حب الوطن ، أعني الوفاء 

 ، واألرض التي تستقبل وتحتضن 

بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن و األمة ، و الجهاز الساهر علي سالمتهما ووحدتهما  :الدولة 
وال بد من . وحماية مصالحهما ، وتمثيلهما إزاء الدول األخرى ، في زمن السلم كما في زمن الحرب 

مة ، من ككيان مشخص ومجرد فى الوقت نفسه ، كيان يجسد وحدة والوطن واأل" الدولة " التمييز بين 
وواضح أننا . جهة ، والحكومة أو النظام السياسي الذي يمارس السلطة ويتحدث باسمها من جهة أخري 

 .نقصد هنا المعني األول 

ذن فكل مس بالوطن أو باألمة أو بالدولة هو مس بالهوية الثقافية والعكس صحيح أيضا  كل مس : وا 
 (00)الدولة : األمة وتجسيدهما التاريخي بالهوية الثقافية هو مس في الوقت نفسه بالوطن و 
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قوة الهوية " إذ ركز المجلد الثاني " مانول كاستي " وهذا ما اقترب منه أبرز علماء االجتماع المعاصرين 
علي تفحص الحركات االجتماعية في عصرنا والتحديات التي تواجه نظمنا ( ثالثية كاستى ) من " 

  -:ويميز كاستي بين ثالثة أشكال للهويات الجمعية هي . لقومية ا –السياسية التي تنهض علي الدولة 

 الهوية المشروعة التي تشير إلي الحركات الجمعية التي لعبت دورا في بناء دولة الرفاهية الحديثة  -2
( بفتح العين ) من قبل المستبعدين ( بكسر العين ) الهوية المقاومة التي يصفها بأنها استبعاد المستبعدين  -2

ويعد هذا هو الشكل الذي تولد نتيجة لمقاومة التدفقات العالمية للنظام االقتصادي الجديد ، هو الشكل 
 السائد حاليا للحركات االجتماعية 

        ( 00) القدرة المحتملة علي إعادة بناء عناصر من المجتمع المدني الجديد الهوية المقترحة التي تتمتع ب -3
 :خاتمة 

يمكن أن نستنتج مما سبق أن هناك تغيرات يلمسها جميع أفراد المجتمع وأن المعتقدات القديمة لم تعد 
القتصادية قادرة علي الصمود إال بمقدار صالحيتها حيث قادت التغيرات االجتماعية و السياسية وا

المحلية و العالمية إلي انهيار عضوية الجماعة التي كانت ثابتة سلفا ، وتنبثق الهوية في عالمنا 
المكان ، الجنس ، اللغة ، الدين ، العرقية : المعاصر من تعددية المصادر بل وتزايدها يوما بعد يوم من 

وهذا ما حدث  –يفضى إلي مشكالت كثيرة إلخ وعدم تقبل ذلك …، الطبقة االجتماعية ، الثقافة المشتركة 
الهويات " الرائع  هفي عمل" أمين معلوف " وما أشار إليه  –لبعض أعضاء مجلس الشعب المصري 

وليس لدي عدة . بأن الهوية ال تتجزأ وال تنقسم أنصافا وال أثالثا وال مساحات منفصلة  (03)" القاتلة 
خاص يختلف من شخص " تركيب " صر التي تؤلفها وفق هويات ،  أملك هوية واحدة مكونة من العنا

" ومخاطر تحول الهوية الموروثة إلي " الهويات المتميزة " وسلط الضوء علي من يدعي صفة . آلخر 
في منطقة الشرق األوسط مرشح " الهويات القاتلة " وربما أن زمن . أي أداة للتقاتل " هوية قاتلة 

الصهيونية تصر علي تنفيذ مشروعها اإلستيطاني بالقوة المسلحة ، وما لالستمرار طويال مادامت الحركة 
إلي هذه المنطقة للسيطرة " احتالل العراق " دامت الواليات المتحدة تعمل علي اعادة االستعمار المباشر 

 ( ال قدر اهلل ! ) علي شعوبها ، واستنزاف مواردها الطبيعية ، وتسهيل قيام إسرائيل 

  -:علينا االهتمام بعدد من القضايا منها لذا فإنه يتوجب 

  إن اكتساب المهارات الجديدة أمر ضروريا وحيويا في ظل التعامل مع التحوالت التي أحدثتها
 العولمة في االتجاهات االجتماعية ونمط الحياة و الهوية 

  التي خبروها من إن الهوية الثقافية يبنيها أفراد المجتمع بعملهم سويا وتراثهم وخبراتهم واألحداث
 . خالل تاريخ مشترك 
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  إن الهوية تمنحنا مكانا في العالم وتعرض لنا الرابط بيننا وبين المجتمع الذي نحيا فيه وبه فالهوية
 .تعطينا فكرة عمن نكون وكيف نرتبط باآلخرين و بالعالم 

  وتتطور ، إما إن الهوية الثقافية كيان يصير ، يتطور ، وليست معطي جاهزا ونهائيا كما تصير
ما في اتجاه االنتشار ، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم ، انتصاراتهم  في اتجاه االنكماش ، وا 

يجابا مع الهويات الثقافية األخرى التي تدخل معها في  و تطلعاتهم ، وأيضا باحتكاكها سلبا وا 
 " حسب تعبير الجابري " تغاير من نوع ما 
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خالل العنوان لم نفصل بعد في المتغيرات التي تطرحها المداخلة من حيث طبيعة كما تالحظون من 
العالقة بين المتغيرات المستخدمة و بالتالي جاءت هذه المداخلة و من خالل الدراسة الميدانية للفصل في 

ي ننطلق بها طبيعة هذه العالقة و تحديد المتغير المستقل و المتغير التابع الن الدراسات السسيولوجية الت
في مخبرنا تجاوزت النظرة الكالسيكية في الطرح و التي تتبنى مسبقا أسبقية البنية على الفعل دون تساؤل 
عن الكيفية التي يحدث بها التغير  بما ان في تصورها النظري ان البنية هي المؤثر في األفعال و 

نما في تصورنا المبحوث هو الذي يحدد من التفاعالت األفراد ، اما نحن ال نتبنى هذا الطرح النظري و إ
خالل أفعاله وتفاعالته هل هو فاعل ام موضوع ام ذات الن الفرد او المبحوث من خالل مجاالت 
التفاعل المتعددة اما أن يكون مندمجا في واحد منها او معارضا لها و هذه الوضعية ال تحدد إال بالدراسة 

لعالقة الموجودة بين المجال االجتماعي الواقعي والمجال االجتماعي الميدانية التي تهدف الى فهم طبيعة ا
االفتراضي انطالقا من تفاعالت األفراد و طبيعة الروابط و العالقات التي تنشا عن هذا التفاعل 
االفتراضي بين األفراد في المجال االفتراضي كمجال اجتماعي من خالل ما يرسله هؤالء  من معاني 

من جهة أخرى دراسة خصوصية المضامين الثقافية د تكون مشتركة وقد تكون مناقضة، ق وأفعال و رموز
التي تحكم كل مجال اجتماعي أثناء تفاعالت األفراد في المجال االفتراضي و التي يمكنها ان تصبح هي 
ز المؤطر ألفعال وممارسات األفراد ومن ثم تصبح هي التي تشكل هوياتهم ، من خالل المعاني و الرمو 

انطالقا من طبيعة هذا االستخدام للمجال االفتراضي من طرف االفراد المعنيين بالدراسة ، التي  تتضمنها
، سنعمل على فهم و ايجاد إيجاد و تحديد المؤشرات التي يمكن أن تفسر لنا خصوصية المضمون 

رى نحاول ان نفهم الثقافي لهذه المجاالت االجتماعية التفاعلية االفتراضية هذا من جهة من جهة اخ
الموقف الذي يكون عليه هذا الفرد المتفاعل في عالقته بمجاالت التفاعل االفتراضية ومجاالت التفاعل 

 .     لهوية في عالقتها بهذين المجالينالواقعية المباشرة أي غير االفتراضية لتحديد طبيعة ا
 النموذج الثقافي ، المجال  االفتراضي ، التفاعل ، مجاالت التواصل :  الكلمات المفتاحية 

 :نص المداخلة
 اإلشكالية 

و تعتبر شبكات التواصل كآلية من آليات التواصل ظهرت االنترنت في عصر التكنولوجيا الجديدة 
التي عرفت انتشارا واسعا في المجتمع الجزائري من حيث االجتماعي احد أشكال هذه التكنولوجيا 

االستخدام حيث سرعان ما تحولت إلى مجال تفاعلي اجتماعي بين أطراف غير متواجدين في نفس 
المجال العمراني مما أدى إلى الفصل بين المجال االجتماعي التفاعلي و المجال العمراني بحيث ان 

دين متواجدين في نفس المكان ووجها لوجه أما اليوم فقد تطور مجال التواصل في السابق كان يتم بين فر 
التفاعل ليتجاوز المجال العمراني بحيث انه رغم بعد المسافة بين األفراد إال ان التفاعل أصبح يتم في 

الجتماعية و فئاتهم الجماعات واألفراد باختالف فئاتهم العمرية  ايلتقي فيهمجاالت عمرانية متباعدة ، 
 التصورات كار و ـــبادل األفلت
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ذا كانت تكنولوجيا إحدى وسائل االتصال التي تساهم في التواصل االجتماعي بين األفراد الستخدامها   وا 
في التواصل و التفاعل بين األفراد و الجماعات و بالرغم من التواصل المستمر بين األفراد في هذه 

ثقافة المجتمع الحقيقي ، فاألفراد   تؤطره و ال تعكسه قيم والمجاالت االفتراضية إال أن هذا التواصل قد ال
قد ال يكشفون عن هويتهم الحقيقية داخل هذا المجال باستعارة ألقاب و أسماء و صور غير حقيقية و 
أحيانا استخدام رموز تدل على الفرح او الحزن دون وضع البروفيل الحقيقي لصورة الشخص للتعبير عن 

الرموز المستعارة هي التي تؤطر تصورات و أفعال األفراد المتواصلين وهذا التداول  أفكارهم فتصبح هذه
بين الهوية الحقيقية والهوية االفتراضية قد يشكل هويات متعددة قد تكون متناقضة او مندمجة او مشتتة 

لواقع وقد ال تظهر هوية محددة وواضحة كما أنها قد تؤدي إلى إعادة تشكيل هويات جديدة مطابقة ل
االفتراضي أو متصارعة معه و انطالقا من هذا نود في هذه المداخلة معرفة طبيعة الهويات التي تتشكل 
ضمن هذا المجال االفتراضي التفاعلي الذي يتردد عليه األفراد علما حسب اعتقادنا بان للمجال 

ثقافيا يصبح هو الذي االجتماعي  االفتراضي قيم و ثقافة خاصة تحكمه و هذه الثقافة تشكل نموذجا 
الن استعمال شبكة التواصل االجتماعي ) يؤطر تفاعالت و أفعال األفراد على األقل أثناء عملية التفاعل 

من طرف االفراد في اعتقادنا ليست مجرد عملية تقنية اتصال و تواصل فحسب بل هي عملية تفاعل 
 ز و معاني و صور و تمثالت    اجتماعي كامل األركان تؤطره ثقافة اي قيم و معايير و رمو 

 بالتفاعل االفتراضيالتقاء األفراد في هذا المجال االجتماعي مكونين بذلك عالقات اجتماعية تتسم اذن ف
األفـــراد انطالقا من تصورات و  المجاالت االجتماعية الحقيقية كاألسرة هي التي تؤطر أفعالكانت  أنبعد 

 .جاالت النموذج الثقافي الذي يحكم هذه الم
هذا المجال التفاعلي االفتراضي في الزمان و المكان وهذا االختالف ينتج أشكال  اتتختلف استخدامو 

 . االجتماعية للتفاعالت مختلفة 
فانتقال األفراد من المجال الحقيقي إلى المجال االفتراضي هو انتقال غير عشوائي بل يحمل دالالت 
ومعاني تنطوي على تصورات و معاني تحدد عمليات التفاعل والتواصل مع ما هو افتراضي نظرا لقوة 

عي يتسم بمعايير و التفاعلية التي تميز المجاالت االفتراضية بحيث أن األفراد يدخلون ضمن نظام اجتما
قواعد تحكمه يجد الفرد ضمنها محكوم بهذه القواعد بوعي او بغير وعي منه و من ثم فقد ينتج تصورات 

الحقيقي طبقا للنموذج الثقافي  قد يعيد تشكيل الرابط االجتماعيتتطابق مع هذا المجال االجتماعي الذي 
شيئا فشيئا عن المجال الحقيقي المعترف به  الذي يحكمه هذا ما يؤدي بالفرد إلى إنتاج مجال يبتعد

اجتماعيا كاألسرة و بالتالي ينصهر في قيم و أنماط جديدة في التفاعل وينتج بشأنها رموز و معاني 
 . تختلف على تلك التي كان عليها في المجال الحقيقي 
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باهنا كباحثين وأردنا ان و نظرا لكون هذه الوسيلة تتصف بقوة التفاعلية كما اشرنا سابقا فان هذا شد انت
 نفهم طبيعة الهويات و النماذج الثقافية التي تحكمها 

و انطالقا منه ما هو مضمون النموذج الثقافي الذي يحكم التفاعالت التي تتم في المجاالت االجتماعية 
 بين أفراد المجال االجتماعي االفتراضي لدى مجتمع الدراسة واألفعال التي تترتب عنهما ؟ 

 هذه األفعال تبقى مرتبطة فقط بالتفاعالت االفتراضية ام أنها تنتقل إلى التفاعالت الحقيقية ؟  وهل

 مفاهيم الدراسة
ارتبط ظهور هذا المفهوم بنظرية بيار بورديو حول الحقول االجتماعية :  مفهوم المجال االجتماعي- 1

حيث يرى ان الحياة االجتماعية مكونة من حقول مختلفة و في كل حقل يوجد مفوضين يمتلكون رساميل 
 مختلفة يتصارعون من اجل اعادة انتاج أنفسهم داخل الحقل 

قا من خالل التأكيد على أبعاده الثقافية واالقتصادية كما يرتبط مفهوم الحقل بمفهوم الرأسمال ارتباطا وثي
كقوة فعالة لها سلطة للقدرة على السيطرة على فضاء اللعب في الحقل المعني و الذي من الطبيعي ان 

 (1)يشهد حركية داخلية مهمة و اشتغاال ديناميكيا محكما 
 

 التي يكونونها جتماعيةالعالقات االشبكة  خاللمن  هو الفضاء الذي تتفاعل فيه المجموعات: اجرائيا -
يعتبر نسق  إذالتكوين الجماعة  أساسياحد المفاهيم في علم االجتماع و هو شرط  : مفهوم التفاعل-2

يتفاعل بعضهم مع بعض مما يجعلهم يرتبطون معا في عالقات معينة  و يكون كل منهم  األشخاصمن 
و يكونون تصورا  أعضائهامعرفة بعض و  أعضائهاعلى وعي بعضويته في الجماعة و معرفة بعض 

   . (2) مشتركا لمجموعاتهم
و عليه فالتفاعل االجتماعي هو كل عملية تبدأ من فعل اجتماعي يصدر عن شخص معين يعقبه رد فعل 
يصدر من شخص آخر و يطلق على التأثير المتبادل بين الشخصين و بين الفعل و ردة الفعل مصطلح 

 .التفاعل 
 السمات الثقافية ترابطيتشكل من خالل عند االنثروبولوجيين النموذج الثقافي  :النموذج الثقافي-3

وظيفية بالنسبة للمجموع ففي عملة التنشئة االجتماعية يكتسب  عالقات داخلية ديناميةمكونة فيما بينها 
الفرد أساليب السلوك فتصبح هذه األخيرة هي النموذج الثقافي الذي يجب إتباعه بمعنى أن النموذج 

 . الثقافي هنا يعنى بالجانب السلوكي و الممارسات و طرق التصرف 
ناتجة عن طبيعة التصورات التي كونها الفرد عن  أما في علم االجتماع هذه الممارسات و التصرفات هي

ما يحيط به من ظواهر و على أساسها تكون أفعاله فالنموذج الثقافي يحمل جانب التصورات و التمثالت 
 التي يحملها الفرد  
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واألفكار التي أنتجها المجال االجتماعي، والتي تعمل على  مجمل التمثالت والقيم هوفالنموذج الثقافي 
التفاعلية في هذا المجال فتصبغ بذلك هوياتهم أو تتشكل وفق  و ر األفعال والتفاعالت التمثيليةتأطي

 .3.خصوصية هذا المضمون الثقافي الذي يعتبر هو في نفس الوقت هذا المجال
النموذج الثقافي الذي يحكم تفاعالت األفراد و بما أن موضوعنا يندرج ضمن هذا االطار فان مضمون و 

النموذج يختلف باختالف أهداف المستخدمين لهذا المجال التفاعلي االفتراضي الذي ينطوي على هذا 
معاني و رموز فقد يكون النموذج الذي يحكم تفاعالت األفراد تقاسم مصلحة مشتركة بين المتفاعلين  ففي 

ذلك ان لكل فرد  تصورنا النموذج الثقافي يتحدد بواسطة عدة متغيرات منها أهداف و طبيعة االستخدام
متفاعل أهداف خاصة داخل الشبكة و يتضح ذلك من خالل طبيعة المواقع التي يتفاعل فيها مع العلم ان 
هناك مواقع خاصة بالعالقات الغرامية و مواقع مهنية و أخرى للمحادثة و البعض اآلخر يعاشر أكثر من 

وذج الذي يحكم هذه التفاعالت الن موقع في وقت واحد و هنا يصعب على الباحث تحديد طبيعة النم
االستخدام يتغير من موقع إلى آخر و من وقت آلخر بين المتفاعلين  ، كما ان متغير الزمن يلعب دورا 
كبيرا في تبلور ممارسات و أفعال و وتصورات األفراد فيما بينهم داخل الشبكة فهناك من بدأ في معاشرة 

  قط و هناك من لديه مدة طويلة في معاشرة هذه المواقعالفايسبوك أو غيره من المواقع مؤخرا ف
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 الدراسات العربية 

 

التعرض لإلنترنت وعالقته ببعض اآلثار النفسية، :  2009ربيعدراسة عبد الجواد سعيد محمد 
 واالجتماعية لدى شباب الريف

هدفت الدراسة الي التعرف على مدى انتشار تكنولوجيا اإلنترنت في الريف المصري، ومعدالت 
تخدام والتعرف على أهم اآلثار النفسية واالجتماعية المرتبطة باس.استخدامها بين شباب المجتمع الريفي 
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واستخدم في إطاره منهج مسح الجمهور، وذلك بهدف  و اعتمد الباحث على منهج المسح اإلنترنت
التعرف على خصائص مستخدمي شبكة اإلنترنت من شباب الريف المصري، وعادات هذا 

و أجريت الدراسة في محافظة المنوفية . االستخدام،ومدى ارتباطه ببعض المتغيرات النفسية االجتماعية
لريف من طالب جامعة المنوفية ممن تتراوح مفردة من شباب ا) مائة وعشرين( 120علية عينة من 
مفردة وقد تم سحب العينة  60مفردة، وعدد اإلناث  60بلغ عدد الذكور و عام  21و  19أعمارهم بين 

 بطريقة العينة العمدية
وممن يستخدمون شبكة اإلنترنت بالفعل وقد تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى فئات وفًقا للمتغيرات 

مستوى االقتصادي واالجتماعي، والجنس، والعمر، والكلية التي ينتمي إليها المبحوث، الديموجرافية مثل ال
 وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج أهمها 

جاءت المواقع الترفيهية في الترتيب األول من حيث تفضيل أفراد العينة لها بينما جاءت المواقع  -1
مس ، وهذا يعني أن أكثرية الشباب تتردد على مواقع اإلنترنت الثقافية والسياسية في الترتيب الرابع والخا

ألغراض غير مفيدة، والخطورة هنا أن هؤالء الشباب نقل أعمارهم عن ثالثين عاًما األمر الذي يؤدي إلى 
، حيث يرتبط هذا النوع من اإلدمان، بانخفاض  Negative Addictionاإلدمان السلبي لإلنترنت 

ي المنزل وكذلك نقصان الوجود السيكولوجي األفضل وهذا يزيد من االكتئاب والعزلة التفاعل االجتماعي ف
 .والعصبية، ومن خالل إدمان اإلنترنت ينفصل الفرد عن ذاته وعن الواقع الحقيقي

 –مثل التحاور عبر اإلنترنت [تبين من الدراسة أن استخدام شباب الريف لإلنترنت كوسيلة اتصالية  -2
، كما يستخدمونها دون  مقصوًرا على إقامة عالقات اجتماعية مع الزمالء واألصدقاء] رونيالبريد اإللكت

وبالتالي ثبتت صحة الفرض القائل بوجود . إرشاد أو توجيه وأوقات طويلة مما يوقعهم في دائرة اإلدمان
 .فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث بالنسبة لدوافع استخدام اإلنترنت

راسة أيًضا وجود قصور في دور وسائل اإلعالم الجماهيرية بتوعية األفراد كيفية استخدام أكدت الد3
اإلنترنت على الرغم من وجود األبواب والمضامين اإلعالمية المتخصصة في تعليم الكمبيوتر واإلنترنت 

دراك ما تنشره هذه الوس ائل عن تكنولوجيا حيث لم يتأثر أفراد العينة بها وذلك يرجع إلى صعوبة في فهم وا 
الكمبيوتر واإلنترنت وعدم تبسيطها في كثير من األحيان لبعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة لهذه 

 . التكنولوجية وذلك كما أشار أفراد العينة خالل الدراسة الميدانية
األمان أشار أفراد العينة إلى أن لجوئهم لإلنترنت يأتي في كثير من األحيان بسبب إحساسهم بعدم  -4

في المستقبل كأن لم يجدوا عمل بعد التخرج، وتأخر سن الزواج بالنسبة للفتيات فيبحثون عن مهرب من 
وخاصة « االغتراب »ذلك بالجلوس أمام الكمبيوتر واستخدام اإلنترنت وظهر ذلك بوضوح بالنسبة لمتغير 

الالمعنى والعجز بالنسبة  اف وبالنسبة للريفيين على السواء للذكور واإلناث على السواء حيث الالهد
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لإلناث عن الذكور وشعور الشباب أنه ال حول له وال قوة وأنه غير فعال وليس له قيمة في ظل التغيرات 
 (1)االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي يواجهها الفرد بوجه عام، والشباب بوجه خاص

بين التمثالت : هوية الرقمية بين الشباببالشارقة، حول ال 2012دراسة الباحث الصادق رابح سنة  -
 :االجتماعية والتمثل الذاتي، تمحورت الدراسة حول النقاط التالية

استعراض بعض التمثالت االجتماعية التي يحملها الكبار حول الهوية الرقمية للشباب وذلك من  .4
 .خالل االحالة الى بعض المضامين الترفيهية واإلعالمية واألكاديمية

 تمّثل فئة الشباب لذاتها ومواقفها التي تتجلى من خالل سلوكها الرقمي سواء باالعترافتناول  .5
بحق الكبار في تقييم هذا السلوك أو مقاومة أو رفض هذا التقييم، تببّين كيف أّن تسرب  .6

التكنولوجيا الرقمية والممارسات المرتبطة بها في الحياة اليومية، يمكن أن يحفز على تبيئتها 
دائرة استخدامها االجتماعي وبالتالي تساهم بشكل تدريجي  في احداث تحوالت اجتماعية  وتوسيع
 .ومعرفية

النظر في اآلثار العامة للفجوة الجيلّية، ذلك أن المرحلة االنتقالية الحالية ذات داللة تاريخية  .5
 3" .كبيرة

 
 ت الدراسات عن االنترنتمجموعة من مخلصا  المنتدى العربي للعلوم االجتماعية واالنسانية-(4)

،  19بين التمثالت االجتماعية والتمثل الذاتي،  مجلة اضافات، العدد : الصادق رابح، الهوية الرقمية بين الشباب-(2)
 ..7، بيروت، ص2012صيف

 
 
 
المقـاهي االلكترونيـة ودورهـا فـي التحـول الثقـافي فـي مدينـة "حـول (:  م2442)دراسة جيهـان حـداد دراسة -

فــردًا مــن المرتــادين لمقــاهي اإلنترنــت، ومــن أهــم نتائجهــا بمــا ( 224)وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ، "إربــد
فقد بينت الدراسة أن شبكة اإلنترنت قللت نوعـًا مـا مـن العالقـات االجتماعيـة  ،يخص العالقات االجتماعية

جتمـع الواحـد، ولكنهـا بـنفس المباشرة، مما قلل من الروابط القرابية والتضامن االجتماعي لمـن هـم داخـل الم
الوقت عملت على استمرار العالقات االجتماعية بين األفراد الـذين يعيشـون فـي منـاطق بعيـدة جغرافيـًا عـن 

 (3)األهل واألقارب
 التحليل بالنسبة للدراسات العربية 

 

الدراســــــة األولــــــى تبحــــــث فــــــي كيفيــــــة االســــــتخدام و مجــــــاالت االســــــتخدام فــــــي المجــــــال العمرانــــــي الريفــــــي 
والتـــــأثير النفســـــي واالجتمـــــاعي بحيـــــث توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى ان هـــــذا االســـــتخدام اســـــتهالكي أكثـــــر منـــــه 
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ــــــة و قــــــد ارتــــــبط ذلــــــك بــــــالفراغ بعــــــد تخــــــرج الشــــــباب وتــــــأخر ســــــن  و بالتــــــالي أدى إلــــــى اإلدمــــــان و العزل
 اج لدى الشابات الزو 

ــــة ــــه  الدراســــة الثاني ــــأثير النفســــي و االجتمــــاعي لالســــتخدام مــــن حــــث ســــلبياته وايجابيات تتعــــرض الــــى الت
 على المتفاعلين كالتأثير على التحصيل الدراسي لدى الطالب و صحتهم 

ـــــــى التـــــــأثير االجتمـــــــاعي ن دراســـــــة جيهـــــــا- ـــــــى تقلـــــــيصركـــــــزت عل ـــــــذي يـــــــؤدي ال  و الثقـــــــافي المـــــــزدوج ال
و فــــي نفــــس الوقــــت قربــــت العالقــــات بــــين المجــــاالت ع الواحــــد المجتمــــفــــي الدمويــــة جتماعيــــة اال الــــروابط

 الجغرافية البعيدة  
ــــة- ــــة الرقمي ــــح الصــــادق حــــول الهوي و التــــي تــــدرس تمــــثالت المجتمــــع لالســــتخدام الرقمــــي  دراســــة راب

مـــــن طـــــرف الشـــــباب مـــــن خـــــالل تـــــوجيههم نحـــــو مضـــــامين محـــــددة فـــــي الشـــــبكة وتمثـــــل الشـــــباب لـــــذاتهم 
انطالقــــا مــــن تقيــــيم المجتمــــع  بــــرفض او مقاومــــة هــــذا التقيــــيم و هــــذه الدراســــة التــــي تحــــدد تصــــورات كــــال 

 الجيلين للمجال الرقمي 
الشــــق األول مــــن هــــذه الدراســــة يتعــــرض إلــــى دراســــة تمــــثالت المجتمــــع لســــلوك الشــــباب فــــي الشــــبكة مــــن 

 .ة  خالل توجيههم نحو نوع معين من المجاالت التي تتضمنها مواقع الشبك
 
 
 
 
دراسة      :ربد إالمقاهي االلكترونية ودورها في التحول الثقافي في مدينة (. م2442)حداد، جيهان -(3) 

 .رسالة ماجستير غير منشورة ك،جامعة اليرمو . انثروبولوجية
والشــــق الثــــاني يــــدرس تمــــثالت الشــــباب لســــلوكهم انطالقــــا مــــن تقيــــيم المجتمــــع لهــــم و مــــا إذا كــــان هــــذا 

 التقييم يلقى االعتراف او المقاومة من طرفهم 
اذن الدراســـــــة تضـــــــع عالقـــــــة بـــــــين تصـــــــورات المجتمـــــــع للمضـــــــمون و التعـــــــرض لمضـــــــمون معـــــــين مـــــــن 

 لمجتمع الختياراتهم طرف الشباب من جهة و نظرتهم من جهة اخرى الى انتقادات ا
عالقـــة اســـتخدام شـــكة اإلنترنـــت بالعزلـــة االجتماعيـــة لـــدى طـــالب "   (م2771)دراســـة الكنـــدري والقشـــعان 

طالبًا وطالبة، ومن أهم النتـائج التـي توصـلت إليهـا أن ( 037)فقد أجريت على عينة من ". جامعة الكويت
ـــة الدراســـة المســـتخدمين لالنترنـــت قـــد %( 07) تعلموهـــا بمفـــردهم ودون مســـاعدة أحـــد، وأن تقريبـــًا مـــن عين
وأشـارت النتـائج إلـى  مـن خـالل األصـدقاء واألقـران من إجمالي العينة قد تعلموا استخدام اإلنترنـت%( 20)

ســاعة، واإلنــاث  3.23اســتخدام اإلنترنــت فــي األيــام العاديــة بالنســبة للــذكور  ارتفــاع متوســط عــدد ســاعات
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بالنســبة  0.03ســاعة للــذكور، و 0.03لعطــل واألجــازات لتصــل إلــى ، بينمــا تجــاوزت ذلــك فــي أيــام ا2.32
 .  لإلناث، مما أوجد سلوكًا سلبيًا على الفرد في مجمل عالقاته االجتماعية

ــــــل نســــــتنتج مــــــن قــــــراءة هــــــذه الدراســــــات ان معظمهــــــا تصــــــب فــــــي اتجــــــاه واحــــــد و هــــــو دراســــــة :  التحلي
تأثيراتــــــه النفســــــية و االجتماعيــــــة  االســــــتخدام و مجاالتــــــه لــــــدى الشــــــباب مــــــن جهــــــة و مــــــن جهــــــة اخــــــرى

التــــــي تظهـــــــر فـــــــي اإلدمــــــان و العزلـــــــة و تقلـــــــيص الـــــــروابط االجتماعيــــــة فـــــــي المجتمـــــــع الواحـــــــد ، اال ان 
قــــراءة هـــــذه الدراســـــات بينـــــت انهــــا تـــــنغمس فـــــي حتميـــــة التــــأثير بكـــــل اوجهـــــه النفســـــي و االجتمـــــاعي دون 

ــــأ ــــي يحــــدث مــــن خاللهــــا هــــذا التحــــول وهــــذا الت ــــات الت ــــي قياســــها أن توضــــح اآللي ثير كمــــا انهــــا ركــــزت ف
 للتفاعل على الشبكة على مؤشر الوقت المستغرق و اهملت المؤشرات االخرى 

  الدراسات االجنبية 

مساهمة في دراسة االستخدامات الظاهرة في الشبكة االجتماعية  ‘ Lionel Barbeفي دراسة ل 
للفايسبوك  أساطير و الواقع حاول الباحث في هذا المقال ان يحلل االستخدامات التي تطرح في موقع 
الفايسبوك بعيدا عن األماكن المشتركة التي غالبا ما توجد في وسائل اإلعالم و االدب الجمهور العريض 

الشبكات االجتماعية على الخط تتناسق مع النظرية التقليدية للشبكات االجتماعية التي  وقاعدة تحليل
األسرة ، األصدقاء الشبكات المهنية و نتصور ان هذه الشبكات ) تعتمد على الروابط وكثافة الحلقات 

ميات لديها خصائص منفردة التي تتطلب الرجوع إلى مفاهيم التي تحمل ايضاحات حول مسارات و دينا
التناسب ألصل ظهور االستخدامات في شبكات االجتماعية على الخط و هذه الدراسة كما يؤكد  

Danah Boyd  ان الدراسات الخاصة بالنظام البنائي للفايسبوك و خصائص الشبكات االجتماعية
ة كانت متعددة في الواليات المتحدة في حين الدراسات الخاصة باالستخدام تعتبر قليلة جدا و الدراس

 موجهة للفايسبوكيين الذين لديهم حساب الكتروني في الفايسبوك و يفهمون لغة االستبيان   
لشبكات االجتماعية على الخط في التحوالت الجارية على تتساءل هذه الدراسة حول الدور الذي ستلعبه ا

ن شبكات التواصل و سنعتمد في نظرتنا على ا مستوى الرابط االجتماعي على المستوى العام والخاص
 االجتماعي على الخط غيرت العالقات بين األفراد و مازالت تغيرها 

و التي قصدت االنترناتيين الذين  2001و قد توصلت الدراسة التي أجريت في السداسي األول من سنة -
 52مستخدم و قد بينت النتائج أن  443يستخدمون الفايسبوك الذين هم مسجلين حيث قدرت العينة ب 

فقط  2,5يستخدمونه في المكتب و % 11و % 33صرحوا بأنهم يستخدمون الفايسبوك في المنزل و  %
يستخدمون الفايسبوك في الوسط المدرسي و الجامعي وهذه االستخدامات في المكاتب شكلت قلق رؤساء 

 من % 31المؤسسات كما بينت الدراسة ان الفايسبوك هو احد شبكات العالقات الخاصة فنسبة 
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فقط من المستخدمين اعتبرته  % 3المستخدمين أقرت ان الفايسبوك هو شخصي أكثر منه مهني و نسبة 
هو شبكة للعالقات المهنية مما يدل على ان الفايسبوك هو شبكة مختلطة لديه قدرة على امتصاص 

با في من المستخدمين صرحوا انهم يملكون حسا %  95الوظائف المتنوعة كما ان الدراسة بينت ان 
 الفايسبوك بهويتهم الحقيقية  

فهو يتعدى كونه شبكة ( مهني اجتماعي ) كما الفايسبوك يحاول ان يكون البوابة المتعددة الوظائف 
بسيطة ، كما اثبتت دراستنا لالستخدام  الفايسبوك يتجاوز نجاحه كونه شبكة اجتماعية عل  الخط الى 

التفتح و القدرة على التطور السريع و العميق واثبات موجع الى جيل جديد ترتكز على استراتيجية اقصى 
 عن طريق  مسارات  و تجارب االستخدام فالفايسبوك يقترب نحو نقطة النظام الحر 

 التحليل 

اجتماعية مهنية أكثر من محتوى االستخدام  ةفئكل هذه الدراسة ركزت على طبيعة االستخدام حسب 
حيث استنتجت ان االستخدام يختلف من فئة اجتماعية مهنية إلى أخرى بحيث أن هذا االستخدام مرتبط 

فالطلبة يستخدمون الفايسبوك في عقد عالقات عاطفية بينما إلى حد كبير بتطلعات و أهداف كل فئة 
 لمهنية يستخدمه رؤساء المؤسسات في التطبيقات ا
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ـــــت  VanDen et al, 2008دراســـــة فـــــان دن وآخـــــرون -  حـــــول االتصـــــال علىاالنترن

البــــــاحثون العالقــــــة بــــــين االســــــتخدام المكثــــــف لالنترنــــــت اســــــتخدام االنترنــــــت والعوامــــــل النفســــــية ، اختبــــــر 
ــــة لمــــدة  ــــت دراســــة طولي ــــدى المــــراهقين، وأجري ــــاب والوحــــدة النفســــية ل ــــت  6والشــــعور باالكتئ شــــهور، تكون

مـــن اإلنـــاث يتـــراوح أعمـــارهم  345مـــن الـــذكور و  311( طالبـــًا مـــنهم  ) 663( عينـــة البحـــث مـــن 
ـــــــائج االرتبـــــــاط ا 15 – 12مـــــــن  ـــــــف ســـــــنة، وأظهـــــــرت النت ـــــــين اســـــــتخدام العينـــــــة المكث ـــــــدال اإليجـــــــابي ب ل

، كمـــا وجـــد  Chat والدردشـــة IM لالنترنـــت خـــالل شـــهور الدراســـة واســـتخدامهم للرســـائل العاجلـــة
 .ارتباط دال بين كثافة االستخدام والشعور باالكتئاب والوحدة النفسية لدى أفراد العينة
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 ( ) Valkenburg & Peter, 2008 دراســـــــة فـــــــالكنبرج وبيتـــــــر-
ــــــة مــــــن  ــــــى عين ــــــت هــــــذه الدراســــــة عل ــــــذات أجري ــــــت ومفهــــــوم ال ــــــى االنترن حــــــول التفاعــــــل االجتمــــــاعي عل

ــــــة مــــــن  ــــــة العمري ــــــديين فــــــي المرحل ــــــان أن المــــــراهقين  15 – 10المــــــراهقين الهولن ــــــرض الباحث ســــــنة، وافت
الـــــــذين يعـــــــانون مـــــــن الشـــــــعور بالوحـــــــدة والقلـــــــق االجتمـــــــاعي غالبـــــــًا مـــــــا يســـــــتخدمون االنترنـــــــت الثبـــــــات 

جـــــة أكثـــــر مـــــن غيـــــرهم، وطـــــرح الباحثـــــان ســـــؤااًل بحثيـــــًا تمثـــــل فـــــي إلـــــى أي مـــــدى يمكـــــن أن هـــــويتهم بدر 
ـــــاث  ـــــذكور واإلن ـــــين ال ـــــروق ب ـــــاك ف ـــــائج أهمهـــــا أن » يكـــــون هن وأســـــفرت الدراســـــة عـــــن مجموعـــــة مـــــن النت

الشــــــعور بالوحــــــدة والقلــــــق مــــــن التفاعــــــل االجتمــــــاعي لــــــدى أفــــــراد العينــــــة كــــــان مؤشــــــرًا إاّل علــــــى إفصــــــاح 
ـــــــى فـــــــي المـــــــراهقين عـــــــن ذات ـــــــاث أعل ـــــــت مـــــــع األشـــــــخاص اآلخـــــــرين، واتضـــــــح أن اإلن ـــــــى االنترن هـــــــم عل

ــــــروق بــــــين  ــــــم يتضــــــح ف ــــــذكور، ول ــــــق مــــــن التفاعــــــل االجتمــــــاعي عــــــن ال مســــــتوى الشــــــعور بالوحــــــدة والقل
 .الذكور واإلناث في إ ثبات هويتهم لآلخرين من خالل االنترنت

 :( ) Hein et al, 2007 دراســـــــــة هـــــــــين وآخـــــــــرون-
ر العالقــــــة بــــــين اســــــتخدام األطفــــــال للوســــــائل التكنولوجيــــــة الحديثــــــة والعوامـــــــل اســــــتهدفت الدراســــــة تفســــــي

دراك األطفــــــال لقبــــــولهم االجتمــــــاعي  النفســــــية واالجتماعيــــــة، مــــــع األخــــــذ فــــــي االعتبــــــار مفهــــــوم الــــــذات وا 
دراكهـــــــم لتفـــــــوقهم المدرســـــــي وعالقـــــــة هـــــــذا االســـــــتخدام أيضـــــــًا بالرقابـــــــة الوالديـــــــة  مـــــــن جانـــــــب زمالئهـــــــم وا 

مــــــن أطفــــــال المــــــدارس  )مفــــــردة 125( عيــــــة، طبقــــــت الدراســــــة علــــــى عينــــــة مــــــنوالمهــــــارة االجتما
ــــــة العمريــــــة مــــــن  ــــــاط  12 – 10النــــــرويجيين فــــــي المرحل ــــــائج إلــــــى عــــــدم وجــــــود ارتب ســــــنة، وأشــــــارت النت

ــــــل، أن  ــــــدى الطف ــــــالقبول االجتمــــــاعي ل ــــــت ومعــــــدل الشــــــعور ب ــــــين معــــــدل اســــــتخدام االنترن إيجــــــابي دال ب
ــــــــــــــــــــــــــــــذك  .ور واألقــــــــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــــــــراً اســــــــــــــــــــــــــــــتخدام االنترنــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــان أكثــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــين ال

 

 
نجد ان معظم هذه الدراسات ترى بان هناك عالقة بين الذات و استخدام االنترنت والشعور : تحليل 

بالوحدة و هو الدافع لالتجاه إلى االنترنت الثبات الذات و البحث عن الهوية التي لم يجدها المراهق في 
 أسرته

 الدراسات الجزائرية 
دراسة كانون جمال حول االنترنت مجا للتفاعل و تشكل الهوية مذكرة ماجستير في علم اجتماع االتصال 

 في المنظمات تحت اشراف الدكتور بن عيسى محمد المهدي 
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إشكالية هذه الدراسة تتناول التفاعل في مجال االنترنت كمجال اجتماعي و ما أنتجه على مستوى هوية 
 :خالل التساؤالت التالية الفرد المستخدم من 

هل أن تفاعل مستخدمي االنترنت في هذا المجال ذو المضامين االجتماعية و الثقافية الخاصة و النوعية 
 يرقى إلى مستوى مجال اجتماعي يساهم في تشكل و اعادة تشكل الهوية لدى مستخدمي االنترنت ؟

 حطم الهوية لديهم ؟ام انه مجال اجتماعي تفاعلي استهالكي منتج الغتراب و ت
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت االنترنت مجاال لتعزيز الهوية الفردية و الجماعية ام أنها مجال 
استهالكي منتجة لالغتراب و تحطم الهوية و هل هذا المجال من خالل مضمون الخصوصية االجتماعية 

امل مع هذه المجاالت أم انه مجال للتشتت و الثقافية يشكل مجال انتماء جديد يساهم في القدرة على التع

األول تعدد مجاالت االنتماء يؤدي إلى تشتت في : انطلقت الدراسة من فرضيتين  تتمثل في محورين و 
 .الهوية كلما كان مناقض لخصوصية المجال االجتماعي األصلي 

 الثانية تعدد مجاالت االنتماء يؤدي إلى القدرة على التفاعل مع هذه المجاالت 
 هل من حيث صعوبة و التعارف المباشر وجها لوجهكيفية استخدام هذا المجال من خالل مؤشرات 

اما نحن في دراستنا نريد فهم اوال فنبحث عن النموذج الثقافي الذي يحكم هذه التفاعالت في المجال 
بتحديد المجال  أواللي االفتراضي الفايسبوك لكننا للتعرف على مضمون النموذج الثقافي قمنا التفاع

 األفراد الذين يتفاعل معهم هذا األخيرالعينة الذي هو الفايسبوك و تحديد  أفرادالتفاعلي الذي يتفاعل فيه 
 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع االتصال في  مجال للتفاعل و تشكل الهويةكانون جمال االنترنت -(1)

 2011-2010المنظمات تحت اشراف الدكتور بن عيسى محمد المهدي 
 

 اهم النظريات المفسرة 
 نظرية التفاعل الرمزي  

تندرج دراستنا ضمن سسيولوجيا الشبكات االجتماعية التي ال تتناول في مقارباتها الخصائص الشخصية 
من حيث نوعهم و سنهم و مهنتهم بل تتناول دراسة العالقات التوافقية التي تظهر لوصفها  لألفراد

 والتعرف على تكونها و تحوالتها و تحليل تأثيرها على سلوكات االفراد و أفعالهم
فهدف سسيولوجيا الشبكات االجتماعية هو الرجوع إلى السلوكات الفردية و تعقد منظومة العالقات 

التي تاخذ معنى محدد ، اذن هي مجموع الوحدات االجتماعية و العالقات التي تربطها االجتماعية 
الوحدات االجتماعية فيما بينها و يمكن ان تكون هذه الوحدات االجتماعية افراد ، جماعات ، منظمات 
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ددة كالجمعيات و العالقة بين العناصر تحدد أشكال التفاعالت االجتماعية التي يمكنها ان تكون متع
...(.1 ) 

و بما ان موضوعنا يندرج ضمن هذه االشكالية فهو يعالج ظاهرة التفاعالت الفردية والجماعية في 
   .المجاالت االجتماعية عموما و المجاالت االجتماعية االفتراضية خصوصا 

ت من فان منظور التفاعل الرمزي من المقاربات التي تناولت موضوع التفاعالت بين االفراد والجماعا
لفهم الوحدات الكبرى و تحليل   (MICRO)خالل الفرد كوحدة للتحليل أي من مستوى الوحدات الصغرى 

 .االنساق االجتماعية 
فأفعاُل األفراد تصبح ثابتًة لتشكل بنية . بمعنى أنها تبدُأ باألفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق االجتماعي

من حيث توقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث المعاني من األدوار ويمكن النظر إلى هذه األدوار 
والفعل  وهنا يصبح التركيز إما على ُبنى األدوار واألنساق االجتماعية أو على سلوك الدور. والرموز

  االجتماعي
، إال أنها  Parsonsومع أنها تسرى الُبنى االجتماعية ضمنًا، باعتبارها بنًى لألدوار بنفس طريقة بارسونز 

 ُتشغل نفسها بالتحليل على مستوى األنساق، بقدر اهتمامها بالتفاعل ال
الرمزي المتشكِّل عبر اللغة، والمعاني والصورى الذهنيةى، استنادًا إلى حقيقٍة مهمٍة، هي أن على الفرد أن 

 :  ويبدأ جورج ميد بتحليل عمليةى االتصال، وتصنيفها إلى صنفين يستوعب أدوارس اآلخرين

 
Pierre Mercklé  Sociologie des réseaux sociaux ; Editions de découverte,2004 

http://pierremerckle.fr/2011/01/reseaux-sociaux-contre-classes-sociales/ 

 

فبالنسبة لالتصال الرمزي فإنه يؤّكد بوضوٍح على استخدام . االتصاُل الّرمزي واالتصال غير الرمزي-
قفى المختلفة األفكار والمفاهيم وبذلك تكون اللغُة ذاتس أهميٍة بالنسبة لعملية االتصال بين الناس في الموا

وعليه فإن النظام االجتماعي هو نتاُج األفعال التي يصنُعها أفراد المجتمع، وُيشير ذلك إلى أن المعنى 
نما هو موضوٌع خاضع للتفاوض والتداولى بين األفراد يتفق بلومر مع جورج ميد و . ليس مفروضًا عليهم، وا 

لبشري وأن تلك السمةس الخاصةس تنطوي على ترجمةى في أن التفاعل الرمزيَّ هو السمُة المميزُة للتفاعل ا
زس فرضياتىه في النقاطى التالية. رموزى وأحداثى األفراد وأفعالهم المتبادلة  :وقد أوجس

 .إن البشرس يتصرفون حيالس األشياءى على أساسى ما تعنيهى تلك األشياُء بالنسبة إليهم• 
 .سانيهذه المعاني هي نتاٌج للتفاعل االجتماعي اإلن• 

http://www.editionsladecouverte.fr/
http://pierremerckle.fr/2011/01/reseaux-sociaux-contre-classes-sociales/
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هذه المعاني تحوَُّر وتعّدل، ويتم تداوُلها عبر عملياتى تأويٍل يستخدُمها كلُّ فرٍد في تعامله مع اإلشاراتى • 
ُه لتطوير مدخلى التفاعلية الرمزية لتحليلى .التي يواجُهها هس اهتمامس  من جهته جوفمان قد وجَّ

ما هو إال االنطباع  -النمطس المعياريَّ واألخالقيَّ وخاصًة  –األنساق االجتماعية، مؤكدًا على أن التفاعلس 
كما أن المعلوماتى تسهم في تعريف الموقف وتوضيحى  الذهنيُّ اإلرادي الذي يتم في نطاق المواجهة

   .توقعات الدسور
و يتفق بلومر مع جورج ميد في أن التفاعل الرمزيَّ هو السمُة المميزُة للتفاعل البشري وأن تلك وأن تلك 

زس فرضياتىه في النقاطى . لسمةس الخاصةس تنطوي على ترجمةى رموزى وأحداثى األفراد وأفعالهم المتبادلةا وقد أوجس
 :التالية

 .إن البشرس يتصرفون حيالس األشياءى على أساسى ما تعنيهى تلك األشياُء بالنسبة إليهم• 
 .هذه المعاني هي نتاٌج للتفاعل االجتماعي اإلنساني• 

عاني تحوَُّر وتعّدل، ويتم تداوُلها عبر عملياتى تأويٍل يستخدُمها كلُّ فرٍد في تعامله مع اإلشاراتى هذه الم• 
هس اهتمامسُه لتطوير مدخلى التفاعلية الرمزية لتحليلى األنساق .التي يواجُهها من جهته جوفمان قد وجَّ

ما هو إال االنطباع الذهنيُّ  -األخالقيَّ وخاصًة النمطس المعياريَّ و  –االجتماعية، مؤكدًا على أن التفاعلس 
كما أن المعلوماتى تسهم في تعريف الموقف وتوضيحى توقعات  اإلرادي الذي يتم في نطاق المواجهة

 (1).الدسور

 

 

  نقد الفكر االجتماعي المعاصر دراسة تحليلية  معن خليل عمر-(1)
 201ص  1912دار االفاق الجديدة ، بيروت ،     

 : يدانيا م
 : المحاور التالية  قسمت الدراسة الميدانية الى

 : المحـــــور األول : أوال 
فئات و خصائص المبحوثين و فيه تم تحديد الخصائص الديمغرافية للعينة من حيث الجنس دراسة  -1

المجال االجتماعي االفتراضي الذي يتفاعل فيه مدة تسجيله السن و المهنة و المستوى التعليمي 
وك ، عدد مرات الدخول إلى الحساب االلكتروني ، األفراد الذين يتفاعل معهم و ما إذا كانت بالفايسب

 .تجمعهم صداقة قديمة ام ال 
 أسس اختيار المتفاعلين من طرف أفراد العينة -
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 :  يالمحور الثانـــ-
من حيث طبيعتها من خالل  المجاالت االجتماعية التي يتفاعل فيها افراد العينة و تصنيفها تحديد-1

 مواصفات األفراد الذين يتفاعل معهم افراد العينة ) التعرض إلى خصائصها حسب كل مجال اجتماعي 
 اقارب ، جماعة الرفاق ، زمالء الدراسة ، مجموعات العمل ، اساتذة ، اصدقاء جدد فايسبوكيين الخ 

 ن ، من ابناء المنطقة ، من خارجها هل التفاعل داخلي من الوطن ، تفاعل خارجي من خارج الوط
تحديد مضمون كل مجال اجتماعي تفاعلي من حيث المواضيع التي يناقشها مع االخر و كيف -2

 .يناقشها 
عربية أجنبية  )طبيعة اللغة التي يستخدمها افراد العينة في التفاعل مع اآلخر الرسال مضمون التفاعل -3

 ( .مزدوجة ، عامية ، لغة الفايس 
شدة تفاعل طويلة ، متوسطة  )دراسة شدة التفاعل في كل مجال اجتماعي من حيث المدى الزمني -4

 .ضعيفة الخ 
 دراسة مجال التفاعل ما إذا كان يشكل اهتمام مشترك لدى المتفاعلين في المجال -5
 دراسة مدى وجود تقارب ام اختالف في المجال االجتماعي التفاعلي من حيث وجهات النظر  -6

 دراسة تأثير المجال االجتماعي التفاعلي على تصورات و أفعال أفراد العينة : لمحور الثالث ا: ثالثا
 معرفة أماكن قضاء الوقت قبل التعرف على الفايسبوك من طرف أفراد العينة -1
 تأثير التفاعل في المجال االجتماعي على طرق التفكير و تصرفات أفراد العينة -2
 القدرة على التحكم في الوقت في المجال التفاعلي االجتماعي  القدرة او عدم-3
 اثر الخروج من صفحة الفايس -4
 مدى وصول المجال االجتماعي االفتراضي الى المجال االجتماعي الحقيقي -5

 وصول المجال االجتماعي االفتراضي إلى المجال االجتماعي الحقيقي:رابعا 
أوال قمنا بمعاينة الميدان من خالل البحث االستطالعي الذي سمح لنا بتحديد عض المؤشرات : عمليا 

 الخاصة بالدراسة أجريت بإحدى مناطق ورقلة و بحي النصر الجديد 
 :البحث االستطالعي 

عينة  ستطالعي علىالا البحث النهائي عمدنا الى المعاينة من خاللقبل االنطالق في البحث الميداني 
فوجدنا ان التفاعل في المجال االفتراضي يشتمل على عدة  رصغيرة بمقهى االنترنت تابع لحي النص

مجاالت اجتماعية يصعب حصرها اي ان معظم المبحوثين يتواجدون في مجاالت تفاعلية متعددة و في 
اته في غرف الدردشة زمن و مكان واحد بالتالي فهذا التغير في نفس المجال التفاعلي لالفراد و عدم ثب

صعب علينا مهمة التحكم في سيرورة التفاعل باعتباره متحركو ال يخضع لمعايير  الخاصة بالفايسبوك
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ال بد من التعمق فيها أكثر قصد تحديد كل مجال  سئلة االستبيانمن ثم اكتشفنا ان هناك بعض ا محددة
تفاعل في المجال االفتراضي و كيفية لبار أن ابتصنيفاته المختلفة والنموذج  الثقافي الذي يحكمه على اعت

وسعنا في شبكة المالحظة بالمشاركة  داخل المجال نفسه التعاطي معه يختلف من فرد إلى آخر و 
سمحت لنا ومعرفة نشاط األفراد في غرف الدردشة بالدخول إلى الفايسبوك لتكوين شبكة من المالحظات 

كيفية االنتقال من مجال تفاعلي الى و بالتعرف على طبيعة هذا المجال و ما يخفيه من قيم و معايير 
هذا االنتقال من مجال إلى آخر فرض و مجال تفاعلي آخر و في ظرف قصير جدا نظرا لكثرة المتفاعلين 

 رات التي تتحكم في هذا االنتقالالتعمق في بعضها لتحديد المؤشو علينا إعادة النظر في أسئلة االستبيان 
كطبيعة العالقات التي تحكم المجال من خالل تفاعالت األفراد ومجال هذه التفاعالت من خالل السيرورة 

 التي تحكم مضمونه أي الخصوصية االجتماعية والثقافية 
 لمختلفة و قد اعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي لوصف الظاهرة اوال ثم تحليلها الى عناصرها ا

هذه بإحدى مقاهي االنترنت بالمدينة الجديدة حي النصر بورقلة أجريت هذه الدراسة : العينة المكانية
أن الدراسة الميدانية هي مرآة  انترناتي وفايسبوكي 41على عينة بلغ عددها استمارة االستبيانووزعت 

 تحركات أفراده  و الواقع المطروح بيومياته وسيرورته المعقدة 
ان اختيار منهج الدراسة ال يكون بطريقة عشوائية بل إن طبيعة الموضوع هي التي :  المنهج المستخدم-

تملي على الباحث منهج محدد يسمح بوصف الظاهرة من جميع أبعادها و تحليلها تحليال علميا يتجاوب 
 مع طبيعة اإلشكال المطروح و لذلك اخترنا المنهج الوصفي 

المناهج مالئمة لتفسير و تحليل الظواهر االجتماعية عن طريق وصف  أكثرنه يعرف النهج الوصفي بأ
. xxxixمحددة و اكتشاف حقائق مختلفة أهدافبغرض الوصول الى , الظاهرة و تحليلها بشكل منظم   

 
1

 , 2004,  الجزائر, دار هومة للطباعة و النشر , حسلن الجياللي منهجية العلوم االجتماعية , بلقاسم سالطنية  
.165ص  

 
 :  التقنيات المستخدمة-

 األفراد إلىتوجه  األسئلةنموذج يضم مجموعة من  بأنهويعرف االستبيان استخدمنا تقنية االستبيان 
 xlو يتم ملؤها مباشرة , بغرض الحصول على معلومات حول مشكلة او موقف 

 :و قد تم تقسيمها الى ثالث محاور رئيسية 
  العينة خصائصلدراسة خصص : المحور االول 
 خصص لدراسة خصائص االفراد المتفاعلين مع افراد العينة :  نيالمحور الثا
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 اعل من حيث تصنيفاتها و مضمونها خصصناه لدراسة مجاالت التف:  لثالمحور الثا
 تأثيرها على تصورات و افعال أفراد العينة :  المحو الرابع 

 

نظرا لصعوبة ضبط ظاهرة التفاعل االفتراضي لعدم ثباتها في مجال واحد عمدنا :  المالحظة بالمشاركة-
إلى استخدام المالحظة بالمشاركة لتكوين شبكة من المالحظات تسمح لنا بتحديد بعض سمات هذا 
 المجال التفاعلي الذي يتميز بالتعقيد و عدم الوضوح و قد اعتمدنا في الدراسة الميدانية على مؤشر الزمن

 من حيث شدة التفاعل في المجال االفتراضي و مؤشر التفاعل من حيث مضمونه و خصوصيته
 
 
 
 
 
 
 
2
الجزائر ,  1ط, للطباعة و النشر   دار هومة, تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية , رشيد زرواتي  

123ص ,  2002   
 
 
 

 خصائص العينة 
 يوضح توزيع العينة حسب الجنس (1)جدول رقم 

 النسبــــــــــــــــة ــــــرارـــالتك الجنــس  
 90,24 39 رذكـــــ 
 9,55 04 ـىنثــــا 
 100 41 وعالمجمـــ 
 

من مجموع  90,24يوضح الجدول ان معظم أفراد العينة هم من الجنس الذكوري و يتجلى ذلك بنسبة 
 فقط من الجنس األنثوي التي ظهرت في العينة المدروسة  9,55العينة في مقابل ذلك نجد نسبة 
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 يوضح توزيع العينة حسب السن (2)جدول رقم 
 

 النسبــــــــــــــــة ـــرارـــــــالتك فئات السن  
  16-15 1 2,43 
 21-2. 14 34.14 
 24-3. 06 14.63 
 3.-3. .4 9.55 
 39.02 14 بدون جواب 

 100 61 المجموع
 

  %  9.55 و ال تتجاوز نسبة .3-.3من خالل الجدول نالحظ ان أكبر فئة عمرية تتراوح بين 
و هي اقل الفئات العمرية ألفراد العينة في حين نجد ان الفئة العمرية التي تميز أفراد العينة هي التي ما 

و تميز غالبية افراد العينة بينما نجد الفئة العمرية التي ما بين  % 34.14 و تمثل نسبة 25-21بين 
سنة في آخر درجة تميز أفراد  11-14و تأتي الفئة العمرية ما بين  % 14.63 تمثل نسبة .24-3

العينة بنسبة ضئيلة جدا و هذه الفئة من طلبة التعليم المتوسط و الثانوي التي صادفناها في الدراسة 
 الميدانية 

 
 

 يوضح توزيع العينة حسب المستوى التعليمي (3)جدول رقم 
 ـــةالنسبــ ـــرارالتكــــــــ المستوى التعليمي

 .. .. ابتدائـــي 
 12,17 .. متوســــط 
 9.,19 9. ـويـــثان 
 93,.9 27 جامعــي 

 ..1 61 المجمــوع
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يتضح ان معظم افراد العينة من مستخدمي الفايسبوك لديهم مستوى جامعي و تقدر من خالل الجدول 
و هي اكبر نسبة تظهر و يعود ذلك الى ان افراد العينة معظمهم طلبة  % 93,.9نسبة هذا االتجاه ب 

و تتكون  % 9.,19اضافة الى الفئة التي لديها مستوى ثانوي وهم طلبة الثانوية و تبلغ نسبتهم جامعيين 
و هي اقل نسبة من حيث  % 12,19العينة ايضا من الفئة التي تحمل مستوى متوسط حيث تبلغ نسبتها 

 د العينة مستوى افرا
 يوضح توزيع العينة حسب الحالة العائلية( 4)جدول رقم 

 

 ــــةالنسبـــــــ ــرارالتكــــــــــ الحالة العائلية
 51,04 32 ــزبـأع 
 19,51 01 زوجـمت 
 00 00 مطلــق 

 2,43 01 دون جواب
 100 41 المجمـــــوع

 
و هي  % 51,04يتضح من خالل الجدول ان معظم افراد العينة هم عزاب حيث يمثل هذا االتجاه نسبة 

تمثل  فئة المتزوجين كما سجلنا  % 19,51اكبر نسبة تظهر في هذا االتجاه بمقابل ذلك نجد ان نسبة 
من مجموع العينة امتنعت عن االجابة يفسر لنا هذا التحليل ان معظم الذين يتفاعلون  % 2,43نسبة  

 في الفايسبوك هم من فئة العزاب 
 
 

 يوضح توزيع العينة حسب المهنة( 5)جدول رقم 
 ـةالنسبــــــ ـرارالتكـــــــــ ـةالمهنـــــــــــ
 43,11 19 ـــلعامـــــ

 45,52 21 بـــــــــطال 
 9,09 04 الـــــــــبط

 100 44 وعــــالمجم
 أخذ باالعتبار تعدد االجابات 
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حسب ما يوضحه الجدول يتضح ان مستخدمي الفايسبوك أغلبيتهم من فئة الطلبة و العمال حيث تبلغ 
و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه لتأتي في المقام  % 45,52نسبة المستخدمين من فئة الطلبة نسبة 

مما يدل على ان  % 43,11الثاني من حيث استخدام موقع الفايسبوك فئة العمال الذين تبلغ نسبتهم 
 مستخدمي الفايسبوك هم طلبة و في نفس الوقت يشتغلون 

و هي اقل نسبة في  % 9,09كما يدل التحليل بان فئة البطالين هي األخرى تستخدم الفايسبوك بنسبة 
 استخدام هذا الموقع 

 المجال العمراني االفتراضي خصوصية مؤشرات 
 يوضح المواقع التي يرتادها المستخدمين  (4)جدول رقم 

 ـــةــــالنسب ــــرارـــــــالتك مواقع التواصل
 50,61 41 الفايسبوك

 5,40 6 التويتــــر 
 24,69 20 اليوتــــوب
 11,11 9 الدردشةمواقع 

 6,15 05 السكايب
 100 11 المجموع

 

 أخذ باالعتبار تعدد االجابات  

الذي  % 50,61بنسبة سبوك يالفا أفراد العينةأن أكثر المواقع استخداما من طرف الدراسة الميدانية  بينت
هو عبارة عن شبكة يمكن الدخول إليها مجانا فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلي الشبكات التي تنظمها 
المدينة أو جهات العمل أو المدرسة أو اإلقليم و ذلك من اجل االتصال باآلخرين و التفاعل معهم ،كذلك 

يهم و أيضا تحديث ملفاتهم يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم و إرسال الرسائل إل
 (1)الشخصية و تعريف األصدقاء بأنفسهم 
مشاركة االهتمامات مين من التواصل ببعضهم و المستخدالتي تمكن من بين مواقع التواصل االجتماعي 

لكون هذا الموقع ، فضاء مخصص للتعارف و عقد عالقات الصداقة بين الشباب بين األفراد الفعاليات و 
مواقع  Sheridan كما تضع التكنولوجيةالجماعات بحث عن أصدقاء الدراسة الع كما يمكن الموق

 (2) التواصل االجتماعي أحد سمات اإلعالم الجديد
يسمح هذا الموقع للمستخدمين باالنضمام إلى عدة شبكات فرعية من نفس الموقع تصب في فئة معينة 

تساعدك على اكتشاف المزيد من األشخاص الذين مثل منطقة جغرافية معينة و غيرها من األماكن التي 
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يتواجدون في نفس فئة الشبكة ، كما يوفر الفايس للمستخدمين تحميل كم هائل من الصور إلى المواقع 
مقارنة بالمواقع األخرى التي تقدم خدمات استضافة الصور و تحميل األلبومات و الصور من أجهزتهم 

 تي تتيح للمستخدمين إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم و ما يقومون بهإلى الموقع كما يتسم سمة الحالة ال
إذن هذه السمة التفاعلية هي التي جعلت أفراد العينة يشاركون بعضهم من أعمال في الوقت الحالي 

ه هذ % 90,24التسجيل فيه سنتين فما فوق أي بنسبة و البعض بااللتحاق بصفحات الفايسبوك 
 ت األفراد يسجلون فيه منذ سنتين فما فوق الخصوصية هي التي جعل

كما أن أفراد العينة يعاشرون موقع الفايسبوك منذ سنة فما فوق أي منذ مدة تقدر بالسنوات فان دخولهم 
إلى حسابهم االلكتروني بالموقع يزداد بمعدل كل يوم في األسبوع مما يفسر لنا أن هناك عالقة وطيدة بين 

 الفايسبوك و المستخدم  
إضافة إلى هذا الموقع نجد التواصل يتم عن طريق موقع اليوتوب من طرف افراد العينة بنسبة ال تقل 

  24,69أهمية عن األولى أي 
كما نجد اتجاه االستخدام في مواقع اخرى ويأتي موقع اليوتوب في الدرجة الثانية حيث تبلغ نسبة هذا 

يديوهات من طرف المستفيدين  لتأتي بعد ذلك وهذا الموقع الذي يسمح بوضع الف % 24,69االتجاه 

نسبة االستخدام المتمثل في مواقع الدردشة االخرى التي ال تقل اهمية و التي تسمح للشباب بتفريغ 

  % 11,11شحنتهم العاطفية حيث الذي تبلغ نسبة استخدامها 
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 

http://computing dictionary.the freedictionary.com/new+media, consulté le 
02/01/2014  à 10 :00 h 

 
 يوضح مدة التسجيل في الفايسبوك  (9)جدول رقم 

 ــةالنسبـــ ــرارالتكـــــــ مدة التسجيل 
 5,31 03 منذ شهر الى ستة اشهر

 90,24 35 منذ سنة فما فوق 
 2,43 01 دون جواب
 100 41 المجموع 

  أخذ باالعتبار تعدد االجابات 
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تدل قراءة الجدول على أن معظم مستخدمي الفايسبوك من الطلبة و العمال مسجلين في الفايسبوك منذ 
بمقابل ذلك نجد ان نسبة الذين سجلوا في الفايسبوك  % 26,.7سنة فأكثر حيث يبلغ هذا االتجاه نسبة 
 و هي نسبة قليلة مقارنة باألولى  % 9,31منذ شهر إلى شهرين فقط يقدرون بنسبة 

يدل هذا التحليل على طول مدة معاشرة هذا الموقع من طرف افراد العينة من جهة و من جهة اخرى 
لمواقع االخرى و اذا كانت معاشرة هذا الموقع تمتد من تظهر القوة التي يتمتع بها هذا الموقع مقارنة با

 سنة فما فوق فكم عدد مرات الدخول إليه ؟
 يوضح عدد مرات الدخول إلى الحساب االلكتروني في الفايسبوك (1)جدول رقم 

 ــةالنسب ــرارالتكـــــ عدد الدخول الى الحساب  
 2,43 01 مرة الى مرتين في اليوم

 56,09 23 األسبوعكل يوم في 
 29,26 12 مرة إلى مرتين في األسبوع 

 5,31 03 مرة الى مرتين في الشهر 
 4,15 02 ــواب دون جـــ
 99,96 41 ـــوعالمجمـ
 أخذ باالعتبار تعدد االجابات 

كل يوم في " من خالل قراءتنا للجدول يتضح ان عدد مرات الدخول إلى الفايسبوك تتمثل في االتجاه 
ليأتي بعد ذلك اتجاه الذين يدخلون إلى و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه  % 7.,4.بنسبة " األسبوع 

بمقابل  % 27,24و تقدر نسبتهم ب " مرة إلى مرتين في األسبوع "حسابهم االلكتروني في الفايسبوك 
و نسجل في نفس  % 9,31ذلك نجد الذين يدخلون إلى حسابهم مرة إلى مرتين في الشهر يقدرون بنسبة 

مقارنة  قل نسبة%و هي ا % 2,63الموقع و تقدر ب  السياق نسبة الذين يدخلون إلى حسابهم بهذا
  باالتجاهات األخرى

هذا التحليل يدعم لنا ما سبقه فإذا كان أفراد العينة يعاشرون موقع الفايسبوك منذ سنة فما فوق اي منذ 
مدة تقدر بالسنوات فان دخولهم إلى حسابهم االلكتروني بالموقع يزداد بمعدل كل يوم في األسبوع مما 

من الذين يتفاعلون في الفايسبوك كانت فسر لنا ان هناك عالقة وطيدة بين الفايسبوك و المستخدم ، ي
العمل كما نجد البقية من أفراد العينة تعرفوا على الطرف اآلخر  وأما في الدراسة اتجمعهم صداقة قديمة 

 . و هي اقل نسبة مثلها هذا االتجاه % 25,55عن طريق األصدقاء وذلك بنسبة 
وهذا التحليل يدعم ما سبقه الذي أشار إلى أن اغلب أفراد العينة يتفاعلون فايسبوكيين مع جماعة رفاقهم 

  مما يفسر لنا أن الفايسبوك أصبح مجاال يجمع األصدقاء القدماء والجدد 
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 يوضح كيفية التعرف على األصدقاء في الفايسبوك  (7.)جدول رقم 
 النسبـــة ـرارالتك االجابات 

 34,14 23 تجمعكما صداقة قديمة بهم
 25,55 15 تعرفت عليه عن طريق األصدقاء 

 39,39 26 عن طريق الفايسبوك
 100 66 المجموع 

 

من خالل الجدول يتضح أن معظم أفراد العينة تعرفوا على الطرف اآلخر عن طريق الفايسبوك و ذلك 
مما يدل على أن الفايسبوك أصبح مجاال  و هي اكبر نسبة سجلت في هذا المجال % 37,37بنسبة 

من الذين يتفاعلون في  % 34,14اجتماعيا لعقد الصداقة من كل الجهات في سياق آخر نجد أن نسبة 
العمل كما نجد البقية من أفراد العينة تعرفوا  وأما في الدراسة االفايسبوك كانت تجمعهم صداقة قديمة 

  و هي اقل نسبة مثلها هذا االتجاه % 25,55ذلك بنسبة على الطرف اآلخر عن طريق األصدقاء و 
وهذا التحليل يدعم ما سبقه الذي أشار إلى ان اغلب أفراد العينة يتفاعلون فايسبوكيين مع جماعة رفاقهم 

 مما يفسر لنا أن الفايسبوك أصبح مجاال يجمع األصدقاء القدماء و الجدد 
  النموذج الثقافي لمجال العمراني االفتراضي

 يبين األسس التي يخضع لها اختيار االصدقاء   (.1)جدول رقم 
 ــةالنسبــــ رارالتكـ اإلجابات 

 24.35 19 المستوى التعليمي 
 15,94 14 الجنس  
 1,95 5 الســــــــن 

 5,69 6 المهنة التي يشغلها
 3,14 3 المنطقة 

 2,56 2 المركز االجتماعي
 34,61 25 على أساس أفكاره 

 100 51 المجموع
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قراءة الجدول توضح أن أفراد العينة يختارون األصدقاء الذين يتفاعلون معهم على أساس أفكارهم و ذلك 
شريك  عن يبحثونأن أفراد العينة  كيمثلها هذا االتجاه و يفسر لنا ذل و هي اكبر نسبة % 36,41بنسبة 

كما انجد صنف آخر و في نفس السياق يختارون الصديق في  يتقاسم معهم نفس األفكار و الطموحات
و يعود ذلك ربما الى كون أفراد العينة  % .26.3الفايسبوك على أساس مستواه التعليمي و ذلك بنسبة 

  معظمهم من الطلبة و بالتالي يهمهم المستوى التعليمي للصديق الذي يتفاعلون معه
ختارون أصدقاء الفايسبوك على أساس جنسهم و يظهر ذلك و هناك صنف آخر من المتفاعلين الذين ي

  عن هويته في الجنس اآلخر  و يعود ذلك إلى هذا الصنف يبحث % 19,76بنسبة 
و هناك صنف آخر من أفراد العينة الذين يختارون أصدقائهم على أساس السن و تمثل نسبة هذا االتجاه 

و هي نسب قليلة مقارنة  % 5,69بنسبة   و على أساس المهنة التي يشغلها الصديق %  1,95
  باالتجاهات األولى

 

 يوضح مجاالت التواصل   (11)جدول رقم 
 النسبـــــة رارالتك اإلجابات  

 16,51 24 اق ــة الرفـــــجماع
 12,51 11 ةزمالء من أيام الدراس
 16,01 23 ـــة األقارب من العائلــــ

 15,41 25 أصدقاء من الفايسبوك
 5,69 11 ـرانمن الجيـــــــــ

 2,09 3 ــدةمن قبيـلة واحــــ
 2,09 3 من عرش واحـــد

 10,41 15 أساتــــــذة  
 14,61 21 ةـــــــمجموعات العمل و زمالء المهن

 100 143 المجموع
 أخذ باالعتبار تعدد االجابات 

يالحظ من خالل الجدول ان معظم أفراد العينة يتواصلون مع جماعة رفاقهم و أصدقاء الفايسبوك الذين 
يمثالن هذين االتجاهين و  % 15,41تعرفوا عليهم و تبلغ نسبة الذين يتواصلون مع أصدقاء الفايسبوك 

واصلون مع كما أنهم يت % 16,51في نفس الوقت يتواصلون مع جماعة الرفاق بنسبة  اكبر نسبة
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في  % 14,61 بنسبة مجموعات العملو يتواصل أفراد العينة مع  % 16,01األقارب من العائلة بنسبة 
  % 10,41 يتواصل أفراد العينة مع أساتذة و تقدر نسبة هذا االتجاه ب سياق آخر

من خالل ما سبق نستنتج ان افراد العينة لديهم  اصدقاء فايسبوكيين يتواصلون معهم و في نفس الوقت 
 يتواصلون مع جماعة رفاقهم و هذه الفئتين هي التي تشكل مجالهم االجتماعي الذي يتفاعلون فيه  

 

 يوضح عدد ساعات التفاعل في المجال (13)جدول رقم 
 ــةالنسبــ التكــرار االجابات 

 36,51 15 اقـــل من ساعـــــة 
 53,65 22 ساعــــــة إلى ساعتين  

 9,55 04 ساعتين فما فـــــــوق
 100 41 المجمـــــــــــوع

 
تتضح لنا من خالل الجدول شدة تفاعل أفراد العينة داخل المجال االجتماعي االفتراضي و التي تتراوح 

في " ساعة إلى ساعتين " بين اقل من ساعة و ساعة إلى ساعتين فما فوق حيث تبلغ شدة االتجاه األول 
في التفاعل بمقابل ذلك  و هي اكبر مدة زمنية يقضيها أفراد العينة % 53,65استخدام الفايسبوك بنسبة 

 يقضيها أفراد العينة في التفاعل " اقل من ساعة " تمثل االتجاه  % 36,51نجد نسبة 
يفسر لنا هذا التحليل ان عملية استخدام الفايسبوك مشتركة مكانيا فإذا كان في المنزل يستخدم الفايسبوك 

ركة في الزمان و المكان يفسر لنا هذا ان و إذا كان خارج المنزل يستخدمه في المقاهي إذن فالعملية مشت
 أفراد العينة حتى و هم متواجدين في المنزل لكنهم تواجدهم مشترك بين الواقعي و االفتراضي 
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 في كل مجالشدة التفاعل  يوضح  (16)جدول رقم 
المجال              

  شـــدة التفاعل       
 أصدقاء الفايسبوك

            
 جماعة الرفاق    

          
 ــالء الدراســـــةزمــــــــ 

         
 ــــــــذةأساتـــــــ   

           
 األقارب من العائلة

        
 مجموعات العمل  
 

 %     رارــــــــلتكا %      رارـــــالتك %      رارــــــالتك %      ــرارالتكـــــ %       رارـــالتك %     رارــــالتك

   36,36                          1 35,03        10   41,66         10 42,10           1 35,5           9 30,56                 1 اقل من ساعة 

من ساعة إلى  
 ساعتين 

13       50 12               50 1 42,10 10         41,66 15        55,55 13     59,09 

 

 ساعتين فما فوق
5                  19,23 3               12,5       3 15,51 4           16,66 2           5,40 1        4,54 

 ..1 22 ..1 29 ..1 26 ..1 17 ..1 26 ..1 24 المجمـــــــــــوع

 

 اخذ بعين االعتبار تعدد االجابات

  الطويلةمجال التفاعل ذو الشدة 
هو مجال أصدقاء " ساعتين فما فوق " بمجموعات التواصل نالحظ ان المجال الذي يتميز بشدة تفاعل طويلة أي يتضح من خالل الجدول الذي يعالج عالقة الحجم الساعي 

و هي اكبر نسبة سجلت في هذا المجال و التي تتفاعل كما رأينا في التحليل السابق في المجال العاطفي و الموسيقى  % 17,23الفايسبوك حيث تقدر نسبة التفاعل  فيه بنسبة 
اربة إلى حد ما حيث تبلغ األولى نسبة لدين ، أما المجال الثاني الذي تكون فيه شدة التواصل فيه  طويلة  فهو مجال األساتذة و زمالء الدراسة بحيث ان نسب التواصل فيها متقوا

 آخر مجال الذي ال يلقى شدة تواصل طويلة  في هذا التحليل و هو  % 12,5اما مجال جماعة الرفاق فتبلغ شدة التواصل فيه نسبة  % 15,51ويبلغ الثاني نسبة  % 16,66
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 مجال التفاعل ذو الشدة المتوسطة في التفاعل 
 % 7.,7.مجموعات العمل و زمالء المهنة العائلة  حيث تمثل نسبة هذا االتجاه فهو " من ساعة الى ساعتين " اما بالنسبة للمجال االجتماعي الذي تحكمه شدة تفاعل متوسطة 

 "ل فاعالتشدة نالحظ ان  المقام الثانيفي مجال اجتماعي تحكمه عالقات العمل  في أقوى و هي اكبر نسبة مثلها التفاعل في هذا المجال مما يفسر لنا شدة التفاعل هنا تكون 
اما زمالء الدراسة واألساتذة فان نسب التفاعل من ساعة الى ساعتين  % ..,..كون مع األقارب من العائلة و يمثل هذا االتجاه نسبة تمن طرف افراد العينة " ساعة الى ساعتين 

مما يدل  % 41,66في حين يتفاعل بنفس الحجم الساعي مع األساتذة بنسبة  % 42,10متقاربة حيث ان افراد العينة يتواصلون من ساعة الى ساعتين مع زمالء الدراسة بنسبة 
 في وقت واحد كونهم طلبة و في نفس الوقت هم من العمال  على ان أفراد العينة يتواصلون مع المجالين

ي واحد إضافة إلى األقارب و العائلة نستنتج من هذا التحليل ان اتجاه التواصل من ساعة إلى ساعتين يميل أكثر نحو زمالء العمل و المهنة و يعود ذلك الشتراكهم في مجال مهن
 .ة الذي يأتي في الدرجة الثانية ثم زمالء الدراس

 

 في التفاعل  الضعيفةمجال التفاعل ذو الشدة 
أما المجال الثاني  % 42,10اقل من ساعة فيتمثل في زمالء الدراسة و األساتذة حيث تمثل نسبة االتجاه األول  بنسبة " اما بالنسبة للمجال االجتماعي الضعيف الشدة في المدى  

و  % 3.,39ثم يأتي مجال األقارب من العائلة وجماعة الرفاق بنسب متقاربة حيث تبلغ نسبة المجال األول  % 41,66الذي تكون فيه شدة التواصل ضعيفة فهو يمثل نسبة 
  % 30,56 بنسبة و يظهر مجال أصدقاء الفايسبوك في األخير  % 35,5الثاني نسبة 

 .االفتراضي مع أصدقاء الفايسبوك الجدد ثم زمالء الدراسة و األساتذة ثم جماعة الرفاق نستنتج ان شدة التفاعل تكون طويلة جدا من حيث التفاعل في المجال االجتماعي 
 اما بالنسبة للمجال االجتماعي الذي تكون فيه شدة التواصل متوسطة في المقام األول نجد مجموعات العمل ثم األقارب ثم زمالء الدراسة

 فايسبوك   اما شدة التفاعل في المدى الضعيف فتظهر اوال مع زمالء الدراسة و االساتذة ثم االقارب و جماعة الرفاق و مجموعات العمل ثم اصدقاء ال

 يوضح عالقة شدة التفاعل بطبيعة المجال التفاعلي  (.1)رقم جدول 



 

 
500 

 المجال              
 شـــدة 

         لعلتفاا

 منطقتي من الوطن من  
             

 اصدقاء من الوطن  خارج منطقتي
          

 عرب اصدقاء خارج الوطن
        

 أجانباصدقاء خارج الوطن        
           

 النسب         رار    ــــــالتك النسب     رار  ــالتك   النسب رارــــــالتك النسب   رارــــــــــالتك

 66,66                 5 65,.3                 11 96,.6            11 9..31                 4 اقل من ساعة 

من ساعة إلى  
 ساعتين 

12               43,1. 11             6.,96 14              .1,41 .1.41 5                 66,66 

 11.11 11,11              2 .12.7 .12,7              6 1.,15              . 24,.                 1 ساعتين فما فوق

                ..1 15 ..1                           31 ..1       29 ..1                     17 المجموع

 

و هي اكبر نسبة سجلها هذا 11,51%يتضح من خالل الجدول ان شدة التواصل تكون طويلة أي ساعتين فما فوق مع أصدقاء من الوطن و من خارج منطقتي وتظهر بنسبة 

من هم من خارج منطقتهم  ثم تأتي نسبة االتجاه و يعود ذلك إلى ان افراد العينة يتفادون التفاعل مع ابناء منطقتهم خوفا من معرفة أسرارهم و يفضلون التواصل لمدة طويلة مع 

و تتقارب نسبة هذا االتجاه مع مجال التواصل الطويل من خارج الوطن األجانب حيث تبلغ  % 12,90التواصل الطويلة مع مجال األصدقاء من خارج الوطن عرب و تمثل نسبته 
و هي اقل نسبة سجلت % 24,. بنسبة لتأتي في األخير نسب التواصل الطويلة مع ابناء المنطقة من نفس الوطن % 11,11نسبته 
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 يبين المدة التي بدا فيها التفاعل  (14)جدول رقم 
 النسبـــة التكـرار االجابات 

 53,91 34 منذ وقت طويل  
 19,56 09 مؤخرا فقط  

 6,52 03 دون جواب
 100 46 المجموع

 اخذ باالعتبار تعدد االجابات 
يظهر من خالل الجدول أن التفاعل في المجال االفتراضي الفايسبوك بدا منذ وقت طويل من طرف افراد 

و هي أعلى نسبة مثلها هذا االتجاه مقارنة بالذين بداوا التفاعل فيه  % 53,91العينة و يظهر ذلك بنسبة 
يدل هذا التحليل على ان شدة معاشرة الفايسبوك و في حدود العينة  % 19,56مؤخرا فقط اي بنسبة 

 المدروسة يتميز بشدة تواصل طويلة جدا 
دا منذ وقت طويل من طرف يظهر من خالل الجدول أن التفاعل في المجال االفتراضة في الفايسبوك ب

و هي أعلى نسبة مثلها هذا االتجاه مقارنة بالذين بداوا التفاعل  % 53,91افراد العينة و يظهر ذلك بنسبة 
يدل هذا التحليل على ان شدة معاشرة الفايسبوك و في حدود العينة  % 19,56فيه مؤخرا فقط اي بنسبة 

 المدروسة يتميز بشدة تواصل طويلة جدا 
 يبين اللغة التي يتفاعل بها افراد العينة (19)رقم جدول 

 النسبــــــة التكــرار االجابات 
 35,15 29 عربيـــــة 
 15,31 12 عاميـــــة  

 21,20 22 أجنبيـــــة
 19.23 15 لغة خاصة بالفايسبوك

 100 51 المجموع
 اخذ باالعتبار تعدد االجابات 

في  % 35,15من خالل الجدول يالحظ ان غالبية افراد العينة يتفاعلون باللغة العربية و ذلك بنسبة 
المستوى األول و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه ، حيث يفسر لنا هذا االتجاه ان افراد العينة يتفاعلون 

لعينة باللغة األجنبية بنسبة أكثر مع اصدقاء فايسبوكيين عرب بينما يتفاعل الصنف الثاني من افراد ا
و هي نسبة ال تقل أهمية عن االولى بحيث تفسر لنا هذه النسبة بانه يوجد مجال اجتماعي  % 21,20
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خارجي يتفاعل فيه افراد العينة مع فايسبوكيين أجانب ، في سياق اخر نجد صنف اخر يتفاعل مع 
في  % 19.23حيث يمثل هذا االتجاه نسبة  األصدقاء بلغة الفايسبوك و هي لغة يفهمها الفايسبوكيين 

  % 15,31االخير تأتي العامية كوسيلة للتعبير بين الفايسبوكيين و تمثل نسبة 
نستنتج من هذا التحليل ان المجال التفاعلي االفتراضي لديه لغة هي لغة الفايس التي يفهمها المتفاعلون 

 لعربية و االجنبية في هذا المجال االفتراضي على غرار اللغات االخرى ا
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 اللغة التي يتفاعل بها افراد العينة يوضح  (15)جدول رقم    
        مجموعات التفاعل       
   

 لــــــــالتفاع لغــــــة
    

 أصدقاء الفايسبوك 
            

 اق  ــــــــــجماعة الرف  
          

  الدراســـــةـــالء زمـــــــ 
         

 األقارب من العائلة          األساتذة   
        

 مجموعات العمل  
 

 %     رارــــــــلتكا %      رارـــــالتك %      رارــــــالتك %      ــرارالتكـــــ %       رارـــالتك %     رارــــالتك

 50   19 40.90 11 52.55 19 51.15 14 25.25 9 25.02 10 اللغة العربية
 31.55 12 15.90 5 30.55 11 35.03 10 21.21 9 21.62 1  اللغة االجنبية

 5.26 2 34.09 15 13.11 5 3.50 1 11.11 6 10,11 4 العامية
 5.19 3 6.11 3 2.55 1 3.50 1 6.06 2 1,10 3 لغة مزدوجة

 5.26 2 2.25 1 - - 3.50 1 25.25 9 32.43 12 لغة الفايسبوك
 

    33   100 39  المجموع
33         

  100    25 100 36 100   44         100 35 100 
 

ينة خاصة مع اللغة التي يتفاعل بها أفراد العينة هي اللغة العربية التي تحتل الصدارة في التفاعل و تظهر في كل المجاالت و يتفاعل بها أفراد العيظهر من خالل الجدول ان 
لكونها اللغة التي يدرس بها الطلبة  % 51.15 وزمالء الدراسة بنسبة متقاربة جدا أي % 52.55األساتذة بنسبة   

و هي نسبة ال يستهان بها كما يتفاعل هؤالء  % 3..39باللغة العربية مع زمالء الدراسة و األساتذة فان افراد العينة يتفاعلون معهم كذلك باللغة األجنبية بنسبة  اضافة إلى التفاعل
  النها ليست لغة الدراسة و هي نسب ضئيلة جدا  % 3.50مع زمالء الدراسة بالعامية و لغة الفايسبوك و اللغة المزدوجة بنسب متساوية اي 

وذلك بحكم انهم ينتمون  و تمثل اكبر النسب في هذا المجال التفاعلي % 34.09بالعامية بنسبة و  % 40.90اما بالنسبة لألقارب فيتفاعل معهم أفراد العينة باللغة العربية بنسبة 
و هي اقل نسبة مثلها هذا االتجاه  % 15.90 يتفاعلون معهم باللغة األجنبية بنسبةالى نفس المجال االجتماعي اي القرابة فهم يتفاعلون  بنفس اللغة ، كما   
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 األجنبيةالعينة مع مجموعات العمل باللغة  أفرادهي اكبر نسبة تظهر في هذا االتجاه كما يتفاعل  و 50لعربية بنسبة العينة باللغة ا أفرادبالنسبة لمجموعات العمل يتفاعل معهم 
  % 31.55بنسبة 

وهي اكبر نسبة  % 32.63الجدد فيتفاعل معهم افراد العينة بلغة الفايسبوك و هي اللغة التي تغلب على التفاعل في هذا المجال و تظهر بنسبة  صدقاء الفايسبوكالاما بالنسبة 
معاني يفهمها الفايسبوكيون ، كما يتفاعل مع هؤالء باللغة العربية على  و هي اللغة التي يستخدمها الفايسبوكيين بكثرة من خالل الرموز التي تدل مثلها هذا االتجاه في التفاعل

كما يتفاعل  % 25.25العربية ولغة الفايسبوك بنفس النسب اي بالنسبة لجماعة الرفاق فان افراد العينة يتفاعلون معهم  باللغة  % 10,11و بالعامية بنسبة  % 25.02بنسبة 
بالعامية و يرجع استخدام العامية مع جماعة الرفاق لكونهم يتعارفون او من نفس المنطقة من  % 11.11 و بنسبة % 21.21هؤالء مع جماعة الرفاق باللغة األجنبية بنسبة 

 الوطن
التفاعل التي تغلب على المجال التفاعلي االفتراضي لكونها اللغة التي يدرس بها زمالء نستنتج من خالل الجدول ان اللغة التي يتفاعل بعا افراد العينة هي اللغة العربية و هي لغة 

ثم تاتي اللغة االجنبية و  كما راينا في التحاليل السابقة % 1.41.الدراسة من جهة و من جهة اخرى لكون شدة التفاعل تكون اكبر مع أصدقاء عرب من خارج الوطن بنسبة 
  العينة يتفاعلون مع فايسبوكيين من خارج الوطن أجانب على غرار تفاعلهم مع فايسبوكيين عرب  يرجع ذلك الى ان افراد 

في سياق اخر نستنتج ان المجال االجتماعي االفتراضي لديه لغة خاصة يتفاعل بها-
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 يبين الموضوع اذا كان مختار  (17)جدول رقم 
 ــةالنسبــ ــرارالتك االجابات 

 20.93 9 موضوع النقاش مختار مسبقا 
 54.41 32 يكون بمحض الصدفة  

 4,65 2 دون جواب
 100 43 المجموع

 اخذ باالعتبار تعدد االجابات 

معظم أفراد العينة كما يظهر من الجدول ال يختارون موضوع النقاش مسبقا بل يكون بالصدفة وتقدر نسبة هذا 
مما يفسر ان التفاعل االفتراضي بين الفايسبوكيين غير مبرمج بمواضيع محددة بل يخضع  % 54.41االتجاه ب

للصدفة و حسب المتفاعل بمقابل ذلك نجد صنف اخر يختار موضوع النقاش مسبقا مع من يتفاعل و ذلك بنسبة 
  % 4,65في حين امتنع عن االجابة نسبة  % 20.93

 افراد العينة فيهفاعل مؤشر خصوصية المجال االجتماعي الذي يت
 يبين خصائص الطرف الذي يتفاعل معه   (.2)جدول رقم 
 ــــةالنسبــــ ــــرارالتك االجابات 

 16,43 24 من نفس المستوى التعليمي
 15,06 22 من نفس جيلي  
 15,55 23 من جنسي 

 15,12 25 من الجنس االخر 
 13,01 19 من سني

 10,95 16 يؤمن بنفس االفكار والمبادئ
 1,90 13 ال يؤمن بنفس االفكار والمبادئ

 0,61 1 ال تدري
 2,05 3 دون جواب
 100 146 المجموع
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و في نفس الوقت مع نفس  % 15,12يتضح من خالل الجدول ان افراد العينة يتفاعلون مع الجنس االخر بنسبة 
كما انهم يتفاعلون مع اصدقاء من نفس جيلهم بنسب متقاربة مع الجنس اي  % 15,55جنسهم بنسب متقاربة اي 

يدل ،  % 10,95و يؤمن بنفس االفكار بنسبة  % 16,43و من نفس مستواهم التعليمي اي بنسبة  % 15,06
تحليل يعرفون مع من يتفاعلون حتى وهم في المجال االفتراضي كما يدلنا هذا الهذا التحليل على ان افراد العينة 

كذلك على خصائص المجال االجتماعي الذي يتفاعل فيه افراد العينة و اقوى خاصية يمتاز بها مجال التفاعل هو 
انه من الجنس االخر و هذا ما يبرر في التحليل السابق وجود تفاعل في المجال العاطفي بين الجنسين كما ان 

 ا صداقة قديمة من قبل افراد العينة تعرف خصائص المتفاعلين معها النها تجمعه
 يبين خصائص الطرف من حيث وجهات النظر  (21)جدول رقم 
 ةالنسبـــــــ ــرارالتك االجابات 

 25,10 24 يوجد تقارب في وجهات نظرنا 
 10,55 10 نتقاسم نفس الرأي

 23,65 22 يوجد اختالف في وجهات نظرنا 
 1,60 1 ال يؤمن بنفس القيم التي اؤمن بها 

 1,05 1 كانت و جهة النظر مختلفة أقاطع النقاش اذا 
 11,12 11 أغير األشخاص 
 10,55 10 استمر في النقاش

 5,52 5 دون جواب
 100 93 المجموع

 
يتضح من الجدول ان معظم وجهات النظر بن افراد العينة و االصدقاء الذين يتفاعلون معهم متقاربة حث تقدر 

 % 10,55و هي اكبر نسبة تظهر و يظهر ذلك في تقاسم نفس الرأي بنسبة  % 25,10نسبة هذا االتجاه نسبة 
اما الصنف الثاني من افراد العينة فالحظ ان هناك اختالف في وجهات نظره مع المتفاعلين معه و يظهر ذلك 

ذه و في ه % 1,60ويظهر ذلك بنسبة ال يؤمن بنفس القيم التي اؤمن بها بحيث ان المتفاعل  % 23,65بنسبة 
اما البعض األخر فينوي االستمرار  % 11,12الحالة ينوي افراد العينة تغيير األشخاص الذين يتفاعل معهم بنسبة 

  % 10,55في النقاش معهم بنسبة 
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نستنتج من خالل هذا التحليل انه من خصائص المتفاعلين في المجال االفتراضي انهم يشتركون في وجهات النظر 
 بمقابل ذلك يختلف الصنف الثاني من المتفاعلين من حيث وجهات النظر و يتقاسمون نفس الرأي 

 يوضح االشتراك في االهتمامات   (22)جدول رقم 
 ـةالنسبــــ ـرارالتكـــــــ االجابات

 51,59 21 يشكل نفس اهتماماتي 
 23.05 09 ال يشكل نفس اهتماماتي  

 5.12 02 دون جواب 
 100 39 المجموع

 
نالحظ من خالل قراءة الجدول ان معظم افراد العينة يشكل موضوع النقاش نفس اهتماماتهم و تقدر نسبتهم في هذا 

و هي اكبر نسبة سجلت و هذا ما يبرر تقارب وجهات نظرهم كما رأينا في التحليل السابق  % 51,59االتجاه ب 
و تمثل  % 23.05شكل الموضوع اهتماماتهم بنسبة بمقابل ذلك و في اتجاه مغاير نجد ان بعض أفراد العينة ال ي

 اقل نسبة مقارنة باألولى  
 يوضح مكان استخدام الفايسبوك  (23)جدول رقم 
 ةالنسبـــ ـرارالتكــــــ االجابات
 43,55 21 المنزل

 15,62 10 العمل 
 39,06 25 المقهى

 1,56 01 في الهاتف
 ..1 46 المجموع

 

  أخذ باالعتبار تعدد االجابات 

 % .63,9يتضح من خالل الجدول ان معظم أفراد العينة يستخدمون الفايسبوك في منازلهم ويظهر ذلك بنسبة 
يستخدمون الفايسبوك في  من أفراد العينة % 39,06بمقابل ذلك نجد نسبة   هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاهو 

تستخدمه في الهاتف النقال  % 1,56و نسبة ستخدمون الفايسبوك في أماكن العمل ي % 15,62المقاهي و نسبة 
 و هي اقل نسبة سجلت في هذا السياق
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كونهم بعدما كانوا يقضون وقتهم مع  مؤشرات تأثير المجال االجتماعي االفتراضي على تصورات و أفعال األفراد
ه في االنترنت لدرجوا نهم ال يستطيعون التحكم في الوقت أسرتهم بعد العودة من العمل او الدراسة أصبحوا يقضون

الواحد والثالثون  افتراضاتهتحدث األستاذ عزي عبد الرحمن عن نظرا ألهمية الموضوع الذي يتناقشون فيه و هنا 
 1)في تأثيرات االنترنت على الشباب

حيث قدسم لنا بعضا منها في مجال االستخدام السلبي، ويقصد هنا سوء االستخدام بمفهوم المبالغة إلى حد االدمان 
والمواقع االباحية  اإلعالناتأي حجم االستخدام، وكذا نوع االستخدام الذي يتعلق بقيم المجتمع فيما يخص تأثير 

السلبية إلى تأثيرات بنيوية تتعلق بالشكل، وتأثيرات أخرى على  والعالقات الرمزية وغيرها، ولقد قسم تلك التأثيرات
مستوى المضمون، ولعلس ما يتعلق بالعالم االفتراضي والذات والهوية الثقافية جملها في التأثيرات التي تخص 

 : المضمون، حيث نذكر منها أهم ما جاء في هذا االطار
من الشباب تؤثر عليهم االنترنت  %61بأن ( 177)اسة الكويتوهذا ما كشفت عنه در : إهدار القيم أو تحييدها -1

 .سلبًا خاصة على مستوى األخالقي والسلوكي
مما ينتج عنه تفكك البنية الثقافية من خالل طرح : إضعاف الحساسية واالستحياء من الممنوعات الثقافية -2

 .المواضيع المقيدة ثقافيا، واالدمان والتكرار وغيرها
 (.الحاجة إلى االشباع:) واقعالهروب من ال -3
 (.الخ...الشعور بالمسؤولية، المشاكل الحياتية، تعديل الواقع أو تغييره: )المنع عن تغييرات الذات -4
  .تقليص المحلي وتوسيع العالمي بسبب العولمة واالبحار في العالم اإلفتراضي -5

ة السهر الى ساعات متاخرة من الليل و اكسبهم كما ان الدراسة اوضحت ان الفايسبوك غير من عادات نومها لدرج
استقاللية و حرية أكثر مما يدل على الميزة التي يتميز بها المجال االفتراضي هو انه يفتح المجال للمتفاعل الخراج 

 شحناته المخفية و التي ال يستطيع إخراجها في الواقع 
 

 يوضح الفضاء الذي كان يقضي فيه الفرد اوقاته قبل التعرف على الفايسبوك (26)جدول رقم 
 ــةالنسب ــرارالتكــ االجابات

 11,94 1 في المسجد
 1,95 6 قاعات الشاي و المقاهي 

 5,95 4 مع الجيران

                                                           
)177(-The Internet and Youth Subculture in Kuwait, Deborah L. Wheeler, University of Washington,  http://www.ascusc.org

USA, consulté le 05/12/2014  à  13 :00h 

http://www.ascusc.org/
http://www.ascusc.org/
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 31,34 21 مع ابناء الحي
 40,29 29 مع االسرة
 1,49 1 دون جواب
 ..1 49 المجموع

 اخد باالعتبار تعدد االجابات 
يالحظ من قراءة الجدول ان معظم افراد العينة كانوا يقضون وقتا طويال مع اسرتهم بعد الخروج من عملهم او 

و هي اكبر نسبة سجلناها كما ان افراد العينة  % 40,29الدراسة قبل التعرف على القايسبوك و يظهر ذلك بنسبة 
 في المقام الثاني  % 31,34ء الحي بنسبة كانوا يقضون أوقاتهم مع أبنا

و منهم من كان يقضي وقته في  % 11,94اما في الصنف الثاني فمنهم من كان يقضي وقته في المسجد بنسبة  
، يفسر لنا هذا  % 5,95و منهم من كان يقضي وقته مع الجيران بنسبة  % 1,95قاعات الشاي و المقاهي بنسبة 

 التحليل طبيعة التحول من مجال اجتماعي الى اخر و التاثير الذي يمارسه على الفرد في افعاله و ممارساته 
 يوضح التفاعل و التحكم في الوقت  (.2)جدول رقم 
 ـةالنسبــــ ـرارالتكـــــــ االجابات

 21,59 15 استطيع التحكم في الوقت
 21.20 22 الوقتال استطيع التحكم في  

 24,35 19 ال استطيع ألهمية الموضوع 
 10,25 1 أتجاوب مع اآلخر بقوة

 1,95 9 في أسلوب تفكيره
 6,41 . قوة االقناع لديه 

 ..1 95 المجموع
 

من خالل قراءة الجدول يتضح بان افراد العينة في تفاعلهم مع اصدقائهم في المجاالت االجتماعية المدروسة ال 
و يعود و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه  % 21.20يستطيعون التحكم في الوقت و تقدر نسبة هذا الصنف ب

و  % 24,35الذي يناقشه مع اآلخر بنسبة  عدم التحكم في الوقت كما يصرح افراد العينة الى أهمية الموضوع
،  % 6,41 و قوة اقناعه بنسبة % 1,95 في اسلوب تفكيره بنسبة % 10,25 ئه بنسبةاالتجاوب بينه و بين أصدق
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اما الصنف الثاني من افراد العينة فهو الذي يستطيع التحكم في الوقت أثناء تفاعله مع األصدقاء و تقدر نسبة هذا 
 و هي اقل نسبة مقارنة باالولى في هذا االتجاه  % 21,59االتجاه ب

د لدرجة انهم ال التأثير التي يمارسها المجال التفاعلي االفتراضي على تصورات األفراقوة  ىينم هذا التحليل عل
يستطيعون التحكم في الوقت المخصص له رغم انهم من فئة الطلبة و العمال كما يدل على ان االستغراق في 

 المجال االفتراضي مرتبط الى حد كبير باختيار افراد العينة لمن يتفاعلون معهم 
 يوضح خصائص الفايسبوك بالنسبة الفراد العينة  (24)جدول رقم 
 ةالنسبـــ ـرارالتكـــــ االجابات

 65,15 25 جعلني أكثر حرية واستقاللية 
 5.31 03 جعلني مقيد 

 15,05 5 غير من عادات نومي  وأكلـــــي 
 9,55 4 دون جواب
 100 41 المجموع

 
 % 65,15اغلب افراد العينة هو مجال جعلني أكثر حرية و استقاللية و ذلك بنسبة يتضح من خالل الجدول ان 

و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه بمقابل ذلك و في اتجاه اخر نجد الصنف الثاني من افراد العينة ترى بان 
و يعود ذلك الى كون هذا الصنف يتفاعل في المجال  % 15,05الفايسبوك غير من عادات نومها و اكلها بنسبة 

 في الوقت و ال تأكل في الوقت االفتراضي إلى ساعات متأخرة من الليل الى درجة انها ال تنام 
و هي اقل نسبة سجلت إال أنها تبقى  % 5.31صنف اخر من افراد العينة تجد بان الفايسبوك جعلها مقيدة بنسبة 

 واردة في هذا التحليل 
نستنتج من الجدول بان الفايسبوك كمجال افتراضي و ان منح حرية و استقاللية أمام األفراد للتعبير عن تطلعاتهم 
فانه من جهة اخرى  قيدهم النه منعهم عن أداء واجباتهم و يدعم هذا التحليل ما سبقه بحيث أن األفراد وصلوا إلى 

 أثير يبرز على مستوى ممارسات األفراد درجة أنهم ال يستطيعون التحكم في الوقت و هذا الت
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 يوضح تأثير التفاعل في الفايسبوك على تصورات األفراد (29)جدول رقم 
 النسبــــــــــــة التكــــــــــــــــــرار االجابات

 55,14 32 وجه تصرفاتي و طرق تفكيري  
صحح لي بعض المفاهيم كانت  

 خاطئة لدي
19 33,92 

 1,51 01 اتخاذ قرارات تخصنيمكنني من 
 5.14 4 دون جواب
 100 4. المجموع

 
قراءة الجدول توضح بان افراد العينة الذين يتفاعلون في الفايسبوك مع األصدقاء يصرحون بان هذا وجه أفكارهم و 

و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه في سياق آخر يصرح صنف  % 55,14تصرفاتهم و يظهر هذا االتجاه بنسبة 
و ظهر ذلك بنسبة " صحح لي مفاهيم كانت خاطئة بالنسبة لي"آخر من أفراد العينة بان التفاعل مع اآلخر 

  % 5.14كما امتنع عن االجابة نسبة  % 33,92
فقد اصبح الموجه ألفعال و أفكار األفراد   يدل هذا التحليل على تأثير الفايسبوك على تصورات األفراد و أفعالهم

 من خالل تصحيحه لمفاهيم كانت خاطئة في تصور أفراد العينة  
 

 يوضح تأثير الخروج  من الفايسبوك على األفراد العينة  (25)جدول رقم 
 النسبــــــــــــة التكــــــــــــــــــرار االجابات

 55,14 9 اشعر باالغتراب  
 33,92 6 في افكاريبالتشتت  

 1,51 15 بالحاجة اليه في كل وقت
 5.14 11 دون جواب
 ..1 63 المجموع
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يظهر من خالل الجدول ان أفراد العينة عندما يخرجون من الفايسبوك و يغلقون الصفحة يشعرون باالغتراب و ذلك 
تشعر بالتشتت في افكارها و  % 33,92و هي اكبر نسبة سجلت في سياق آخر نجد أن نسبة  % 55,14بنسبة 

 وهي نسبة قليلة جدا سجلت  % 1,51اخرى من أفراد العينة تشعر بالحاجة إليه في كل وقت بنسبة 
 

 يوضح مدى وصول المجال االفتراضي الى المجال الحقيقي  (27)جدول رقم 
 النسبــــــــــــة التكــــــــــــــــــرار االجابات

 14,91 15 التقي بأصدقائي   
 9,64 11 لقاء مستمر
 5,01 01 غير مستمر
 5,26 06 لقاء ظرفي

 21,05 24 ال ألتقي بهم 
 25.19 31 ارغب في لقاءهم 

 5,01 01 ال ارغب في لقاءهم 
 3.50 04 بسبب بعد المسافة 

  .. الطرف االخر ال يريد اللقاء
 1.55 2 انا ال اريد لقاءه 

 2.63 03 دون جواب
 .77.7 114 المجموع 

   
يظهر من خالل التحليل ان أفراد العينة ال يلتقون بأصدقائهم االفتراضيين و تقدر نسبتهم في هذا االتجاه ب 

إال أن  % 14,91و هي اكبر نسبة سجلت بمقابل ذلك نجد أفراد آخرين يلتقون بأصدقائهم بنسبة  %  21,05
النسب تتفاوت بين الذين يكون لقاءهم مستمر و الذين يلتقون و لكن لقاءهم غير مستمر حيث تقدر نسبة الذين 

كما أن البعض منهم   % 5,01أما الذين يكون لقاءهم غير مستمر تقدر نسبتهم ب % 9,64يلتقون باستمرار 
 و هي نسبة قليلة جدا  % 5,26يكون لقاءهم ظرفي بنسبة 

و هي  % 25.19نجد صنف آخر من افراد العينة يرغبون في اللقاء بأصدقائهم الفايسبوكيين و تقدر نسسبتهم كما 
و هي نسبة قليلة جدا و يعود سبب عدم  % 5,01اكبر نسبة مقارنة بالذين ال يرغبون في اللقاء و تقدر نسبتهم ب 
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 % 1.55عدم رغبة افراد العينة في اللقاء بنسبة و ل % 3.50الرغبة في اللقاء لبعد المسافة بين الطرفين بنسبة 
خاصة و ان أفراد العينة يتفاعلون مع أصدقاء من داخل الوطن من خارج منطقتهم و أصدقاء من خارج الوطن و 

 . هذا ما رأيناه في التحاليل السابقة 
جال االجتماعي الحقيقي رغم مما يدل ان التفاعل في المجال التفاعلي االفتراضي بقي افتراضيا و لم يصل إلى الم

 أي ليس لديهم سابق معرفة بهم  % 39,39ان معظم أفراد العينة تعرفوا على أصدقائهم من الفايسبوك بنسبة 
 

 يوضح تأثير الخروج  من الفايسبوك على األفراد العينة  (.3)جدول رقم 
 النسبــة التكــرار االجابات

الفايسبوك يمكن ان يكون بديال في 
 التواصل 

14 34.14 

الفايسبوك ال يمكن ان يكون بديال في 
 التواصل 

24 51.53 

 5,31 03 دون جواب
 ..1 41 المجموع

 
يظهر من قراءة الجدول ان معظم افراد العينة ترى ان الفايسبوك ال يمكنه ان يكون بديال في التواصل وتقدر نسبتهم 

و هي اكبر نسبة سجلت بمقابل ذلك نجد ان البعض االخ يرى بان الفايسبوك ال  % 51.53في هذا االتجاه ب 
 % 5,31وع افراد العينة كما سجلنا نسبة فقط من مجم % 34.14يمكنه ان يكون بديال في التواصل بنسبة 

 امتنعت عن اإلجابة 
يدل هذا التحليل على ان أفراد العينة واعون بخطورة التفاعل االفتراضي في الفايسبوك رغم تأثرهم به على مستوى 

جال تصوراتهم و أفعالهم كما راينا في التحاليل السابقة اال أنهم يدركون درجة الخطر الذي يحتوي عليه الم
االفتراضي و قد برروا ذلك بكون الفايسبوك ال يمكن ان يحل محل المجال الحقيقي و لكن ان يكون تمهيدا لعالقات 

 حقيقية 
 
 

 نتائج الدراسة الميدانية 
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 : خصائص العينة -
  % 90,24معظم افراد العينة هم من الجنس الذكري حيث تمثل نسبة 

 9.,19ان العينة مكونة من افراد ذوو مستوى ثانوي تقدر نسبتهم بكما  % 93,.9لديها مستوى جامعي بنسبة 
  % 12,19كما ان أفراد العينة يتكونون من افراد لديهم مستوى متوسط بنسبة  %

كما انهم في نفس الوقت  % 45,52 كما ان أفراد العينة هم من الطلبة حيث تبلغ نسبتهم في هذا التحليل نسبة
 من فئة البطالين و هي نسبة قليلة جدا % 9,09و نسبة  % 43,11عمال بنسبة 

بنسبة سنة فما فوق مدة طويلة اي و قد سجلوا فيه منذ  % 50,61أفراد العينة من مستخدمي الفايسبوك بنسبة -
يزور أفراد العينة موقع الفايسبوك كل يوم  مما يدل على طول مدة معاشرة هذا الموقع من جهة اخرى  % 90,24
عدم قدرتهم على االستغناء و و هي اكبر نسبة تدل على تأثرهم بهذا الموقع  % 56,09وع بنسبة تقدر ب في األسب

 .عنه 
 % 24.35مستواهم التعليمي بنسبة و % 34,61يختارون أصدقاءهم على أساس أفكارهم بنسبة 

و هناك من تعرفوا عليهم عن طريق  % 34,14معظمهم تجمعهم صداقة قديمة مع أصدقاء الفايسبوك بنسبة  -
 % 25,55و الباقي تعرفوا عليهم عن طريق األصدقاء بنسبة  % 39,39الفايسبوك بنسبة 

 53,91التفاعل في المجال االفتراضي الفايسبوك بدا منذ وقت طويل من طرف افراد العينة و يظهر ذلك بنسبة -
يدل هذا  % 19,56و هي أعلى نسبة مثلها هذا االتجاه مقارنة بالذين بداوا التفاعل فيه مؤخرا فقط اي بنسبة  %

 .التحليل على ان شدة معاشرة الفايسبوك و في حدود العينة المدروسة يتميز بشدة تواصل طويلة جدا 
مسبقا بل يكون بالصدفة وتقدر نسبة هذا معظم أفراد العينة كما يظهر من التحليل ال يختارون موضوع النقاش  -

مما يفسر ان التفاعل االفتراضي بين الفايسبوكيين غير مبرمج بمواضيع محددة بل يخضع  % 54.41االتجاه ب
 للصدفة و حسب المتفاعل

 

 المجال االجتماعي التفاعلي الذي يستخدمه أفراد العينة من المتفاعلين هو المجال االفتراضي :  اوال
و قد تم تصنيف المجاالت االجتماعية التفاعلية حسب كل مجال و طبيعته من حيث  % 50,61بوك بنسبة الفايس

 . مع أصدقاء من خارج الوطنام خارجي اي التفاعل يكون ( الوطن داخل تفاعل من ) كونه داخلي 
اما زمالء  مع األساتذة % 15,5واألساتذة حيث تقدر نسبة التفاعل فيه الدراسة  زمالء كما يتفاعل افراد العينة مع

 حسب هذا التحليل أكثر المجاالت التي يشتد فيها التفاعلو هو  % 50,94يقدر بنسبة  معهمالدراسة فان التفاعل 
 و يتفاعل افراد العينة في مجال الدراسة لتبادل األفكار كونهم من شريحة الطلبة 
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 بنسبةو  % 42,10كما انه يتميز بشدة تفاعل متوسطة ففي المدى المتوسط يتفاعل مع زمالء الدراسة بنسبة 
 وهي نسبة معتبرة  مع األساتذة % 41,66

 وزمالء الدراسة بنسبة متقاربة جدا أي % 52.55و يتفاعل أفراد العينة اللغة العربية خاصة مع األساتذة بنسبة 
لكونها اللغة التي يدرس بها الطلبة كما يتفاعل باللغة االجنبية اضافة إلى التفاعل باللغة العربية مع  % 51.15

و هي نسبة ال  % 3..39زمالء الدراسة و األساتذة فان افراد العينة يتفاعلون معهم كذلك باللغة األجنبية بنسبة 
 يستهان بها

 تتفاعل في مجال العملو  % 34,56سبة التفاعل فيه ب مجموعات العمل وتقدر ن  اضافة إلى تفاعلهم مع
  % 20,91وطرح مشاكل مهنية مشتركة بنسبة  % 24,6لالستفادة من الخبرة المهنية لهؤالء بنسبة 

 % 7.,7.حيث تمثل نسبة هذا االتجاه شدة تفاعل طويلة في هذا المدى الزمني  هذا المجال االجتماعي تحكمه-
 .و هي اكبر نسبة مثلها التفاعل في هذا المجال 

و تتفاوت من حيث نسب التفاعل  طويلة مقارنة بالمجاالت األخرىبشدة تفاعل يتميز هذا المجال االجتماعي -
الذين يتفاعلون في مجال االفراد من مجموع  % 59,09حيث نجد ان مجموعات العمل في هذا المدى تقدر بنسبة 

 .في مجال اجتماعي تحكمه عالقات العمل  أقوى مما يفسر لنا شدة التفاعل هنا تكون  العمل
هي اكبر نسبة تظهر في هذا االتجاه  و 50بنسبة مع مجموعات العمل لعربية العينة باللغة ا أفراديتفاعل معهم  -

 % 31.55بنسبة  األجنبيةالعينة مع مجموعات العمل باللغة  أفرادكما يتفاعل 
  % 34,92وتقدر نسبة التفاعل فيه ب العائلة  األقارب من آخر من أفراد العينة يتفاعلصنف -
مضمون التفاعل في هذا المجال هو مواضيع حول الدين حيث يتفاعل أفراد العينة فيه لطرح قضايا ذات اهتمام -

  % 9.52و في مجال السياسة حول األوضاع في العالم بنسبة  % 23,10مشترك بنسبة 
في هذا المدى و الذين يتفاعلون  أفراد العينةمن مجموع  % 55,55تحكمه شدة تفاعل طويلة جدا تقدر بنسبة -

 .هي اكبر نسبة سجلت في هذا االتجاه 
و تمثل اكبر النسب  % 34.09بالعامية بنسبة و  % 40.90بنسبة يتفاعل فيه أفراد العينة غالبا بالعربية بنسبة -

وذلك بحكم أنهم ينتمون إلى نفس المجال االجتماعي اي القرابة فهم يتفاعلون  بنفس اللغة  التفاعليفي هذا المجال 
   و هي اقل نسبة مثلها هذا االتجاه % 15.90 يتفاعلون معهم باللغة األجنبية بنسبةالتي يفهمونها، كما 
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مضمون تفاعلهم يتمثل في  % 29,31أصدقاء فايسبوكيين جدد ، بنسبة  كما نجد أفراد العينة يتفاعلون مع -
كما يتفاعل هؤالء في  % 20,61 لطرح تجاربهم العاطفية و الشخصية بنسبة % 29,31المجال العاطفي بنسبة 

  % 13,59 الموسيقى بنسبة و % 20,21 الثاني في مجال الدين بنسبة المقام
من مجموع الذين يتفاعلون مع أصدقاء الفايسبوك  % 19,23المتوسط بنسبة  و تقدر شدة التفاعل بها في المدى

 .و هي اقل نسبة مقارنة بالمجاالت األخرى التي يشتد فيها التفاعل الجدد 
يتفاعل معهم أفراد العينة بلغة الفايسبوك و هي اللغة التي تغلب على التفاعل في هذا المجال و تظهر بنسبة  -

هي اللغة التي يستخدمها الفايسبوكيين بكثرة من خالل و  نسبة مثلها هذا االتجاه في التفاعلوهي اكبر  % 32.63
و  % 2..29معاني يفهمها الفايسبوكيون ، كما يتفاعل مع هؤالء باللغة العربية بنسبة على  الرموز التي تدل
 . % 51,.1بالعامية بنسبة 

مجال العاطفي بنسبة الفي افراد العينة و يتفاعل فيه  % .29,6جماعة الرفاق بنسبة صنف اخر يتفاعل مع -
كما  لطرح قضايا ذات اهتمام مشترك % 25,49كما يتفاعل جماعة الرفاق في مجال الدين بنسبة  % .29,6

    .  % 11,94يتفاعل هؤالء في مجال السياسة و الموسيقى بنفس النسبة أي 
 .الذين يتفاعلون في هذا المدى  من مجموع ..تحكمه شدة تفاعل طويلة تقدر بنسبة -

كما يتفاعل هؤالء مع  % 25.25العربية ولغة الفايسبوك بنفس النسب أي فان أفراد العينة يتفاعلون معهم  باللغة 
بالعامية و يرجع استخدام العامية مع جماعة  % 11.11 بنسبةو  % 21.21جماعة الرفاق باللغة األجنبية بنسبة 

 .     ن او من نفس المنطقة من الوطنالرفاق لكونهم يتعارفو 
كما أننا نجد أن أفراد العينة يتفاعلون مع أصدقاء من الوطن من أبناء منطقتهم بشدة تفاعل متوسطة بنسبة 

من مجموع الذين يتفاعلون في هذا المجال الداخلي و هي اكبر نسبة سجلت اما بالنسبة للمجال  % .43,1
االجتماعي التفاعلي الخارجي أي الذين يتفاعلون مع أصدقاء من خارج الوطن فتحكمه شدة تفاعل متوسطة و 

اء عرب اما فيما يخص و تخص هذه النسبة أصدق  % 1,41.نسبة معتبرة من األصدقاء تقدر بنسبة تفاعل فيه ت
فالتفاعل الخارجي مع أصدقاء خارجيين عرب  % 66,66فيها أفراد العينة بنسبة األصدقاء األجانب التي يتفاعل 

كما رأينا في التحليل إلى عائق اللغة  كيمثل اكبر نسبة مقارنة بالتفاعل الخارجي مع أجانب و يعود ذلو هو الذي 
                        .يتفاعلون أكثر باللغة العربية السابق ان معظم أفراد العينة 

و هناك إلى جانب ذلك شدة تفاعل ضعيفة تحكم هذا المجال الذي يتفاعل فيه بعض أفراد العينة من زمالء الدراسة 
 و األساتذة بأقل من ساعة بنفس النسب التي هي في المدى المتوسط للتفاعل األولى

 : الذي يتفاعل فيه أفـــــــــراد العينةالمجال االجتماعي خصائص  -
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و في نفس الوقت مع نفس جنسهم بنسب متقاربة أي  % 15,12أفراد العينة يتفاعلون مع الجنس اآلخر بنسبة -
و من نفس  % 15,06كما أنهم يتفاعلون مع أصدقاء من نفس جيلهم بنسب متقاربة مع الجنس اي  % 15,55

يدل هذا التحليل على ان افراد   % 10,95و يؤمن بنفس االفكار بنسبة  % 16,43مستواهم التعليمي اي بنسبة 
يعرفون مع من يتفاعلون حتى وهم في المجال االفتراضي كما يدلنا هذا التحليل كذلك على خصائص المجال العينة 

 . اصية يمتاز بها مجال التفاعل هو انه من الجنس اآلخراالجتماعي الذي يتفاعل فيه أفراد العينة و أقوى خ

معظم وجهات النظر بين أفراد العينة و األصدقاء الذين يتفاعلون معهم متقاربة حيث تقدر نسبة هذا االتجاه  -
في المواضيع التي  % 10,55و هي اكبر نسبة تظهر و يظهر ذلك في تقاسم نفس الرأي بنسبة  % 25,10نسبة 

 .يناقشونها 
اما الصنف الثاني من أفراد العينة فالحظ ان هناك اختالف في وجهات نظره مع المتفاعلين معه و يظهر ذلك 

و في هذه  % 1,60ويظهر ذلك بنسبة ال يؤمن بنفس القيم التي اؤمن بها بحيث أن المتفاعل  % 23,65بنسبة 
اما البعض األخر فينوي االستمرار  % 11,12شخاص الذين يتفاعل معهم بنسبة الحالة ينوي أفراد العينة تغيير األ

 % 10,55في النقاش معهم بنسبة 
 51,59معظم افراد العينة يشكل موضوع النقاش نفس اهتماماتهم مع اصدقائهم و تقدر نسبتهم في هذا االتجاه ب -
 و هي اكبر نسبة سجلت  %
و تمثل اقل نسبة مقارنة  % 23.05موضوع النقاش نفس اهتماماتهم بنسبة صنف آخر من أفراد العينة ال يشكل -

باألولى  و ربما هذا ما يبرر اختالف وجهات النظر و بالتالي تغيير األشخاص الذين يدردش معهم كما أثبتت 
 التحاليل السابقة 

الدراسة قبل التعرف على  معظم افراد العينة كانوا يقضون وقتا طويال مع أسرتهم بعد الخروج من عملهم او -
و هي اكبر نسبة سجلناها كما ان أفراد العينة كانوا يقضون أوقاتهم مع  % 40,29الفايسبوك و يظهر ذلك بنسبة 

 في المقام الثاني  % 31,34أبناء الحي بنسبة 
و منهم من كان يقضي وقته في  % 11,94اما في الصنف الثاني فمنهم من كان يقضي وقته في المسجد بنسبة  

يفسر لنا هذا   % 5,95و منهم من كان يقضي وقته مع الجيران بنسبة  % 1,95قاعات الشاي و المقاهي بنسبة 
 التحليل طبيعة التحول من مجال اجتماعي إلى آخر و التأثير الذي يمارسه على الفرد في أفعاله و ممارساته 

 

 رادفتراضي على تصورات و أفعال األفالا تأثير المجال االجتماعي التفاعلي
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التي يتفاعل فيها أفراد العينة و من خالل التفاعل مع الطرف الثاني عملت  هذه المجاالت االجتماعية التفاعلية-
صححت لهم بعض المفاهيم كانت خاطئة لديهم  كما % 55,14على توجيه تصرفاتهم و طرق تفكيرهم بنسبة 

 في هذا السياق و هي اكبر نسبة سجلت  % 33,92بنسبة 
مما يدل على انها أصبحت المؤطر لتصورات األفراد و الموجه ألفكارهم بحيث أنها صححت بعض المفاهيم كانت 
خاطئة بالنسبة ألفراد العينة مما يدل على ان افراد العينة في هذا الصنف مندمجين في االفتراضي لدرجة انه أصبح 

 و يغترب عن المجال الواقعي هو الموجه ألفكارهم 
المجال االجتماعي التفاعلي الفايسبوك يتميز بكونه جعل المتفاعلين من أفراد العينة أكثر حرية واستقاللية بنسبة -

و هي اكبر نسبة بمقابل ذلك صنف آخر من افراد العينة صرحت بان هذا المجال االفتراضي قيدها  % 65,15
ويتفاعل في الواقعي ( ذات)بين بأنه يتفاعل و يندمج في المجال االفتراضي بوعي عن أداء مهامها و هذا الصنف ي

 في نفس الوقت 
و يعود ذلك الى كون  % 15,05غير من عادات نومها و أكلها بنسبة  الصنف الثاني من أفراد العينة الفايسبوك-

رجة انها ال تنام مما يدل على درجة هذا الصنف يتفاعل في المجال االفتراضي إلى ساعات متأخرة من الليل إلى د
االندماج في هذا المجال و هذا الصنف يظهر مندمج بغير وعي في المجال االفتراضي الى درجة انه يسهر الى 

 ساعات متأخرة من الليل كما يغترب عن الواقعي 
لتأثير الذي يمارسه مما يدل على ا % 5.31صنف اخر من افراد العينة تجد بان الفايسبوك جعلها مقيدة بنسبة -

 هذا المجال التفاعلي على ممارسات األفراد من حيث عادات نومهم و أكلهم إلى درجة أنهم 
و و هي اكبر نسبة مثلها هذا االتجاه  % 21.20ال يستطيعوا التحكم في الوقت بنسبة تقدر نسبة هذا الصنف ب-

 % 24,35يعود عدم التحكم في الوقت كما يصرح أفـــــراد العينة إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه مع اآلخر بنسبة 
 % 6,41 و قوة اقناعه بنسبة % 1,95 في أسلوب تفكيره بنسبة % 10,25 ئه بنسبةاو التجاوب بينه و بين أصدق

يجمع أفراد العينة باصدقاهم ل االجتماعي االفتراضي ع ذو أهمية بالغة في المجاو يدل ذلك على ان هناك موض، 
رغم ان الموضوع كما رأينا في التحاليل السابقة غير مختار مسبقا بل يكون بمحض الصدفة و هؤالء يندمجون في 

 االفتراضي و يغتربون عن المجال الحقيقي 
و  % 55,14الغتراب وذلك بنسبة ان أفراد العينة عندما يخرجون من الفايسبوك و يغلقون الصفحة يشعرون با-

تشعر بالتشتت في أفكارها و صنف آخر من أفراد  % 33,92هي اكبر نسبة سجلت في سياق آخر نجد أن نسبة 
و هي نسبة قليلة جدا سجلت ، اذن بين التحليل أن أفراد  % 1,51العينة تشعر بالحاجة إليه في كل وقت بنسبة 
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العينة يندمجون في المجال االفتراضي و يغتربون عن المجال الحقيقي كما انها في احيان اخرى تبقى مشتتة بين 
 .المجالين االفتراضي و الحقيقي 

ى قيدتها و منعتها من تأدية واجباتها و إذا كانت هذه المجاالت التفاعلية قد منحت حرية لألفراد فإنها من جهة اخر 
الدرجة أنها لم تعد تتحكم في الوقت الذي تقضيه في التفاعل كما أنها مارست سلطة على ممارساتها و تصوراتها 

 بحيث أنها أصبحت الموجه لطرق تفكيرها و تصرفاتها فأصبح افراد العينة موضوعا لهذا المجال التفاعلي 
 تفاعلي الى المجال االجتماعي الحقيقي وصول المجال االفتراضي ال

وهي اكبر  % 21,05معظم أفراد العينة ال يلتقون بأصدقائهم االفتراضيين و تقدر نسبتهم في هذا االتجاه ب -
 نسبة سجلت 

إال أن النسب تتفاوت بين الذين يكون لقاءهم  % 14,91صنف اخر من أفراد العينة يلتقون بأصدقائهم بنسبة 
أما الذين يكون  % 9,64ن يلتقون و لكن لقاءهم غير مستمر حيث تقدر نسبة الذين يلتقون باستمرار مستمر و الذي

و هي  % 5,26كما أن البعض منهم يكون لقاءهم ظرفي بنسبة   % 5,01لقاءهم غير مستمر تقدر نسبتهم ب
 .نسبة قليلة جدا 

 25.19اء بأصدقائهم الفايسبوكيين و تقدر نسبتهم كما نجد صنف آخر من أفراد العينة الذين لديهم الرغبة في اللق
 .وهي اكبر نسبة  %
و هي نسبة قليلة جدا و يعود سبب عدم الرغبة في  % 5,01صنف الثاني يرغب في اللقاء و تقدر نسبتهم ب -

و ان  خاصة % 1.55و لعدم رغبة افراد العينة في اللقاء بنسبة  % 3.50اللقاء لبعد المسافة بين الطرفين بنسبة 
أفراد العينة يتفاعلون مع أصدقاء من داخل الوطن من خارج منطقتهم و أصدقاء من خارج الوطن و هذا ما رأيناه 

 . في التحاليل السابقة 
 51.53معظم افراد العينة ترى ان الفايسبوك ال يمكنه ان يكون بديال في التواصل وتقدر نسبتهم في هذا االتجاه ب 

و هي اكبر نسبة سجلت بمقابل ذلك نجد ان البعض االخ يرى بان الفايسبوك ال يمكنه ان يكون بديال في  %
 امتنعت عن اإلجابة  % 5,31فقط من مجموع افراد العينة كما سجلنا نسبة  % 34.14التواصل بنسبة 

ايسبوك رغم تأثرهم به على مستوى يدل هذا التحليل على ان أفراد العينة واعون بخطورة التفاعل االفتراضي في الف
تصوراتهم و أفعالهم كما رأينا في التحاليل السابقة إال أنهم يدركون درجة الخطر الذي يحتوي عليه المجال 
االفتراضي و قد برروا ذلك بكون الفايسبوك ال يمكن ان يحل محل المجال الحقيقي و لكن يمكنه ان يكون تمهيدا 

 لعالقات حقيقية 
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  ــــــــــــــــــةالخاتمــ
انطالقا من هذه الدراسة و في حدود العينة المدروسة فقد توصلنا من خاللها الى تحديدنا للمجاالت االجتماعية 
التفاعلية التي تميز المجال االجتماعي االفتراضي الفايسبوك انه يحوي عدة مجاالت اجتماعية و هذه المجاالت 

عالتها بحيث ان كل مجال هو شبكة من العالقات الفردية و الجماعية تختلف من حيث خصائصها و مضمون تفا
 و ان هناك تواصل بين المجال االجتماعي الحقيقي و المجال االفتراضي 

 
 

 اتضح أن أفراد العينة يتفاعلون في مجاالت اجتماعية مختلفة  ولكل مجال اجتماعي خصائص نعرضها 
 :  فيما ما يلي 

االول هو مجال مجموعات العمل و هذا المجال عالقات العمل ، يتميز بشدة تواصل اطول المجال االجتماعي -
من المجاالت االخرى ، يتفاعل فيه افراد العينة مع نظرائهم حول مشكل مهني مشترك ودرجة التفاعل فيه قوية 

 تسمح بانتاج و اعادة انتاج الرموز و المعاني المشتركة
مجال جماعة الرفاق و هذا المجال تحكمه عالقات ظرفية غير مستقرة ، شدة  المجال االجتماعي الثاني هو-

 التفاعل فيه متوسطة 
كما تحكم تفاعالتها   الجيرةأحيانا عالقات عالقات القرابة الدموية و المجال االجتماعي الخاص باألقارب تحكمه  -

 ، تحكمه شدة تفاعل طويلة .أحيانا العرش و القبيلة
بزمالء الدراسة األساتذة هو مجال متخصص تحكمه الدراسة و تبادل األفكار كما جاء في التحليل المجال الخاص -

 ، شدة التفاعل فيه متوسطة 
المجال الخاص بأصدقاء الفايسبوكيين الجدد ال تحكمه عالقات القرابة و ال زمالة و ال عالقات العمل ولكن -

 شدة تفاعل متوسطة تحكمه عالقات اخرى هي عالقات عاطفية ، يتميز ب
 

تشترك هذه المجاالت سواء كانت مجاالت تفاعلية داخلية ام خارجية في شدة التفاعل التي تتميز بالمتوسطة  - 
المدى داخل كل مجال و تختلف من حيث نسب التفاعل في كل مجال و اطول شدة في التفاعل تتمثل في  المجال 

لتاتي بعد ذلك مجال االجتماعي الخاص بالزمالء و اصدقاء االجتماعي الخاص بمجموعات العمل و االقارب 
 الفايسبوك و جماعة الرفاق 

 من حيث مضامينها   مجاالت التفاعلخصائص -
كما انه من خصائص األصدقاء الذين يتفاعل معهم أفراد العينة أنهم من نفس المستوى و من نفس الجيل و من 

 ذلك لديهم نفس األفكار الجنس اآلخر اي يختلفون عنهم في الجنس و ك
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 .اذن فاالفراد الذين يتفاعل معهم هم افراد الذين يعرفهم  في الواقع و هم الذين يتفاعل معهم افتراضيا 
وفي هذا المجال االجتماعي التفاعلي المتعدد نجد فيه تقارب في الرؤى ووجهات النظر بين المتفاعلين  لكون -

ددين في المجال االفتراضي و يتقاسمون نفس األفكار والمعاني المشتركة و أفراد العينة يتفاعلون مع أصدقاء متع
 الدليل على ذلك يظهر في كيفية اختيارهم ألصدقائهم على أساس أفكارهم  

المجال االجتماعي الذي يحكمه جماعة الرفاق و االصدقاء الفايسبوكيين الجدد يتشابه من حيث مجاالت تفاعله 
المجال و هو المجال العاطفي و مجال الدين و الموسيقى اذن فأفراد العينة يتفاعلون مع  بحيث انه يتفاعل في نفس

 مجاالت اجتماعية متعددة و متنوعة من حيث مضامينها االجتماعية والثقافية  
 رادـــــــفتراضي على تصورات و افعال االفالتأثير المجال االجتماعي التفاعلي ا

بعد ان كان أفراد العينة يقضون أوقاتهم مع األسرة و ابناء الحي أصبح  التفاعليةهذه المجاالت االجتماعية -
التفاعل في الفايسبوك هو الذي يأخذ معظم أوقاتهم لدرجة أنهم ال يستطيعون التحكم في الوقت ألهمية الموضوع 

اني عملت على توجيه المطروح و التجاوب القوي مع اآلخر الذي يتفاعل معه و من خالل التفاعل مع الطرف الث
مما يدل على ان هذا المجال  صححت لهم بعض المفاهيم كانت خاطئة لديهم  كماتصرفاتهم و طرق تفكيرهم 

أصبح هو الموجه الفكار الفرد من خالل تصحيح مفاهيم كانت خاطئة بالنسبة اليه كما انه هو الذي يملي عليه 
موضوعا للمجال االفتراضي الفايسبوك و ما يدعم ذلك هو  ممارسات و تصرفات معينة مما يبين ان الفرد أصبح
 .عند خروجه من الفايسبوك يشعر باالغتراب و التشتت 

 

 المجال االجتماعي التفاعلي الفايسوك يتميز بكونه جعل المتفاعلين من افراد العينة أكثر حرية واستقاللية -
ن هذا الصنف يتفاعل في المجال االفتراضي إلى كما انه غير من عادات نومها و أكلها  و يعود ذلك الى كو 

 ساعات متأخرة من الليل إلى درجة انها ال تنام مما يدل على درجة االندماج في هذا المجال 
صنف اخر من افراد العينة تجد بان الفايسبوك جعلها مقيدة  مما يدل على التأثير الذي يمارسه هذا المجال -

 من حيث عادات نومهم و أكلهم إلى درجة أنهم التفاعلي على ممارسات األفراد 
يجمع افراد العينة باصدقاهم رغم ع ذو أهمية بالغة في المجال االجتماعي االفتراضي و يدل ذلك على ان هناك موض

 ان الموضوع كما راينا في التحاليل السابقة غير مختار مسبقا بل يكون بمحض الصدفة  
و اذا كانت هذه المجاالت التفاعلية قد منحت حرية لألفراد فإنها من جهة اخرى قيدتها و منعتها من تأدية واجباتها 
الدرجة انها لم تعد تتحكم في الوقت الذي تقضيه في التفاعل كما أنها مارست سلطة على ممارساتها و تصوراتها 

 أصبح افراد العينة موضوعا لهذا المجال التفاعلي بحيث انها أصبحت الموجه لطرق تفكيرها و تصرفاتها ف
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نلمس من خالل الدراسة تعدد مجاالت التفاعل بين المستخدمين و بتعددها نجد التشابه في مضامينها االجتماعية و 
 الثقافية وهذه المضامين هي التي أصبحت تؤطر افعال األفراد و تصوراتهم 

 جال االجتماعي الحقيقي وصول المجال االفتراضي التفاعلي الى الم
معظم أفراد العينة ال يلتقون بأصدقائهم االفتراضيين النه حسب التحاليل السابقة يعرفونهم من قبل صنف آخر من -

 أفراد العينة يلتقون بأصدقائهم  الذين يكون لقاءهم مستمر و الذين يلتقون و لكن لقاءهم غير مستمر 
 ين لديهم الرغبة في اللقاء بأصدقائهم الفايسبوكيين  كما نجد صنف آخر من أفراد العينة الذ

نستنتج ان هذه المجاالت بقدر ما هي متعددة اال أنها تتنوع من حيث الخصوصية االجتماعية والثقافية لكون كل  
مجال اجتماعي يتفاعل مع مجال اجتماعي يتطابق معه من حيث المضمون فزمالء الدراسة يتفاعلون مع مجال 

حكمه الدراسة و مجموعات العمل تتفاعل مع مجال اجتماعي يتطابق من حيث مضمونه إال أنها هي اجتماعي ت
الموجه و المؤطر لتفاعالتهم و هذا التحليل يدعم نتائج الدراسة السابقة حول االنترنت مجال للتفاعل انها أنتجت 

 مجاالت اجتماعية متنوعة من حيث مضامينها االجتماعية والثقافية 
ن الدراسة بينت بان أفراد العينة من خالل األصناف التي وجدناها ان هناك صنف يندمج في المجال كما ا

و يتفاعل ( ذات)االفتراضي و يغترب عن المجال الحقيقي و هناك صنف آخر يندمج في المجال االفتراضي بوعي 
و السؤال الذي يبقى تراضي االفو في ان واحد مع المجال الحقيقي و هناك صنف آخر يبقى مشتت بن الواقعي 

مطروحا لماذا بالرغم من ان افراد العينة يتعارفون في الواقع اال انهم يتفاعلون الى جانب ذلك في المجال 
 االفتراضي ؟ 

و تبقى هذه الدراسة بابا مفتوحا إلشكاليات اخرى تحدد طبيعة هذه المجاالت االجتماعية خاصة المجال االجتماعي 
ال نعرف حتى اآلن طبيعة النموذج الثقافي الذي يحكمه و الذي يصبح هو المجال االجتماعي في الفايسبوكي الذي 

 حد ذاته و هل يمكنه ان يكون تمهيدا لعالقات اجتماعية جديدة 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع 

, édition Seuil , 1224P 2      Raison Pratiques , sur La théorie de L actionPierre Bourdieu, 
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، االردن ، عمان للنشر والتوزيع ،  االتصال االنساني و دوره في التفاعل االجتماعيابو ابراهيم ابو عرقوب  -2
 12ص  2009، 2عمان   ط

، 2012_2011محمد المهدي بن عيسى للسنة الثانية ماجستير لعلم االجتماع، : من محاضرات األستاذ-3
 .امعة قاصدي مرباح، بورقلةملتقى الت: مقياس

,  2440,  الجزائر, دار هومة للطباعة و النشر , حسلن الجياللي منهجية العلوم االجتماعية , بلقاسم سالطنية  -4

 .237ص

,  2النشر  طودار هومة للطباعة , تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية , رشيد زرواتي -5
 .223ص ,  2442 ,الجزائر 

 

 المنتدى العربي للعلوم االجتماعية واالنسانية  مجموعة من مخلصات الدراسات عن االنترنت-6
بين التمثالت االجتماعية والتمثل الذاتي،  مجلة اضافات العدد : الصادق رابح، الهوية الرقمية بين الشباب-9
 90 ، بيروت، ص2012صيف19

. دراسة انثروبولوجية:  ربد إالمقاهي االلكترونية ودورها في التحول الثقافي في مدينة (. م2442)حداد، جيهان -0
 .رسالة ماجستير غير منشورة ك،جامعة اليرمو 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشبكات االجتماعية وأثرها على العالقات االجتماعية لدى الطلبة

 "نموذجا وتويتر بوك الفيس"

 طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة من عينة على ميدانية دراسة
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 مفيدة بوسحلة    جامعة تبسة: األستاذة                        
 نبيل طهوري  جامعة تبسة: األستاذ

 :الملخص
 والتعرف وتويتر الفيسبوك موقعي في االشتراك إلى الطلبة تدفع التي األسباب على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 تلك استخدام عن الناتجة والسلبية اإليجابية اآلثار عن والكشف المواقع، هذه عبر االجتماعية العالقات طبيعة على

 واستخدمتالوصفي المعتمد على التحليل  منهجال على الدراسة اعتمدت األهداف هذه تحقيق أجل ومن .لديهم المواقع

 مكونة عينة علىبكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة  البحث تطبيق تم حيث البيانات لجمع االستبيان أداة

 .قصدية عشوائية بطريقة اختيارهن تم طالب( 64) من
أن: اأهمه النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد الستخدامالطلبة  تدفع التي األسباب أقوى من   الفيسبوك 

الفكريةتهم واتجاها مآرائه عن التعبير سهولة هي وتويتر يعونيستط ال التي  تمعالمج في عنها صراحة التعبير   وأشارت 
ةالطالب أن كذلك النتائج القديمة تهمصداقا تعزيز في الموقعين هذين من استفادوا  جديدة،  صداقات عن والبحث 
البعيدينبهم أقار  مع والتواصل .امكاني  الستخدامان  أيضا تبين كما   أهمها اإليجابية اآلثار من العديد وتويتر الفيسبوك 
قلة جاء فيما الثقافي والتبادل الفكري االنفتاح  .السلبية اآلثار أهم أحد األسري التفاعل 

:منها التوصيات من مجموعة وضع إلى الدراسة وخلصت الطلبة لتوعية دورات تنظيم   حسن على 

 عملية في الحديثة االتصاالت تكنولوجيا توظيف على العمل وكذلك االجتماعي شبكات التواصل استخدام

 .األكاديمي التعليم

: الكلمات المفتاحية  

.الفايسبوك، التويتر، العالقات االجتماعية، طلبة طور الماستر ،االجتماعي شبكات التواصل  
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:تمهيد  
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التقدمأدى   الناس تغيير عالقات على عملت جديدة اتصال وسائل إنتاج إلى االتصال تكنولوجيا في الهائل 
وربطت  ،حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء المعمورة، البعض بعضهم مع تفاعلهم وأشكال االجتماعية

ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء  ،أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع
، من خالل مواقع الشبكات االجتماعية التي جاءت نتيجة احتياج األفراد الى وجود عالقات الرغباتواألفكار و 

عادة العالقات بين األفراد سواءا كانوا  إنسانية فيما بينها، وفتح المجال للحوار التفاعلي بشكل واسع ومتطور وا 
.زمالء مدرسة أو جامعة او لهم صلة ما ببعضهم  

مشكلة. 1  :الدراسة 

 الزمالء بين الربط حيث انها تتيح للتواصل بين االفراد فعالة شبكات التواصل االجتماعي وسيلة أصبحت
األشخاص والمجتمعات المختلفين بعضهم  بين والتواصل التعرف في أنها تساعد بل فقط هذا وليس واألصدقاء
 خاصة يوم بعد تزداد يوما انتشارها نسبة حيث ان وتويتر، الفيسبوك موقعي اإلطالق على ولعل أبرزها البعض،

 على تأثيرها قوة عن فضال سلبي هو وما إيجابي هو ما بين لها يتنوع استخدامهم حيث الجامعيين الطلبة بين

تتمحورومن هنا  االجتماعية، العالقات : الدراسة وذلك من خالل اإلجابة على التساؤل الجوهري التالي مشكلة   

قعي الفيسبوكترى ما هو واقع استخدام مو  وتويتر لدى طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية  
 واالجتماعية بجامعة تبسة؟ وما هي مختلف تأثيراتهم على العالقات االجتماعية بينهم؟

:تساؤالت الدراسة. 2  

 في االشتراك إلى تدفع طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة التي األسباب ما 

 تر؟يوتو  بوك الفيس موقعي
 ؟ تريوتو  بوك موقعي الفيس عبر االجتماعية بينهم العالقات طبيعة ما 
 استخدام طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة  عن الناتجة اإليجابية اآلثار ما

 تر؟يوتو  بوك لموقعي الفيس
 طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة  استخدام عن الناتجة السلبية اآلثار ما

 تر؟يوتو  بوك لموقعي الفيس

أهمية.3  :الدراسة 
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التواصل  استخدام شبكات ظاهرة حول إثراء الدراسات في مساهمتها خالل من الدراسة هذه أهمية تظهر
 واضح، واتسع بشكل اآلونة األخيرة في مستخدميها عدد تزايد التي الحديثة التكنولوجيا وسائل االجتماعي كإحدى
 في الظاهرة هذه على الضوء إللقاء بهذه الدراسة للقيام دعا مما واتجاهاتهم، األفراد ثقافة في تأثيراتها المباشرة نطاق
الفيس)االجتماعي  شبكات التواصل استخدام ظاهرة بين العالقة من والتحقق مجتمعنا (تريوتو  بوك   على وأثرها 

.الطلبة الجامعيين لدى االجتماعية العالقات  

أهداف.4  :الدراسة 

:نهدف من خالل هذه الدراسة الى  

 إلى تدفع طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة التي األسباب على التعرف 

  .وتويتر الفيسبوك موقعي في االشتراك

 عبر هاذين الموقعين االجتماعية بينهم العالقات طبيعة على التعرف. 
 االجتماعية لدى طلبة طور  العالقات على لموقعي الفيسبوك والتويتر والسلبية اإليجابية اآلثار عن الكشف

 .الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة
 : ةالدراسة الميداني حدود .1

كل دراسة علمية تتوفر على قسم ميداني البد أن تتوفر بالضرورة على مجاالت وحدود معينة ترسم المعالم 
: األساسية لها، وحدود هذه الدراسة هي  

 الشبكات االجتماعية وأثرها على  :تتضح الحدود الجغرافية للدراسة من خالل العنوان: حدود جغرافية
طلبة طور  من عينة على ميدانية دراسة: "نموذجا وتويتر بوك لفيسا"العالقات االجتماعية لدى الطلبة 

وبالتالي فالمجال المكاني للدراسة هو كلية . الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة
 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة

 الذين ستطبق عليهم أدوات البحث داخل تتجلى الحدود البشرية في مجموعة األفراد : الحدود البشرية
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة  رالماست هذه الحدود طلبة طور لالمجال المكاني، وتشم

بكافة تخصصاتهم تاريخ معاصر، اتصال في التنظيمات، وسائل اإلعالم والمجتمع، علم المكتبات، تنظيم 
 .طالب 857وقد بلغ عددهم . اوتنمية، تربية، وأنثروبولوجي

 ودامت   وتشمل الوقت الذي استغرقته كل الدراسة بشقيها النظري والميداني،  :الحدود الزمنية 

  .4102افريل  45إلى غاية  4102األربعة أشهر وبالتحديد من بداية شهر جانفي قرابة      

 :منهج الدراسة .9
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     العلمي على التحليل باعتباره أكثر مناهج البحثاعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي المعتمد 
تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع مالئمة للواقع االجتماعي وخصائصه وهو الخطوة نحو  

 
 
 
 
 
 

 :مجتمع الدراسة .0
 

 العدد المستوى الشعبة والتخصص القسم

قسم العلوم 
 اإلنسانية

تخصص تاريخ معاصر/ التاريخ 1ماستر   162 

2ماستر  83 

1ماستر وسائل اإلعالم والمجتمع إعالم واتصال  59 

2ماستر  / 

1ماستر اتصال في التنظيمات  51 

2ماستر  27 

تخصص إدارة / علم المكتبات والمعلومات
 المعرفة في المكتبات والمؤسسات التوثيقية 

1ماستر  43 

2ماستر  00 

قسم علم 
 االجتماع

1ماستر  تنظيم وتنمية  82 

2ماستر  20 
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1ماستر  تربية  58 

2ماستر  05 

1ماستر انثروبولوجيا  05 

2ماستر  / 

 758 المجموع

يمثل مجتمع الدراسة: 21جدول رقم   

 : عينة الدراسة  .0
الدراسة عليها ستجرى التي العينة تحديد مرحلة تأتي للدراسة، األصلي المجتمع تحديد بعد  أن يجب والتي الميدانية، 

مع األصلي لمجتمعها ممثلة تكون وحجمها نوعها، تحديد   إلى نصل لكي الدراسة، موضوع طبيعة مع متناسبة بطريقة 
يمكن موضوعية نتائج .الدراسة مجتمع على بعد فيما تعميمها  أما   فهي دراستنا إلجراء أخذناها التي العينة نوع عن 

.طالب 75من المجتمع األصلي للدراسة بمعدل  %12طبقية عرضية وشملت   

 :أدوات جمع بيانات الدراسة .2
لجمع  كأداةاعتمدنا في دراستنا على استمارة االستبانة  ،اوجمع البيانات الالزمة له الدراسةلتحقيق أهداف 

  .المعلومات

 وهي نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على المعلومات : استمارة االستبانة
مشكلة أو موقف ويجب أن تغطي أسئلتها كافة المجاالت والفرضيات األساسية حول موضوع ما أو 

وتضمنت استمارة االستبانة عددا من األسئلة المغلقة تعالج خمسة محاور . 178للدراسة وجوانب الموضوع
  :أساسية كما يلي

:األول المحور .تناول البيانات األولية المتعلقة بأفراد عينة الدراسة   

تناول االسباب: الثاني المحور  إلى تدفع طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة التي 
.وتويتر الفيسبوك موقعي في االشتراك  
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 .ص. 2001ديوان المطبوعات الجامعية، : قسنطينة. تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية. رشيد، زرواتي  
112. 
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:الثالث المحور  االجتماعية بين طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة العالقات طبيعة 
.وتويتر الفيسبوك موقعي عبر  

اآلثار: الرابع المحور طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  استخدام عن الناتجة اإليجابية 
.الموقعين تبسة لهذين  

اآلثار: الخامس المحور استخدام طلبة طور الماستر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  عن الناتجة السلبية 
ينتبسة لهذ .الموقعين   

 :ضبط مفاهيم ومصطلحات الدراسة .12

  :شبكات التواصل االجتماعي

 تمكن كما واألصدقاء، المعارف من مجموعة بين االجتماعية الحياة تسهيل في جدا فعالة مواقع شبكة 

 المرئي التواصل من أيضا وتمكنهم سنوات، طول وبعد البعض بعضهم االتصال من القدامى األصدقاء

.بينهم االجتماعية العالقة توطد التي اإلمكانات من وغيرها الصور وتبادل والصوتي
179 

 في العالم ظهرت مكان أي وفي يشاءون وقت أي في لمستخدميهال التواص تتيح تفاعلية اجتماعية شبكات 

 وتعدتاألفراد،  بين العالقات تعزز كونها أسمها االجتماعي واكتسبت قليلة سنوات منذ اإلنترنت شبكة على

 االجتماعي التواصل شبكات وأبرز تعبيرية واحتجاجية، وسيلة لتصبح االجتماعية وظيفتها األخيرة اآلونة في

 سنوات الست عمرها يتجاوز واهمها هي شبكة الفايس بوك التي لم( الفايس بوك، التويتر واليوتوب) هي

 180العالم أنحاء من كافة شخص مليون ( 800 ) من أكثر فيها المشتركين عدد وبلغ
 خالل من ربطه ثم من و به، خاص بإنشاء موقع فيها للمشترك تسمح التي الشبكات اإللكترونية من منظومة 

 181نفسها والهوايات لديهم االهتمامات آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام
المواقعويقصد بشبكات التواصل االجتماعي في هذه الدراسة  تتيحوالتي  اإلنترنت على الموجودة   لمستخدميها 

االجتماعية العالقة توطد التي اإلمكانات من وغيرها الصور وتبادل والصوتي المرئي التواصل  يتم وسوف بينهم 
بوكسالفي موقعي تناول  .وتويتر 
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دراسة ميدانية على عينة من طالبات : اثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية. حنان، الزهري   
 23ص  .2010جامعة الملك عبد العزيز، : علم اجتماع: مذكرة ماجستير. جامعة الملك عبد العزيز بجدة

دراسة مقارنة  للمواقع االجتماعية والمواقع : جمهور المتلقينتاثير شبكات التواصل االجتماعي على . محمد، المنصور   180
 22ص  .2422األكاديمية العربية في الدنيمارك، : مذكرة ماجستير ."العربية انموذجا"األلكترونية 

   24ص . اثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب. عوض، حسني  181



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

531 

:الفايسبوك  
 عدد تخطى واآلن ،2004 عام هارفرد في جامعة طالب أسسه اإلنترنت على االجتماعية المواقع أشهر من يعد

وترجع شهرة هذا الموقع عن غيره كونه يفتح للمطورين امكانية الدخول اليه  182مستخدم، مليون ( 75) ال مستخدميه
وتطويره وتفعيله واضافة تطبيقات مختلفة ومتنوعة واتاحته بلغات متعددة وكثيرة منها اللغة العربية، بل هو الموقع 

183.اللغة العربيةالوحيد لشبكة اجتماعية متاح من خاللها تطبيقات ب  

: التويتر  
وهو موقع لشبكة اجتماعية يعد الموقع الرابع في االستخدام بين مواقع الشبكات االجتماعية بعد ماي سبايس، 

كلمة تتاح على ملف المشترك  021اتاحة خدمة التدوين للمشتركين عليه بحد اقصى  بإمكانيةويشتهر هذا الموقع 
بشكل آمن، كما يوفر  األعضاءوعلى الصفحة الرئيسية للموقع وهو موقع بسيط وسهل ويوفر االتصاالت بين 

184.واليابانية لكثرة عدد المستخدمين والمطورين اليابانيين اإلنجليزيةالتعامل بالغة   
: العالقات االجتماعية  

صورةهي   تؤثر والتي اآلخر عن صورة طرف كل لدى تكون بحيث أكثر أو طرفين بين االجتماعي التفاعل صور من 
العالقات هذه صور ومن لآلخر، منهما كل حكم على إيجابا أو سلبا  العمل وزمالة والقرابة األسرية والروابط الصداقة 
 185.واألصدقاء والمعارف

اتالعالقكل  ويقصد بها في هذه الدراسة عبرمعينة  اجتماعية حاجات لتلبية أكثر أو شخصين بين تقوم التي   موقعي 
بوك الفيس أم إيجابية سواء وآثار نتائج العالقات لهذه يكون حيث وتويتر   :باآلتي الدراسة هذه في محدد وهي سلبية، 

 جديدة صداقات عن البحث. 

 القديمة الصداقة عالقات تعزيز. 

 مكانيا البعيدين األقارب مع للتواصل. 

 مختلف ومجتمعات بلدان من أشخاص مع التواصل 

:طلبة طور الماستر  
                                                           
  ص 3.التكنولوجية، ع.41.عمان: جامعة البتراء،0226 العلوم مجلة التكنولوجيا. وعالم بوك الفيس عامر. اهلل،  عبد 182

، 2. مجلة دراسات المعلومات، ع .استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبية متطورة. اماني، جمال مجاهد  183
 .22ص .2424

 30ص . المرجع السابق  184
 22ص  .0221، والتوزيع للنشر الشروق دار: عمان .عاالجتما علم مقدمة .إبراهيم عثمان، 185 
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فيه الطالب الجامعي بمستواه  د، حيث يتدرج.م.وهم مجموع الطلبة الذين تلقوا تكوينا جامعيا ضمن نظام ل
؛ حيث تدوم فترة التكوين "الدكتوراه"وصوال للطور الثالث " الماستر"ثم " الليسانس"العلمي عبر ثالثة أطوار تكوينية، 

حسب المسار والتخصص الذي اتبعه  في الطور األول ثالث سنوات متتالية تتوج بالحصول على شهادة ليسانس
، وذلك في ظل اعتبارات قانونية "الماستر"ي هاته الشهادة التسجيل في الطور الثاني يمكن لحاملبعدها . الطالب

يستمر التكوين في الطور . تحدد شروط االنتقال والقدرات االستيعابية للكلية من هياكل وتأطير وتخصصات متوفرة
.الثاني لمدة سنتين تنتهي بالحصول على شهادة الماستر  

 : نتائج الدراسة الميدانية .11
 البحث عينة بخصائص المتعلقة النتائج :أوال: 

 بنسبة معا وتويتر بوك الفيس موقعي استخدام نو يفضل المستجوبين أغلب أن على الدراسة نتائج أكدت -
 .%36 بنسبة فقط الفيسبوك موقع نو يفضل من ذلك يلي % 13 بلغت

من ساعتين  االجتماعي التواصل مواقع نو يستخدم المستجوبين غالبية أن عن الدراسة نتائج أوضحت -
الذين ال يستخدمونها  %0746ومثلت  نسبة  % 3146 منسبته بلغت حيث يوميا الى ثالث ساعات

 .بشكل يومي

 فترة في االجتماعي التواصل مواقع نو يستخدممن افراد عينة الدراسة  %12 ةأن نسب الدراسة كشفت -

 .%32 بنسبة الليل منتصف بعد نهاو يستخدم من ذلك يلي ،المساء
 الكمبيوتر طريق عن االجتماعي التواصل مواقع دخول نو يفضلمن افراد عينة الدراسة % 1746 -

  %.3246 بنسبة المواقع هذه لدخول الجوال الهاتف نو يفضل من ذلك يلي، معا الجوال والهاتف الشخصي

 وتويتر الفيسبوك موقعي في االشتراك إلى تدفع التي باألسباب المتعلقة النتائج :ثانيا: 
 فيوا وجد العينة أفراد مجموع من % 67 منسبته بلغت وقد المستجوبين أغلب أن الدراسة نتائج بينت -

 التعبير ونعييستط ال التي الفكريةتوجهاتهم و  آرائهم عن للتعبير مناسبة فرصة وتويتر الفيسبوك موقعي

 .لمجتمعا في صراحةب عنها
 .وتويتر الفيسبوك عبر اإلعالنات متابعة علىمن افراد عينة الدراسة  % 64يحرص  -

 الفيسبوك موقعي خالل من حياةال شريك عنالدراسة رفضهم البحث  عينة أفراد من % 92 اكدت نسبة -

 .وتويتر

 % 14 وتويتر الفيسبوك عبر االجتماعية للحمالت االنضمام مله يسبق لم لذينا لمستجوبينا نسبة مثلت -

 .%17 منسبته بلغت فقد الحمالت لهذه االنضمام مله سبق من أما

 .الخدمية القطاعات مع للتواصل وتويتر الفيسبوك نو يستخدم من افراد عينة الدراسة ال% 4746 -

 الفيسبوك موقعي في مستجوبينال الشتراك قويا سببا بالوحدة والشعور األصدقاء إلى االفتقاد يكن لم -
 .العينة دافر أ مجموع من % 6649 منسبته بلغت حيث وتويتر



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

533 

 .التكنولوجي التقدم مواكبة ألجل وتويتر الفيسبوكمن افراد عينة الدراسة % 14 يستخدم  -
 وتويتر الفيسبوك موقعي في االجتماعية العالقات بطبيعة المتعلقة النتائج :ثالثا: 

 الم فأغلبه تويتري مستخدم أما %00  بنسبة جديدة صداقات عن نو يبحث بوكسالفي يمستخدم أغلب -
 ن عنو يبحث معا الموقعين نو يستخدم ذينالل أن حين في %9 بنسبة جديدة صداقات عن نو يبحث

  %.32 بنسبة جديدة صداقات

 عالقات تعزيز على عمال تويترالو  بوكسالفيالدراسة ان موقعي  عينةأفراد  %6343اكدت نسبة  -

 .القديمة الصداقة

من افرد عينة الدراسة يتواصلون مع اقاربهم البعيدين عنهم مكانيا عن طريق الفايسبوك  % 62 -
 والتويتر

 .مختلفة بلدان من وتويتر الفيسبوكمن افراد عينة الدراسة لديهم صداقات عبر  %72بينت الدراسة ان  -

 وتويتر الفيسبوك موقعي الستخدام اإليجابية باآلثار المتعلقة النتائج :رابعا: 

 خالل من األخرى الشعوب عادات من الكثير واعرف العينة دافر أ مجموع من % 64 أن الدراسة أكدت -

 .وتويتر الفيسبوك استخدام

فرصة  وتويتر الفيسبوكم له أتاح % 6747منسبته بلغت وقد ستجوبينالم غالبية أن الدراسة أظهرت -
 همتجرب أغنى مما الجزائري تمعالمجعن مختلفة  واجتماعية ثقافية خلفيات من أشخاص على التعرف

 .والثقافية الفكرية

 أسهل وتويتر الفيسبوك خالل من التواصل نو يعتبر  ستجوبينالم من% 6147 نسبته ما أن الدراسة بينت -
 .مكان أو بوقت مقيد غير ألنه لوجه وجها التواصل من

 وتويتر الفيسبوك عبر دراسية ألغراض الجامعة الئهم فيزم مع نو يتواصل العينة أفراد نصف من أكثر -

 .التواصل هذا مثل على ممنه % 13 تحرص ال فيما % 47 منسبته بلغت حيث

 زيادة في وتويتر بوكسالفي يساهم لم % 73 نسبتهن وبلغتستجوبين الم أغلب أن الدراسة نتائج أوضحت -

 .الجامعي تحصيلهن

-  

 وتويتر الفيسبوك موقعي الستخدام السلبية باآلثار المتعلقة النتائج :خامسا: 

ستجوبين الم أغلب على سلبي أثر له كان تويترالو  بوكسالفيموقعي  استخدام أن نتائج الدراسة أظهرت -
 .العينة دافر أ مجموع من % 34منسبته بلغت إذ االستخدام هذا منم أسره وتذمر شكوى ناحية من

 حيث مأسره مع عينة الدراسةافراد  أغلب وجلوس تفاعل على وتويتر بوك الفيس موقعي استخدام أثر -

 بلغت فقد وتويتر الفيسبوك استخدام بسبب مأسره مع متفاعله الذين لم يتأثر امأ% 70 منسبته بلغت

 .%33 نسبته
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استخدام  ميشغله لم % 64 منسبته بلغت وقد ستجوبينالم من الكبرى النسبة أن الدراسة نتائج بينت -
 .األقارب بزيارات المتمثلة االجتماعيةتهم بواجبا القيام عن وتويتر الفيسبوك

 لدى أغلب االجتماعية العالقات على سلبا يؤثر لم وتويتر الفيسبوك استخدام أن الدراسة نتائج أظهرت -

 .%63م نسبته بلغت حيث مستجوبينال

 تراجع إلى وتويتر للفيسبوك ماستخدامه يؤد لم مستجوبينال من الكبرى النسبة أن إلى الدراسة توصلت -
 .العينة أفراد مجموع من % 33 منسبته بلغت حيث الجامعي متحصيله

 جراء وجسدية صحية أضرار من نيعانو  % 67 منسبته بلغت وقد ستجوبينالم أغلب أن الدراسة كشفت -

 .وتويتر الفيسبوك موقعي استخدام

:خاتمة  
،المجتمع األكاديمي وسط الفاعل وجودها أثبتت قد بأن مواقع الشبكات االجتماعية القول ختاما، نستطيع  وأصبح 

النطاق وواسع كبير االجتماعي الفعل على تأثيرها  وسط خاصة إليها االنتباه يجب التي السلبيات بعض أفرز مما 
وهذا، الشباب من الحديثة األجيال ولكن الشبكات هذه عبر االجتماعي التفاعل من األفراد حرية تقييد يعني ال   ما 
 .العالم حول ونشرها واإلسالمية العربية ثقافتنا سقل في منها االستفادة ومحاولة استخدامها ترشيد هو نقصده

:واستنادا الى النتائج التي توصلت الها الدراسة يمكن ان ندرج التوصيات التالية  

 العلمية الفوائد واستثمار االجتماعي التواصل مواقع استخدام حسن على الطالب الجامعيين لتوعية دورات تنظيم 

 .واالجتماعية والثقافية

 القيم وتأصيل المعرفة لتبادل وثقافية اجتماعية قضايا تتبنى وتويتر الفيسبوك موقعي على هادفة مجموعات انشاء 

 .األصيلة والمبادئ

 لما العلمي، والبحث التعليمي، والتفاعل والتعلم، التعليم عمليتي في الحديثة االتصاالت تكنولوجيا توظيف على العمل 

 .التعليمية العملية وكفاءة فاعلية من تزيد عديدة إيجابية آثار من لذلك
 التي المناهج في الحديثة االتصاالت تكنولوجيا استخدام على التدريس هيئة أعضاء يعمل أن 

االتصاالت تكنولوجيا آدائها في الطالب يوظف تكليفات التعلم أنشطة تتضمن وأن بتدريسها، يقومون  .الحديثة 

 استخدام وترشيد األهل مع والحوار الجلوس على والحرص األسري التماسك بأهمية الوعي نشر 

 .األسرة مع االجتماعي التواصل على يؤثر ال حتى وتويتر الفيسبوك

 

 قائمة المراجع
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 لهوية االفتراضيةل مستحدث فضاء نحو تشكيل: شبكات التواصل االجتماعي
                                                                              الجزائر جامعة/ بوخبزة نبيلة  .د                                                                         

 جامعة ورقلة/ تومي فضيلة .أ                                                                          
 الملخص

المتزايد لتطبيقات شبكة  احدثت التطورات التقنية الحديثة في مجالي المعلومات واالتصاالت واالستخدام
كما . االنترنت قفزة نوعية وحقيقية في كيفية التواصل بين اإلفراد والجماعات المستخدمين لمخرجات هذه الشبكة
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السيما  بعد ظهور . ووفرت لهم فضاءا إفتراضيا مرنا ومالئما للتعارف وتبادل اآلراء والمعارف واالفكار والرغبات
نتشار إستخدامها الواسع بين األفراد والجماعاتمواقع التواصل االجتماعي و   .ا 

، ماي سبيس ، هاي Twitterالفيس بوك، تويتر)إذن، وفي هذا السياق تعتبر مواقع التواصل االجتماعي 
المتواجدة علي الشبكة العنكبوتية من اكثر التطبيقات التي عرفت ارتيادا ( ، لنكد ان ، يويتوب ، وغيرها فايف

ستخداما كبيرين من قبل متصفحي ومستخدمي هذه الشبكة ، نظرا لما توفره هذه المواقع من خصائص وامكانيات  وا 
، (الشات)اجراء المحادثات النصية والصوتية والمرئية الفورية : تميزها عن بقية المواقع االلكترونية االخري ومنها

التفاعل المباشر بين مستخدمي هذه تبادل الصور، مقاطع الفيديو، مشاركة الملفات، باالضافة الي التواصل و 
هذه المواقع منذ  هذه المميزات وغيرها شجعت مستخدمي  شبكة الويب علي االقبال المتزايد علي استخدام، المواقع

تتميز بمزيد من حرية  ولقد أدى إستخدام هذه المواقع االجتماعية إلى خلق بيئة إتصالية جديدة تاريخ ظهورها 
وهذا ماادى الي ظهور مفهوم جديد .  ونوع من التفاعلية و التشاركية الذي لم يشهد من قبلالتواصل بين أعضاءها 

 .اال وهو المجتمعات االفتراضية
إذن، لقد شهدت هذه البيئة التواصلية الجديدة اقباال متزايد علي استخدام هذه الشبكات اإلجتماعية وخصوصا 

ختلفت الرؤى أحيانا  وتقاطعت أحيانا أخرى في تقييمها لهذه ومن هذا المنظور، إ.  Facebook شبكة الفيس بوك
ضمحالل الهوية  الشبكات فترى تارة بانها ساهمت بشكل سلبي ومباشر في إنهيار المجتمع االسري وتحلله وا 
الواقعية، وتارة أخرى ترى ان هذه الشبكات تمثل وسيلة هامة وضرورية النفتاح المجتمعات المختلفة علي بعضها 

من خالل هذين . وتعتبرها وسيلة فعالة للتواصل والتفاعل االجتماعي وفضاءا لتشكل الهوية اإلفتراضية.  ضالبع
هل و إلى شبكة التواصل اإلجتماعي الفيسبوك  وعالقتها بتشكل الهوية اإلفتراضية؟ الرأيين المختلفين سنتعرض 

الواقعية أم يشكل هوية إفتراضية مغايرة لهويته المستخدم لشبكة الفايسبوك يتمثل في هوية مكملة للهوية 
 الواقعية؟
 

 نص المداخلة

 :مقدمة

التطورات التقنية الحديثة في مجالي المعلومات واالتصاالت واالستخدام المتزايد لتطبيقات شبكة  لقد أحدثت
كما . االنترنت قفزة نوعية وحقيقية في كيفية التواصل بين اإلفراد والجماعات المستخدمين لمخرجات هذه الشبكة

السيما  بعد ظهور . ارف واألفكار والرغباتوفرت لهم فضاءا افتراضيا مرنا ومالئما للتعارف وتبادل اآلراء والمع
نتشار إستخدامها الواسع  .مواقع التواصل االجتماعي وا 
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، ماي سبيس ، هاي Twitterالفيس بوك، تويتر)إذن، وفي هذا السياق تعتبر مواقع التواصل االجتماعي 
المتواجدة علي الشبكة العنكبوتية من اكثر التطبيقات التي عرفت ارتيادا ( ، لنكد ان ، يويتوب ، وغيرها فايف

كبيرين من قبل مستخدمي هذه الشبكة ، نظرا لما توفره هذه المواقع من خصائص وامكانيات تميزها عن  واستخداما
، تبادل الصور، (الشات)صية والصوتية والمرئية الفورية إجراء المحادثات الن: بقية المواقع االلكترونية االخري ومنها

 .مقاطع الفيديو، مشاركة الملفات، باالضافة الي التواصل والتفاعل المباشر بين مستخدمي هذه المواقع

هذه المميزات وغيرها شجعت مستخدمي  شبكة الويب علي االقبال المتزايد علي استخدام هذه المواقع منذ تاريخ 
حرية التواصل الهذه المواقع االجتماعية إلى خلق بيئة إتصالية جديدة تتميز بمزيد من  استخداملقد أدى و .  ظهورها

ادى الي ظهور مفهوم جديد اال  وهذا ما.  بين أعضاءها ونوع من االتفاعلية و التشاركية الذي لم يشهد من قبل
 .وهو المجتمعات االفتراضية

وخصوصا  االجتماعيةة الجديدة اقباال متزايد علي استخدام هذه الشبكات إذن، لقد شهدت هذه البيئة التواصلي
الرؤى أحيانا  وتقاطعت أحيانا أخرى في تقييمها لهذه  اختلفتومن هذا المنظور، .  Facebook شبكة الفيس بوك

ضمحالل ال األسريالشبكات فترى تارة بانها ساهمت بشكل سلبي ومباشر في إنهيار المجتمع  هوية وتحلله وا 
الواقعية، وتارة أخرى ترى ان هذه الشبكات تمثل وسيلة هامة وضرورية النفتاح المجتمعات المختلفة علي بعضها 

عادة إنتاج وتعتبرها وسيلة فعالة للتواصل والتفاعل االجتماعي وفضاءا لتشكل.  البعض من . الهوية اإلفتراضية وا 
لتواصل اإلجتماعي وعالقتها بتشكل الهوية اإلفتراضية؟ وهل إلى شبكات اخالل هذين الرأيين المختلفين سنتعرض 

المستخدم لشبكات التواصل اإلجتماعي يتمثل في هوية مكملة للهوية الواقعية أم يشكل هوية افتراضية مغايرة 
 لهويته الواقعية؟

 :شبكات التواصل اإلجتماعي

بأنها شبكة مواقع  فعالة " هبة محمد خليفة ها تحيث عرف االجتماعيتعددت تعاريف الباحثين لشبكات التواصل 
كما تمكن األصدقاء القدامى من . بين مجموعة من المعارف  واألصدقاء االجتماعيةجدا في تسهيل الحياة 

وتمكنهم أيضا من التواصل المرئى والصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات . بين بعضهم البعض  االتصال
 .ماعية بينهمالتي توطد العالقة االجت

بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونية عبر االنترنت تتيح للمشترك إمكانية إنشاء موقع : وعرفها فايز الشهري
خاص به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات 

 186.ذلكعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير اأو جم

                                                           
51ص.2214علي خليل شقرة، اإلعالم اجلديد شبكات التواصل اإلجتماعي،دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان االردن، 186  
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هي تلك المواقع المنتشرة على شبكة االنترنت والتي تتيح بدورها التواصل بين مجموعة من المستخدمين في  
ويتأتى ذلك من خالل التواصل . بيئة افتراضية بدافع التشارك والتقاسم في االهتمامات والميول ووحدة االنتماءات

ية للمستخدمين اآلخرين والتعرف على أخبارهم ومعلوماتهم المباشر كإرسال الرسائل والمشاركة في الملفات الشخص
 187.التي يعرضونها أو يسوقون لها عبر توجد اتهم االفتراضية

لتقديمها خاصية التواصل  ، تعتبر هذه الشبكات من أكثر وأوسع المواقع على شبكة اإلنترنت انتشارًا واستمراراً و
بين األفراد والجماعات المستخدمين لها، حيث تمكنهم من التواصل وتبادل األفكار واآلراء والمعلومات والملفات 

 . والصور وأفالم الفيديو
شتركين تقدم خدمة التواصل بين األعضاء الم وملحوظ هي مواقع انتشرت في السنوات األخيرة بشكل كبيرإذن، 

ث يمكن ألحد المستخدمين االرتباط بأحد األصدقاء عبر الموقع ليصله جديد ما يكتب ويضيف ذلك ، حيفيها
كما أنها تمكن المستخدم من التحكم بالمحتوى الذي يظهر في صفحته، فال يظهر إال . الصديق إلى صفحة صديقه

 (. بوك و تويتر فيس: )أما أشهر تلك المواقع فهما. ما يضيفه األصدقاء من كتابات وصور ومقاطع
من أكثر تطبيقات االنترنت إثارة لإلهتمام في السنوات، إذ فتحت أفاقا لم  االجتماعيتعد شبكات التواصل كما 

يسبق لها مثيل في تاريخ التفاعل اإلجتماعي، من خالل تشكيل مجتمعات إفتراضية تنطوي على أنماط من التفاعل 
مختلف القارات ومن مختلف  مجتذبة ماليين المستخدمين في الواقعي، في العالمموجودة والسلوك تختلف عن تلك ال

 188.األعمار، على الرغم نم أن جيل الشباب هو األكثر بروزا في تلك الشبكات

 :نشاة شبكات التواصل اإلجتماعي

إذ حاول الموقع جمع    Six Degrees تحت إسم 1111عام االجتماعيلقد تم إطالق أول موقع للتواصل 
ميزات مجموعة من مواقع االنترنت التي التتيح لألفراد بناء ملفاتهم الشخصية أو تكوين قوائم لألصدقاء، وقد روج 

جمع الماليين من المستخدمين  ،اآلخرينرسال الرسائل إلى ا  والتواصل و  االتصالنفسه كأداة لمساعدة الناس على 
التي  االجتماعيظهرت بعض شبكات التواصل  1111/2221الفترة مابين يوف .2222إال أنه لم يستمر فأغلق عام

 األصدقاء دون شرط الحصول على موافقتهم  واختيارتسمح لألفراد بتكوين ملفات تعريف شخصية 

وظهرت .2224سنةFacebookوشبكة . 2223سنة  My Spaceوظهرت شبكتي  .Black Planetاونذكرمنه
  189.وغيرها  Youtube Twitter شبكات أخرى مثل

 :وخصائصها االجتماعيأهميته شبكات التواصل 

                                                           
.24،ص2211سعود صاحل، االعالم اجلديد وقضايا اجملتمع، جامعة امللك عبد العزيز،جدة،سنة  187

  
 أنظر188

Mercklé, Pierre, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La découverte, 2011. 

 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

539 

بشكل مثير في العقد األول من األلفية  وانتشرتعلى شبكة االنترنت  االجتماعيةلقد ظهرت العديد من المواقع 
 :الثالثة وحازت على قاعدة عريضة من المستخدمين وذلك لتميزها بخصائص معينة نذكر منها

التركيز على بناء العالقات إبتداءا بالتعارف ووصوال إلى ربط عالقات متينة وهذا بفضل ماتوفره مواقع شبكات -
 :من خدمات االجتماعيالتواصل 

الديمغرافي والذين لهم نفس المصالح  االنتماءيستطيع المستخدم مشاركة األشخاص الذين يشترك معهم في -
 .معه

 .مستخدم في نفس الوقتإمكانية التحدث مع أكثر من 

 .واآلراء االهتماماتالهامش الكبير من الحرية في التعبير عن  -
تمكنه من  .ال تتم إال من خاللها اتصاالتوكسب  االجتماعيةتمكن المستخدم من إبراز شبكته  -
لغايات جديدة ومتجددة حسب  واستخداماتمجموعات تضامن وجماعات متجانسة وصدقات متنوعة  إنشاء

 .المجموعات التي ينتمي إليها
دعم الحمالت السياسية، تنظيم : تنشأ ألغراض محددة مثل االجتماعيأصبحت شبكات التواصل  -

المظاهرات، تنسيق المواعيد الغرامية، صفحات إليجاد فرص العمل، فأصبحت أداة لتوحيد الرأي العام حول 
بالطابع العام وتوحيد الرؤى، كما تعتبر منابر إعالمية بديلة في نقل الماجرى  قضية من القضايا التي تتميز
وهذا لما تتوفر عليه من خاصية التفاعلية . للتسوق واالعالن وغيرها وأداة .صورة وصوتا وفي الحين

 .الفورية

عادة إنتاج فضاء مستحدث لتشكيل : شبكات التواصل االجتماعي  الهوية االفتراضيةوا 

الواقع االفتراضي الذي  متمثلة في ،االنترنت فضاءات ال تحكمها مرجعية التموقع بالمعنى الفيزيائي جتأنتلقد 
في هذا المجال إذن هو  شبكات التواصل االجتماعي  من طرف المستخدمين  المتفاعلين مواقع في يتشكل ويتنج 

والتفاعل في  التحاوراالشتراك و  يجسد من خاللوهذا   المكان بالزمانالفيزيائية المرتبطة  اإلكراهاتتجاوز   بمثابة
إن هذا النوع من التحرر دفع بالمستخدمين   .دون االضطرار للكشف عن الهويات الحقيقية هذا المجتمع االفتراضي

هوية " إلى خلق هويات إفتراضية بما يتناسب وتحقيق رغباتهم وميوالتهم  حيث وصفها الدكتور الصادق رابح بأنها
 190"االجتماعيةتازمية تسعى إلى القفز على محرمات الهوية فن

أو تتشكل في مواقع الشبكات  نتج يحيل في هذا السياق إلى الهوية التي ت االفتراضيةإن مصطلح الهوية 
في الملفات  من طرف المستخدمين  والتي يفترض أن تكون بمثابة إعادة لعرض الهوية الحقيقية االجتماعية

                                                           
.واالتصال  اإلعالمالبوابة العربية لعلوم الصادق رابح، االنترنت كفضاء مستحدث لتشكل الذات،  190
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 تاجا لهوية غير حقيقة تتنافى وتلك التي يكتسبها المستخدم في الواقع يطلق عليها الهوية الظاهريةأو إن. الشخصية
 "اإلفتراضية"أو 

           191.يكونها الفرد البشري في مجتمع االنترنت وتعرف الهوية االفتراضية أنها هوية متحركة ودينامية،

بأنها الشخصية التي يتم  " Virtual identityاضية تعرف الهوية االفتر  Wikipédiaوحسب موسوعة الويب  
الذي يعمل كصلة وصل بين الشخص الطبيعي والشخص الظاهري  اإلنسانإنشاؤها من طرف المستخدم 

 ".للمستخدمين

وحسب هذا التعريف فإن الهوية االفتراضية هي السمات والمواصفات التي يقدمها الفرد الطبيعي لآلخرين عبر 
الشخص العادي والهوية االفتراضية : ية االتصال تتم بين ثالثة أطراف وليس طرفين وهياالنترنت، فعمل

 .واألشخاص اآلخرين

ونعرف الهوية االفتراضية في هذه الدراسة بأنها مجموع الصفات والرموز والبيانات التي يستخدمها األفراد في 
 . م من خاللهاتقديم أنفسهم لآلخرين في المجتمعات االفتراضية ويتفاعلون معه

إذن وفي هذا السياق، ساهمت االنترنت في خلق فضاءات اتصالية افتراضية جديدة لم تكن موجودة من قبل 
 .وغيرها ...منتديات النقاش المدونات االلكترونية ،غرف الدردشة، الفايسبوك اليوتيوب  التوتير : مثل

لتبادل النقاشات والحوار واللقاءات بين األفراد  افتراضيةهذا الفضاء الجديد لالتصال االلكتروني هو مساحة 
فضاء مفتوح للجميع ،   Espace publiqueاسم الفضاء العمومي   J . Habermasأطلق  عليه يورجن هابرماس 

يعيش فيه األفراد مع بعضهم البعض حياة رمزية بعيدا عن الحياة الواقعية ، ال يشعرون بأي حواجز و يتواصلون 
 192.  ل حريةفيما بينهم بك

إذ الدكتور الصادق رابح هذا التواصل الفضائي الحر يعد من األبعاد األكثر تجديدية في ا النترنت،حسب  
إلى أن االنترنيت تمكن المتفاعلين ، "  االنترنيت كفضاء مستحدث لتشكل الذات : "أشار في دراسته المعنونة ب

بطة بسياقات الحضور وطقوس المكان ، واستحداثها لسياقات ضمن فضائها ، من تجاوز اإلكراهات الفيزيائية المرت
لقد غدا ممكنا ، وألول مرة في تاريخ االتصال البشري،حسب قولة   الحديث إلى .افتراضية تطبع التبادل بطابعها 

                                                           
 
  

191
النترنت ونمذجة منظومتها االجتماعية، مركز دراسات محمد على رحومة، االنترنت والمنظومة التكنو اجتماعية، بحث تحليلي في اآللية النفسية ل 

  20ص .2440الوحدةالعربية،

4 هـ 2034/ 3/ 24ـ22حبث مقدم ملؤمتر االتصال والتغيري االجتماعي خالل الفرتة من : جمتمع املعلومات وظهور أمناط االتصال اجلديدة يف الوطن العريب  ،يامني بودهان   192
.الرياض   
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 ومحاورتهم بطريقة تتيح للفرد التكتم التام على هويته الفعلية، والحضور غير التجسدي،« الغرباء » اآلخرين 
 . وتضفي على التبادل بصيغة تزامنية

عن العوالم االفتراضية الرمزية لالنترنيت ، فهي كما يقول  تمثل  الدكتور عزي عبد الرحمن أيضاوتحدث       
عالما رمزيا يبتعد من الواقع المعايش ، وبالتالي فاالنترنيت ظاهرة رمزية ، فالفرد يتعامل مع محتوياتها من خالل 

لصورة والفيديو، وبالتالي فهي ليست حقائق بذاتها بل هي تعبير عن حقائق ، فلجوء الفرد إلى العالم رمزية النص وا
االفتراضي الرمزي قد يكون تلقائيا أو رغبة في اإلفالت من الواقع الذي يعيشه ، الشيء الذي يفتح أمامه باب 

رة ، وقد يكون الفرد واعيا معظم الوقت أن التخيل والتأمل ومعايشة عوالم متعددة غير مطروحة في محيطه بالضرو 
عالم االنترنيت ليس بالضرورة حقيقة وقد يخلط بين العالمين ، و قد يصل الحال بالفرد إلى التصاق شديد بهذا 
 العالم االفتراضي ،إلى درجة يشعر فيها أن عالم االنترنيت هو العالم الحقيقي ، أما العالم الواقعي فهو عالم هامشي 

يما إذا كان يقضي اغلب وقته أمام الشاشة االلكترونية مقيما عالقات افتراضية مع أشخاص وجماعات ،ال س
 193.افتراضية

 :خاتمة

، نادرا ما يعرض المستخدمون لهذه الشبكات في افتراضيهو عالم  االجتماعيوبما أن عالم شبكات التواصل 
ملفاتهم الشخصية أسماؤهم الحقيقية ومعلوماتهم الحقيقية المكونة لهوياتهم الحقيقية والمتمثلة في إنشاء الهوية 

المكملة أو النسخة عن الهوية الحقيقية، وأحيانا أخرى يتمظهرون ويميلون إلى التواري وراء هويات  االفتراضية
مغايرة ومختلفة عن هوياتهم الحقيقية قصد إشباع رغباتهم وميوالتهم المختلفة والمتجددة وتظهر بشكل  يةافتراض

تقمص الذكور شخصيات اإلناث : واضح وجلي ظاهرة إستعارة المستخدمين لهويات غير حقيقية في عدة صور منها
 .مهمة وغيرهاوالعكس، وتقمص السن الشخص المسن يتقمص سن الشاب ، والتمظهر بوظائف 

كما تتعداها في بعض األحيان إلى تعددية الذات والهويات المتواجدة في عالم الشبكات االجتماعية، حيث 
يستحدثون هويات متعددة رغم اإلكراهات التي تشوبها والحرص على التمثل في مثل هذه الهويات التي تقتضي 

 .اعتزال الواقع واإلقامة في العالم االفتراضي

 :المراجع 

 . 2214دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان االردن، ،االجتماعيعلي خليل شقرة، اإلعالم اجلديد شبكات التواصل  -1
 .2211ة امللك عبد العزيز،جدة،سنةاجلديد وقضايا اجملتمع، جامع اإلعالمسعود صاحل،  - 2

                                                           
.واالتصال  اإلعالمالبوابة العربية لعلوم  ،بعض االفرتاضات القيمية ،االنرتنت والشباب ،عزي عبد الرمحن  193  
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حبث مقدم ملؤمتر االتصال والتغيري : العريب االتصال اجلديدة يف الوطنجمتمع املعلومات وظهور أمناط ، يامني بودهان -3
 .الرياض ،هـ 1432/ 3/ 22ـ11االجتماعي خالل الفرتة من 

حممد على رحومة، االنرتنت واملنظومة التكنو اجتماعية، حبث حتليلي يف اآللية النفسية لالنرتنت ومنذجة منظومتها  -4
  .2225 العربية، االجتماعية، مركز دراسات الوحدة

 .عبد الرمحن، االنرتنت والشباب، بعض االفرتاضات القيمية، البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصالعزي -5
3-7Mercklé, Pierre, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La découverte, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتفاعل اإلجتماعي داخل المجتمع اإلفتراضي و إنعكاسه على القيم اإلجتماعيةا

 جامعة ورقلة/ شرقي رحيمة. أ
 جامعة ورقلة/ فرج هلل صورية. أ  

  :ملخصال

لقد عرفت المجتمعات البشرية عدة تطورات و تحوالت اجتماعيه كان أبرزها التطور الحاصل في المجتمعات      
و أجبرته على المعاصرة بفعل التكنولوجيات االتصال ألحديثة و التي غيرت تقريبا كل نواحي الحياة على اختالفها، 

 .التعامل معه كواقع البد منه و بذلك وضعت المجتمع أمام مرحلة جديدة من مراحل التطور االتصال اإلنساني
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،حيث ساهمت هذه .....دون منافس لها الحديثة الوسائل ترنت أو الشبكة العنكبوتية كأحد هذهوتأتي األن     
للتفاعل و عد إطارا جديدا من خالل ظهور عدة مواقع تضي األخيرة في تشكيل فضاء جديد و هو الفضاء اإلفترا

، مكونين بذلك مجتمعا افتراضيا بثقافة رقمية جديدة و بهويات جديدة اإلتصال الالمحدود بين األفراد المتفاعلة داخله
 .إلخ.....و بروز قيم جديدة 

: إلجابة على سؤال محوري أال و هوا إنطالقا مما سبق ذكره فإننا و من خالل هذه المداخلة فإننا نسعى إلى    
ميدانية على  من خالل دراسة ؟انعكس التفاعل بين األفراد داخل المجتمع االفتراضي على القيم اإلجتماعية  هل

 -ورقلة -بمدينة حاسي مسعود"الفايسبوك"عينة من مستخدمي موقع 

 :نص المداخلة

 الدراسة إشكالية

تطورات و تحوالت اجتماعيه كان أبرزها التطور الحاصل في المجتمعات لقد عرفت المجتمعات البشرية عدة 
المعاصرة بفعل التكنولوجيات االتصاأللحديثة و التي غيرت تقريبا كل نواحي الحياة على اختالفها، و أجبرته على 

 .إلنسانيالتعامل معه كواقع البد منه و بذلك وضعت المجتمع أمام مرحلة جديدة من مراحل التطور االتصال ا

،حيث ساهمت هذه األخيرة .....و تأتي األنترنت أو الشبكة العنكبوتية كأحد هذه الوسائل الحديثة دون منافس لها
في تشكيل فضاء جديد و هو الفضاء اإلفتراضي من خالل ظهور عدة مواقع تعد إطارا جديدا للتفاعل و اإلتصال 

بذلك مجتمعاافتراضيا بثقافة رقمية جديدة و بهويات جديدة و بروز الالمحدود بين األفراد المتفاعلة داخله، مكونين 
 .إلخ.....قيم جديدة و عالقات جديدة

إنطالقا مما سبق ذكره فإننا و من خالل هذه المداخلة فإننا نسعى إلى اإلجابة على سؤال محوري أال و 
ن خالل  ميدانية على عينة من ماهوواقع التفاعل اإلجتماعي  بين األفراد داخل المجتمع االفتراضي؟م:هو

- ورقلة -بمدينة حاسي مسعود"الفايسبوك"مستخدمي موقع 

 :التساؤل الرئيس 

هل أثر تفاعل األفراد داخل المجتمعات االفتراضية على القيم االجتماعية ؟ وما هي ابعاد هذا التفاعل على  -
 العالقات االجتماعية؟

 :التساؤالت الفرعية  -
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قيمة المشاركة )االفتراضي في تشكيل قيم اجتماعية جديدة لألفراد المتفاعلة داخلههل ساهم المجتمع  -1 -
 ؟( اإلجتماعية

 هل اثر الوسط التفاعلي الجديد على العالقات االجتماعية الحقيقية؟ -2 -
 :التفاعل االجتماعي - -

بالتفاعل االجتماعي في دراستنا هذه هو كل فعل أو رد فعل داخل المجتمع االفتراضي لالفراد  دنقص
 .أو عالقاتالمستخدمة لموقع الفايس بوك و ما ينتج عن هذا التفاعل من تشكيل قيم اجتماعية جديدة 

 :المجتمع االفتراضي-2 -
غرافيا و لكن االتصال و التواصل بأنه مجتمع يتكون من أشخاص متباعدين ج: يعرفه محمد منير حجاب -

 194.بينهم يتم عبر الشبكات االلكترونية، و ينتج بينهم نتيجة لذلك نوع من االحساس و الوالء و المشاركة
 :العالقات االجتماعية-3 -
و العالقات االجتماعية هي كل اتصال لإلنسان بغيره و هو يقوم بنشاطه اليومي كعالقة الجوار و التعليم و  -

 .الثقافية و الفنية و الرياضية و غيرها العالقات
 :القيم االجتماعية-4 -
موقع  داخل  نتيجةتفاعله مع األفرادهي كل األنماط السلوكية التي تتشكل لدى الفرد : ونقصد بها -

 .   الفايسبوك

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

سب لمثل هذه الدراسات ، وذلك بتطبيقه على لقد تم اإلعتماد على المنهج الوصفي بإعتباره المنهج األن: المنهج:أوال
 :مرحلتين

و تممثلت في جمع المادة العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسةمن أجل معرفة جوانب : المرحلة األولى -1
 الموضوع و التحكم في كل متغيرات الدراسة

من خالل إستمارة كانت المرحلة الميدانية أي من خالل جمع المعلومات من المبحوثين :المرحلة الثانية -2
اإلستبيان و ذلك بالتركيز على مؤشرات محددة ترتبط بموضوع الدراسة، و محاولة تحليل هذه البيانات ووصفها 

 .للوصول إلى نتائج دقيقة

                                                           
194

.230، بيروت، ص 2سامية محمد جابر، علم االجتماع العام، دار النهضة العربية، ط  -  
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 عينة الدراسة و كيفية إختيارها:ثانيا

االت بمدينة من خالل المعطيات المتحصل عليها من مصلحة اإلتصو تم إجراء الدراسة بمدينة حاسي مسعود
من مقاهي %12أي مايعادل %52مقهى، و قد تم إختيار نسبة  22حاسي مسعود تم حصر عدد مقاهي األنترنت ب

،التي تتناسب و طبيعة المجتمع العينة العرضيةاألنترنت، و نظرا لطبيعة المجتمع المدروس فقد قمنا بإختيار 
حث على مستخدمي موقع الفيسبوك، دون غيرهم ونظرا المدروس و ذلك لصعوبة حصره و تعداده إلقتصار عينة الب

لعدم معرفتنا بعدد مستخدمي كموقع الفيسبوك بمدينة حاسي مسعود، و لقد تم اإلعتماد على هذا النوع من العينات، 
نظرا لكون المجتمع الكلي غير مظبوط إظافة لدخول و خروج المبحوتين على مقاهي األنترنت في كل األوقات مما 

 131ينا حصر العدد الكلي للمجتمع الدراسة و تحديد النسبة المراد دراستها و قد بلغ عدد المبحوثين صعب عل
 .مبحوث وزعت عليهم إستمارة اإلستبيان في جمع المعلومات و ذلك لإلجابة على تساؤالت الدراسة

 

 

 

 عرض و تحليل و تفسير معطيات الدراسة الميدانية

 المبحوثينيبين جنس (:1)الجدول رقم

 

 

 

، %41.1و هي نسبة الذكور، بينما بلغت نسبة اإلناث %51من خالل الجدول المبين أعاله أن أعى نسبة مثلتها 
ولعل السبب راجع في ذلك إلى أن معظم مقاهي األنترنت يتردد عليها الذكور أكثر من اإلناث، و لعل هذه النسب 

فقد كشف هذا الموقع مع بداية عام  SOCIAL BACHERالمتفاوتة بين الدكور و اإلناث قد أكدها موقع 
لذكور يفوق عدد اإلناث في إستخدام هذا في إحصائيات حول استخدام موقع الفيسبوك في الجزائر بأن عدد ا 2212
 .الموقع

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %51.1 11 ذكر
 %41.1 51 أنثى

 %122 131 المجموع
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 يبين الفئات العمرية للمبحوثين(:2)الجدول رقم

 

 

 

 

، بينما بلغت الفئة %55.1سنة بلغت نسبتها بـ 25و11الواقعة بين يتبين لنا أن الفئة العمرية ( 2)من الجدول رقم 
سنة بنسبة 34،أما المرتبة األخيرة فقد احتلتها الفئة العمرية األكثر من %32.4سنة  33-21العمرية الواقعة بين 

التواصل دليل واضح على أن الفئة الشبابية هي األكثر إقباال على مواقع %55.1، و لعل نسبة%12.5قدرت ب
للتواصل عبر الفيسبوك  بإعتبارها فئة و منجذبة 

و تكوين مختلف  .العالقات اإلجتماعية

 

 

يبين (:4)الجدول رقم الحالة العائلية للمبحوثين

 

 

 

 

 

 للمبحوثين الحالة العائليةيبين (:3)الجدول رقم

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
11-25 15 55.1% 
21-33 44 32.4% 

 %12.5 11 سنة 34أكثر من
 %122 131 المجموع

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 %3.1 25 ابتدائي
 %11.2 22 متوسط

 %41.21 14 ثانوي

 %33.1 45 جامعي
 %122 131 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الحالة العائلية
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للمستوى الثانوي ب لقد تدرج المستوى التعليمي للمبحوثين من اإلبتدائي حتى الجامعي، فمثلت أعلى نسبة 
،و نسبة %33.1،و احتل المستوى الجامعي المرتبة الثانية بنسبة %3.1، و أقل نسبة لمستوى اإلبتدائي ب41.21%
للمستوى التعليمي المتوسط، من خالل هذه النسب يتبين ان مختلف المستوايات التعلمية تتواصل عبر  11.2%

سبوك بإعتباره فضاء إفتراضي يتفاعل فيه الفرد مع اآلخرين مواقع التواصل اإلجتماعي و السيما موقع الفي
،بينما بلغت نسبة المتزوجين %11.5بلغت نسبة العزاب ب .بشخصية إفتراضية بكل حرية دون قيد أورقابة إجتماعية

بين مطلق و أرمل، من خالل هذه النسب تبين أن نسبة العزاب  %2.12، بينما مثلت نسبة%22.1من المبحوثين بــ 
 أكبر نسبة ولعله بالرجوع 

للفئة العمرية الواقعة بين       %55الذي يبين الفئة العمرية للمبحوثين نجد بأن نسبة بلغت(2)إلى الجدول رقم 
و هذا دليل على أن الفئة العمرية و اقعة بين المستوى التعليمي الثانوي و الجامعي و هي فئة في أغلب  25و 11

كما أن هذه الشريحة شريحة العزاب تجد في مواقع . و السيما لدى الذكور كأكبر نسبة الحالة تمثلهها فئة العزاب
التواصل متنفسا طبيعيا للجميع المكبوتات و الضغوط اإلجتماعية التي يتعرضون لها يوميا دون اإلفصاح عن 

 .هوياتهم الحقيقية

 يبين  مدة تسجيل المبحوثين في الموقع(:5)الجدول رقم

 %11.5 124 اعزب
 %22.1 32 متزوج

 %2.12 1 مطلق

 %2.12 1 أرمل
 %122 131 المجموع

 النسبة المئوية رالتكرا الفئات
 %22.11 13 أقل من سنة

 %11.4 25 منذ سنة

 %25.2 34 ثالث سنوات

 %33.1 41 أكثر من ثالث سنوات
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، بالنسبة للمسجلين بالموقع ألكثر من ثالث سنوات، %33.1إن المعطيات الموجودة تبين أن أعلى نسبة مثلتها 
بالنسبة للمسجلين لثالث سنوات،و لعل انجذاب الشريحة الشبابية لهذا الموقع راجع إلى تنوع الخدمات داخله  25%

 . مما يجذب اهتماماتهم للمشاركة فيه، إضافة إلى التراجع المحسوس للوسائل اإلتصال التقليدية كالتلفزيون و الراديو

 اك بموقع الفيسبوكيبين دوافع المبحوثين في اإلشتر (  :1)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الدوافع
 %43.4 51 لتواصل مع لألصدقاء

 %31.1 43 قضاء وقت الفراغ

 %11.4 25 هروبا من الواقع

 %1.1 21 الترفيه والتسلية
 %122 131 المجموع

للقضاء وقت %31.1ونسبة، %43.4من خالل النسب نجد أن أعلى نسبة مثلها دافع التواصل مع األصدقاء بنسبة 
 .للترفيه و التسلية %1.1بدافع الهروب من الواقع،و نسبة %11.4الفراغ، ونسبة

يعد موقع الفيسبوك أحد وسائل التواصل اإلجتماعي و هذا ما مثلته أعلى نسبة كأحد األسباب اإلشتراك في هذا    
المواقع من خالل تكوين عالقات صداقة مع األخرين و التواصل معهم يوميا،و الدافع الثاني قضاء وقت الفراغ من 

شخصية من صور و مقاطع للفيديو، إضافة إلى دافع خالل معرفة أهم المستجدات و التنزيالت على صفحاتهم ال
الهروب من الواقع و لعل هذا الدافع يعود ربما إلى حالة اإلغتراب الذي يعيشه الشباب داخل أسرته أو حتى 

مجتمعه فال يجد متنفسا في هذه الحالة داخل المجتمع الحقيقي فيلجأ إلى المجتمع اإلفتراضي لتنفيس عن مكبوتاته 
 .أو خوف من الضبط اإلجتماعي الذي قد يمارسه عليه المجتمع دون إحراج

 %122 131 المجموع
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 يبين تفاعل المبحوثين مع القضايا اإلجتماعية بموقع الفيسبوك(:1)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الدوافع
 %13.5 122 نعم
 %21.5 31 ال

 %122 131 المجموع
 

من المبحوثين يتفاعلون مع مختلف القضايا اإلجتماعية، بنما نسبة  %13.5إن القراءة اإلحصائية للجدول بينت أن 
و لعل طبيعة الموقع التفاعلية  بإعتباره فضاء إفتراضي عمل على تحويل المستخدم من . ال تتفاعل معها 21.5%

ة متلقي للمعلومات و األفكار إلى منتج للمعلومة و مشارك فيه حيث فرض هذا األخير على المشتركين مناقش
إلخ، و تبادل مختلف األراء ووجهات ....مختلف القضايا اإلجتماعية كالبطالة و الرشوة، و ارتفاع تكاليف الزواج

 .النظر حولها

 يبين مشاركة المبحوثين مع مختلف األنشطة اإلجتماعية عبر الموقع(: 1)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الدوافع
 %12.1 11 نعم
 %21.1 31 ال

 %122 131 المجموع
كأعلى نسبة للمبحوثين المشتركين في مختلف األنشطة اإلجتماعية لمساعدة الناس إن هذا  %12.1مثلت نسبة 

الفضاء التواصلي ملىء بالحركة اإلجتماعية، حيث يتوفر على مجموعات تنشط لتوعية المشتركين من كل الفئات 
ظيف الشوارع أو زيارة من خالل تنزيالت على الصفحات الخاصة أو المجموعات الخاصة بالجمعيات التطوعية كتن

 .إلخ.......المرضى أو تنظيف الشوارع،أو المشاركة في مختلف الفعاليات

 يبين وصف المبحوثين لعالقاتهمعلى الفيسبوك(:1)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الفئات
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 %11.4 25 حقيقية و صادقة
 %51.1 11 بعضها فقط صادق و حقيقي

 %22.1 32 غير حقيقية

 %122 131 المجموع
 

تقر بأن العالقات بين المتفاعلين  %11.4من خالل المعطيات نالحظ أن أكثر من نصف العينة أي نسبة 
فقد أقرت بأنها  %11.4غير حقيقة و غير صادقة، أما نسبة %22.1داخله بعضها فقط صادق و حقيقية، و نسبة

   .حقيقية و صادقة

الحاسب من شأنه أن يلغي الكثير من األمور كتعبيرات الوجه و  إن التواصل الغير مباشر خلف شاشات 
اإليماءات أي بمعنى يخفي الهوية الحقيقية للفرد و لعل هذا التواصل اإلفتراضي الغير واقعي و الغير حقيقي من 

للكذب و  شأنه أن يلغي الثقة و المصداقية بين المتفاعلين، و لعل إخفاء الهوية الحقيقة للفرد تفتح عدة مجاالت
 .غير دليل على ذلك%22.1ونسبة %51.1التالعب باآلخرين و لهذا كانت نسبة 

 يبين توسيع المبحوثين لشبكة العالقات اإلجتماعية( :12)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 %13.1 113 نعم
 %11.1 23 ال

 %122 131 المجموع
 

من المبحوثين من قامو بتوسيع شبكاتهم االجتماعية عبر هذا الموقع، بينما مثلت  %13.1مثلت نسبة  
من لم تتح لهم فرصة توسيع شبكة العالقات اإلجتماعية نظرا لحداثة التسجيل في الموقع، إن هذا  %11.1نسبة 

مكنهم من التفاعل الموقع خلق مجتمعا إفتراضيا يخترق كل الحدود الجغرافية و المسافات بين مستخديميه حيث 
 اإلجتماعي و الثقافي و فتح أمامهم مجال لتعارف و تكوين عالقات إفتراضية 

 حسب رأي المبحوثين(الواقعي)يبين التواصل اإلفتراضي حل محل التواصل الحقيقي(  :11)الجدول رقم
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 النسبة المئوية التكرار الفئات
 %51.4 11 نعم
 %42.1 51 ال

 %122 131 المجموع
 

من المبحوثين من يقرون بأن التواصل اإلفتراضي قد حل محل التواصل  %51.4خالل المعطيات مثلت نسبةمن 
 .من أقروا بأنه اليمكن أن يحل التواصل اإلفتراضي مكان الحقيقي %42.1الحقيقي، و بنسبة 

ير مباشر مع األفراد إن هذه النسب تعبر و بطريقة مباشرة على اإلرتياح الذي يشعر به الفرد أثناء تواصله الغ
اآلخرين من خالل خلق شخصية وهمية إفتراضية تمكنه من التعبير عن كل مايجول بخاطره دون عوائق و السيما 
العوائق اإلجتماعية التي قد تمنعه من اإلفصاح عنها بكل حرية و يمكن أن تهدد مكانته اإلجتماعية و السيما إن 

اب التي يغلب فيها العاطفة عن العقل فيلعب الخيال دورا ال نظير له في كانت الشريحة المتفاعلة هي شريحة الشب
 .بناء خيال واقعي بعيدا كل البعد عن ماهو حقيقي

 يبين تفضيل المبحوثين للتواصل اإلفتراضي على الواقعي(:12)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 %41.2 51 نعم
 %51.1 12 ال

 %122 131 المجموع
 

 فقد بين مدى تفضيل المبحوثين للتواصل اإلفتراضي على الواقعي حيث عبرت نسبة  12أما الجدول رقم 

من المبحوثين من  %41.2على أنه غير الممكن أن يفضلوا التواصل اإلفتراضي عن الواقعي، و نسبة 51.1%
 .يفضلون التواصل اإلفتراضي عن الحقيقي

أن الفضاء اإلفتراضي و ما يوفره للمتفاعلين من متعة وراحة و إشباع إن هذه المعطيات المتحصل عليها تبين 
للحاجات قد ال يجدها في مكان آخر، من عالقات ال حدود لها  إال أن الواقع الحقيقي و اإلتصال المباشر بين 
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لبعيد كل البعدعن األفراد يبقى اإلتصال الذي يبرز فيه الفرد هويته الحقيقة التي تتوافق وواقعه اإلجتماعي المعاش ا
 .ماهو إفتراضي ووهمي

 :نتائج الدراسة

هل ساهم المجتمع االفتراضي في تشكيل قيم اجتماعية جديدة لألفراد : نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي األول  
 المتفاعلة داخلية؟

 :وتندرج األبعاد التالية

 .بالمئة 51.5بة تبين بأن أغلب افراد تستخدم الفايسبوك منذ ثالثة سنوات وأكثر بنس -

التي تخدم الصالح العام و بذلك من المبعوثين يشارك في بعض االنشطة االجتماعية 12.1كما بينت نسبة  -
 ..تحقق التساؤل الجزئي األول

 على العالقات االجتماعية  داخل المجتمع اإلفتراضي هل أثر التفاعل : نتائج متعلق بالتساؤل الجزئي الثاني 
 األسرية؟

 .بالمئة يستخدمون الموقع بدافع التواصل مع االصدقاء لتشكيل عالقات اجتماعية افتراضية  11.4أن كما تبين  -
بالمئة تشكو من أبنائها بسبب الوقت الذي يقضونه أمام الحاسب و عدم  12.1نسبة نبأغلب األسر المبحوثي -

و أن المجال التفاعلي الجديد و بذلك تحقق التساؤل الجزئي الثاني و ه.قضائه في المنزل أو مراجعة الدروس
 .أثر على العالقات اإلجتماعية و السيما على الصعيد األسري 

 .بالمئة من المبحوثين  ال تفضل التواصل االفتراضي على التواصل الحقيقي 51.1كما بينت نسبة  -

 الخاتمة

فتراضي محاولين الكشف عن لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة واقع التفاعل اإلجتماعي داخل المجتمع اإل
أهم اإلنعكاسات هذا المجتمع اإلفتراضي على األفراد المتفاعلة داخله على القيم اإلجتماعية و العالقات 

 اإلجتماعية، و إعادة تشكيل قيم أخرى و عالقات أخرى، 

سبوك على حياة األفراد قد بعد الدراسة و النتائج المتوصل إليها توصلنا إلى أن األبعاد التي أضافها  موقع الفي    
تكون مؤشرا في إحداث التغيير في تشكيلة القيم اإلجتماعية، كما أدى إلى تأثيرات متعددة على طبيعة عالقات 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

553 

األفراد المتفاعلة داخله على المستوى اإلفتراضي و على المستوى الواقعي، و بهذا يمكننا اإلستنتاج أن مواقع 
يرا سلبي دائما أو تأثير إيجابي دائما و إنما تخزضع في نهاية المطاف إلى إرادة التواصل اإلجتماعي ليس لها تأث

 .سلبأو إيجاببالالرأسمال اإلجتماعي في إحداث عملية التغير اإلجتماعي سواءا على المستوى الفردي أو اإلجتماعي

   
 
 
 
 
 
 
 
 

أثر وسائل اإلعالم على الهوية لدى الشباب الجزائري   
الواقعي إلى المجتمع االفتراضيمن السياق   
 جامعة تبسة/ضيف ياسين. أ                                                                   
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  ملخصال   

وهناك  ،في مختلف المجاالتالمتقدمة أدت إلى تغيرات جوهرية التكنولوجيا إن التطورات المتسارعة في     
إجماع بين العديد من الباحثين على أن هذه التكنولوجيا الحديثة قد فتحت عصرًا جديدًا من عصور االتصال 

ولكن على الجانب اآلخر هناك مخاوف من وفي وفرة  المعلومات التي تقدمها لمستخدميها،  ،والتفاعل بين البشر
 .اآلثار السلبية التي قد تحدثها

مع مضامين اإلعالم أكثر من تفاعلهم مع فان تفاعلهم  ،وبما أن الشباب هم الفئة األكثر استخداما لهذه التقنية
المختلفة ومعرفة آثارها خاصة على  اإلعالملذا كان البد من معرفة اتجاهات الشباب نحو وسائل  ،المحيطين بهم

يحمل لهم بعض اإلحساس  واقع بديلفقد أصبح الشاب يبحث عن  الهوية عند هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع،
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بالحياة وبعض اإلشباع بداًل من الحياة الرتيبة، وال يجدون ذلك إال في ثقافة الصورة التي تعطيهم خيااًل أمامهم 
بحكم طبيعته ونظرته المستقبلية التي ال الشباب يصنعه لهم صانعوا البرامج، وهذا ما أوجد نقله سلوكية خطيرة لدى 

األمر الذي يجعل الهروب إلى المجتمع اإلفتراضى ذا  ،الحاضر في الواقعيع المجتمع تستطيع التكيف الكامل م
 .  أهمية بالغة وهذا ما توفره وسائل اإلعالم المختلفة 

التي وتتبع اآلثار ، اإلعالمل وسائاالهتمام بما تقدمه من خالل هذا وذاك سوف نتطرق في هذه الدراسة إلى 
 .ى الهوية لدى الشباب الجزائريتتركها هذه األخيرة ومضامينها عل

 .الهوية، المجتمع االفتراضي، السياق الواقعيوسائل اإلعالم،الشباب، : الكلمات المفتاحية  
 

Summary:      

     The rapid developments in advanced technology have led to significant changes in various fields, 

and there is a consensus among many researchers that this modern technology has opened a new era of 

eras of communication and interaction between human beings, and in the abundance of information 

provided by its users, but on the other side there are fears of the negative effects that may be caused . 

      Given that young people are the group most commonly used for this technique, the interaction with 

the contents of the media more than they interact with those around them, so it was necessary to know 

the trends of the youth towards different media and see its effects, especially on the identity at this 

category important segments of society, it has become a young man looking More alternate reality 

carries them some sense of life and some gratification instead of monotonous life, and do not find it, 

but in the culture of the image that gives them the illusion in front of them made by their makers 

programs, and this is what Find transported serious behavioral among young people by nature, and his 

view of the future that can not adapt to the full with the community unrealistic in the present, which 

makes escape to a virtual community of paramount importance and this is provided by various media. 

    We will address in this offer to  the media, and keep track of the effects  the latter and its 

implications on the Algerian identity among young people. 

 Key words: media, youth, identity, virtual community, the real community. 

 

 نص المداخلة

 :مقدمة 

واالجتماعية بسبب ليه الجمهور في كافة القضايا السياسية ، والثقافية ، اإلعالم مصدراً رئيساً يلجأ إل تعد وسائ
اإلعالم عنصراً ل يمثكما . متسارعة غير ملحوظة دون مقدمات بوتيرة والواسع فاعليته االجتماعية وانتشاره 

للفكر والثقافة ، كما أن له اثر كبير على الهوية إلى األساس المروج والناشر، باعتباره المجتمعات اة ـمؤثراً في حي
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أحد كثير من دول العالم إنه في ل بالمؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات المدنية؛ جانب األسرة و
، اإلعالمل وسائالسنوات األخيرة اكتسبت وفى المتبادل ، اإلنساني التفاعل والتأثير عن طريقه الثقافة منتجي 

اره ـالم باعتبـأن اإلعلى ذلك أضف إ. والجماعات أبعاداً جديدة زادت من قوة تأثيره على األفراد ، تالفهاباخ
لم تكن لها إن ،وأيديولوجية يةـوسياس،صاديةـضامين اقتـمل يحمالمجتمعات البشرية مؤسسة اجتماعية هامة في 

،  1911، موسي. )العقولوإفساد لوعي اتزييف الى ؤدي ـفإنها ت، وهويتهالمجتمع على ترسيخ ثقافة القدرة 
 ( 261ص - 243ص

لالنفجار نتيجة الغزو الثقافي ؛ تأثراً بعمليات المجتمع فئات الشباب العربي هو أكثر وال بد من االعتراف بأن 
إذا الراهن  اإلعالم بوصفها ل توصف وسائبالذات الفضائيات التي  و، اإلعالم ل وتطور وسائالمعرفي الهائل ، 

وهو أحد مصادر المصدر الرئيس للمعلومات والتعلم فهو الشباب ، وثقافياً مهاماً في حياة ، راً اجتماعيامتغيل تمث
 (155ص،2003، حلس. )اإلعالميةالعولمة االجتماعي في عصر تشكيل الوعي عمليات 

إلى ذلك  يضاف.  مع مضامين اإلعالم أكثر من تفاعله مع المحيطين به من أسرتهويظهر جليا أن تفاعل الشباب 
افتقاد هذه المؤسسات لقدرتها على رقابة األنماط السلوكية الناتجة عن اإلحتكاك بالعالم الخارجي من خالل المجتمع 

وترك ذلك آلليات التصحيح الذاتي التي يقوم بها كل شاب على حدة، إعتمادًا على تجربته .  اإلفتراضى
إلنعزال عن مجتمعاتهم، وبذلك سقطت الثقافة عن أن تشكل وقد تزامن ذلك مع إتجاه بعض الشباب إلى ا.الشخصية

 .منظوماتها القيمية مرجعية للسلوك الشبابي في الواقع اإلجتماعى آو المجتمع اإلفتراضى

.  إن الشباب بحكم طبيعته ونظرته المستقبلية غير قادر على التكيف الكامل مع المجتمع الواقعي في الحاضر  
مثالي ويرفض ما هو واقعي وسلبي، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن واقع مجتمعاتنا ملئ فهو دائمًا ينشد ما هو 

والقطيعة مع المجتمع الواقعي تبدأ من عجزة عن إشباع .  بالمشاكل التي تكون لها وطأتها األكبر على الشباب
لى ذلك يعانى الشباب من باإلضافة إ.  الحاجات األساسية للشباب، كالحاجة إلى الوظيفة للمشاركة في سوق العمل

مشكالت الفراغ والتغييب واالغتراب، األمر الذي يجعل الهروب إلى المجتمع اإلفتراضى ذا أهمية بالغة وهذا ما 
 .  توفره وسائل اإلعالم المختلفة 

  :في ضوء ما سبق حاولنا صياغة التساؤل المركزي التالي 

 اتجاهاتهم من المجتمع الواقعي إلى المجتمع االفتراضي ؟كيف تؤثر وسائل اإلعالم في تغيير هوية الشباب و 

 :الدراسة أهمية * 

هذه األخيرة التي تعد من  ،وسائل اإلعالم المختلفة وعالقتها بالهوية هذه الدراسة من خالل أهميةأهمية  تبرز   
ق بالحفاظ على الذاتية ألنها تتعل ،المواضيع البالغة األهمية والتي تمثل تحديا مطروحا خاصة في عصر العولمة

والخصوصية الثقافية ،كما تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل االهتمام المتزايد بوسائل اإلعالم الحديثة في جميع 
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المجاالت حيث أصبح امتالكها ومدى التحكم فيها معيارا أساسيا يقاس من خالله تطور المجتمعات واألفراد أو 
 . وكيفية مواجهة اآلثار الناتجة عن ذلك على الهوية  ا تخلفها،إضافة إلى محاولة انتشاره

I.  اإلطار ألمفاهيمي للدراسة: 
 :مفهوم اإلعالم  -1

ل بصورة صحيحة بإحدى وسائالنقل الحر والموضوعي لالخبار، والمعلومات والوقائع : "يعرف اإلعالم بأنه *
تركي ، . ) الدعايةبينه وبين لغرض التميز وال يهدف ألي غرض سوي اإلعالم ذاته العقل،اإلعالم مستهدفاً 

 ( 225ص، 1914

المعلومات الدقيقة التي تركز على و، عليها نشر األخبارالعملية التي يترتب : "وهناك من يري أن اإلعالم هو * 
يفهم ال ـوتثقل تنويرهم ، بهم من خالالسامية، واالرتقاء وعواطفهم ل الجماهير، ومخاطبة عقوالصدق والصراحة، 

 ( 111ص، 2003، رـمط. ) همداعـديرهم وخـتخ

وروحها الجماهير عن عقلية التعبير الموضوعي  بأنه  " اإلعالم  OTT GROTH( أوتو جرت)ويعرف  * 
 ( 11ص، 2002، عبيد" )واتجاهاته ميولها  و

 :اإلعالم ل مفهوم وسائ -

 ية ل الي الجماهير المتلقتنقالتي  واألدوات ل جميع الوسائ Mass mediaاإلعالم ل يقصد بوسائ* 

 ( 64ص، 1955مذكور ،. )السمع والبصرعن طريقة حولها ما يجري من 

الراديو، والتلفزيون، والصحف، تتجسد في التي : " اإلعالم هيل وهناك من يري أن وسائ* 
، وأفكار، وقيم، تؤثر في شخصيةالمؤسسات المرجعية التي وهي من أهم . واإلعالنوالمجالت،والكتب،والسينما، 

 ( 100ص ، 1991الحسن ، . ) البعيد  على مستوى األمد الشباب وممارسات 

هو ذلك المحيط الذي ال يستخدم وسائط الكترونية بل يستخدم عالقات حقيقية مباشرة بين :  المجتمع الحقيقي -2
 .األفراد ضمن مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة ، المدرسة، المسجد 

ستعمل الوسائط الكترونية في تفاعالته بين األفراد و ذلك عن طريق هو ذلك المحيط الذي ي:  المجتمع االفتراضي
 .الخ ..الهاتف أو االنترنت أو التلفزيون

 :مفهوم الهوية-3
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الهوية في الفلسفة حقيقة الشئ "في اللغة نجد أن المعجم الوسيط أشار إلي أن " الهوية " وبالنسبة لمفهوم 
ة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله ، وتسمي البطاقة أو الشخص التي تميزه عن غيره ، أو هي بطاق

 (.                                                                        1039مجمع اللغة العربية، ")الشخصية أيضا

وظروف متباينة ، أما في اللغة اإلنجليزية فتعني تماثل المقومات أو الصفات األساسية في حاالت مختلفة 
وبذلك تشير إلي الشكل التجميعي أو الكل المركب لمجموعة من الصفات التي تكون الحقيقة الموضوعية لشئ ما ، 

 (35طعيمة،ص) والتي بواسطتها يمكن معرفة هذا الشئ وغيره علي وجه التحديد 

وبناء علي ذلك استخدم اللفظ ليدل علي اإلحساس العميق والمتواصل لإلنسان بنفسه وماضيه وحاضره       
 .     ومستقبله والمستمد من مشاعره ومعتقداته وأفكاره 

جملة المعالم المميزة " بأنها " سعيد إسماعيل علي "أما عن آراء المفكرين حول مفهوم الهوية فقد عرفها 
شخصيته  -كإنسان  -جعله هو هو، بحيث ال تخطئ في تمييزه عن غيره من األشياء ، ولكل منا للشئ التي ت

المميزة له ، فله نسقه ألقيمي ومعتقداته وعاداته السلوكية و ميوله واتجاهاته وثقافته ، وهكذا الشأن بالنسبة لألمم 
 (95،ص1995علي،" )والشعوب

لشئ ثوابته التي ال تتجدد وال تتغير ، وتتجلي وتفصح عن ذاتها أن هوية ا" إلي " محمد عمارة "كما أشار  
دون أن تخلي مكانتها لنقيضها طالما بقيت الذات علي قيد الحياة ، فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن 

رد عن غيره وتتجدد فاعليتها، ويتجلي وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس ، إنها الشفرة التي يمكن للف
طريقها أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها ، والتي عن طريقها يتعرف عليه 

 (06عمارة،د ت،ص). " اآلخرون باعتباره منتميا لتلك الجماعة

دين أو الهوية ليست أحادية البنية ، أي ال تتشكل من عنصر واحد ، سواء كان ال" أن " محمود أمين العالم " ويرى 
نما هي محصلة تفاعل هذه  اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان واألخالق ، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها ، وا 

 (356،ص1991العالم،.)العناصر كلها 

مفهوم اجتماعي نفسي يشير إلي كيفية إدراك شعب ما لذاته ، وكيفية تمايزه " وأشار أحد الباحثين إلى أن الهوية 
اآلخرين ، وهي تستند إلي مسلمات ثقافية عامة ، مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية  عن

 (110،ص2001عيدـ.) "للمجتمع

مجموعة من السمات الثقافية التي تتصف بها " كما أن الهوية ترتبط باالنتماء ، فقد عرفها البعض بأنها  
لتي تولد اإلحساس لدي األفراد باالنتماء لشعب معين ، واالرتباط بوطن جماعة من الناس في فترة زمنية معينة ، وا

 (   205،ص1999الفقي،) ."معين ، والتعبير عن مشاعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤالء األفراد
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 : الشباب-6

ويرتكز بعض ", يعد تحديد مرحلة الشباب عملية صعبة حيث يصعب تحديد بدايتها أو نهايتها بصورة قاطعة 
العلماء في تحديدها على جوانب بيولوجية تمثل بدايتها بلوغ الحلم أو النضج الجنسي أو القدرة على اإلنجاب ويحدد 

من شخص ألخر ومن مجتمع البعض بدايتها على أساس بداية اإلندماج في المجتمع وتختلف 
 (29عرابي،دت،ص.)ألخر

ولذا فقد بذلت العديد من الجهود لمحاولة وضع مفهوم واضح ومحدد لمعنى الشباب وقد قدم المهتمون برعاية 
والمفهوم األخر . أحدهما يرى أن الشباب مرحلة عمرية محددة من مراحل العمر"الشباب مفهومين في هذا المجال 

الة نفسية تمر باإلنسان وتتميز بالحيوية والنشاط وترتبط بالقدرة على التعلم ومرونة العالقات يرى ، أن الشباب ح
وبصفة عامة يمكن القول أن كال المفهومين يرتبط يبعضهما البعض علي نحو ال , اإلنسانية وتحمل المسئولية 

 (15،ص1994الجوير،.)يمكن من الفصل بينهما

II.  النظري للدراسةاإلطار: 

 :الهوية عند الشبابأهمية -1

 مما االختصاصية احتياجاته نمط هو الحيوان عن اإلنسان يميز ما أول أن ذلك ضرورية إنسانية حاجة الهوية تعد
 االنتماء إلى الحاجة الحاجات هذه وأهم. ميسور غير أمرا االحتياجات هذه معرفة عن بعيدا عليه التعرف يجعل

 الغير عن والتمايز  باالمتياز الشعور إلى بحاجة" فروم إريك" تعبير حد على اإلنسان أن ذلك الهوية إلى والحاجة
 من غيره مع التماثل طريق عن المأرب هذا لتحقيق يسعى  نبوغه طريق عن الشعور هذا تلبية في فشل فإن

 له يوفرها التي واإلمكانات الفرص أساس على إنسان كل شخصية تتبلور وهكذا(.115،ص2001سالم،)الناس
 .والثقافة المجتمع

 السمات من منظومة أو مفردة، ثقافية سمة أساس على المعنى بناء عملية باعتبارها" كاستلر" عند الهوية تتحدد
 .للمعنى المنتجة المصادر باقي على األسبقية تعطي والتي الثقافية

 أو تنجرف أن دون التجديد، تقبل معه تتعايش اآلخر على منفتحة هوية إلى بحاجة الراهن فالواقع ذلك مع لكن
 المحلي بين متداخال تكوينها تجعل الراهنة المجتمعات طبيعة أن ذلك. اآلخر في تذوب أو جذورها، من تقتلع

 منتجات من واالستفادة األصيلة بقيمنا االحتفاظ مع معه ونتعايش فيه نعيش العالم هذا من جزء فنحن والكوكبي،
 .وتطويرها حياتنا تجديد في ويساهم هويتنا ويجذر ثقافتنا يقوي بما األخرى الحضارات

 :للشباب الثقافية الهوية غياب أسباب-2
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 باإلضافة والعاطفي الفكري الفراغ ذاك أهمها من وربما ومتشعبة، ومتنوعة كثيرة فهي والدوافع األسباب وأما  
 الرائد الدور! تغيب أو غياب ظل في بينهما الجمع إمكانية وعدم المستقبل وحداثة الماضي أصالة بين للتشتت

 : (2014دغريري،) المجتمعات واقع في لحضارتنا

 الديني الوازع ضعف:  
 إال ذلك وما لحقيقته منهم الكثيرين فهم وعدم يجب كما بدينهم تمسكهم عدم بسبب إال شبابنا أصاب ما إن

براز مزاياه شرح في واألهل العلماء من الكثير وتقصير فيه تفهمهم وعدم عنه إلعراضهم  وحكمه محاسنه وا 
 . وأسراره
 لألجيال الخاطئ والتوجيه التربية ضعف:  

 محاولة على الفتاة أو الشاب يتربى أن هنا التحول ونقطة السليمة للمفاهيم ترسيخ وموضع النشء أساس التربية
  .وصارمة واضحة قيود بدون االمتع والحياة الترفيه عن البحث
 العمر به تقدم كلما, الخاطئة المعتقدات نحو الشاب هذا قبل من الكبير االنجراف نرى أن ذلك بعد غرابة فال

 التي البالية والتقاليد بالعادات كاملة بصورة ولألسف ربط والذي الديني االلتزام عن بعيدا يكون ربما باعتقاد وذلك
 .باهلل والعياذ باهلل الشرك تحت تدرج شبابنا يتبعها والتي العادات تلك بعض وان منه، الجهال تنفر
  اإلعالم: 
 المميزين األفراد احد أصبح الذي االلكتروني الفرد هذا الفرد في تأثيرا وأكثرها اإلعالم وسائل اخطر من إن

 حول ال وعبيدا أسرى التلفاز أمام الليل غسق في الطوال الساعات يقضون األبناء فترك التلفاز هو الذي بالعائلة
 طريقا االنحالل من تتخذ والتي الملتزمة غير الفضائيات لتلك وخيالهم بأفكارهم محلقين ينصتون قوة وال لهم

 وقد. والناشئة الجيل لهذا المسؤولية عليها المعهود التربــــوية لألدوار والمعطل الكامل الغياب ظل في للشباب
 ومشاعر وعواطف عقول إلى التسلل األحيان غالب في العربية األفالم من ومثيلتها الغربيــــــــة األفالم استطاعت

 النمــــــــوذج بأنه الخصوص وجه علـــــــــــــــى الغربي النموذج وقدمت ، والشباب الناشئة جيل السيما المجتمع أفراد
 الفضائية القنوات تبثه ما التأثير هذا سطوة لمدى األدلة أبرز ولعل. الراقية واالجتماعية الثقافيـــــة للحياة الوحيـــد
 من الكثير تبث أنها حين في. العربي المتلقي لدى كبيراً  رواجاً  تلقى التي ، ومسلسالت وأفالم برامج من العربية
 وال قيد دون الشخصية والحرية الوالدين وعقوق الخمر كشرب المحافظ اإلسالمي المجتمع إلى الخاطئة المفاهيم
 .بتقليده يقومون ما بأصل التفكير دون و شرط
 استئذان دن البيوت دخلت التي (المحمولة الهواتف مع وخاصة) اإلنترنت شبكة في المتمثل الراقي التقدم كذلك
 البيت من خرجوا إذا األبناء على نخاف كنا فبينما,صوره بأبشع الخلقي واالنحالل الفساد معها أدخلت حيث

 يحلق اإلنترنت؟ ما أدراك وما اإلنترنت فهذا نومهم، غرف في بل ،"بيننا البيت في وهم عليهم نخاف أصبحنا
 الفوائد إلى يرشدهم أو الخير على يدلهم أخالقي أو ديني وازع وال رقيب غير من األرض أصقاع كل إلى بهم

 . المعرفة وآفاق البحث مصادر وطورت وعددت ونوعت البعيد قربت التي التكنولوجيا هذه من العديدة
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  بالغرب الشباب انبهار: 
 القيم بين شبابنا فيخلط،والتكنولوجيا والصناعة بالعلوم الغربي التفوق بسبب وذلك الغربية بالحضارة الشباب انبهر
 لكن والعادات والتقاليد القيم حتى شي كل في علينا متفوقون الغرب إن ويظنون الغربية والتكنولوجيا الغربية
 (.،اجتماعية أخالقية روحية)  أخرى جوانب في ومتأخر فقط تكنولوجيا متقدم الغرب بالحقيقة

  الشخصية وضعف بالنقص اإلحساس: 
 والشعور المسلم شخصية خلل في سبب التقليد: األزهر بجامعة الدعوة كلية عميد عفيفي طلعت الدكتور يقول

 حب يسبب األيام مع انه كما وشرعه اهلل منهج عن والعزوف البعد ثم واالنهزامية والضعف والصغر بالنقص
 المشكلة ولكن مميزه أخرى جوانب لديهم أن صحيح, شيء كل في الغرب يقلد شبابنا من وكم. للمقلدين ووالء
 تقليدهم أن بل وغيره والفضاء والطب العلم مثل المفيدة األشياء في يقلدهم ال والمسلم العربي شبابنا أن الكبيرة
 شاب فتجد إليها، التنويه بنا يجدر التي المصيبة هي وهذه فقط الغرب في السلبية الجوانب على ينصب األعمى
 وعندما,  الفالني فالن الفنان مالبس وهذه موضة هذه ويقول أحيانا ومضحكه غريبة مالبس يلبس عربي

 تقدم زمان أيام في وعايش قديم تفكيرك شخص وأنت والعشرين الحادي القرن في نحن لك يقولون تنصحهم
 .معانا

 :بالشباب اإلعالم عالقة -3

السياسية ، والثقافية، التي تصبغه بنوع و، صاديةـواالقت، االجتماعيةالشروط اإلعالمي بجملة من النشاط يرتبط 
القول أن المؤسسة اإلعالمية ومن ثم يصبح بديهياَ ،  وتوجهات الفكر الذي يعبر ويخدم مصالح القوى الحاكمة فيه

وفي ، تحقيقهاإلي تسعي لتي ووفق األهداف االعام المرسوم لها، إال ضمن اإلطار ـل وال تعم، فراغال تنشأ من 
وبما بالمجتمع الذي ينتمي إليه، اإلعالمية يتأثر السياق يجب التنبيه الى أن الخطاب اإلعالمي للمؤسسة هذا 

اإلعالمي الخطاب ومضمون كل شد  ـي تحديـجميعها فتسهم و، واتجاهاتفكار ، وأ، من قيمالمجتمع يحمله هذا 
 ( 46-49ص، 1995، حنوش. )وصوله الى الجماهيرعبر 

الشباب العربي العديد من الظواهر حيث يواجه بالتغيير، أزمة ما يسمي الشباب العربي  يعيش ، في واقع األمر
والفوضى  يالقيم الرديئة، والتناقض الثقافن ـتسوده جملة مالسلبية التي تتعلق بالمحيط االجتماعي الذي 

اإلعالم ل في عصر تتزاحم فيه وسائ، والفقر، والتسلط، واالنحراف بكل صوره وأشكاله وأنواعه ، االقتصادية
الم ـصر اإلعـسياسة االنفتاح وفي عل وفي ظاكبر قدر ممكن من المعلومات المختلفة اإلنترنت على بث شبكات و

القوة والنفوذ نشر أفكارهم وتسويق حاب ـاوالت أصـمحل وفي ظيجري بسهولة ، مشاهدة ومتابعة ما المعولمة يمكن 
المتناقضة والمعلومات المتجددة التي أصابت واألفكار الشباب أكثر عرضة للتيارات المتالطمة أصبح  ، توجهاتهم

السماوات المفتوحة، ذه ـمما يجعلهم يستمدون من ه. مجتمعهم واحتياجاتهم قدرتهم على تحديد خياراتهم وأولويات 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

561 

نمطاً اجتماعيا سائداً ، وتمط تفكيرهم، أسلوب حياتهم بحيث يصبح التقليد والمحاكاة لمظاهر الحياة الغربية وسلوكهم
 (. 116ص ، 2001البياتي ،.)اليومية، وسلوكا متحضرا في عملية التثقيففي حياتهم 

طلق من بلورة ينللشباب ، إعالمي خطاب ن بلورة ـظلت عاجزة حتى اآلن عالمختلفة اإلعالم ل أن وسائكما   
للدور الهام الذي يلعبه ولعبة الشباب في المجتمع ، بل إن تلك الوسائل تقوم بعرض كما هائال مفاهيم ورؤى جديدة 

من البرامج والمعلومات التي تعكس في مجموعها توجها يختلف عن الحاجات التنموية واالجتماعية والثقافية 
الشباب مختلفة عن واقع لمفاهيم عادية وتروج استهالكية فهي تعكس ثقافة الشباب وخاصة فئة للمجتمع، 
 ( 115-152ص، 2003،مطر. )ومجتمعهالفجوة والهوة بين الشباب ادة ـزيإلي  مما يؤدي ، وقضاياه

 حراك الشباب من السياق الواقعي إلى المجتمع اإلفتراضى-6

تمع اإلفتراضى، وأن الشباب هم حلقة الذي ال شك فيه أن ثمة عالقة عضوية بين المجتمع الواقعي والمج     
الصلة بين المجتمعين، وفى هذا اإلطار ال بد أن نوضح أن ثمة إختالفات أساسية بين المجتمع الواقعي والمجتمع 

حيث يشير اإلختالف األول إلى أن تفاعالت المجتمع الواقعي تؤكد . اإلفتراضى الذي يتفاعل الشباب على ساحاته
يماءات تلعب دورًا بارزًا في التفاعل على التواجد الجسدي، بينما تفاعالت المجتمع .  بما للجسد من إشارات وا 

اإلفتراضى ذات طبيعة عقلية باألساس، إنه تفاعله بالصور والرموز ومقاطع الفيديو، وأحيانا تفاعالت بين 
اعل في المجتمع الواقعي يضاف إلى ذلك أن التف.  شخصيات خيالية تخفى ذواتها أحيانا لتمارس الكذب والهروب

هو تفاعل فوري، الفعل ورد الفعل المباشر له، بينما في المجتمع اإلفتراضى نجد أن اإلتصال غير مباشر، قد 
باإلضافة إلى ذلك فإنه إذا كان التفاعل في المجتمع الواقعي .  يصبح رد الفعل إنتقائيا وقد يصبح متأخرًا وال فوريا

فإن هذه . والنوع ومستوى التعليم والحالة اإلجتماعية والمستوى اإلجتماعى اإلقتصادىيتم متأثرا بمتغيرات السن 
المتغيرات تنتهي فاعليتها في المجتمع اإلفتراضى، حيث يحدث التفاعل بال متغيرات منظمة، أو من الممكن أن 

ن من منطق اإلستقطاب، على هذا النحو فإننا ندرك كال المجتمعي.  يحدث في ظل رموز كاذبة عن هذه المتغيرات
ومن ثم فاإلنتقال من المجتمع الواقعي إلى اإلفتراضى، هو رفض للواقعي بكل خصائصه ،وليس من منطق المتصل

فحينما يستدير الشباب إلى المجتمع الواقعي، .  وتفاعالته، واقتراب من اإلفتراضى والمشاركة في نسج تفاعالته
عى من وراء هذا التحول إلى نقد المجتمع الواقعي، حتى يمكن تطويره بما إنطالقا من الواقع اإلفتراضى، فإنه يس

 .  يساعد على إشباع حاجاته

ذلك يطرح سؤاال، لماذا رفض الشباب للمجتمع الواقعي؟  اإلجابة على ذلك تحتوى على بعدين، األول بعد      
ر على التكيف الكامل مع المجتمع الواقعي وجودي، ويتمثل في أن الشباب بحكم طبيعته ونظرته المستقبلية غير قاد

فهو دائمًا ينشد ما هو مثالي ويرفض ما هو واقعي وسلبي، أما البعد الثاني فيتمثل في أن واقع .  في الحاضر
والقطيعة مع المجتمع الواقعي تبدأ .  مجتمعاتنا متخم في العادة بالمشاكل التي تكون لها وطأتها األكبر على الشباب

والحاجة إلى .  ن إشباع الحاجات األساسية للشباب، كالحاجة إلى الوظيفة للمشاركة في سوق العملمن عجزة ع
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الدخل إلشباع الحاجات األساسية والحصول على فرصة مسكن وتشكيل أسرة، حيث يدرك الشباب أن رفاقهم األكبر 
حالة من القطيعة السيكولوجية مبكرًا مع ومن ثم تتبلور لديهم .   سنا منهم، ما زالوا يعانون من حالة اإلحباط هذه

باإلضافة إلى ذلك يعانى الشباب من مشكالت الفراغ والتغييب والخضوع والتهميش وحرمانه من .  المجتمع
المشاركة في مختلف المجاالت، األمر الذي يجعل الهروب إلى المجتمع اإلفتراضى فرض عين أو فرض حياة 

 ( 26، 25،ص ص2009ليلة،. )بالنسبة للشباب

III.  الدراسة الميدانية: 

، فهذه الدراسات تندرج تحت  بما أن موضوع دراستنا هذه يدور حول وسائل اإلعالم والهوية: نوع الدراسة-1
الشباب الجامعي بتأثير وعي ، لقياس مدى وتحليلهاالظاهرة تقوم على رصد خصائص الدراسات الوصفية  التي 

تعتمد هذه الدراسة على  منهج المسح لجمع العديد من البيانات عن الظاهرة موضع ، وسائل اإلعالم على هويتهم 
 .    الدراسة ومعرفة العالقة بين متغيراتها

تم جمع بيانات هذه الدراسة من خالل استمارة استبيان عن طريق المقابلة الميدانية   :أدوات جمع البيانات -2
وتضمنت متغيرات الدراسة القابلة للقياس على النحو الذي يمكن من الوصول إلى اإلجابة  ،بمفردات عينة الدراسة
 .هذه الدراسة إلى اإلجابة عليها ىالتي تسع العلمية على اإلشكالية

لقد كانت العينة عشوائية مقصودة تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية المنظمة من الوسط  :عينة البحث -3
 (.مفردة100)بجامعة تبسة وقدر عددها ب( قسم علم االجتماع)العلوم االجتماعية و اإلنسانية الطالبي طلبة 

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية-6

انطالقا من اإلشكالية ومن خالل المعالجة النظرية و الميدانية لهذه الدراسة توصلنا إلى تسجيل أهم النتائج  كما 
 :يلي

 السمات الديموغرافية للعينة 

 النسبة التكرار الفئة 
 %41 41 ذكر النوع

 %59 59 أنثى
 

بالنسبة لإلناث % 59يتبين لنا من هذا  الجدول أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور في العينة حيث بلغت  
 .، وهي نسبة متقاربة إلى حد ما % 41،بينما بلغت نسبة الذكور 
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  معرفة الطلبة بالمخاطر التي تحملها وسائل اإلعالم على الهوية 

 اإلجابات

 الفئة

 النسبة أنثى النسبة ذكر

 %63.4 26 % 13.1 49 نعم

 %36.6 15 %16.9 10 ال

 %100 41 %100 59 المجموع

 

لتي يحملها اإلعالم على الهوية اتشير بيانات هذا الجدول إلى ارتفاع  نسبة الذكور الذين لديهم معرفة بمخاطر   
أما نسبة من  ،% 63.4من مجموع أفراد العينة من الذكور بينما تأتي نسبة اإلناث % 13.1حيُث بلغت نسبتهم 

و يشير ذلك %  16.9ثم تأتي نسبة الذكور % 36.6بمخاطر اإلعالم فقد بلغت بين اإلناث  معرفتهأجاب بعدم 
 .العينة أفرادإلى زيادة الوعي الثقافي لدي الذكور عن اإلناث في 

  رؤية الطالب لمدى قيام وسائل اإلعالم بصقل الهوية لدى الشباب بشكل كاف 

 اإلجابات

 الفئة

 النسبة أنثى النسبة ذكر

 %3.5 1 %2.1 1 نعم

 %42.9 12 %52.2 24 الى حد ما

 %53.5 15 % 45.6 21 ال

 %100 21 %100 46 المجموع

  

يتبين لنا من هذا الجدول االنخفاض الشديد في موافقة الطالب من الجنسين على أن وسائل اإلعالم تقوم بدور   
فاعل في تعزيز الهوية ، حيث لم يجب بنعم إال مفردة واحدة من  الذكور و مفردة واحدة من اإلناث ويمثال معا 

م ، بينما ارتفعت نسبة اإلجابة بين الطالب الذين من مجموع الطالب الذين لهم معرفه بمخاطر اإلعال% 5,6نسبة 
أما اإلناث % 52.2وسائل اإلعالم تقوم بتعزيز الهوية إلى حد ما لدى الشباب حيث بلغت بين الذكور -أجابوا بأن 
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أما الذين يرون أن وسائل اإلعالم ال تقوم بتعزيز هوية الشباب بشكل كاف فقد ارتفعت لدي اإلناث لتبلغ % 42.9
 %  .45.6أما الذكور فكانت نسبتهم % 53.5

و ال مراء أن هذه النتائج تعكس وعيًا كبيرًا لدى الطلبة بطبيعة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم والذي يكون في 
 .كثير من الحاالت أداة لنشر ثقافة العولمة ال أداة لتعزيز الهوية لدى الشباب  

 يتها لدى الشبابترتيب الوسائل اإلعالمية حسب درجة أهم 

 التكرار

         الوسيلة

 المجموع 5 4 3 2 1

 النقاط

 41 5 16 4 1 13 اإلنترنت

 43 1 15 5 9 6 التلفزيون الوطني

 42 1 2 10 9 13 اإلذاعة

 44 13 10 6 5 1 الفضائيات

 40 15 1 6 4 5 الصحف والمجالت

 

بسؤال أفراد العينة حول  ترتيب وسائل اإلعالم حسب درجة أهميتها لدى الشباب نجد أن الفضائيات و اإلنترنت  
من أفراد العينة  لكل % 13تأتيا على رأس هذه الوسائل حيث بلغ تكرار من أجاب بأنها تأتي في المرتبة األولى 

وهو ما يشير إلى % 6ثم اإلذاعة % 5ثم الصحف % 1ب منهما ثم تأتي التلفزيونات المحلية في المرتبة الثانية 
 .المتابعة الكبيرة لوسائل اإلعالم الحديثة المتمثلة في االنترنيت و الفضائيات  من قبل الشباب

 أهم مظاهر مساهمة وسائل اإلعالم في توعية الشباب على التمسك بالهوية 

 التكرار

 اإلجابة

 المئويةالنسبة  أنثى النسبة المئوية ذكر

اهتمام  برامج كاملة  في كثير من 
القنوات اإلذاعية والتلفزيونية بالدعوة 

 .إلى التمسك بالهوية 

9 36% 4 30.5% 

 %15.3 2 %1 2سعي كثير من الصحف إلى توعية 
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 .قرائها بالتمسك بالهوية 

سعي قنوات فضائية كاملة  إلى  
توعية المشاهدين  بأخالقيات 

 .المجتمع

1 32% 5 31.4% 

وجود كثير من المواقع اإللكترونية 
على األنترنت التي تقدم معلومات 
نابعه من دين وثقافة المجتمع 

 .العربي

10 40% 6 46.1% 

 %5.6 1 %4 1 .أخرى تذكر

تشير بيانات هذا الجدول إلى أن أهم مظاهر مساهمة وسائل اإلعالم في في توعية الشباب على التمسك         
وجود كثير من المواقع اإللكترونية على األنترنت التي تقدم معلومات نابعة من دين وثقافة بالهوية ،و تتمثل في 

ن بوجود دور  لوسائل اإلعالم  ،أما الذكور فكانت من اإلناث الذين يقولو % 46.1حيث اختار  .المجتمع العربي
اهتمام  برامج كاملة  في كثير من القنوات اإلذاعية والتلفزيونية بالدعوة إلى التمسك "ثم بأتي خيار %. 40نسبتهم 

 .من اإلناث % 30,5من الذكور و % 36في المرتبة الثانية  حيث بلغ " بالهوية الثقافية 

من % 32فقد وافق عليها " .سعي قنوات فضائية كاملة إلى توعية المشاهدين بأخالقيات المجتمع"أما إجابة    
سعي  كثير من الصحف إلى توعية قرائها "من اإلناث ،أما  أقل هذه الخيارات حظًا فكان خيار%  31الذكور و 

وهذه النتيجة ال تشير في األساس إلى ضعف من اإلناث ،% 15من الذكور و % 1حيث اختاره " بالتمسك بالهوية 
دور الصحف في توعية قرائها بالتمسك بالهوية بقدر ما تشير إلى عدم اهتمام فئة الشباب عامة بالتعرض إلى 

وفيما  ....(الفايس بووك، التويتر)كاالنترنت  الصحف و انتقال اهتماماتهم في األساس إلى وسائل اإلعالم الجديدة
بشكل عام للتعريف بأهمية  تعزيز الهوية  اإلعالمسعي وسائل )  فقد ذكر مبحوث واحد : ى تذكر يتعلق بفئة أخر 

 .من خالل نشر الثقافة العربية اإلسالمية  اإلسالمية

 أكثر الوسائل اإلعالمية تأثيرًا في تنمية وعي الشباب بأهمية التراث والمحافظة على الثقافة 

 التكرار

  الوسيلة

النسبة  العدد
 المئوية

 %15 1 الصحف والمجالت

 %6.3 3 اإلذاعة
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 %4.3 2 التلفزيون

 %36.2 15 الفضائيات

 %36.2 15 اإلنترنت

 %100 45 المجموع

 

نقل التراث الثقافي تتمثل في  بأهميةيشير هذا الجدول إلى أن أكثر الوسائل اإلعالمية تنمية لوعي الشباب     
وتأتي اإلذاعة بنسبة % 15ثم تأتي الصحف والمجالت لتشكل  ،% 36.2الفضائيات واإلنترنت حيث بلغت نسبتها 

 .وهي نتيجة بديهية نظرا الهتمام الشباب بوسائل اإلعالم الجديدة %. 4.3وأخيرًا التلفزيون بنسبة % 6.3

 اإلعالم في تشكيل الهوية لدى الشباب  أهم مظاهر التأثير اإليجابي لوسائل 

   

في   أن أهم تجليات التأثير اإليجابي لوسائل اإلعالم في تشكيل الهوية لدى الشباب  تتمثل  إلىيشير  هذا الجدول 
بين الجنسين الذكور واإلناث حيث بلغت  و ذلك" تبني الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنها" الدور الذي تلعبه في

تمسك "يلي ذلك اجابتا . %32من اإلناث بينما بلغت هذه النسبة بين الذكور %  69نسبة من اختار هذه اإلجابة 
حيث حصل كل منهما على نتائج متساوية " تمسك الشباب بأخالقيات الدين"و "  الشباب بالعادات والتقاليد العربية

في " حفاظ الشباب في مظهرهم على هويتهم العربية"ثم تأتي إجابة% 31.4تساوية لدى اإلناثوم% 24لدي الذكور
تبني "لدي الذكور أما أقل نسبة من هذه اإلجابات فهو % 24لدى اإلناث و % 34.4المرتبة الثالثة حيث بلغت 

اإلناث ،و الواقع أن هذه  لدى% 15.3لدي الذكور و % 1حيث بلغ نسبة " الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنها

 التكرار

 اإلجابة

 النسبة المئوية أنثى النسبة المئوية ذكر

 %31.4 5 %24 6 .تمسك الشباب بالعادات والتقاليد العربية

 %31.4 5 %24 6 .تمسك الشباب بأخالقيات الدين

 %31.4 5 %20 5 .حفاظ الشباب في مظهرهم على هويتهم العربية

 %69.2 9 %32 1 .الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنهاتبني 

 %15.3 2 %1 2 .أخرى تذكر
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و كيف أنه تشكيل الهوية لدى الشباب   النسب تعكس وعي الشباب بطبيعة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في
وكذلك ينبغي أن نعرف أن نسبة "تبني الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنها"منخفض إلى حد كبير فيما يتعلق ب

 .من مجموع العينة% 31ئل تلعب دور ال تتعدي الطالب الذين يرون أن هذه الوسا

وجود وعي لدي "   وفيما يتعلق بفئة أخري تذكر  أجابت المفردات األربعة إجابات متفاوتة لم تخرج عن      
 .العربية واألجنبية   اإلعالمبما يبث علي وسائل  األعمىبعض الشباب بمخاطر التقليد 

 

  أهم مظاهر عدم مساهمة وسائل اإلعالم  في توعية الشباب بالتمسك بالهوية 

 التكرار

 اإلجابة

 النسبة المئوية أنثى النسبة المئوية ذكر

هيمنة المواد اإلعالمية الغربية على كثير من 
 .وسائل اإلعالم العربية السيما الفضائيات

21 100% 15 100% 

المواد اإلعالمية وجود مواد إعالمية عربية تقلد 
 .الغربية تقليدا أعمى شكال ومضمونا

15 51.4% 14 93.3% 

دم اهتمام كثير من الفضائيات العربية بنشر ع
 .الثقافة العربية وترويجها للثقافة الغربية

13 61.9% 14 93.3% 

رؤية كثير من المهيمنين على وسائل اإلعالم 
وال  أن الثقافة الغربية أرقى من الثقافة العربية
 .تمثل أي خطورة على الشباب العربي 

12 55.1% 13 16.6% 

 %13.3 2 %9.5 2 .أخرى تذكر

  

العينة  يجمعون على  صحة كل البدائل التي تم طرحها و التي تشير إلى  أفرادالمالحظ في هذا الجدول أن     
ممن لهم حق % 100حتى نجد أن نسبة . مظاهر عدم مساهمة وسائل اإلعالم في توعية الشباب بالتمسك بالهوية 

عالم هيمنة المواد اإلعالمية الغربية على كثير من وسائل اإل"إجابة هذا السؤال  من الجنسين يجمعون على  
وجود مواد إعالمية )يؤيدون   من الذكور% 51.4و  اإلناثمن %  93.3ونسبة  "العربية السيما الفضائيات 

من % 61.9و  اإلناثمن %  93.3و نسبة  (عربية تقلد المواد اإلعالمية الغربية تقليدا أعمى شكال ومضمونا
الثقافة العربية وتروج  بدال منها للثقافة الغربية، ثم كثيرا من الفضائيات العربية ال تهتم  بنشر  الذكور يرون أن  
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رؤية كثير من المهيمنين على وسائل )من الذكور لبديل   %55.1و   اإلناثمن   % 16.6يلي ذلك اختيار
ثم يلي ذلك ( اإلعالم أن الثقافة الغربية أرقى من الثقافة العربية وال تمثل أي خطورة على الشباب العربي

دم اهتمام كثير من الفضائيات العربية بنشر الثقافة العربية ع)من الذكور % 61.9و اإلناثمن %  93.3اختيار
 (وترويجها للثقافة الغربية

تقوم أكثر وسائل )و الواقع أن اإلجابات السابقة و بهذه النسب العالية  يجعل الفرضية التي فرضتها الدراسة وهي   
  .اقرب للتحقق( الثقافية للعولمة الهيمنةاضمحالل وتالشي الهوية في ظل اإلعالم العربية بدور يسهم  في 

 

  تفسير عدم قيام الوسائل اإلعالمية بالدور المنوط بها في الحفاظ على الهوية 

 

 التكرار

   اإلجابة

النسبة  ذكر
 المئوية

 النسبة المئوية أنثى

سيطرة العلمانيين المتبنيين للثقافة الغربية على كثير 
 .وسائل اإلعالممن 

9 42.1% 11 53.3% 

ظهور وسائل إعالمية تجارية تسعى لتحقيق الربح 
 .على حساب قيم وثقافة المجتمع

21 100% 15 100% 

ضعف تشجيع الحكومة في الجزائر لوسائل اإلعالم 
 .التي تسعى إلى الحفاظ على الهوية

16 56.1% 15 100% 

العربية التي ضعف اإلمكانات المادية لوسائل اإلعالم 
 .تسعى للدفاع عن الهوية 

5 33.3% 6 40% 

 %13.3 2 %4.5 1 .أخرى تذكر

  

من مفردات العينة الذين لهم حق إجابة هذا السؤال من الذكور واإلناث % 100يشير الجدول السابق إلى أن      
 كواحد من أبرز أسباب". المجتمعظهور وسائل إعالمية تجارية تسعى لتحقيق الربح على حساب قيم وثقافة "على 

ضعف تشجيع "عدم قيام الوسائل اإلعالمية بالدور المنوط بها في الحفاظ على الهوية لدى الشباب ثم يأتي 
%  100في المرتبة التالية حيث اختاره " الحكومة في الجزائر لوسائل اإلعالم التي تسعى إلى الحفاظ على الهوية 
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سيطرة العلمانيين المتبنيين للثقافة الغربية على كثير من وسائل ثم يليه  من  الذكور % 56.1من اإلناث و 
ضعف اإلمكانات المادية لوسائل اإلعالم التي "ثم يأتي % 42.1من اإلناث و%  53.3حيث اختاره   .اإلعالم

 .من الذكور % 33.3من اإلناث و % 40في   المرتبة األخيرة حيث اختاره." تسعى للدفاع عن الهوية 

سيادة الفكر " و"اهتمام كثير من وسائل اإلعالم  ببث المواد الترفيهية "وفي فئة أخرى تذكر دارت اإلجابات حول  
 " .لي كثير من المهيمنين علي وسائل اإلعالمالغربي ع

سيطرة الحكومات في كثير من الدول العربية علي أغلب وسائل اإلعالم وهو ما يقلل فرصة حرية وسائل اإلعالم  
في تناول القضايا المهمة ،والواقع أن مثل هذه النتائج تدل علي وعي عال لدي الشباب بطبيعة األسباب التي تفسر 

 .تقوم به اغلب وسائل اإلعالم في طمس الهوية من خالل نشر ثقافة العولمة الدور الذي

 سبل تفعيل دور وسائل اإلعالم الجزائرية في ترسيخ الهوية لدى الشباب 

 

 التكرار

 اإلجابة

 النسبة المئوية أنثى النسبة المئوية ذكر

تحسين نوعية المواد اإلعالمية التي تدافع عن 
 .الهوية

16 56.1% 15 100 % 

زيادة البرامج التي تحذر الشباب من مخاطر 
 .طمس الهوية وضعف روح الوطنية

15 51.4% 14 93.3% 

دعم الحكومة الجزائرية لوسائل اإلعالم التي 
 .تهدف إلى الحفاظ على  الهوية 

11 15.5% 13 16.6% 

تحذير الشباب بخطورة التعرض لوسائل اإلعالم 
 .لثقافة العولمة العربية و األجنبية التي تروج

1 31% 12 10% 

 %13.3 2 %21.5 6 .أخرى تذكر

 

تشير نتائج بيانات الجدول السابق حول كيفية تفعيل دور وسائل اإلعالم في ترسيخ الهوية لدى الشباب إلى     
على أن  تحسين من الذكور من أفراد العينة ممن لهم حق إجابة هذا السؤال  % 56.1من اإلناث  و 100إجماع 

سبل تفعيل دور وسائل اإلعالم في ترسيخ الهوية لدى نوعية المواد اإلعالمية التي تدافع عن الهوية يعد من أبرز 
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دعم الحكومات العربية " من الذكور لضرورة% 15.5من اإلناث و % 16.6الشباب ،يليها إدراك أفراد العينة 
من الذكور إلى  51.4من اإلناث و % 93.3، كما ذهب "لهوية لوسائل اإلعالم التي تهدف إلى الحفاظ على  ا

باعتبارها سبيل أساسي  "زيادة البرامج التي تحذر الشباب من مخاطر طمس الهوية وانحالل روح الوطنية"  أهمية
من % 10اختيار ثم يأتي في النهاية. ترسيخ الهوية لدى الشباب من سبل تفعيل وسائل اإلعالم الجزائرية لدورها في

تحذير الشباب بخطورة التعرض " من الذكور للدور الذي ينبغي أن تقوم به وسائل اإلعالم في % 31اإلناث و 
تحرير : ، وطرحت فئة أخرى  تذكر بدائل أخرى مثل "لوسائل اإلعالم العربية و األجنبية التي تروج لثقافة العولمة

على إنتاج برامج عربية ضخمة توازي البرامج العالمية الشهيرة لدعم الثقافة اإلعالم  من هيمنة المواد الغربية ،العمل 
العربية ، خلق وسائل إعالمية وبرامج قادرة علي جذب الشباب ، إعادة صياغة اإلعالم  بروح إسالمية عصرية 

 (تتفق مع العالمية دون المساس باألصل

 

 

  نتائج الدراسة 

نتج عدة نقاط رئيسية تتعلق بأثر وسائل اإلعالم على الهوية لدى الشباب من عرضنا السابق لنتائج الدراسة نست
 :الجامعي الجزائري تتمثل في

من الشباب ليس لديها أية خلفية ( من الذكور% 15من اإلناث و % 36.6) ثمة نسبة ال يستهان بها  -1
كبير في الدور الذي عن طبيعة المخاطر وسائل اإلعالم على الهوية وهو مؤشر خطر على أن ثمة قصور 

ينبغي أن تلعبه المؤسسات المنوط بها توعية هؤالء الشباب بالمخاطر التي تحيق بهويتهم و تأتي في مقدمة هذه 
 .الخ...المؤسسات األسرة، ، المسجد، المدرسة 

ال إن نسبة الذين يرون أن وسائل اإلعالم العربية تقوم بدور كاف في صقل الهوية لدى الشباب  لم تبلغ إ -2
لدي اإلناث  وأن الذين ذهبوا إلى أنها تقوم بدور إلى حد ما أيضا نسبة ضئيلة % 3.5لدي الذكور و % 2.1

وال مراء أن في ذلك دلياًل .. من مجموع العينة  % 36مفردة أي  36من مجموع أفراد العينة حيث لم تبلغ إال 
 .لجزائرية في توعية الشباب وتعزيز هويتهمعلى وعي الشباب العربي بالغياب الكبير لدور وسائل اإلعالم ا

جاءت الفضائيات و األنترنت في المرتبة األولي عند الطالب من بين الوسائل األكثر   تأثيرًا في تنمية وعي  -3  
لكل منهما وهو إن دل فإنما يدل % 36.2الشباب الجزائري بأهمية التراث والمحافظة على الهوية  حيث بلغت نسبة 

التعرض لهذه الوسائل من قبل الشباب أكثر من داللته علي قصور دور وسائل اإلعالم األخرى في  علي كثافة
 .تنمية وعي الشباب بأهمية التراث والمحافظة على الثقافة 
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و كيف أنه منخفض إلى حد كبير أهم مظاهر التأثير اإليجابي لوسائل اإلعالم في تشكيل الهوية لدى الشباب -4
فيما % 15من المجموع الكلي األفراد العينة  و % 10( ني الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنهاتب)فيما يتعلق ب

 .يتعلق بحفاظ الشباب في مظهرهم على هويتهم العربية 

كان أفراد العينة المبحوثة  يجمعون على  صحة كل البدائل التي تم طرحها و التي تشير إلى مظاهر عدم   -5
 . م في توعية الشباب بالتمسك بالهويةمساهمة وسائل اإلعال

وجود وعي عال لدي الشباب بطيعة األسباب التي تفسر الدور الذي تقوم به اغلب وسائل اإلعالم في الترويج  -6
 .لثقافة العولمة بداًل من التصدي لها

على أن من الذكور من أفراد العينة ممن لهم حق إجابة هذا السؤال % 56.1من اإلناث  و 100إجماع  -5
سبل تفعيل دور وسائل اإلعالم الجزائرية في تحسين نوعية المواد اإلعالمية التي تدافع عن الهوية  يعد من أبرز 

لشباب من مخاطر طمس الهوية وضعف روح زيادة البرامج التي تحذر اتوعية الشباب بالتمسك بالهوية يليها 
 .إناث% 93.3ذكور،و% 51.4بنسبة .الوطنية

على  صحة كل البدائل التي تم )من الذكور % 15.5من اإلناث و % 16.6كما يتضح أن إدراك أفراد العينة 
ية ، تحذير دعم الحكومة الجزائرية لوسائل اإلعالم التي تهدف إلى الحفاظ على  الهو  طرحها و التي تشير إلى

 (. الشباب بخطورة التعرض لوسائل اإلعالم العربية و األجنبية التي تروج لثقافة العولمة

 الخاتمة : 

حتاج إلى روح أخالقية عالية ترقى تفي الجزائر  من خالل ما سبق يمكن الوصول للقول  بأن وسائل اإلعالم
جاال تفاعليا واجتماعيا م شكلتحيث أنها يجب أن  ،اإلنسانيةبالقارئ و المشـاهد و المتعلم و المستهلك إلى مدارج 

تساهم في احترام الخصوصية الثقافية و التنوع الثقافي كرصيد قوي للحضارة ، منتج لمجاالت اجتماعيةتواصليا 
ة مجتمعي تعطى الفرصة للثقافات المتنوعة للتعبير عن نفسها، كما تساهم في خلق تجمعات ثقافية وأناإلنسانية، 

وفي األخير يبقى العمل على ترشيد االستهالك لمضامين مختلف وسائل اإلعالم  ،تعزز خلق مناخ إيجابي شبابية
هوية ذاتية  علة تشكيل و تعزيز لك من أجل العملذ ،خاصة على مستوى األسرة في الجزائر الثقافية واالجتماعية،

 . سواء في المجتمع الواقعي أو االفتراضي

 الدراسة توصيات 
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في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكن للباحث أن يطرح مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم 
في تفعيل دور وسائل اإلعالم في توعية الشباب الجزائري خاصة و المواطن العربي عامة بضرورة تعزيز الهوية 

 :ويمكن اختصار هذه المقترحات فيما يلي

  ل اإلعالم إلى المسؤولية التي تقع على عاتقها في  الحفاظ على الهوية ضرورة لفت انتباه وسائ. 

   ضرورة التصدي لوسائل اإلعالم التي تروج لثقافة العولمة من قبل المثقفين و من قبل مؤسسات المجتمع
 . المدني

 تشجيع وسائل االتصال التي تسعي إلى الحفاظ على الهوية الثقافية. 

 كترونية التي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر االنجرار وراء العولمة و ضرورة اإلكثار من المواقع االل
 .الحفاظ علي هويته الثقافية

   ضرورة قيام الجامعات بتدعيم وسائل اإلعالم التي تبث مواد تدعو الشباب إلى الحفاظ علي هويتهم. 
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 لصور النمطية وتشكيل الهوية الجماعية ا
 

 دراسة تحليلية لعّينة من صفحات التواصل االجتماعي الجزائري
 جامعة بسكرة/ يوسف جوادي. د                                                                      

 جامعه قسنطينة / عمر علوط. أ                                                                

 

 ملخصال
في أبعاد وجدانية ومعرفية مشاركية بين أفراد المجتمع، ومن أبرز هذه  بتمظهرها تتمّيز الهوية الجماعية 

التمظهرات تلك المتعّلقة بالتصورات الجماعية في تعريف الذات واآلخر، حيث يرتبط تعريفها للذات على أساسين 
خي، وهو ما يعّبر األول تاريخي يشمل المعرفة العميقة بأهم مكونات الشخصية االجتماعية نتيجة تراكم الفعل التاري

من المقارنة المرآوية مع اآلخر، وحين يغيب الوعي التاريخي  ناتج عنعنه بالوعي التاريخي، واآلخر جغرافي 
والتي تستمّد أساسا من  في تعريف الهوية الجماعية( اآلخر/ الذات)ستقطابية الثنائية تسيطر التصورات اإل المجتمع

 .ولوجيات المختلفةالخارطة الجغرافية للثقافات واأليدي
ليتدّخل في  مأل الفجوات المعرفية بين الثقافات المختلفة دورا أساسيا في االفتراضيةوهنا يلعب اإلعالم والوسائط 

تتمظهر الصور  لذات واآلخر، وللتنميط التصورات الجماعية  ،في عملية انبنائيةالجماعية لهويةل تعريف تشكيل
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شبكات التواصل االجتماعي، في األشكال التعبيرية الوجدانية اليومية ألفراد  النمطية في المجال اإلفتراضي عبر
 .المجتمع، والتي من أبرزها النكت والصور الكاريكاتورية والفيديوهات التركبية الشائعة

وفي هذه الدراسة سنحاول تفكيك بعض محتويات بعض شبكات التواصل االجتماعي الجزائرية الستكشاف  
 ماعية لدى عموم المجتمع الجزائرية للصور النمطية حول الذات واآلخر، والمعّبرة عن الهوية الجالبنى المكّون

 

 

Résumé :  

 L’identité collective se manifeste particulièrement, dans plusieurs 
dimensions,émotionnelles, imaginaires et cognitives. Elle est vécue dans un 
environnement participative, interactive entre les individus de chaque société. Elle se 
manifeste surtout par le biais des représentations collectives qui déterminent le soi et 
l’autre. Cette détermination se base sur deux principaux piliers: le premier est 
historique,il consiste à l’acquisition d’un profond savoir sur la personnalité 
sociale,provenant lui aussi, d’une accumulation d’actions socio-historiques. Celui-ci est 
connu sous le concept de  conscience historique du soi.Le deuxième pilier est de type 
géographique. Ilest le reflet de la comparaison superficielle du soi avec l’autre. Mais en 
l’absence de la conscience historique de la société, on se retrouve devant une 
polarisation dichotomique des représentations de l’identité collective de soi et de 
l’autre ; qui à son tour tire ses sources des cartes géographiques des cultures et des 
différentes idiologies. 

 Dans cette dynamique de formation de l’identité collective ; on constate que les 
médias et les réseaux sociaux jouent un rôle clé, qui est celui de combler les fissures et 
lacunes de méconnaissance entre les différentes cultures, et participent à la formation 
interactive des représentations et des stéréotypesdu soi et de l’autre.On constate 
aussi que ces représentations et stéréotypes se manifestent dans les médias et les 
réseaux sociaux, sousdes formes expressives émotionnelles et cognitifs dans le 
comportement quotidien des individus, sous forme de blagues et de dessins animés et 
de petites vidéos anecdotiques. 

 Dans la présente étude, on va essayer de décomposer quelques contenus 
prélevé de quelquesréseaux sociaux algériens,  dans le but de découvrir les formes et 
les structures constitutives des représentations stéréotypés, qui reflètent l’identité 
collective de la société algérienne. 

Mots clés:Stéréotypes, Identité collective, Réseaux sociaux, Formes expressives, la 
conscience historique. 

 :نص المداخلة
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 :مقدمـة

دورا مهما في العملية االتصالية اليومية إذ تشكل جزءا أساسيا من هذه  « stéréotype »تلعب الصور النمطية 
العملية، وقد تطور هذا المفهوم في الدراسات اإلعالمية والسياسية واالجتماع االتصالي وعلم النفس واالنثروبولوجيا، 

الذي يعنى بتأثير ،Imaginaireوبالتوازي معها في االبستيمولوجيا، مع مفاهيم مجاورة معه مثل مفهوم المخيال 
التي  ،paradigme لنماذج اإلرشاديةالرموز االجتماعية و على الهوية الجماعية،وكذلك فإن للصور النمطية عالقة با

يعنى بها الصورة الشاملة التي يرتكز إليها األفراد والجماعات لتفسير الواقع، وبالتالي تشكيل أحد أهم عناصر 
كشكل تعويضي لضعف معرفتها بالمحيط  الصور النمطية المتشّكلة لدى الجماعات ، وكذلك تعملهويتها المعرفية

 .االجتماعي غير المحدود وكذا تأثير الوسائط اإلعالمية، وهي بذلك تساهم في تحديد معالم هويتها الجماعية

لاّلوعي " يونغكارل غوستاف "وقد بدأت هذه المفاهيم بشكل إجمالي تأخذ حجمها المعرفي الالئق أساسا مع  
في أعماله حول األثر النفسي االجتماعي  للمكونات " غاستون باشالر"الجمعي ودراساته للجوانب الروحية، ومع 

، وكذا 195النار والماء والهواء والتراب؛ على تشكيل تصورات اإلنسان من خالل تأمالته الشاردة: األربع للطبيعة
اديغمدور البيئة العلمية والثقافية والجماعة العلمية في توليد تصورات توماس كوهن الذي أثبت من خالل مفهوم البار 

في دراساته حول أساطير الشعوب المختلفة، " كلود ليفي شتراوس"واتجاهات علمية دون أخرى، إضافة إلى جهود 
 196".جيلبير دوران"ودراسات البنى األنثروبولوجية للمخيال لعالم االجتماع واالنثروبولوجي 

ومعالجته في علم االجتماع الكندي بدافع سياسي يهدف إلى محاولة " الصور النمطية"تطوير مفهوم  وقد تم 
التوليف بين الطوائف الوافدة إليها وامتصاص شحنات الصدام واالحتكاك العنيف بينها، إذ يعمل هذا المفهوم على 

قد برزت األهمية الحيوية لدراسة هذا االتجاه الخ من الدراسات، وبذلك ف.. تعرية الصور الذهنية المختزنة عن اآلخر
 .لذاتها الجماعية ولآلخر في  دراسة تصور المجتمعات

 :العالقات المعرفية بين الهوية الجماعية والصور النمطية: المحور األول

 :الهوية الجماعية كتعريف للذات -1

يبّين مصطفى حجازي في حديثه عن إرهاصات تشكيل الهوية لدى الشباب ما يسّميه بأزمة الهوية 
« crises de l’identité » وتقّبلها، والتعامل معها، وهي "الجديدة"التي تنشأ من عدم قدرة الشاب على فهم ذاته ،

                                                           
 .علمشاعريةالتأمالتالشاردة_ ينظر هنا في كتاب غاستون باشالر، شاعريةأحالماليقظة -195

196
- voir le livre «structure anthropologique de l’imaginaire « Gilbert Durand ». 
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ي لهذه األزمة الطبيعية هي والمصدر األساس، 197"أزمة يتوقف على حّلها استمرار نضوج الشخص بشكل سوي
 .إجتماعيا إلى الهوية تعريف الهوية( النطاق أسري)االنتقال من الهوية المعّرفة في نطاق ضيق 

دائما بالمجاالت االجتماعية المختلفة وكل مجال اجتماعي يفرض من حيث مرتبطة الهوية  وهذا ما يؤّكد أن
تبرز حينما  إن مشكلة الهوية:"ذلك العالم سكينر في قوله هو سلطة اجتماعية نمطا محّددا من الهوية، ويؤّكد

 .198تتداخل وتختلط األوضاع، كما يحدث حينما يجد الشخص نفسه مع أسرته وأصدقائه في الوقت ذاته

تعدد ، ولذلك فالثقافة، واألرض، وسيادة الذات: وهي: خاللها  للهوية الجماعية عناصر أساسية تعّرف من
وتعريف الذات عادة ما يكون عن طريق أحد أبعادها األساسية بناء على التمثل الجماعي  أبعاد الهوية الفعلية

في حديثه عن وقد بّين المسيري .المرتبط باللحظة التاريخية وما يحكمها من ظروف ومصالح وشروط سياسية
القومية على أنها الهوية الوحيدة انتشار الحركة القومية في أروبا طرحت فكرة الهوية ب"أنه األيديولوجية الصهيونية 

وما  .199"المقبولة من الدولة القومية الحديثة، على عكس المجتمعات التقليدية التي تقبل تعدد الهويات واإلنتماءات
أّن من الحلول الذكية " سبعة دروس من الحياة"في كتابه  "جاك أتالي"يشير إليه المفكر الفرنسي اليهودي األصل 

 .مات هي االستفادة من المعطيات اإليجابية لكل أبعاد الهويةللتعامل من األز 

 :المفهوم والديناميكية الصور النمطية -2

اعتقاد جامد، يكّونه الفرد عن الخصائص الشخصية : "الصورة النمطية بأنها" فارس كمال نظمي"يعرف 
الدقة،وبمقاومة المعلومات الجديدة، ويجري ويتسم هذا االعتقاد بعدم . ألفراد جماعته أو جماعة أخرى من الناس

ويمكن لهذا . تعميمه على شخصيات جميع أفراد الجماعة المنسّمطة، دون االلتفات إلى وجود فروق فردية بينهم
حيث ، 200"االعتقاد أن يعمل بوصفه آلية دفاعية تـنتج عن حاجات ال شعورية غايتها تحقيق الحماية النفسية للفرد

الحاجة إلى تقديم معان ومدلوالت في  فبسبب.ثقافيالبين فعاليتها التفسيرية في االتصال المرّكبةتفقد المعرفة 
بيرجيه "العمليات التأويلية اليومية تأتي الصور النمطية لتمأل هذا الفراغ وتقوم بوظيفة داللية اتصالية هامة، وحسب 

تعمل كوسيط للحوار بين الفاعلين االجتماعيين، فإن الصورة النمطية Berger et Luckmann » (1992) »"ولوكمان

                                                           

 .35، ص1915عزت حجازي، الشباب العربي ومشكالته، عالم المعرفة، الكويت،  -197
 .154ص 1910المعرفة، الكويت، تكنولوجيا السلوك اإلنساني، سلسلة عالم عبد القادر يوسف، : سكينر، ت. ف.ب -198

،  1912دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، سلسلة عالم المعفة، الكويت، : عبد الوهاب المسيري، اإليديولوجية الصهيونية -199
 .13ص

 . موقع الحوار المتمدن، (دراس  ميداني )الصورة النملي  لخصا ص العنب في الشخصي  العراقي فارس كمال نظمي،  -200
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ولكي نتفّهم البناء المنطقي لمفهوم الصورة النمطية علينا أن ندرس محتوى عملية االتصال بين قوميتين أو إثنيتين 
 . 201مختلفتين، حيث تبين أّن هذه الصور أيضا تعمل على شكل محدد للهوية الشخصية والغيرية عى السواء

هذه الصور في طريقة عمل البنية الذهنية القائمة على نظام التوقع المختصر الشامل للزمن فتكمن فعالية 
الماضي والمستقبلي؛ الذي تدفعه إحدى أهم الحاجات البشرية وهي الحاجة إلى األمن، إلى التصّرف هنا ككائن 

ا التوقع على تحضير ردود هدفه األول تحقيق األهداف المتوّقعة، وبذلك يعمل هذ -حسب تعبير أرسطو -سياسي 
، وبطبيعة  « Feedback»أفعال اتصالية تختصر الخبرة الشخصية واالجتماعية على شكل رد فعل أو تغذية راجعة 

الحال فإن هذه التغذية الراجعة تبرز أهميتها في المواقف ذات المعرفة المنخفضة ومن ضمنها أساسا المواقف مع 
اإلطار االجتماعي، ومن ثم فهي تختصر مضمون الرؤية نحو الذات وتصور القيم األطراف الغريبة والخارجية عن 

 .الناظمة لها

 

 

 :تشكيل الصور النمطية في يةاإلعالمالوسائط دور  -3

يقوم اإلعالم بدور هام في تشكيل هذه الصور وتوليدها وتجميع مجموعات معينة عليها من خالل عمليات 
 :تحويل مفاهيمي عديدة منها

1- : Personnalisationشخصنةالمواقفواألحداث 
2- Dramatisation :إضفاء الطابع الدرامى على المواقف واألحداث. 
3- Fragmentation :تجزىء المواقف واألحداث. 
4- Normalisation: تنميط المواقف واألحداث. 

تتشابه كثيرًا مع وهذه الخصائص البنيوية والسمات األسلوبية األربعة للقصص اإلخبارية فى التليفزيون "
الخصائص البنيوية والوظيفية للصور النمطية السابق ذكرها، وذلك من حيث كونها جزئية وثابتة وقاصرة عن 
االحتواء الكلى للموقف أو التفسير الشامل للقضية والحدث، ومن ثم  ووفق كثير من النظريات اإلعالمية فإن هذه 

                                                           

201
- Marion Perrefort ,Formes et fonctions du stéréotype dans des interactions en situations de 

, contact]http://aile.revues.org/4917[. 
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م تؤثر على إدراكات المستقبلين ومدركاتهم وتكون لديهم صورًا القصص اإلخبارية التى تعرضها وسائل اإلعال
 .202"نمطية عن المواقف واألحداث المختلفة فى أشكالها، والمتفردة فى أسبابها

تعتمد المجتمعات ومنها المجتمع الجزائري الحديث على معرفة اآلخر عبر اإلعالم بشكل أساسي، حيث و  
ة التواصلية مع العالم، ومن ثم يلعب اإلعالم من خالل الصورة التي يبرزها تعتبر البوابة األساسية لمجمل العملي

دورا محوريا في تشكيل صورة اآلخر وبالتبع تشكيل الهويةالجماعية للذات أيضا، وال يقوم اإلعالم فقط بالمساهمة 
اصل اإلجتماعي في تشكيل هذه الهوية بل ويعكسها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة خاصة منها وسائل التو 

بين أفراد « partager »والمشاركة الوجدانية والتصورية الجماعية « j’aime »الحديثة والتي تتيح فرصة التوافق 
 .المجتمع

ومن أهم الوسائل المستعملة واألشكال التعبيرية في الفصح عن مضامين التصورات المختلفة هي المقوالت 
والنكت والصور الكاريكاتورية المتداولة بين أفراد المجتمع والتي تعتبر من أهم المصادر البحثية االجتماعية، حيث 

عن العقالنية التامة، وتستعمل صورا موجودة في  تعمل هذه النكت كشكل من التواصل الوجداني الترفيهي الخارج
لة التعبير عنه بلغة رمزية، وهي بذلك  المخيال العام، لتنسج بحبكة مثيرة للتناقضات الموجودة في الواقع، مـحاوى
تنطوي على بنية تفسيرة كاشفة لمضمون الصور النمطية االجتماعية المختزنة والتي تحاول وصف الواقع كما هو 

ته مما يجعلها مصدرا موضوعيا مهما للوصف الفينومينولوجي ألي بحث سوسيولوجي، وكذلك تساهم من بتناقضا
 ". أنتوني غيدنز"خالل العملية التفاعلية بين األفراد في بنينة الهوية حسب منظور 

 دراسة ميدانية –بنية صور النمطية وتشكيل الهوية الجماعية : المحور الثاني

 :إشكالية الدراسة -1
ظهر صفحات التواصل الجماعي مادة إعالمية غنية من األشكال التعبيرية عن مضامين التصورات ت 

االجتماعية التي يمكن أن تترجم تعريف المجتمع لذاته ولغيره راسما مالمح هويته، في عملية تفاعلية إنبنائية متبادلة 
 (. تأثير وتأّثر)
النكت  من النمطية من خالل تجميع وتفكيك مجموعة استكشاف بنية هذه الصوروفي هذه الدراسة نحاول  

متداولة على الذات الجزائرية واآلخر غير الجزائري ثم محاولة تصنيفها إلى بنيات تفسيرية متجمعة حول األبعاد 
 .األساسية للهوية

عن ماهي البنى المكّونة للصور النمطية حول الذات واآلخر،التي تعّبر :وننطلق من تساؤل رئيسي مفاده
 التصورات و التمثالت التي تسمح بالتعبير عن الهوية الجماعية للجزائري )   ؟ الهوية الجماعية لدى الجزائري

                                                           
 .، بدون سنة ودار نشرالتكوين والعالقات المتبادلة: وسائل اإلعالم والصور الذهنية والقرار السياسيأيمن منصور ندا،  -202
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 :نضع فرضية عامة مؤداها :فرضية الدراسة -2

لبعض دول العالم التي تفاعلت مع الجزائر واقعيا أو رمزيا؛  لصور النمطية لدى عموم المجتمع الجزائري تنبعا
في المنظور الحضاري ( عداء/إعجاب : )وهي(الخارج/الداخل)الهويةالمستقطبة على شكل ثنائياتبين مشكلة أبعاد 

 .كحس تعويضي( قوة/ تفرد)في تصورالفعل السياسي، ( استبداد/تحّدي)العام، 

 :أهداف الدراسة -3
التعبيرية السائدة تفكيك واستكشاف بنية الصور النمطية لدى أفراد المجتمع الجزائري من خالل األشكال  -

 .(نكت، صور، فيديو)
 .بين الصور النمطية والهويةالجماعية للمجتمع الجزائري التعّرف على العالقات التأثيرية -
 .البحث عن فرضيات تفسيرية لمنطق الفعل اإلعالمي والسياسي لدى أفراد المجتمع الجزائري -

ذات شعبية من فينومينولوجي للـمحتــوى لصفحات فيسبوك ي التحليلتم استعمال المنهج ال:منهج الدراسة -6
 .ومقاطع يوتوب شعبيةمن مصادر جزائريةالمتابعين الجزائريين ،

أن تتوفر الصفحة على قائمة أصدقاء بها نسبة جيدة من  :معايير صدقية البيانات المستعملة في التحليل -.
جاب والمشاركة والتعليقات، أن تحتوي بعض الجزائريين، التفاعل مع الصفحة أو المقطع عبر كثرة اإلع

 .اإلضافات والتعليقات في الصفحة على لغة دارجة ومستعملة في الشارع الجزائري
 : البياناتتحليل المحتوى  -4

بعد العرض التصنيفي التحليلي لمحتوى بعض صفحات الفيسبوك الجزائرية ذات االنتشار الواسع  والمتعّلقة بالنكت 
ات الموجودة في الملحق،والتي اخترنا منها األعمال الدالة على وصف الذات الجزائرية واآلخر والصور والفيديوه

 .غير الجزائري

، موجزة في لمتعلقة بصورة اآلخر وتصور الذاتاستخراج المالحظات التالية من النكت والصور ا تمّ ومن ثّم  
 :النقاط التالية

 .الغالبالمغلوب مولوع بتقليد : المماهات مع اآلخر -
 .االعتراف بالضعف اللغوي والفكري واالنبهار -
 .الالمعقولية كمميز مرغوب -
 .فردانية الغربي واستقالليته والحس الجمعي في الجزائر من خالل الغيرة على األخت والصراع من أجل حمايته -
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، والمتوقع في الجزائر المتوقع اليومي في الغرب النظام وتسخير التكنولوجيا والفرصة في العمل والحياة السعيدة -
 ".الميزيرية"هو الفوضى وسوء استخدام التكنولوجيا والمستقبل النمطي المحتوم المتمثل في 

 .الحل األمثل لحل مشاكل الشعب هو حل جذري تماما وناشء من شخصية ديكتاتورية -
 .القدرات الالمحدودة والالمرئية للجزائري والكامنة في الفوضى ذاتها -
 . لجزائرية وتميزها عن باقي شعوب العالمفرادة الذات ا -
 .كره اليهود واألمريكان ولعنهم من منطلق ديني -
 .احترام موقف التحدي المباشر -
 .الحس التعويضي من خالل تقزيم الشخصيات المشهورة واكسابها صفات تمثل الهوية الجزائرية -

 النتائج العامة لتحليل مضامين المادة المبحوثة -9

للشخصية الجزائرية تتمثل من خالل إن الصور النمطية ية السابقةتم التوّصل إلى النقاط التحليل من
 :الثنائيات المتراكبة التالية

وفيه إقرار بالتفوق الحضاري واهتمام بالمنجزات ( إسرائيل، فرنسا، أمريكا: نموذج) "عداء/إعجاب"مفارقة  .1
الحضارية المادية، وفي نفس الوقت العداء األيديولوجي، كما يقول ابن خلدون أّن المغلوب مولوع بتقليد الغالب، 

في تمثل الشخصية وهو وهذا يؤكد اعترافه بتفوقه، غير أن هذا اإلعجاب لديه نقيضه الذي يعطيه توازنا 
 .العداء

كأيقونة دالة على هذه ( هتلر: )الكاريزما المتحّدية للخارج ومستبدة بالداخلالمتمثل في :الحل السياسي األحادي .2
 .وصورة فلسطين، وفقا لمقولة المستبد المستنير" صدام"الصورة ويضاف إليها شخصية 

، ووضعه بإزاء الدول الكبرى كندٍّ متفوق من "الجزائريةتفرد الذات "التعويض األسطوري من خالل أسطورة  .3
 .الالعقالنية الملهمة تجسيد خالل

 :البقع السوداء في المناطق غير المعرفة نمطيا .4
تعميم فرنسا وأمريكا على الغرب، اليابان أو الصين على جنوب شرق آسيا، السعودية على دول  -

 .ا الالتينيةالخليج، غياب شبه كلي إلفريقيا السمراء وأمريك
البرازيل وروسيا والهند والصين : « BRICS » عدم وضوح خريطة الدول الصاعدة ممثلة بدول البريكس  -

 .وجنوب إفريقيا
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تنبعالصور النمطية لدى عموم المجتمع الجزائريلبعض دول العالم التي : مما يؤكد تحقق الفرضية أعاله 
: وهي(الخارج/الداخل)أبعاد الهويةالمستقطبة على شكل ثنائياتبين تفاعلت مع الجزائر واقعيا أو رمزيا؛ مشكلة 

كحس ( قوة/ تفرد)في تصورالفعل السياسي، ( استبداد/تحّدي)في المنظور الحضاري العام، ( عداء/إعجاب )
 .تعويضي
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 :ملحق

 :عرض محتوى الصفحات المتعلق بصورة اآلخر

 :203النكت - أ

الحقيقة عايش في اسبانيا وكل هدا مجرد حلم وفجاة تاتي امك نك في أتنوض الصباح تكتشف ....ايماجي" 
فتركب سيارتك ابيزا اف ار وتتجه ...تنوضلك وتقولك بلي حبيبتك اليخاندرا راهي تستنا فيك في اليخت( الزهرة)فلورا 

م للبحر وانت في الطريق يوصلك ميساج من صاحبك انطونيو يقولك بلي لي تيكي تاع ماتش اللاير راهو شراه
 ".خايف نصحى ونند" فتغمرك السعادة وتواصل طريقك على وقع اغنية ...

 .2.16ديسمبر،  29:تاريخ النشر، نكت جزائرية: المصدر -

ماال خطرا جاو فايتين على وحد ..في زوج ميعرفوش الفرونسي...قالك هذا واحد راح لفرانسا هو ومرتو " 
شوية بيرة قالتلو نونو كيشي دوني زعما معناهتها نو نو عيشة ارواحي نشربو .الزوج قال لمرتو.البار دخلو تم 
 ".هههههه.....كرشي اضرني

 2.16مارس 9:نكت جزائرية: المصدر -

قالك في وحد المعرض في امريكا حطو يبيعو لمخاخ نتاع العباد كل واحد وسومتو الجابوني يدير ب " 
الشعب تحير  1500000ونتاع الجزائري ب  550000والمريكاني ب  400000ونتاع الفرنساوي ب  250000
؟؟؟؟قالولهم نتاع الجزائري جديد مخدمش .....اااااااااااااااو كيفاش هذا الدماغ نتاع الجزائري هو الغالي وسالوهم 

 "خالص يعني جامي خممهههه

 .2.16أكتوبر،  10:نكت جزائرية: المصدر -

كي ...خطرة واحد كان يسرح بالنعاج وحاط رجل فوق رجل ويتكيف في قارو ايا طاحت طيارة قريب ليه 
قالهم كنت نسرح بالطيارة و حاط قارو فوق قارو  جات الصحافة تسالو كيفاش الحادثة المسكين من الخلعة بزاف

 ههههه.لقيت النعاج طاحو.ونتكيف في رجلي 

                                                           
203

- ]http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%83%D8%AA-

%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9/154289041309234?ref=ts&fref=ts[ ,]17/08/2014[. 

http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%83%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9/154289041309234
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 2.16جوان  26:نكت جزائرية: المصدر -

 يقول المثل الجزائري البركة في: مزطوول في من سيربح المليون السؤال االول " 
 السمين 4، الكبير 3،الحمير 2القليل، 1
 1للجوابة رقم % 100راهي واعرة نستعين بالجمهور عطالو المزطول قالو أيابدايته ...

 2-1اجوبة بقاولو  2اوااه الجمهور ماشي دايماا يجيبها ماال نحذف 
ألوو واش يوسف خويا راك مليح شويا ومع الصحة الباس ذراري كامل )المزطول ماال نحي الشك ونعيط لصاحبي 

 ثانية 30راحولو ...( الباس وكيفاش مع الخدمة
 لاير 200ج قرداحي قالوا واش دير االن المزطول قالو واش دير الزم ننساحب وندي جور 

 ".وكيما يقول المثل الباراكا في القليل

 .2014جوان  20: نكت جزائرية: المصدر -

 
 2014جوان، 22:جزائريةنكت : المصدر -

فابتسمت بلطف  ...فاحمّر وجهه خجال و طلب المعذرة منها .. اصطدم شاب بفتاة في الشارع بغير قصده" 
 ..هذه النسخة الفرنسية.. و سامحته وكانت هذه الصدفة سببا لتعارفهما

 6وقبل ان يرفع وجهه ويطلب المعذرة، صاب  ....اصطدم شاب بفتاة في الشارع بغير قصده :أما النسخة الجزائرية
نيفو مسكين وتاليمو كامل شواكرها داخلين عليه بالركال للّضهر هذا قبل مايجي خوها وياطيه بدماغ حتى سرلو 

 ".والد الحومة وسلكوه وجازت على خير والحمد هلل

 2014 جويلية30:نكت جزائرية: المصدر

لقا دارهم دايرينلو عيد ميالد، عبد القادر من  ..دافيد يسكن في أمريكا دخل لدار لقاها مظالمة و فجأة شعلو الضو"
لحق لدار لقا التريسيتي ماكاش و بال مانقولو بلي سونلغاز هيا السبة، غير فتح الباب جاتو بلغية تاع : الجزائر
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حسبي اهلل . للوجه نطق واحد من خاوتو في وسط الظلمة و قالو إذا عرف شكون أنا نستعرف بيك 45النيلو بواتوغ 
 "الوكيل للحياة األليمة لرنا عايشنونعمة 

 2014 جويلة 25:نكت جزائرية: المصدر -

جابوني وماريكاني وجزائري راحو عند واحد الشوافة و بغى كل واحد يعرف : قالك مرة كانو ثالثة من الناس"
د تكون قاعد ، تفوت عامين ميزيرية ومن بع:المستقبل نتاعو، ادخل الجابوني سقساها على المستقبل نتاعو، جاوباتو

تجيك فكرة تكتبها وتولي روائي مشهور، دخل الماريكاني سقساها قالتلو تفوت ثالث سنين ميزيرية ومن بعد تصيب 
صندوق دراهم تدير مشروع تربح و تولي رجل اعمال مشهور، دخل الجزائري سقساها، قالتلو عندك عشر سنين 

 ".ومن بعد توالف....... ميزيرية

 2014 أوت 03:نكت جزائرية: المصدر -
-  
 ":هتلر"بعنوان " قهوة الغوستو"مقطع فيديو من مسرحيات  - -

أنا هذا " أنا الشعب هذا ماقدرتلوش:"ومحتوى ما أدلى به كما يلي في نقاط وجيزة" فريد زمورة"شخصية هتلر مثلها 
الزوجة، طلب االسراف في استعمال الزيت لدى : ، وذكر عدة مشاكل صعب عليه حلها"..نشم"الشعب رجعني 

، وضرب المناصرين الرياضيين للبعض، اللعب غير الجيد في الميدن، التحكيم في الملعب، "شيبس"اإلبن شراء 
أي الرشوة، الطالبة الجامعية التي تذهب إلى الجامعة مملوءة بالماكياج " الشيبة"الذين كونوها من " أصحاب الشكارة"

 .يض، السكارى على الطريقوالسروال المحكم، الطبيب المترفع عن المر 

بالنسبة إليه لمعالجة هذه المشاكل جذريا يتمثل في القتل المباشر أو إرجاع الشخص المخالف إلى  لوكان الح
 ".الصابون"مادة مفيدة 

انا لول، الشينوي ضرب الدزيري، قالك : ضربني و نضربك، قال الشينوي : واحد دزيري قال لواحد الشينوي" 
سميتها : واش هادي الضربة لضربتني بيها؟ قالو الشينوي: الدزيري يومين باش فاق، الدزيري سقسى الشينوي قالو

...Frappe coup ا عام، ملي فاق، سقسى الدزيري جات دالت الدزيري ضرب الشينوي وهو يبقى في لكوم
واشنو هي؟، جاوبو : ، قالو الشينوي K.M.J: سميتها: واش هادي الضربة لضربتني بيها؟، قالو الدزيري:قالو

 ".كليمونات ملوي في جورنال: الدزيري

 
 :الصور الكاركاتورية - ب
-  
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 2014، جوان 05:نكت جزائرية: المصدر -

 
االلتفاتة الرائعة من جانب السنافر حين رفعوا اليوم في مباراة :بالطرق الحضارية يصل صوتنا للعالم:صورة وتعليق"

على أعقاب الخرجة (صلى اهلل عليه وسلم )فريقهم أمام مولودية وهران تيفو مصمما بطريقة متقنة كتب عليه محمد 
األمريكان لعنهم اهلل ، فشكرا اليلترا لوكا راغازي على الخرجة الفريدة في انتظار خرجات أخرى من األخيرة لليهود و 

 "أنصار األندية الوطنية التي بدأت الموسم بحماس كبير وجعلتنا نتوقع موسما استثنائيا

 2.16أوت   9:نكت جزائرية: المصدر -

 ["تدوخ]؟؟؟؟ديفوا جي تفهم ادو ....عياو يفهموا في العقلية الجزائرية وملقاوش روسهم"

file:///C:/Users/perceverance/Desktop/Ù�Ù�Øª/(9رائعة)%20نكت%20جزائرية_files/(9رائعة)%20نكت%20جزائرية.htm
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=418073958252021&set=a.382293415163409.87093.382283648497719&type=1
file:///C:/Users/perceverance/Desktop/Ù�Ù�Øª/(9رائعة)%20نكت%20جزائرية_files/(9رائعة)%20نكت%20جزائرية.htm
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=402695233123227&set=a.382293415163409.87093.382283648497719&type=1


 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

587 

 
 2014أوت   9:نكت جزائرية: المصدر -

-  

 2.13نوفمبر،  9: نكت جزائرية:المصدر -
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 " ... انصر أهل فلسطينكم أنت كبيرة أيتها المرأة الفلسطينية وكم هم صغار فلم يتحملوا إشارة من اصبعيك اللهم "

 2014أوت   9:نكت جزائرية: المصدر -

 
 :نكت جزائرية: المصدر: 1

 
 نكت جزائرية: المصدر: 9
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 نكت جزائرية: المصدر. 10

 
 2.16يوليو، 12:نكت جزائرية: المصدر. 11

 
 نكت جزائرية: المصدر. 12
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 مليون دالعة 200في الجزاير سنويا تطبع 

 نكت جزائرية: المصدر. 13
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 :المراجعقائمة 

سنة ، بدون التكوين والعالقات المتبادلة: وسائل اإلعالم والصور الذهنية والقرار السياسيأيمن منصور ندا،  -1
 .ودار نشر

 .1910تكنولوجيا السلوك اإلنساني، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عبد القادر يوسف، : سكينر، ت. ف.ب -2

دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، سلسلة عالم المعفة، : الصهيونيةعبد الوهاب المسيري، اإليديولوجية  -3
 .1912الكويت، 

 .1915عزت حجازي، الشباب العربي ومشكالته، عالم المعرفة، الكويت،  -4
موقع الحوار ، (دراسة ميدانية)الصورة النمطية لخصائص العنف في الشخصية العراقيةفارس كمال نظمي،  -0

 . المتمدن

6- Marion Perrefort ,Formes et fonctions du stéréotype dans des interactions en situations de 

contact, ]http://aile.revues.org/4917[, ]10/07/2014[. 

7- ]http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%83%D8%AA-

%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9/154289041309234?ref=t

s&fref=ts[ ,]20/08/2014[. 

8- http://www.facebook.com/photo.php?fbid=514512835272333&set=a.258018414255111.62204.2

58012120922407&type=1&relevant_count=1, ]14/08/20114[. 
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االفتراضي و العالقات االسريةالمجتمع   
 دراسة استطالعية على مستخدمي االنترنت بمدينة سيدي عمران
 جامعة بسكرة: طيبي أحمد.أ
 .جامعة بسكرة: عزابي سمية. أ

 الملخص

لعبت وسائل االتصال الحديثة دورا في التقريب بين األشخاص المتباعدين جغرافيا وجعلت العالم يبدو و كأنه     
ن كانت هذه القرية الصغيرة من حيث , ة من حيث سهولة التواصل وتبادل المعلومات والخبرات قرية صغير  وا 

 .االتصال ال تزال عالًما  متنافًرا أفكاًرا وقيًما 

ولكن االمر المستدعي النتباه  في ثورة االتصاالت هذه  أنها قربت المتباعدين وأبعدت ألمتقاربين فالمرء يتواصل    
سرية الحميمية مع افراد العائلة و كذلك يترابط بكل انسيابية مع أفراد من أقاصي األرض ومن مجتمعات بالروابط اال

وهم من اصبح اليوم  يخصص لهم  أوقات كبيره ولكن الوضع  يستثقل او يصعب عندما  يذهب للزيارات ,  مختلفة
ر يتعارفون خاللها على ابناء العم او الخال ، االسرية او ان يستقبل افراد اخرين   أو أن يمنح أبناءه ساعة من نها

و لمعرفة االسباب الكامنة وراء ذلك . أو أن يفارق مقعده ليتنزه مع بعض من اصدقائه المقربين او اصدقاء الطفولة
 . قمنا بدراسة استطالعية على مستخدمي االنترنت بمدينة سيدي عمران

 نص المداخلة

 مقدمة

لعبت وسائل االتصال الحديثة دورا في التقريب بين األشخاص المتباعدين جغرافيا وجعلت العالم يبدو و كأنه     
ن كانت هذه القرية الصغيرة من حيث , قرية صغيرة من حيث سهولة التواصل وتبادل المعلومات والخبرات  وا 

 .االتصال ال تزال عالًما  متنافًرا أفكاًرا وقيًما 

المر المستدعي النتباه  في ثورة االتصاالت هذه  أنها قربت المتباعدين وأبعدت ألمتقاربين فالمرء يتواصل  ولكن ا  
بالروابط االسرية الحميمية مع افراد العائلة و كذلك يترابط بكل انسيابية مع أفراد من أقاصي األرض ومن مجتمعات 

ولكن الوضع  يستثقل او يصعب عندما  يذهب للزيارات وهم من اصبح اليوم  يخصص لهم  أوقات كبيره ,  مختلفة
االسرية او ان يستقبل افراد اخرين   أو أن يمنح أبناءه ساعة من نهار يتعارفون خاللها على ابناء العم او الخال ، 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

593 

ذلك  و لمعرفة االسباب الكامنة وراء. أو أن يفارق مقعده ليتنزه مع بعض من اصدقائه المقربين او اصدقاء الطفولة
 . قمنا بدراسة استطالعية على مستخدمي االنترنت بمدينة سيدي عمران

 :اشكالية الدراسة 

لعبت األسرة  دورًا أساسيًا في تكوين االفراد  وتنشئتهم على اعتبار انها الخلية االولى التي يتكون فيها الطفل      
 هم في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها وومنها يستقي و يكتسب جميع مبادئه االولى في الحياة ، وكما تسا

يتخذها معالم تتحدد من خاللها مقوماته االجتماعية ومختلف العالقات سواء في االسرة النووية بين اآلباء واألبناء 
 .او االسرة الممتدة

االجتماعي و هي  أما اليوم فقد انتقل جزء كبير من هذا الدور إلى المجتمع االفتراضي المتمثل في شبكات التواصل
األمر الذي فتح الباب أمام هذه أألنماط من ( والهاتف و خاصة النقال و كذلك األلعاب أإللكترونية,اإلنترنت )

مما ادى , المجتمع االفتراضي كي تحل محل الحوار و كذا محل العالقات االجتماعية  بين أفراد األسرة الواحدة 
ة بين االسرة النووية و كذا االسرة الممتدة و التي كان للمجتمع االفتراضي الى توسيع الفجوة و وجود نوع من الفرق

 .دورا كبير فيها

إن هذه التحوالت التكنولوجية الناتجة عن المجتمع االفتراضي أفرزت تفاعالت و اشكال جديدة للعالقات االسرية 
من هذا المنطلق و خالل هذه الدراسة على صعيد األسرة بدورها أدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرداها و 

 :نحاول االجابة على التساؤل التالي 

 ما هو أثر المجتمع االفتراضي على العالقات االسرية ؟ 

 :اهمية الدراسة

تكمن اهمية الدراسة من خالل الفترة الزمنية التي نعيشها و التي تتميز بثورة االتصال و انتشار المجتمع * 
 .لقرية و الجبل االفتراضي الذي غطى ا

 .الدور الذي تؤديه االسرة في  تكوين الفرد و تنشئته تنشئة سوية *

 .اهمية العالقات االسرية في بناء منظومة القيم التي يتمتع بها المجتمع الجزائري *

 :اهداف الدراسة 
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 .التعرف على اثر المجتمع االفتراضي على العالقات االسرية *

 .ادت الى حلول المجتمع االفتراضي مكان العالقات االسرية التعرف على االسباب التي *

 :مفاهيم الدراسة 

 :االنترنت

هي أبرز ثمرة نتجت عن تالحم ثالث ثورات كونية هي ثورة المعلومات ، ف تعتبر اإلنترنت بانها  شبكة الشبكات ،  
في االستفادة من خدمات الشبكة الرقمية كما أنها تعد أبرز النماذج العالمية . وثورة االتصاالت ، وثورة الحواسيب 

واإلنترنت شبكة معلومات عالمية تربط اآلالف من شبكات (. Integrated Digital Network)المتكاملة 
 .الحواسيب المنتشرة في بقاع العالم بعضها ببعض ، ويستخدمها الماليين من البشر وفي مناطق مختلفة 

وهي شبكة معلومات أنشأتها وزارة الدفاع األمريكية ( Arpanet) األربانت  و تعود قصة شبكة اإلنترنت إلى شبكة  
وظلت األربانت مقتصرة . في نهاية الستينات لدعم المشاريع والبحوث العلمية في مجال الدفاع والشؤون العسكرية

خدام هذه الشبكة م حيث فتح المجال أمام الباحثين واألكاديميين الست1916على استخدام وزارة الدفاع حتى عام 
على نطاق أوسع وارتبطت معها شبكات أكاديمية عديدة وبذلك تحولت األربانت إلى اإلنترنت ومنذ ذلك الحين وهي 
تنمو بسرعة هائلة بحيث ال يمكن ألحد أن يعرف بالضبط ما هو حجم اإلنترنت اليوم ، أو كيف سيصبح غًدا إال 

مليون  6.6المرتبطة بالشبكة  قد بلغ (  Host Computers) مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن عدد الحواسيب ال
م 2005مليون ، ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في عام  345بينما ُيقدرعدد مستخدمي الشبكة بحوالي 

. بلًدا  150وفي كل يوم تؤمن الشبكة ارتباط ماليين المستفيدين في أكثر من . إلى أكثر من مليار مستخدم  
اإلنترنت ال يملكها شخص أو مؤسسة أو حكومة، وليس لها رئيس أو مجلس إدارة ، فهي تعود إلى جميع من و 

( Internet Societ)يستخدمها وتشغلهم وتصاد من قبلهم ، والسلطة الوحيدة لإلنترنت تتمثل في جمعية اإلنترنت 
معلومات من خالل تقنية اإلنترنت  ويستطيع أي وهي هيئة اختيارية العضوية تهدف إلى االرتقاء بالتبادل الدولي لل

والبرامجيات الالزمة ويرغب في دفع أجور الخدمات ( modem)شخص يمتلك حاسوًبا شخصًيا يحتوي على مراسل 
 . xliأن يشترك في اإلنترنت

 :المجتمع االفتراضي 
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دراسة الجماعات االجتماعية يضرب مفهوم الجماعة االجتماعية بماض بعيد في تاريخ علم أالجتماع ولقد تمت   
وتفاعالتها بأشكال وطرق متعددة وأيضا الظواهر المختلفة التي ترتبط بها اعتمادا علي فسلفات وخلفيات اجتماعية 

والجديد في هذا الشأن أن اإلنترنت ساهم في خلق أنماط غير تقليدية من الجماعات ومن العالقات , متباينة
ترتبط بهوية أو قومية بذاتها وال ترتبط أيضا بإطار فيزيقي محدد المعالم واألبعاد  االجتماعية والتفاعالت التي ال

ال يشترط في تأسيس هذه الجماعات بيئة جغرافية , ولكنها تتم عبر الفضاء المعلوماتي الذي تشكل بفضل االنترنت
العضوية في هذه المجتمعات  واحدة أو هيكل أو بناء محدد لها كما هو متعارف في الجماعات التقليدية ولكن تتم

من خالل معرفة العضو المتفاعل باستخدام تقنية العبور إلي الجماعة واالهتمامات المشتركة يطلق عليها 
المجتمعات االفتراضية وتطرح الورقة الحالية للمفهوم من الناحية السيسيولوجية محاولة للوقوف علي معناه والقضايا 

 رؤية مستقبلية حول مستقبل التفاعالت االفتراضيةالمثارة حوله وتختتم الورقة ب

المجتمع الذي نتواصل فيه مع آخرين تربطنا بهم بيئة برامج التواصل الحديثة :  نعرف  المجتمع االفتراضي بانه  
 ..(تويتر، فيس بوك، واتس اب، بالك بيري، كيكر، هوزهير الخ)مثل 

نها مفهوم مركب يشير إلي عالقات تظهر بين األفراد الذين و كما يشار الى مفهوم الجماعات االفتراضية بأ  
يتشاركون عبر اإلنترنت و يستغل هذا المجتمع التقنيات اإللكترونية وأدواتها في تحقيق وتنفيذ مشاركات 

 .xliiاجتماعية

 وقد عرفه نبيل علي بأنها تجمعات اجتماعية تجمع بين أصحاب االهتمامات المشتركة وأهل التخصص الواحد  
و الدردشة وتبادل المعلومات واألحاديث كما يمكن ألي عضو في هذه الجماعة , وأصحاب الرأي وجماعات السمر 

أن يبث حديثه لجميع أعضائها دون استثناء أو يخص فريقا منهم بعينه ما يريد أن يحجبه عن اآلخرين ويمكن 
وهو ما نصطلح . xliiiفي شخصيات متعددة للعضو أن يقدم نفسه تحت أسماء مستعارة بل ويمكن أن يتنكر العضو

 .بأنهاعليه بالهوية االفتراضية و التي تعرف 

 :الهوية االفتراضية 

فهي ,  تعتبر هوية الفرد بأنها  مجموعة المعلومات و المفردات التى تدل على كينونة  و على ذاته الشخصية  
و لكن مؤخرا و مع انتشار استخدام االنترنت  فى مختلف ,قيمه , افكاره و وميوله ..انتماءه..تعبر عن طبيعته

ادى الى ظهور  مفهوم ... الثقافية و , التربوية , تصادية االق, مجاالت  الحياة الكثيرة جدا و التي منها االجتماعية 
 .جديد يفرض نفسه علينا بقوة و هو ما يعرف بالهوية االفتراضية و فيه يكون الفرد بهوية مكتسبة 
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 :االسرة 

سواء في الجانب الوظيفي او , على مختلف االصعدة , القت االسرة على مر العصور عدة تطورات و تغيرات  
و عرفها اوجبرن بانها رابطة اجتماعية .xlivالتي تتاسس عليها او نظم الزواج و في كل حياتها االجتماعية الدعائم

و قد تكون اكبر من ذلك بحيث تضم افراد اخرين كاالجداد و , تتكون من زوج و الزوجة واطفالهم او بدون اطفال 
 .xlvاالحفاد و بعض االقارب على ان يكونوا مشتركين ي معيشة واحدة 

و تعرفها سامية الخشاب على انها تلقائي  تؤدي فيه مختلف االستعدادات و القدرات الكامنة    في الطبيعة    
 . xlviالبشرية الساعية الى االجتماع و هي ضرورة حتمية الجنس البشري و دوام الوجود االجتماعي

 :االسرة النووية 

هي االسرة التي تتكون من زوج و زوجة و االوالد او ال يكزن لديهم اوالد حيث تتميز باستقالليتها من حيث   
 . xlviiالمسكن و بكيانه الخاص

 :االسرة الممتدة 

و , فهي تتكون من عدد من االسر المرتبطة , و هي االسرة المتكونة من االسرة النووية باإلضافة الى افراد اخرين  
 . xlviiiعلى روابط  الدم بين االباء و االبناء  او بين االخوة و االخواتهي تقوم 

 :العالقات االسرية 

عرفت بأنها العالقات التي تجمع بين مجموعة من االفراد الذين تربطهم رابطة او القرابة و هي تبدأ بالزوج و    
 .xlixالزوجة و تمتد لتشمل كل افراد االسرة من االوالد االهل و االقارب 

و , كذلك بأنها اللعالقات الوثيقة التي تنشا بين االفراد الذين يعيشون مع لمدة طويلة  و تعرف العالقات االسرية  
 .   lتقوم على الحقوق و الواجبات و االلتزامات مما يؤدي الى الشعور بالتماسك و الصالبة

 :منهج الدراسة و ادواتها

انب النضري فقط بل كي تتوج و يصبح لها االرضية التي ترتكز ال تكتمل اهمية البحوث االجتماعية عند الج  
و للوصول الى , يجب تطبيقها و التأكد من مصداقيتها للوصول الى اهدافها , عليها و ال تبقى مجرد نظريات 
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اهداف الدراسة يجب على الباحث ان يسلك انجع الطرق التي توصله الى هدفه و في دراستنا هذه التي تسعى الى 
 .حيث نتبع المنهج الوصفي , فة التأثير الناتج عن استخدام المجتمع االفتراضي على العالقات االسرية معر 

يعرف النهج الوصفي بأنه اكثر المناهج مالئمة لتفسير و تحليل الظواهر االجتماعية عن طريق وصف الظاهرة و  
 . liق مختلفةبغرض الوصول الى اهداف محددة و اكتشاف حقائ, تحليلها بشكل منظم 

 :االستبيان  

يعتمد في اغلب البحوث و الدراسات االجتماعية في تجميع البيانات على تقنية االستبيان اين يتم استنطاق   
 .  liiالمبحوثين

ويعرف االستبيان بانه نموذج يضم مجموعة من االسئلة توجه الى االفراد بغرض الحصول على معلومات حول  
حيث تم طرح عدد من االسئلة على مجتمع الدراسة و التي كانت حسب  . liiiلؤها مباشرة و يتم م, مشكلة او موقف 
 المحاور التالية 

تعلق بافراد المجتمع و كانت االسئلة عن الجنس السن الوضعية التعليمية المهنة نوع السكن اسرة :  المحور االول
و , و كذا سبب االستخدام , مدة استخدام المجتمع االفتراضي في اليوم الواحد و وقت االستخدام , ممتدة او نووية 

 .اكثر المواقع زيارة  

الوالدين و االوالد , الزوجين )ير استخدام المجتمع االفتراضي على االسرة وكان من اجل معرفة تأث:  المحور الثاني
 .(بين االسرة النووية و االسرة الممتدة  , االوالد فيما بينهم ,

 المقابلة

حيث تعد المقابلة بأنها من التقنيات التي يستقي منها الباحث , وقد تم استخدام المقابلة كأداة لجمع المعلومات  
 .    من المصدر بطريقة مباشرة اين يتمكن من محادثته و الحصول على اجوبة ألسئلته معلوماته 

بانها نوع من الحديث الهادف بغرض الحصول على المعلومات من االشخاص الذين لديهم هذه :  تعرف المقابلة  
 . livالمعلومات
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 : مجتمع الدراسة  

استخدام المجتمع االفتراضي على العالقات االسرية على االفراد  أثربالدراسة االستطالعية الموسومة  اعتمدنا في  
حيث يوجد ثالث مقاهي اثنان منها صغيرة و ال يقصدها * الذين يترددون على مقهى االنترنت بمدينة سيدي عمران

 . الكثيرين و الثالثة كبيرة و يتردد عليها اغلب افراد المجتمع بالمدينة

 :نتائج الدراسة 

  البيانات المتعلقة بأفراد الدراسة : المحور االول * 

اذ يمكننا من , يعتبر متغير الجنس من المتغيرات الهامة 
التعرف على نوع الفئة او الشريحة المترددة على مقهى 

الدراسة ان االنترنت في مدينة سيدي عمران  حيث بينت 
تمثل ¨ %39.45اما , تمثل نسبة الذكور % 60.59نسبة 

كما انه هناك اختالف في وقت الحضور بين الفترة الصباحية و المسائية اين بينت الدراسة ان عدد ,  نسبة االناث 
االناث اكثر االناث في المساء ابتداء من الساعة السابعة يكون منعدما على عكس الفترة الصباحية التي يكون فيها 

و يعود هذا الى نمط المجتمع فمدينة سيدي عمران تعد بأنها من المدن المحافظة و التي الزالت تمنع , من الذكور 
و ان ذهبت إال في , ألعراف المجتمع و تقاليده , المرأة من الذهاب الخروج او الذهاب الى مثل هذه االماكن ليال 

من المجموع الكلي اناث جامعيات  %20.5بالرغم من انه وجد نسبة , و االب االوقات النادرة و تكون برفقة االخ ا
على عكس الذكور الذين كان اغلبية تواجدهم في ,عامالت  %20.64اناث في المرحلة الثانوية و  %15.52و 

 .الليل و على مختلف االعمار

ه في دراستها او في اي بحث ستقوم وهو ما يوضح ان ذهاب المرأة الى هذه االماكن قليل حتى وان كانت تحتاج 
االمر الذي يؤدي الى تأجيل مصالحها و هو االمر الذي دفع بالكثيرات الى اللجوء الى استخدام بطاقات الشحن به 

 .وهو الوضع الذي ادى الى زيادة في وقت استخدام المجتمع االفتراضي من حيث عدد الساعات 

من يدرسون في المرحلة مهى االنترنت من فئة الطالب الجامعين و كما بينت الدراسة ان معظم المرتادين مق 
و هو ما يوضح   % 90سنة وهي بنسبة  32سنة و  16فقد كانت االعمار مابين , الذين بدون عمل  والثانوية 

 .ان المجتمع االفتراضي يستخدم بنسبة كبيرة من طرف فئة الشباب

 %النسب  التكرار الجنس
 60.53 46 ذكر
 39.45 30 انثى

 100 56 المجموع
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االمر الذي يضطرهم الى   % 91.59انترنت في بيوتهم و هي بنسبة كما بينت الدراسة ان اغلبيتهم ال يمتلكون   
و هناك من يستخدم بطاقة الشحن و ممن لديهم في بيوتهم ويلجئون الى المقهى إال في اللجوء الى مقاهي االنترنت 

ساعتين الى خمس ساعات في اليوم و كان نوع  ا بينانهم يقضون م وانهم عزاب  ما بينت الدراسةو كالضرورة 
وهم من التالميذ الذين  من يستعملونه جماعةم %01.05استخدامهم النترنت في اغلبيته فرادى على عكس 

باالضافة الى فئة من االناث التي تستخدمه في البحوث  يستخدمونه في بحوثهم وكذلك للترفيه و هي النسبة االكبر
 ( .وترفيه مواقع بحثية  و العاب, اليوتيوب , الفايس بوك ) مابين  اكثر المواقع زيارة  تكذلك و الفايسبوك كان

 .تأثير المجتمع االفتراضي على العالقات االسرية :  المحور الثاني*

بينت الدراسة ان العالقة بين افراد االسرة من خالل السؤال عن وجبات الطعام و عدد ساعات الجلوس و الخروج   
من االفراد يتناولون الطعام مع االسرة  وكانت االغلبية من االناث و هذا يوضح ان  %63.25ض ان مع بع

مما  %51عكس الذكور الذين يكون اغلب اوقاتهم في الخارج بنسبة , االناث يقضون اغلب اوقاتهم في المنزل 
لوس مع افراد االسرة يتفاوت بين يؤثر على انضباطهم في الحضور لكل الوجبات و كذلك بينت الدراسة ان عدد الج

االناث و الذكور و بين االناث مع ابائهم و مع اخوتهم و مع االسرة الممتدة حيث كانت نسبة جلوس االناث مع 
عكس الذكور كانت % 15اما نسبة جلوس االناث مع االباء كانت  %10الذكور فكانت  اام  % 39االمهات 

 االسرة الممتدة هذا فيما يتعلق باألسرة النووية اما %12و الذكور  %15اما جلوس االناث مع االخوة كان  09%
 %51لإلناث و  10%البقاء خارج المنزل كان كانت نسبة و  %3اما الذكور  % 5 إلناثل فكانت النسبة بالنسبة

و هو ما يوضح ان مدينة سيدي , لإلناث  % 16الترفيه بمختلف اشكاله فكانت  ألتلفازللذكور و للجلوس امام 
ج إال للضرورة و خر تمنح لها حرية العمران ال تزال مدينة محافظة على القيم و العادات و التقاليد فالبنت ال زالت ال 

على عكس الرجل , في اوقات محددة  الدراسة او زيارة بعض االهل و يكون ذلكاو  عاملالاما او امور معينة مثل 
في من المتعارف عليه فمثال في السابق , وقت كان  التنقل و الخروج في اي وقت و أليه حرية الذي تعطي
الخروج و قضاء مختلف  ال يخرجون في الليل لكن اليوم يستطيعون( سنة  16اقل من ) االطفالان المجتمع 
قاهي االنترنت في معظم و هو ما لعب فيه المجتمع االفتراضي دورا كبيرا فالطفل اصبح يتردد على محاجياتهم 

أوقاته و اغلبها للترفيه دون اي  رقابة من االهل االمر الذي يستدعي اهتمام اكثر من طرف الوالدين و كذا افراد 
 .المجتمع من مؤسسات تربوية  
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وقت جلوس افراد االسرة مع عند النضر في ضحت الدراسة ان العالقات االجتماعية اخذت في التغير فقد و     
حيث لم تعد , في اوقات االكل او في مشاهدة التلفاز قد انحصر و , م البعض اصبح يكاد يكون منعدما  بعضه

 . هناك اوقات كبيرة يقضيها االهل مع بعضهم البعض هذا من جانب االسرة النووية
فقد بينت الدراسة انها بنسب ضئيلة اال انها تكثر في المناسبات الدينية  عالقات االسرة الممتدةفيما يتعلق باما    

من يزالون يحافظون عليها مافراد قالئل  هناكو في االتصال اليومي تكاد تكون شبه منعدمة  وهو ما يوضح  بأنها
خدمة   SMSفي المناسبات هناك من ال يذهب حتى في المناسبات ومنهم من يكتفي بالهاتف و اخرين ب  اما

فبعدما كان كل افراد االسرة يجتمعن  اسبوعيا او كل شهر او في المناسبات مثل عيد الفطر او الرسائل القصيرة 
االضحى اصبح البعض يكتفين بالمكالمات الهاتفية ثم تتطور االمور الى ان تصبح رسائل قصيرة و من خالل 

 .يأتي يوم تندثر فيه الزيارات ثم تتطور شيئا فشيئا الى ان ... , الفايس بوك و تويتر 
و االرتباطات مثل كثرة االنشغاالت  هاولقد تعددت اسباب ذلك حسب هؤالء االفراد و لكن اغلبها اجمعت على ان  

ناها بأوقات استخدامهم ر وبالمقابل فإذا ما قر  بالقيام بمختلف الزياراتلم تسمح و هي التي , الدراسة و العمل 
وهو , استخدامه  ختالفدنا ان اغلب الوقت يقضى في استخدام المجتمع االفتراضي على اللمجتمع االفتراضي و ج

ما يوضح الدور الذي يؤديه المجتمع االفتراضي في تباعد العالقات االسرية سواء داخل االسرة النووية او داخل 
    . االسرة الممتدة

 خالصة

من وسائل المجتمع االفتراضي  مثل الهاتف و أالنترنت في خضم التطورات التقنية األخيرة في عصرنا الحاضر  
,  في نفس المجتمع او في مجتمعات مختلفة حتى وان بعدت المسافة أصبح باإلمكان التواصل بكل يسر وسهولة

حيث سخر اإلنسان هذه الوسائل في كل مجاالت حياته أليومية وكما بينت الدراسة ان لها فوائد متعددة وأثار 
ما  اوال في الجانب المعلوماتي و البحث والعمل و الدراسة اما االمر الثاني فهو  رة على المجتمع واألفرادايجابية كبي

من  لهم وكذلك لما توفره هافرادبين اسهولة في التوصل  السرة الممتدة البعيدة جغرافيا منتحققه من ترابط بين أفراد ا
 . عن بعضهم البعض معلومات

لم تعد تلتقي و  ة اليومى هناك  العديد من السلبيات الناتجة عن هذا المجتمع االفتراضي فاألسر إال انه مع هذا تبق   
و هو ما يفسر ضعف  فيما بينهاو لم يعد هناك تبادل في الزيارات في السابق  كما كانتتجلس مع بعضها البعض 

 يحل المجتمع االفتراضي ضع الذي جعلالو ,  في العالقات االسرية فالمجتمع االفتراضي قرب البعيد و بعد القريب
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و مختلف , التآزر التراحم و  و مشاعر فالتكنولوجيا قضت على مبادئو ما يمالها الترابط مكان العالقات االسرية 
 .المشاعر االنسانية 

 .وهو ما يستدعي الى القيام بدراسات على مختلف المجتمعات للتوصل الى حلول تعيد للمناسبات نكهتها  
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 :رابعــــــور الــــلمحاا                                                            

 و الهوية يإشكالية العالقة بين المجال المهن                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

603 

الخاصةمساهمة الثقافة التسييرية في بناء الهوية التنظيمية في المؤسسة الصناعية      

-سطيف–دراسة ميدانية بمؤسسة صرموك للمشروبات الغازية   

جامعة قالمة/ ــعهشام سب. أ   

جامعة قالمة/ محمد لمين هيشور .أ  
      
Summary : 

     The culture if management contribues mainly in fining  shared values employees through 

the focus on their need and consider them as true social partners who they should be 

respected ,well opportunity to contribute in the future of the organisation ,and to establishe 

distinctive performance standards based on axcellence and importance . 

     This study aims at diagnosing the Relationship between culture of management and 

regulatory identity in algerian industrial corporation  and to present recommendations on the 

scientific study . 

Key words ; Culture, the Culture of management , Regulatory identity ,External context , 

Private industrial institution .    

 :نص المداخلة

 :مقدمة  

عفت من حدة وضا تميزت الساحة االقتصادية الدولية بتغيرات عميقة ،ألهبت حجم المنافسة بين الشركات اإلنتاجية،
الفضاء اإلنتاجي يثة في تضاعفت معدالت استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحد البيئة المضطربة، حيث

نسبة االعتماد على االبتكار واإلبداع والتطوير وأصبحت المؤسسات االقتصادية تواجه تحديات حاسمة  ،وتزايدت
دنيا األعمال ،لذلك فكل مؤسسة مهما  كان نوع نشاطها  يتتعلق بالنمو والبقاء وتحقيق الديمومة واالستقرار ف

رية وترسيخ ثقافة التغيير والتطوير بهدف مواجهة التغيرات الخارجية فإنها وطبيعتها ال تولي االهتمام بالعناصر البش
تتعرض للزوال واإلفالس  وبالمقابل فإن المؤسسات السباقة إلى تبني برامج تحديثية في أسلوب التسيير والتنظيم من 

سات التي تنشط في هي مؤسسات ناجحة ومتميزة عن غيرها من المؤس "الهندسة اإلدارية" خالل إعادة الهندرة 
 .نفس الميدان
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ومن أهم سبل نجاح وكفاية أي مؤسسة ،وجود أفراد قادرين على بذل الجهود المطلوبة للقيام بكافة أنشطة العمل 
داخل المؤسسة ،ولكي تضمن هذه األخيرة والء أفرادها وجب عليها إيجاد توليفة بين أهدافها وقيم وثقافة هؤالء 

قادرة على خلق ذلك الوالء باعتبارها المحرك األساسي للطاقات " تنظيمية "اد ثقافة تسييرية األفراد ،أو باألحرى إيج
لألهداف اإلستراتجية للمؤسسة  لوالقدرات ، فهي التي تؤثر بالدرجة األولى على خلق االلتزام التنظيمي واالمتثا

إنتاجية عالية ومرتفعة ، ذلك أن كفاءة ولسياستها التنظيمية ،و أيضا على أداء الموارد البشرية من أجل تحقيق 
األفراد دالة على قيم ومعتقدات القوى البشرية داخل الفضاء اإلنتاجي ،فإذا كانت المؤسسة ذرع اقتصادي ،وتشكيلة 
شباع الحاجات اإلنسانية  ،فإنها في نفس الوقت خلية ثقافية تعيد  اجتماعية تقوم بإنتاج الخيرات المادية لتلبية وا 

نتجات ثقافية ،ويمكن للمؤسسة إنتاج ثقافة خاصة بها انطالقا من ماضيها الزاخر وبطوالت مؤسسيها إنتاج م
وأمجادها ،فضال عن فلسفة اإلدارة العليا و ثقافة المسيرين، والتي تعتبر الدعائم األساسية لبناء ثقافة تسييرية 

ة في تحقيق النجاح والتميز والهوية التنظيمية للعديد من دورا بالغ األهمي ةقوية ،ولما كان للثقافة التسييري" تنظيمية "
واألمريكية ،فإنها في نفس الوقت كانت سببا في فشل العديد من المؤسسات  ةالمؤسسات الريادية كالمؤسسات الياباني

 .االقتصادية ،وهذا بسبب ضعفها أو عدم مواكبتها للتغيرات الخارجية والتحديات البيئية

ت االقتصادية الجزائرية من مواجهة التحديات الصعبة والمتمثلة في المنافسة الشرسة والحفاظ ولتتمكن المؤسسا 
على مكانتها وحصتها السوقية ،وترسيخ صورتها الذهنية ،والبقاء في االشتغال والنشاط ، يجب عليها تغيير وتطوير 

وى االجتماعية داخل المؤسسة،ورسكلتها نظامها التسييري لمجرات العالم الخارجي  ،بحيث تكون مهتمة بإدماج الق
واالهتمام بمطالبها وتطلعاتها لبناء الهويات التنظيمية الفردية والجماعية ، وتحقيق ميزة تنافسية في سوق يتميز 

،وهذا كله يدور في المصلحة العامة للمؤسسة  نوالمستهلكي نبالصراع الشديد ،واالتجاه  إلى االهتمام بالزبائ
فدور ثقافة التسيير يتمثل في الحفاظ على رجال المؤسسة وكوادرها وتحقيق التماهي بين األهداف االقتصادية ، 

العمالية "الفردية والتنظيمية ، وهذا هو سر النجاح في عالم األعمال ،فمتى توحدت الرؤى الفردية والجماعية 
 .ة فإن المؤسسة في الطريق الصواب محققة بذلك النجاعة التنظيمي"واإلدارية 

I.  اإلطار النظري للدراسة: 

 :اإلشكالية -أوال  

في اآلونة األخيرة اهتمام كل من منظري اإلدارة اإلستراتجية والسلوك " التنظيمية "شكل موضوع ثقافة التسييرية 
دارة الموارد البشرية وكذا علم االجتماع المنظمات ،باعتبارها أحد العوامل األساسية المحددة لنجاح   التنظيمي ،وا 
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وتفوق وتميز المؤسسات االقتصادية،  عالوة على ذلك فإننا نجد في مجال علم االجتماع والعمل الجماعي أهملت 
،والذي حل محله تيار  4962، الذي كان سائدا قبل سنة  lvالعواطف بسبب أولوية النموذج العقالني لتعبئة الموارد

ئة األعمال بتغيرات سريعة وجوهرية من شأنها التأثير على السلوك الجماعي ،و في الوقت الحالي الذي تتميز فيه بي
أداء المؤسسات وتحقيق أهدافها التنظيمية  ،تصبح المؤسسات مطالبة بمرجعة حساباتها فيما يخص نظامها 

 .التسييري  

ساليبها في وتتلون المؤسسة عادة بجملة األفكار والمعتقدات والقيم السائدة في المجتمع ،ومن ثم تتحدد مطلقاتها وأ
العمل والتسيير ،كما تتأثر فعاليتها وانجازاتها بنوع الثقافة السائدة ،ذلك أن الخصائص الثقافية لمجتمع معين تلعب 
دور المحرك في تشكيل السلوكيات والممارسات المهنية الفردية والجماعية داخل بيئة العمل ،وبالتالي تؤثر على 

في دعم روح الهوية التنظيمية  معن مواقفهم واتجاهاتهم وميوالتهسلوك األفراد وأدائهم المهني ،فضال 
فإنه من المؤكد أن الهجمات الكثيرة المتكررة ضد الهوية المهنية لهؤالء الذين F ,Dubet  وحسب  وتعزيزها،

مل وهذا يعني أن المجموعة إما تبني وتخلق الهوية التنظيمية ،أو تع lvi"العمل مع اآلخرين "يكرسون جهودهم ل 
وينظر للمؤسسة على أنها نظام ثقافي فرعي يتأثر  عكس ذلك ، تحطم الهوية المهنية داخل الهيكلة التنظيمية ،

بالثقافة والقيم السوسيومهنية السائدة ،فالمؤسسة هي مجتمع مصغر يضم ذهنيات مختلفة وثقافات متعددة ،ودور 
التوجهات اإلستراتجية للمؤسسة ،وتكييفها مع التغيرات اإلدارة هو تشفير هذه الثقافة وتطويعها وجعلها في خدمة 

 .الخارجية 

وتمثل ثقافة اإلدارة العليا أو هيئة المؤسسة لب وعماد التسيير والتنظيم ،فهي من تصنع اللبنات األولى لبناء ثقافة 
: ات الرنانة وتتبنى قيم، وتعمل على ترسيخها في أذهان العمال التنفيذيين ،وقد ترفع بعض الشعار "تنظيمية "تسييرية 

اإلنجاز ،الشفافية ،المبادرة ،المساءلة ، ،العدالة التنظيمية ،والعمل الجماعي، والمشاركة في اتخاذ القرارات  ،وغير 
ذلك من اإلجراءات العقالنية التي تحقق الفعالية التنظيمية ، وتبقى الثقافة هي المحدد والمعيار للنجاح والتميز 

ظيمية  ، فكلما كانت الثقافة قوية ، كلما تغلغلت في الوسط المهني ،وحققت االنسجام واالتساق  الهوية التن قوخل
 .بين الفواعل التنظيمية والطاقات البشرية ، زادت التوقعات اإليجابية واآلمال التنظيمية واألهداف المؤسسية 

،والتغييرات المختلفة التي مست المؤسسات وفي الجزائر، وبعد تبني الخيار الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق 
الجزائرية والتي جعلتها في مواجهة واقع سوسيواقتصادي جديد ،أدرك المسيرين بما ال يدع مجاال للشك  أهمية 
الثقافة التسييرية في تحقيق اإلقالع االقتصادي واالجتماعي ،وتحريك دواليب اإلنتاج ، ومتابعة التطورات الحاصلة 

تفوق أهميتها األصول المادية والتقنية ،بل وقادرة على تحقيق " الثقافة " لخارجي ، فهي قوة غير مرئية في الفضاء ا
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االندماج الداخلي والتكيف الخارجي ،  وبلوغ مستويات إنتاج أفضل ، ولذلك لجأ هؤالء المسيرين إلى إعطاء قيمة 
الكافية للمدخالت الثقافية ،والتي بإمكانها  دفع  ووزن كبيرين في تسيير مشرعاتهم اإلنتاجية  ،وتخصيص العناية

 .المؤسسة إلى بر األمان ،وتحقيق الريادية في عالم المنافسة التجارية واالقتصادية 

في تحقيق األهداف " الرأسمالية " وبناءا على دور الثقافة التسييرية في المؤسسة الصناعية الخاصة الجزائرية 
ساعي واألماني ، والفعالية بمفهومها االقتصادية واالجتماعي ،سنحاول في هذه التنظيمية للمؤسسة وبلوغ الم

والهوية التنظيمية انطالقا من " التنظيمية "المداخلة تشخيص العالقة الترابطية و التوالجية  بين الثقافة التسييرية 
 :  اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي 

بناء الهوية التنظيمية في المؤسسة الصناعية الخاصة ؟ وما  في" التنظيمية "الثقافة التسييرية  تساهمكيف 
 ثقافة المسير في ترسيخ الهويات التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية الخاصة ؟ مدى مساهمة

 :سؤال اإلشكالية نقترح الفرضيات التالية  ىبناءا عل:الفرضيات :ثانيا  

 من المحددات الرئيسية لخلق وبناء الهوية التنظيمية في المؤسسة " التنظيمية"تسييرية تعتبر الثقافة ال
 .الصناعية الخاصة 

 بعض الصعوبات المادية والتنظيمية التي تحول دون تحقيق هوية تنظيمية قوية في المؤسسة  توجد
 .الصناعية الخاصة

 ة داخل المؤسسة الصناعية الخاصة التنظيمي حول أهمية الهوية نهناك رؤية مشتركة بين العمال التنفيذيي 

 :تكمن أهمية الدراسة في التقاط التالية : أهمية الدراسة  -ثالثا 

  تظهر أهمية ثقافة التسيير بالنسبة للمؤسسة االقتصادية كفاعل تنظيمي يشرعن ويعقلن الممارسات
 .التنظيمية داخل الفضاء اإلنتاجي

  الدليل لتشخيص المواقف والسلوك واإلدراك  داخل المؤسسة الصناعية ،وتعمل تعتبر ثقافة التسيير بمثابة
 .فوق هذا على خلق حصانة ضد التحديات الخارجية والضغوط الداخلية 

  ، تعمل الثقافة على تعزيز الهوية التنظيمية وفرض االلتزام التنظيمي الجماعي وانسجام الرؤية الجماعية
 لصالح المؤسسة الصناعية الخاصة  يات ، وكل هذا يعود بالفائدة اإليجابيةوالشعور بتوحد الفرديات والهو 

  ثقافة التسيير هي األساس للنجاح التنظيمي ودعامة التطور والتقدم ،وأسلوب تفاعل بين المدخالت
 .والمخرجات لتحين األداء اإلنتاجي في المؤسسة الصناعية الخاصة 
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 :لدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف كالتالي تهدف ا: أهداف الدراسة  -رابعا        

  إبراز العالقة بين ثقافة التسيير والهوية التنظيمية في المؤسسة الصناعية الخاصة. 
  تشخيص مكونات ثقافة التسيير في المؤسسة الصناعية الخاصة ،ومن ثم أهميتها اإلستراتجية في المؤسسة

 .الجزائرية في مرحلة اقتصاد السوق 
  تحديد خصائص الثقافة التسييرية ومميزاتها والدور الذي تلعبه في تشكيل السلوك                           محاولة   

 .واألفعال في المؤسسة االقتصادية الجزائرية 
  حصر األسباب التي تساهم في عدم تحقيق الهوية التنظيمية في المؤسسة مجال البحث. 

 :تحديد المفاهيم  -خامسا 

I.  بعرف تايلور :الثقافة E , Tayor ""  ذلك الكل المركب الذي يشمل على المعرفة والمعتقدات " الثقافة بأنها
،والفن واألخالق والقانون والعادات أو أي قدرات أخرى ،أو عادات يكتسبها اإلنسان بصفته عضوا في 

 lvii" الجماعة

عن       الخصائص والقيم المشتركة التي تميز مجموعة من األفراد "بأنها   "Histfede"هوستفيد ويعرفها    
 .lviii"المجموعات األخرى 

  ويعرف"Malinowski"   ذلك الكل المتكامل الذي يتكون من األدوات والحرف والمعتقدات " الثقافة بأنها
 .lix"واألعراف 

مجموعة الظواهر المادية واإليديولوجية التي تميز :" الثقافة بأنها   Bussenault et Pretet:ويعرفها الكاتبان 
 .lx"مجموعة بشرية أو دولة أو حضارة عن غيرها من المجموعات والدول 

الثقافة هي ظاهرة اجتماعية إنسانية فطرية ومكتسبة، قابلة للتوارث : ومن خالل هذه التعاريف السابقة نستنتج أن
وطريقة عيش لمجموعة بشرية معينة تختلف عن غيرها من الجماعات البشرية باختالف  واالنتقال، تعبر عن أسلوب
 .الحيز الزمكاني والجغرافي 

موارد بشرية ،موارد مالية ،موارد "هو وظيفة إدارية تهتم بترتيب الموارد الداخلية للمؤسسة : التسيير  - 2 
لتحقيق األهداف التنظيمية ،وتنظيم األدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق العمال  ةالالزم"  تكنولوجية ولوجيستكية 

 .،وتلبية كل االحتياجات النفس اجتماعية للفاعلين داخل الهيكلة المؤسسية 
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يشكل العمل في المؤسسة الصناعية مصدرا لتشكيل الهوية التنظيمية الفردية والجماعية :  الهوية التنظيمية - 3 
ان العامل يندمج وينتمي إلى جماعة غير رسمية يتبنى مواقفها واتجاهاتها وميوالتها وأفكارها ، والفرد العامل ،ذلك 

في غالب األحيان يتبنى موقف الجماعة ،حيث تكون هذه األخيرة مصدرا ألهم التوجهات الفرية ،مما يضاعف من 
 .ة االجتماعية وتحقيق األهداف التنظيمية إخالص الفرد وسعيه الدؤوب لتحقيق أداء عالي ،ورضاء الجماع

تتعلق بمدة انتماء العاملين للمنظمة ككل بدال من التي يعملون فيها أو " الهوية التنظيمية بأنها  حريم حسنويرى 
 lxi"مجال تخصصهم 

  /ية فهم أعضاء المنظمة الجماعي للسمات األكثر جوهر :"الهوية التنظيمية بأنها   Albert and Whettenويعرف 
مركزية في المنظمة التي تميزها عن غيرها ، وتتصف عادة باالستمرارية ويفترض بالسمات األكثر جوهرية في 
المنظمة أن تستمر وذلك ألنها مرتبطة بتاريخ المنظمة ، كما أنه ينبغي تبحث المنظمة عن الوسائل التي تساعدها 

 .lxii"على أن تميز نفسها عن المنظمات األخرى المنافسة 

وتشكل الهوية التنظيمية في المنظمة من القيم الجوهرية والمعتقدات التي تواجه تصرفات العاملين بالمنظمة ،إذ 
كمنظمة ،فذلك يؤثر في تفسير األمور " من نحن "يكون لإلدارة العليا دورا أساسيا في تشكيلها واإلجابة عن السؤال 

lxiiiبالخارج وحل النزاعات التنظيمية وتحديد التحديات عند صياغة اإلستراتجية واالتصال 
 . 

عالم حياة العمل ،عالقات :"ومن وجهة نظر عامة فإن مفهوم الهوية المهنية يشير إلى ثالثة عناصر رئيسية هي 
 lxiv"العمل ،المسارات الوظيفي والنظرة إلى المستقبل 

ريدة من نوعها تميز المؤسسة بناءا على هذه التعاريف يمكن القول أن الهوية التنظيمية هي عبارة عن خصائص ف
االقتصادية عن غيرها ،ويلعب القادة المسيرين دورا كبيرا في تحديد معالم الهوية التنظيمية أمام الفاعلين داخل 
المؤسسة ،وهذا ما ينمي ويقوي من مستوى االندماج واالنتماء لدى التركيبة البشرية العمالية ،ليأتي سلوكهم صورة 

ارسات وتصرفات القادة اإلداريين ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز خصائص طبق األصل لسلوك ومم
المؤسسة الفريدة وتميزها عن مثيالتها ، وتصبح الهوية مصدرا للربح المادي ، والتعبئة ، واالندماج العمالي، 

 .واالمتثال لثقافة المؤسسة ،وتحقيق الميزة التنافسية 

 :المؤسسة الصناعية الخاصة  - 4 
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خالل الجمع بين  نتنظيم إنتاجي معين الهدف من ورائه إيجاد قيمة سوقية معينة، م:" بأنها عمر صخرييعرفها 
 .lxv" يتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح معوامل سوقية إنتاجية معينة، ث

لوسائل اإلنتاج وحرية المعامالت االقتصادية ترتكز على الملكية الخاصة :واضح بأنها  يعرفها رشيدومن جهته 
،انطالقا من توازن العرض والطلب تتميز بالمنافسة لتستجيب لشروط السوق ،يقوم بتسييرها إداريون وهم مستقلون 
عن المالكين ،ألنهم أكثر اهتماما بمنطق المؤسسة عن ذلك الخاص بالمساهمين ،تقوم فيها أداة التوظيف على 

عقود العمل في ظل هذا النظام ذات طبيعة إرضائية ،تخضع في معظمها إلى مبدأ حرية التعاقد حرية التعاقد ،
 .lxvi"والمسؤولية العقدية 

يعود أغلب رأسمالها إلى  يمجموعة المؤسسات الخاصة، والت:" من ناحية أخرى فإن المقصود بالقطاع الخاص هو
 .lxvii"الخواص أو إلى شركات خاصة 

مؤسسة خاصة بغض النظر عن طبيعة : يمكن القول أن المؤسسة الصناعية الخاصة هي  بناءا على هذه التعاريف
المعيار القانوني والنشاط االقتصادي ،يتولى المدير أو المالك مسؤولية تسيير هذه المؤسسة  حسب القانون المخول 

نتاج سلع وخدمات للمجتمع للصالحيات ،تضم هذه المؤسسة المدخالت المادية والتقنية والبشرية ،وتقوم بعملية إ
 .،تؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجية وتدخل في عالقات مباشرة مع المجتمع والمحيط الخارجي 

لقد تعددت األبحاث والدراسات  ":  الرأسمالية" أهمية ثقافة التسيير في المؤسسة الصناعية الخاصة  -سادسا  
فإن الثقافة تساهم في   Scheinلمؤسسة مكان العمل ،وحسب في ا" التنظيمية "التطبيقية حول الثقافة التسييرية 
lxviiiالداخلية والخارجية :التصدي لنوعين من المشاكل 

وتلعب الثقافة دورا مهما في رسم وتعيين حدود المؤسسة  ، 
اإلنتاجية ،وذلك من خالل إعطائها خصوصية وهوية خاصة تميزها عن باقي المؤسسات الموجودة في العالم 
الخارجي ،إضافة إلى أن لثقافة المنظمة بالغ األهمية في إيجاد االلتزام والوالء بين العاملين وتغليب المصلحة 

،وهذا التميز التنظيمي يحدث من خالل رؤية مشتركة للمعرفة ونماذج  lxixعلى المصلحة الشخصية  الجماعية
،ومن جهته يرى كل من  lxxبذاكرة المنظمة ةموحدة للتفكير ،والمبنية على الخبرات والمعارف الماضية الموجود

Waterman ,Ouchi ,Drucker  يز أحسن المنظمات الناجحة ضرورة وجود ثقافة منظمية مثالية ووحيدة ،والتي تم
، كما أن وجود ثقافة تنظيمية وتسييرية مشتركة يولد  lxxi،هذه الثقافة يجب أن تمتلكها المنظمات الراغبة في النجاح 

عند منسوبي التنظيم إحساسا باألهمية ،والمنظمات التي تمتلك ثقافات متميزة يزيد لدى منسوبيها نسبة الوالء 
" ستيفن، و روبنيز : ، ومن جهته يشيرlxxiiمجهودات األفراد وتقل نسبة ترك العمل  التنظيمي ،وبالتالي تزداد
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Stephen , P,Ribbins"   وعنصر اإلجماع " التماسك"إلى أن الثقافة القوية  تعتمد على عنصر الشدة،lxxiii  ،
مميزة أن نشوء ثقافة تنظيمية ذات خصائص   Wilkins and Ouchiويعتقد كل من الباحثان  ولكنز و أوتشي 

أوال االستقرار الوظيفي ،ثانيا عدم توفر بدائل عمل بمنظمات أخرى ،ثالثا وجود : تتطلب توفر ثالثة شروط أساسية 
آليات بناء الهوية المهنية تتمحور حول  أن إلى فيليب برنو، ويذهب  lxxivنوع من التفاعل بين أعضاء التنظيم 

التكوين :ثالث آليات أساسية يمكن من خاللها العامل أن يتحصل على هوية من المؤسسة التي يعمل فيها وهي 
فيرى أن آليات تشكيل الثقافة التنظيمية يبدأ من  القريوتيأما   lxxv،الخبرة المهنية ،القبول من طرف اآلخرين

العاملين الجدد ، وعملية التعيين التي هي في نهاية المطاف اختيار األشخاص الذين يتفقون  عمليات إدارية كاختيار
نجاح  دافيدس ويلسون،في حين يرى  lxxviمع قيم المنظمة  أن الثقافة التنظيمية أو التسييرية تعمل على تحقيق وا 

مي قد أرتبط بروابط قوية ال يمكن مبادرات التغيير التنظيمي ،بل أن كال من الثقافة التنظيمية والتغيير التنظي
وجود :الخالص منها ، وتقع المناقشات السببية لهذه الرابطة في خط مستقيم مفرد االتجاه ويرجع لألسباب التالية 

ارتباط قوي بين الثقافة التنظيمية واألداء التنظيمي ،من اجل تغيير في األداء التنظيمي ،وحسب االهتمام بهيكل 
ة في المنظمات التي يكتب لها النجاح وهي المنظمات التي تولي اهتماما كبيرا باألفراد ، وتتميز الثقافة التنظيمي

، فحالة الحركة الدائمة باتجاه التغيير أصبحت حقيقة قائمة ،كما أن  lxxviiوالتي تعتبر مصدرا لإلبداع   ةبالالمركزي
حرك بما يتالءم مع التغيرات واالستجابة له ، فإن سرعة التغيير متزايدة ،وفي حالة عدم قبول المنظمة بالتغيير والت

، والمنظمات التي ترفض التكيف يحتمل أن ال تكون  lxxviiiذلك يؤدي بالمنظمة إلى أن تكون في أخر الطابور 
، وفي زمن تغيرات العولمة وسرعة انتشار المعلومات يصبح القادة  lxxixمتواجدة في السنوات القليلة المقبلة 

مؤسسة وسر نجاحها وتألقها ،وبالتالي فإن الحاجة إلى قيادات واعية تدرك أهمية التغيير المسيرين هم عماد ال
وتنفيذه في ظل القيادات الكفوءة ،وعليه فإن الخصائص البشرية ،والمادية ، والثقافة التنظيمية تعد مطلبا من 

 .والتي تصل بالمؤسسة إلى بر األمان  lxxxمتطلبات القيادة التحويلية 

تلعب دورا مهما في رسم وتعيين حدود المنظمة ، " التنظيمية "ما سبق ذكره يتبين لنا أن الثقافة التسييرية  بناءا على
وذلك من خالل إعطائها نصوصية وشخصية تميزها عن باقي المؤسسات الموجودة في البيئة ،وبهذا تظهر الثقافة 

جية ،وذلك انطالقا من القيم والعناصر الثقافية المشتركة التنظيمية كأحد عوامل إثبات الهوية والتميز عن البيئة الخار 
،ويمكن أن  lxxxiبين العمال والتي تسمح لهم بالتمييز واالختالف عن باقي إفراد المجتمع وأفراد المؤسسات األخرى 

ها نستنتج من ذلك كله بأنه تكمن أهمية الثقافة التنظيمية في أنها تحدد نجاح المنظمة إلى حد كبير ،من حيث أن
تساعد على تماسك األعضاء ، والحفاظ على هويتهم وبقائهم ،وتوجيه سلوكهم ومساعدتهم ، مما يولد ضغوطا 
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،وهنا تتضح لنا أيضا الفائدة الرمزية التي  lxxxiiعليهم للمضي قدما للتفكير والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب معهم 
ه اإلدارات أن الثقافة الصناعية ال ترتبط مباشرة كهذا ،وترى هذ" الثقافة "يجنيها إدارات المؤسسات من مفهوم 

بالمأجورين بل تسبقهم إلى حد ما ،وتفرض نفسها عليهم ،وعدم انضمام العامل إلى ثقافة المؤسسة الصناعية يعني 
  lxxxiiiإلى حد ما استبعاد نفسه عن التنظيم  

 : الدراسات السابقة   -سابعا  

دراسة في طبيعة –ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي في التنمية الشاملة : "ن دراسة بوحنية قوي ،بعنوا: الدراسة األولى
، حول الباحث فيها دراسة العالقة بين المكونات الثقافية السائدة في "العالقة بين المحددات الثقافية وكفاءة األداء 

المنظمات اإلدارية والسياسية وكفاءة األداء وتوصل الباحث من خاللها إلى وجود عالقة قوية بين ثقافة المؤسسة 
 .lxxxivوكفاءة األفراد 

دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة : دراسة عبد الطيف عبد اللطيف ومحفوظ أحمد جودة بعنوان :  ثانيةالدراسة ال
الهوية التنظيمية ، هدفت الدراسة إلى تحديد دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية ، ولتحقيق هذا 

إستبانة على أعضاء هيئة  032ة عشوائية ،وزعت الهدف اختيرت عينة من أربع جامعات أردنية خاصة بصف
هنا ك رؤية مشتركة لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات : التدريس فيها ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها 

الخاصة باألردن إزاء الهوية التنظيمية ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات 
ينة إزاء الهوية التنظيمية ترجع إللى العوامل الشخصية المتعلقة بالرتبة األكاديمية ، وقد استطاعت الدراسة أفراد الع

وقد تمكن النموذج من  )التعاون ،واالبتكار ،وااللتزام ،والفاعلية )بناء نموذج يتكون من األبعاد الداخلية في التحليل  
 .lxxxvر ضعيف بالهوية التنظيمية ، ومن لديهم شعور قوي بها تصنيف المبحوثين إلى مجموعتين من لديهم شعو 

دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة : دراسة رائد إسماعيل عباينة و ماجد أحمد حتاملة بعنوان :  الدراسة الثالثة
) ائدة المعرفة في المستشفيات الحكومية في األردن ، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية الس

  )اكتساب الخبرة وتخزينها ، ونقلها ،وتطبيقها ) في دعم إدارة المعرفة   )البيروقراطية ،اإلبداعية ،والمهمة والداعمة 
أن نمط الثقافة  : وخلصت الدراسة إلى نتائج أبرزها  –األردن  –في مستشفيات القطاع العام في محافظة إربد 

العام هو النمط البيروقراطي ، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة  التنظيمية السائدة في مستشفيات القطاع
ارتباطية إيجابية بين األنماط الثقافة التنظيمية السائدة وبين أبعاد إدارة المعرفة ،حيث أن وجود أقوى عالقة كانت 

 . lxxxviبين إدارة المعرفة والنمط اإلبداعي ،وكان أضعفها بين إدارة المعرفة والنمط البيروقراطي 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

612 

دراسة الفعالية من خالل بعض المؤشرات الثقافية ،حيث حاول :راسة بوباية الطاهر بعنوان د: الدراسة الرابعة
الباحث دراسة تأثير الثقافة على األداء داخل المؤسسات الصناعية ،وتشخيص الدور الفعال الذي يقوم به اإلنسان 

نما ينظر إلية من أجل إنجاح المؤسسات التي ينتمي إليها ،حيث لم ين ظر إلى اإلنسان من الزاوية المادية فقط ،وا 
أن مشكلة المؤسسات :من الزاوية الثقافية على وجه الخصوص ، وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج أبرزها 

د الجزائرية خاصة واالقتصاد الوطني عامة ال يرتبط بالجوانب التقنية والمادية رغم أهميتها ، بقدر ما يرتبط بالبع
اإلنساني ، كما أن الفعالية الحقيقية مرتبطة بشكل قوي باحترام واالعتناء بالثقافة الشخصية للعامل على اعتبار أنها  

 . lxxxviiمن العوامل الحساسة في إنجاح العمل 

ة حاولت  هذه الدراس" القيم التقليدية ومتطلبات التنظيم الحديث :"بوفلجة غياث بعنوان :للباحث : الدراسة الخامسة
بين القيم داخل التنظيم ،بين القيم التقليدية وما يقابلها من قيم  تأن تعكس الضوء علة تلك االختالفات والفروقا

أن فعالية التنظيم تتحقق في تطابق القيم داخلة ،حيث يفرق الباحث بين :حديثة لتخلص الدراسة إلى نتائج أبرزها 
ين يمثل النمط الثاني نمطين من الثقافة ،األول تقليدي ،متأثر بالعادات والتقاليد وبوسائل اإلنتاج التقليدية ،في ح

تلك الثقافة المتأثرة بقيم العصر من استقاللية وحرية ،وطرق تنظيم عصرية ،ويشير الباحث إلى أن المؤسسات 
الجزائرية شانها شأن مؤسسات دول العالم الثالث تعيش بل وتتخبط في ازدواجية القيم هذه داخل نفس التنظيم ،مما 

السلبية المؤثرة على التنظيم وفعاليته ،مما سوف يجعل المؤسسة تفقد بريقها  أدى إلى ظهور مجموعة من السلوكيات
 . lxxxviiiوحيويتها وفعاليتها 

الثقافة والتسيير في الجزائر ،بحث في تفاعل الثقافة : للباحث بشير محمد الموسومة بعنوان :  الدراسة السادسة
سيولوجية أو أنثروبولوجية حول المؤسسة الجزائرية التقليدية والثقافة الصناعية ،حيث يرى الباحث أن كل دراسة سو 
الذي " العصرية "إلى المرجعية الصناعية " الزراعية "هي بحث في إشكالية االنتقال الثقافي من المرجعية التقليدية 

ة ،التي التاريخانية ،والتطورية ،والثقافوي: يقوم على التحليل الثقافي ،والذي يعتمد على ثالثة مقاربات منهجية وهي 
يراها األنسب ألي طرح علمي سوسيوأنثروبولوجي ،إال أنه فضل االعتماد على منهج علم االجتماع الديناميكي 

وممارسات العمال في حال تفاعل الثقافتين التقليدية والصناعية  ت،بهدف إبراز التغيرات التي قد تظهر على سلوكيا
نت تسعى إليها عملية التصنيع من خالل بث قيم العصرية لدى ،وقد خلص الباحث إلى أن عملية المثاقفة التي كا

العامل الجزائري لم تلقى ذلك النجاح الذي كان منتظرا منها ،ذلك أن القيم العصرية قد تم تحويرها عندما اصطدمت 
 . lxxxixبالمرجعية األصلية التقليدية التي أصبحت أمرا مثاليا لدى العامل الجزائري 

II.  : الجانب المنهجي للدراسة : 
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 مجاالت الدراسة: أوال 

: التي تخضع للشكل القانوني  تمت هذه الدراسة في مؤسسة صرموك للمشروبات الغازية:   المجال الجغرافي  -1

  43: في منطقة النشاطات الصناعية رقم هذه المؤسسة  سطيف ،و تقعوالية   شركة ذات مسؤولية محدودة  مقرها 

كانت فيما مضى تسمى المقهى الشرقية الكبرى و المحاذية للطريق الوطني الرابط بين والية سطيف ووالية قسنطينة ،

،وهي حاليا من أبنائه  قرر السيد مصطفى صرموك تطوير المؤسسة ،ومواصلة العمل رفقة 4933، وفي سنة 

 .ستوى الوطني في مجال اإلنتاج المؤسسات الرائدة على الم

فئة اإلطارات، :موزعين على المستويات التنظيمية الثالثةعامل  007تحتوي المؤسسة حاليا  :المجال البشري  -0

 :العمال التنفيذيين وهم موزعين على الشكل التالي  ةالتحكم والصيانة، فئ ةفئ

 .إداري 43: فئة اإلطارات 

 .أعوان التحكم والصيانة رد من ف 47  :فئة التحكم والصيانة 

 . تنفيذيين عمال  فرد من 446:   نفئة العمال التنفيذيي

،حيث دامت الدراسة . 0241 مارس 04إلى غاية   0241 فيفري  47دامت الدراسة من :  المجال الزماني-3

مدة أسبوعين ،تم من خاللها التعرف عن قرب على مختلف مصالح المؤسسة  في بداية النزول للميدان االستطالعية

،وشرح أهداف الدراسة ومقاصدها ،كما تم إجراء بعض المقابالت مع اإلطارات المسيرة للمؤسسة بهدف الحصول 

 مسؤول مصلحة الموارد البشرية ،مسؤول اإلنتاج ،"على معلومات تفيد البحث، وجرت المقابالت مع كل من  

وبعد االنتهاء من جمع المعلومات حول كيفية سير وعمل المؤسسة الصناعية " مسؤول التسويق ،مسؤول المحاسبة 

،حيث تم  نعمال تنفيذيي 21عمال ثالثة منهم إداريون و  26الخاصة  ،تم بناء استمارة تجريبية  طبقت على 

  .وتوزيعها على العمال التنفيذيين   ها النهائيتعديل وحذف بعض عبارات االستمارة وتبسيطها ،ليتم عرضها في شكل
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يهدف كل بحث إلى الوصول إلى نتائج موضوعية حول المشكلة المطروحة ،والمنهج  :المنهج  المستخدم : ثانيا 

العلمي بقواعده وأهدافه اإلبستيمولوجية يشكل األساس الذي تبنى عليه البحوث الميدانية والتطبيقية ،ذلك أن البحث 

ي ال يستقيم إال بوجود منهج علمي مالئم يتفق وخصائص الدراسة ، ومنه فإن المنهج العلمي يوصف بأنه العلم

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة مجموعة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحديد 

حثية التي تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا ،أو أنه مجموعة اإلجراءات الب xcعملياته ،حيث يصل إلى نتيجة معلومة 

على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها ،وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا الستخالص دالالتها، والوصول إلى 

المنهج ،وانطالقا من اإلشكالية المطروحة ،تم اختيار xciنتائج وتعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث 

اه مناسبا للدراسة ،وبهذا فان استخدامنا للمنهج الوصفي ال يقتصر على عملية الوصف المكثف الذي نر  الوصفي

نما سنحاول غربلة هذه المعطيات وفحصها واكتشاف العالقات بين  ،وجمع المعلومات والبيانات الضرورية ،وا 

خل المؤسسة الصناعية الخاصة المتغيرات ،وتفسير طبيعة العالقة بين الثقافة التسييرية والهوية التنظيمية  دا

 .الجزائرية 

  أدوات جمع البيانات: ثالثا  

إن طبيعة الموضوع والمنهج المستخدم تحتم على الباحث استخدام أدوات معينة يستعين به في : االستمارة  -1

جمع المعلومات الضرورية ألبعاد المشكلة البحثية ،وتماشيا مع فروض الدراسة ومؤشراتها ومتغيراتها فقد تم استخدام 

اث السوسيولوجي والدراسات السابقة واالستفادة أداة االستمارة كأداة رئيسية مع عينة البحث  ،وقد تم االستعانة بالتر 

استمارة فقط،ورغم المحوالت  76استمارة لمجتمع البحث ،وتم استرجاع  32منها في تصميم هذه األداة، تم توزيع 

الجدية لشرح أهداف الدراسة إال أن العمال كانوا يتحججون بصعوبة المأمورية ،والخوف من عواقب اإلدالء بإجابات 

لفهم منصبهم المهني ،وحينها أدركنا أن للمؤسسة عيون تراقب كل من يفشي بأسرار المؤسسة الصناعية حرجة تك

الخاصة ،حيث قال لنا أحد العمال التنفيذيين بعد المحاوالت العديدة إلعطائنا استمارة مملوءة  واإلجابة عليها 
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خفي ورائها دالالت سوسيولوجية وحقائق واقعية مهمة وهذه العبارة ت" يا بني ما نلعبش بخبزة األوالد "بصريح العبارة 

حصول على البيانات الضرورية لتكملة البحث تسهيل الدراسة والفقد مكنتنا هذه التقنية من  ،ومن جهة أخرى

 .واإلجابة عن سؤال اإلشكالية

راء مقابالت مع بعض كما تم تدعيم هذه األداة بأداة أخرى تمثلت في المقابلة الحرة ،حيث تم إج  :المقابلة -2

 . اإلطارات القيادية في مؤسسة صرموك،إضافة إلى بعض العمال التنفيذيين  

تتوقف صحة الدراسات السوسيولوجية واالجتماعية على حسن وسالمة اختيار  : العينة  وكيفية اختيارها:رابعا  

ومن ثم الحصول على بيانات هامة العينة وكيفية استخراجها ،حتى يكون مجتمع البحث ممثال للمجتمع الكلي ، 

العينة تمكننا من الوصول إلى تشخيص دقيق لمعالم المشكلة البحثية ،وفي إطار هذا البحث اختار الباحثان 

من مؤسسة  صرموك مجال  عامل 32على  الدراسةأجريت ، حيث  فرضتها طبيعة الدراسةالعشوائية البسيطة 

ودورها في تحقيق الهوية التنظيمية " التنظيمية"الثقافة  التسييرية ة قصد معرفة أرائهم عن طبيع البحث ،وذلك 

 .استمارة من مجموع االستمارات  76،وتم استرجاع  للعمال 

 :تحليل و تبويب وتفسير نتائج الفرضيات : خامسا 

 .يوضح فئات األعمار ألفراد العينة  21: الجدول رقم 

 %ن ك فئات األعمار

02  -  32 01 34.30 

32  -  12 43 07.37 

12  -  42 41 02.39 

 47.14 44 فأكثر  42
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 %422 76 المجموع

،وتمثل الفئة العمرية لدى الشباب ،وهذا يدل %   34.30يبدو من خالل الجدول أن أعلى نسبة سّجلت هي نسبة  
 32)لدى الفئة العمرية %  07.37على أن المؤسسة تعتمد في سياستها اإلنتاجية  على فئة الشباب ،ثم تأتي نسبة 

 ويمكن القول أن العمل في % . 47.14رت بـ فأكثر فهي أضعف نسبة من حيث التمثيل وقدّ  42أما فئة ( 12 -

يعتمد على الفئة الشبابية كون هذه األخيرة تمتاز بطاقة فيزيولوجية   )القطاع الخاص)المؤسسة الصناعية الخاصة  
 .ومورفولوجية تساعد على األداء األمثل 

 .يوضح المستوى التعليمي  22:الجدول رقم 

 %ن ك المستوى التعليمي

 34.30 01 ابتدائي

 36.34 04 متوسط

 07.37 43 ثانوي

 22 22 جامعي

 %422 76 المجموع

والذين لديهم مستوى تعليمي متوسط ،ثم تأتي %  36.34نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة سّجلت هي    
ال  مؤسسةعموما نالحظ أن مهام ال% . 07.37لتمثل مستوى ابتدائي ،وأخيرا مستوى ثانوي بنسبة %  34.30نسبة 

وهي سمة تكاد تكون مشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص ،حيث أثبتت ،على الفئة المتعلمة  االعتمادتستدعي 
 .هم من مستوى تعليمي متوسط % 47من  أكثرأن  ONSدراسة قام بها ديوان اإلحصاء 

 : يوضح البيانات الخاصة باألقدمية  23: الجدول رقم 

 %ن ك األقدمية 

 31.30 03 سنتينأقل من 

3  -  4 49 03.34 
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7  -  3 41 02.39 

 47.14 44 فأكثر 3

 %422 76 المجموع

من مجموع العمال لهم سنتين أقدمية %  31.30نسبة سجلت هي  أعلىتوضح معطيات الجدول المبين أعاله أن 
فأكثر بنسبة  3و 3 – 7وتتقارب بين فئتي ،سنوات أقدمية  4 – 3لدى فئة %  03.34وتنخفض النسبة إلى ،فقط 
القطاع )المؤسسة الصناعية الخاصة على التوالي ،ويمكن القول أن طبيعة العمل في %  47.14 و%  02.39
الذي يمتاز بالمراقبة والصرامة في العمل يجبر العمال على ترك مناصب عملهم أو ما يسمى بظاهرة  )الخاص 

 .دوران العمل 

 ؟ العمل الجماعي والمشترك  بين العمال مفيد للمؤسسة هل تعتقد أن  : 24:لجدول رقم ا

 %ن ك  العمل الجماعي مفيد

  49.62 12 نعم

 12.09 06 ال

 %422 76 المجموع

العمل الجماعي العمال قد تبين أن العمال راضون عموما عن  إجاباتللجدول تبين لنا أن  اإلحصائيةالقراءة 
 12.09نسبة  أكدت،في حين %  49.62وذلك بنسبة بفائدته  على مستوى اإلنتاج واألداء ،ويعتقدون . والمشترك،

العمل الجماعي ،ويمكن تفسير ذلك بطبيعة البنية التنظيمية للمؤسسة الصناعية الخاصة أن هناك سوء تكيف مع %
المؤسسة العامة  من حيث التي تتطلب المهام المجزأة والدقيقة ،ومن جهة أخرى فهذه المؤسسة  تختلف عن 

عن عالم العمل ،بسبب شعورهم اغتراب أن شخصيتهم في حالة  العمال  ى ير   التسيير ونمط التنظيم ،وبذلك
جملة  وبالتالي فإنللعمل ، دافعيتهم، وهو ما يقلل من  الناجمة عن عدم التكيف بالتوتر والقلق ومشاعر االستياء

 االرتياحض إنتاجية العامل نتيجة معايشته لإلجهاد النفسي والتوتر وعدم هذه المشاعر السلبية قد تؤدي إلى خف
والتي تنعكس .لنوعية الحياة داخل المؤسسة ةالعلني مقاومةوال ،لدى العمال الرفض،وهي مؤشرات دالة على مشاعر 

 .على الهوية التنظيمية بسبب ضعف االندماج في المشروع الصناعي 

 تعتقد أن العمل مع فرق العمل يشعرك بالرضا واالرتياح واالنتماء؟ في رأيك هل 21: الجدول رقم 

 %ن كالعمل مع فريق عمل 
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 يحقق الرضا واالرتياح 
 61.70 42 نعم

 04.36 46 ال

 %422 76 المجموع

االشتغال في فرق العمل يزيد من حماس العامل ويشعره تظهر نتائج الجدول أن االتجاه العام السائد يؤكد أن 
بأهمية العالقات اإلنسانية في مجال العمل داخل ويمكن تفسير ذلك %  61.70،وذلك بنسبة  بالرضا واالنتماء 

كراهات التنظيم ،، المؤسسة الصناعية الخاصة  فمعظم العمال أكدوا ودورها في التخفيف من ضغوط العمل وا 
نسبة  تأتيخصوصا أولئك الذين التحقوا مؤخرا بالوظيفة ، ثم  ة العمل وضرورته بالنسبة للعامل ،إيجابية جماعي

الرتابة والملل هي السائدة في أجواء  إن،بل الدور اإليجابي للجماعاتية ترى عكس ذلك وتنفي %  04.36
وتحمسه للعمل ،بل تدفعه إلى  هنيية للعامل وتفاعالعمل،وهذا الفضاء الموسوم بالسلبية ال يشجع على زيادة الداف

 .  واالجتماعيةالنفسية  احتياجاتهالبحث أجواء أخرى تشبع 

 أثناء تأدية مهامك مع جماعة العمل، هل تحس بوجود بقيم التعاون والتضامن والتكافل؟ 29: الجدول رقم 

وجود قيم التعاون داخل 

 فرق العمل 

 %ن ك

 09.34 02 نعم

 46.94 40 ال 

 40.30 34 أحيانا 

 %422 76 المجموع

قيم التعاون والتضامن والتكافل  موجودة داخل تؤكد أن %  40.30من خالل ما هو موضح في الجدول نالحظ أن 
إذا كان فريق العمل مكون من أشخاص متضامنين وينتمون إلى نفس الرؤى والذهنيات خصوصا الفضاء اإلنتاجي ،

 هذا بال شك و والمؤسسة تترك مجاال  وحرية للعامل في االنخراط إلى جماعة عمل تناسبه وتالءمه،   ،والمواقف 
الجماعية في أداء  أنترى %  09.34العمل  ،في حين تأتي نسبة  أداءفي  فالعجز والتوقلتفادي  داعم أسلوب 

تأخذ بعين االعتبار حاجات  المؤسسة أنويجب على  الواجبات قضية إيجابية تعزز المجال السيكولوجي للعاملين ،
 لالنخراط في  أي فريق عمل ،،لذا فهي تعتمد على فسح المجال لهؤالء العناصر  النفسية واالجتماعية  العمال



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

619 

لإلحساس بوجود قيم العمل اإليجابية كالتعاون والتضامن ترى غياب كلي %  46.94وآخر نسبة مسجلة هي 
وهو ما يضفي  )العمل بالسالسل ) على الطرق الحديثة في العملالمؤسسة تعتمد ن يمكن القول أ اوالتماسك، عموم

 على العمال اإلحساس باالنتماء والهوية 

 حسب رأيك ،هل جماعية العمل تحقق أداء جيد للمؤسسة؟  20: الجدول رقم 

دور العمل الجماعي في 
 زيادة اإلنتاج 

 %ن ك

 43.02 39 نعم

 14.69 03 ال 

 %422 76 المجموع

،وذلك  يؤكدون أهمية العمل المشترك في زيادة األداء اإلنتاجي من خالل معطيات الجدول يظهر لنا أن العمال 
وهذا يؤدي حتما إلى شيوع ممارسات ايجابية نتيجة التأثير على التوازن السيكولوجي للعامل ،وهي % 43.02بنسبة 

المسألة تخضع العتبارات شخصية أو إلى فقد أكدت على %  14.59عوامل صحية ،أما النسبة الباقية والمقدرة بـ 
قتصادية هي المحددات الرئيسية لألداء األمثل، فضال  "الضمير" ،فقيم العامل ونظرته إلى العمل والظروف السوسيوا 

 .عن الخبرة واألقدمية والحوافز المادية والمعنوية التي تمنحها المؤسسة 

 

 بتقديم مكافآت مادية سخية عرفانا بمجهودات العاملين ؟المؤسسة  تقومهل  20: الجدول رقم 

تقدم المؤسسة الحوافز 

 المادية والمكافآت 

 %ن ك

 33.32 07 نعم 

 74.49 14 ال 

 %422 76 المجموع

 منح حوافز مادية للعماليتضح لنا أن مجتمع البحث يؤكد أن المؤسسة ال تقوم ب إحصائيا،من خالل قراءة الجدول 
سنوات عمل جعلته يتعود على ( 24)،وقد صرح لنا أحد المبحوثين عند مقابلته أن مدة %  74.49وذلك بنسبة 
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ومن جهة أخرى أكد لنا  للعمل والمتمثلة في ضعف الدخل الشهري ،وبعد المسافة عن مقر العمل ، الظروف القاسية
حوافز معنوية فقط كاالعتراف والتشجيع والتقدير  إعطاء حتىأحد المستجوبين أن المؤسسة ال تقوم بصفة اعتيادية ب

ويمكن تفسير ذلك أيضا بمحدودية القدرة  ،ينعكس سلبا على الهوية التنظيمية  ،ناهيك عن الحوافز المادية ،وهو ما 
تمنح بأن المؤسسة % 33.32هذا وقد أجابت نسبة المالية للمؤسسة ،والتي ال تسمح لها بإرضاء األطراف المعنية ،

واالقتصادية ،  النفسية واالجتماعية  حوافز مادية ومعنوية للعمال الجديين، وتحترمهم وتوفر لهم كل االحتياجات 
وربما تكون هذه الفئة  حسب اعتقادنا الشخصي من العمال ذوي األقدمية  والخبرة التي ال يمكن للمؤسسة أن 

 .سة تستغني عن خدمتهم ،أو أنهم من األقارب لصاحب المؤس

 ؟ هل توفر المؤسسة ظروف عمل مالئمة لألداء الجيد 22: الجدول رقم 

توفر المؤسسة ظروف 
  عمل مالئمة 

 %ن ك

 04.35 46 نعم 

 61.70 42 ال 

 %422 76 المجموع

زاد األداء الفردي والجماعي،  امناخ العمل مناسب ومالئم، كلمإن تشكيل هذا الجدول نابع من قناعتنا أنه كلما كان 
مؤشر عن غياب  امالئمة ظروف العمل المادية والفيزيقية والتنظيمية، وهذبعدم %  61.70العمال بنسبة  أجاب دوق

إجراءات تحسينية دورية لظروف العمل فقد أجابت بوجود %  04.36نسبة  االعمال، أمفكر  الهوية التنظيمية في
 .المهنية  تفادي أخطار العمل  من أجل 

 ؟ في اعتقادك الشخصي ،هل المناخ التنظيمي السائد يشجع على تطوير المهارات الفردية  12: الجدول رقم 

المناخ التنظيمي مشجع 
  على تطوير المهارات 

 %ن ك

 30.33 00 نعم 

 76.47 14 ال 

 %422 76 المجموع

عن مناخ العمل التنظيمي الذي يتصف غير راضون على أنهم %  76.47صرح العمال المستجوبين بنسبة 
بالجمود والروتين القاتل ،وهذا الفضاء التنظيمي يقتل كل المبادرات اإلبداعية ،وينفي الهوية التنظيمية واالندماج 
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أن بيئة العمل مشجعة لتطوير من مجتمع البحث %  30.33 نسبتهم بـ ةالبقية والمقدر  أجابتفيما  العمالي ،
  ةالمؤسس أنلإلشارة  ،من طرف اإلدارة "أذان صاغية "كون أن القوة العاملة تلقى  الجماعية ،المهارات الفردية و 

إرضاء العمال ،وتوفير مل المتطلبات الضرورية ، حتى ال ينتقلون تعتمد على على لسان مسؤول الموارد البشرية 
 .  )دوران العمل ) إلى العمل في مؤسسات أخرى 

 اإلدارية مناسبة ،وتحترم المشاعر النفسية للعمال التنفيذيين ؟ الرقابةهل  11: جدول رقم 

موقف العمال من الرقابة 
  اإلدارية 

 %ن ك

 31.30 03 نعم 

 74.76 11 ال 

 %422 76 المجموع

أن نظام الرقابة صارم جدا في متابعة تنفيذ المهام ترى %  74.76يشير الجدول أن مجتمع البحث قد أجاب بنسبة 
يراعي الحاجات السيكولوجية للعمال التنفيذيين ،إلى درجة أنه ال يتسامح مع األخطاء المهنية ،ومن ناحية ، وال 

أخرى فإن المؤسسة الصناعية الخاصة تعتمد على وظيفة الرقابة اإلدارية كوسيلة فعالة  إلنجاح األهداف التنظيمية 
قف تنعكس سلبا على درجة اإلندماج المهني للعمال داخل وهذه الموا، ،وتحسين كفاءة المؤسسة وقدرتها التنافسية ،

رقابة إدارية مناسبة لألداء ومشجعة على تقديم فترى العكس وتؤكد بوجود %  31.30أما نسبة  المؤسسة ،
شخصية كعامل السن والخبرة واألقدمية حيث يعامل هؤالء  ت،ويمكن إرجاع ذلك إلى متغيرا مستويات أفضل 

 عن بقية العمال الشباب  معاملة خاصة تختلف

 ؟ يطبق العمال كافة األنظمة واللوائح والقوانين الداخلية للمؤسسة هل  12: الجدول رقم 

 احترام  األنظمة واللوائح 
 والقوانين الداخلية 

 %ن ك

 30.23 44 نعم 

 46.94 40 ال 

 %422 76 المجموع

النظام العمل يحضا باحترام كبير ومعظم القوى التشغيلية بتحليل الجدول أعاله يتضح أن أغلب العمال أجمعوا أن 
وهو إعالن صريح بالنمط العقالني الذي يميز %  30.23وذلك بنسبة  اتطبق القوانين الداخلية للمؤسسة بحذافيره
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عدم انصياع بعض فتؤكد على %  46.94النسق التنظيمي والتقني لمؤسسة صرموك ،أما النسبة المتبقية والمقدرة بـ 
، مع العلم أن  )يغيبون من دون مبرر، وال يعاقبون بأية عقوبة كالخصم مثال ) العمال للقانون الداخلي للمؤسسة ،

وتشير إلى فرض عقوبات  دارة  وتحث عليه في كل المناسبات ،من طرف اإل تسوق دائما خطاب االلتزام المؤسسة 
 . إذا تكررت المخالفات المتعمدة إلى درجة الطرد من المؤسسة  تأديبية 

 ؟ هل تتجه جهود العاملين نحو تطبيق اإلستراتجية التنظيمية  13:الجدول رقم 

 %ن ك صيانة اآلالت  

 44.00 36 نعم 

 11.66 32 ال 

 %422 76 المجموع

امتثال العمال للثقافة تؤكد %  44.00 ةفنسبمتقاربة، نالحظ من خالل الجدول أن إجابات العمال تكاد تكون 
ستراتجية المؤسسة  نجاح سياستها ،وهذا بال شك يدل داللة  ، التنظيمية وا  فهم مجندون دائما لخمة المؤسسة وا 

قاطعة على وجود هوية تنظيمية داخل المؤسسة ، فالعمال مندمجون مع األهداف اإلستراتجية للمؤسسة ،وهم على 
مكان ) للمؤسسة ، ألنها على حد قول أحد العمال التنفيذيين بمثابة البيت الثاني له  يد العونتقديم أهبة االستعداد ل
عدم وجود صلة بين األهداف الفردية والمؤسسية ،فاإلدارة %  11.66في حين أجابت نسبة  ، )الرزق والخبز  

ة ،دون أي اعتبار رمزي  يحمله تشتغل لصالحها ،كما العمال في نفس الوقت يلهثون وراء مصالحهم الشخصي
العمال نحو المؤسسة مكان العمل،ومن جهة أخرى يمكن تفسير ذلك بعد وجود ثقافة مؤسسية بالمفهوم االصطالحي 

وآخرون ،بل لدينا ثقافة أفراد داخل المؤسسة التي تؤطرها وتوجهها االستراتجيات  E ,H ,Scheinالذي رأيناه عند 
 xciiالذاتية الخاصة بأصحابها 

  ؟ هل تعتقد أن مؤسسة صرموك مدعاة لالفتخار من بين مثيالتها  14: الجدول رقم 

المؤسسة مدعاة للفخر 
  بين مثيالتها 

 %ن ك

 34.26 46 نعم 

 41.90 42 ال 

 %422 76 المجموع
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لدى على وجود قيمة معنوية لمكانة المؤسسة لتأكيد لقد جاءت %  34.26الجدول أن نسبة  إحصائياتتبّين 
العاملين ،رغم النقائص الموجودة في بيئة العمل ،والصعوبات التي تعترض العمال التنفيذيين في أداء واجباتهم 

توفير بيئة عمل مالئمة من شأنه أن ينمي االرتباط العاطفي بمرور الزمن ،وتبعا اليومية ،إن وجود هوية تنظيمية و 
رة عن االندماج النفسي والوجداني في بنية المشروع ،كما أن لذلك يتشكل الوالء التنظيمي كأحد المظاهر المعبّ 

مالئمة الظروف يؤدي إلى تعلق العامل بوسيلة عمله واستعداده النامي للزيادة في األداء ،وفي حين أكدت نسبة 
أن معظم المؤسسات الجزائرية تتشابه كثيرا في خصائص العمل ،وال توجد مؤسسات أفضل من أخرى %  41.90
النواحي ،فالعامل يقدم عرقه شرابا سائغا للمؤسسة ،وهذه األخيرة تحقق أرباح طائلة على حساب جهود  من كل

العمال التنفيذيين ، وبالتالي معظم المؤسسات تشترك في هذه الخاصية ،لإلشارة أن هذه اإلجابات مقدمة من طرف 
 .شاريع ونجاحات في حياتهم االجتماعية عمال حديثي العهد بالمؤسسة ،وهم فئة الشباب الطامحة إلى تحقيق م

 ؟ يتسم العمل في المؤسسة  بالحيوية والفعالية والدينامكية  هل  11: الجدول رقم 

ثراء المهام   %ن ك أثر التدوير وا 

 76.47 14 نعم 

 30.33 00 ال 

 %422 76 المجموع

أدى إلى   )العمل بالسالسل ) العمل  نظيم الطرق الحديثة في تالمؤسسة  تؤكد معطيات الجدول أن اعتماد 
والميدانية  للهوية ية ملمفيد من الناحية العشعور العمال بالحيوية المفعمة والديناميكية  الفعالة، وهو أمر 

 إثراء من مجموع اإلجابات أن %  76.47،حيث يجد العمال راحتهم في ظل تنوع المهام وقد أكد التنظيمية 
المهام وتنويعها يؤدي إلى تحسين األداء من خالل تخفيف الرتابة والروتين والملل وكل المشاعر السلبية ،وفي 

شعور نفسي إيجابي  إزاء العمل في المؤسسة الصناعية أنه ال وجود ألي %  30.33المقابل ترى نسبة 
 .  فاألجواء عادية جدا وال تبعث على التفاؤل والحماس الجماعي الخاصة ،

هل  في اعتقادك أن أفراد المؤسسة مهنيون واحترافيون في وضع رسالة المؤسسة وأهدافها  19: الجدول رقم 
ستراتجيتها   ؟ وا 

أفراد المؤسسة مهنيون 
واحترافيون في إنجاح 

  أهداف المؤسسة 

 %ن ك
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 39.44 72 نعم 

 42.11 26 ال 

 %422 76 المجموع

العمال  إجاباتنسبة سجلت في  أعلىهي %  39.44نجد أن نسبة  إحصائيامن خالل قراءة معطيات الجدول 
مهنيون واحترافيون  داخل المؤسسة يأو الجماععلى المستوى الفردي  العناصر البشرية سواءتؤكد على فعالية 

سة مما يدل على وجود هوية تنظيمية داخل المؤس ، لتطبيق اإلستراتجية التنظيمية بكل جزئياتها وتفاصليها 
الصناعية الخاصة ،إن اندماج العمال مع السياسة التنظيمية يساعد على تقديم مستويات إنتاج أفضل وأداء 

أما ويبقى على المؤسسة أن تكون في  مستوى تطلعات العمال المهنية واالجتماعية واالقتصادية،   ، أمثل 
ال غير مبالين بأهداف المؤسسة ،وال العموهي نسبة قليلة بالمقارنة مع األولى فتؤكد أن %  42.11نسبة 

 . يشعرون بأي ارتباط سيكولوجي وعاطفي نحو المؤسسة 

 

 

 

هل تستخدم المؤسسة طرق حديثة في تنظيم العمل ،وتوظف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  10: الجدول رقم 
 ؟ التي تميزها عن المؤسسات األخرى 

تستخدم المؤسسة طرق 
حديثة وتوظف تكنولوجيا 

  اإلعالم واالتصال 

 %ن ك

 91.20 73 نعم 

 24.96 21 ال 

 %422 76 المجموع

الطرق الحديثة في  على تطبيق %  39.44بنسبة  أجابوامن خالل تحليل الجدول أعاله يتضح أن معظم العمال قد 
من شأنه أن يؤدي إلى تحسين األداء  التكنولوجية داخل المؤسسة، والذيتوظيف التقنيات الفعل التنظيمي واعتماد 
فالمنافسة الشديدة من طرف مؤسسات محلية كمؤسسة مامي ،مؤسسة حمود بوعالم   الكلي داخل المؤسسة ،

 ،مؤسسة إيفري وغيرها من المؤسسات  فرضت على المؤسسة تطوير بيئتها الداخلية واالستجابة للتحديات الخارجية
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للبرهنة  مقصارى جهده ونيبذل هم متى شعر العمال باإلشباع النفسي واالجتماعي والمادي فإن،ومن جهة أخرى 
وهو ما  باعتبار أن العامل له مهارات وطاقات تفوق تلك التي تتطلبها المهام المجزأة ،،في العمل  معلى قدراته

تطبيق الكيفيات الحديثة في مجال تنفي %  24.96ونجد أيضا أن نسبة ينعكس إيجابا على الهوية التنظيمية ،
في تحسين  العمل ،والمؤسسة ال تعتمد على تكنولوجيا حديثة لتسهيل وتمشية العمل ،وهذا ينعكس  سلبا على

 ت مجتمع البحث حول البديل األول ضئيلة جدا بالمقارنة مع  إجابا هذه اإلجابات و  ،األداء

 :النتائج العامة للدراسة :سادسا  

  تمثل حجم الطاقة الشبابية في المؤسسة وهذا يدل على أن العمل  %   34.30بينت نتائج الدراسة أن نسبة
يرتكز على طاقة شبابية أو  فئة سوسيو مهنية  أكثر ديناميكية " المؤسسة الصناعية الخاصة "في القطاع الخاص

السكن ،السيارة ،الزواج "جاحات اجتماعية وهي فئة الشباب التي تمتلك مشروع حياة ،وتطمح إلى تحقيق أمال ون
"... 
  فيما يخص المستوى التعليمي فإن المؤسسة الصناعية الخاصة تستقطب أوالئك الذين لفظتهم المدرسة ولم

ذا  % 34.30،وثاني نسبة موالية تقدر ب  % 36.34يواصلوا مشوارهم التعليمي ، وذلك بنسبة   مستوى ابتدائي،وا 
جمعنا النسبة األولى والثانية  فإن نجد أكثر من ثلثي النسبة ذات مستوى منخفض ،ويمكن تفسير ذلك أن العمل في 
مؤسسة صرموك ال يعتمد على فئة حاملي الشهادات ،وأن طبيعة المهام  المجزأة ال تفرض وجود مستوى تعليمي 

 .معين 
  سجلت أعلى نسبة في  ثذوي األقدمية في المؤسسة ال تعرف ارتفاع، حيأوضحت الدراسة أن نسبة العمال
، ثم باقي الفئات على التوالي ،وهذا دليل على عدم استقرار  % 31.30، وذلك بنسبة تقدر ب "سنتين أقدمية "فئة 

المؤسسات العاملين في المؤسسة مجال البحث ،ومن جهة أخرى يمكن تفسير ذلك بظاهرة دوران العمل التي تعرفها 
 سلبا على األداء الكلي للمؤسسة  والتي تؤثر" وجود بدائل عمل أخرى " االقتصادية الجزائرية 

   بإيجابية العمل الجماعي وفوائده على مستوى اإلنتاج واألداء ،فمؤسسة  % 49.62أجاب العمال بنسبة
داء تحسس العامل بقيمته االجتماعية صرموك تحبذ العمل بالسالسل أو ما يعرف بفرق العمل ،وهذه الطريقة في األ

والتنظيمية ،مما ينعكس إيجابا على هوية العامل الشخصية ،وكلما اندمج العامل في المشروع الصناعي الخاص 
 .وتكيف مع فريق العمل ،كلما تحسن مستوى أدائه ومردوده الفردي 

  من الروح المعنوية لديه ،ويقلل من العمل مع فريق العمل يحقق اإلشباع النفسي واالجتماعي للعامل ويرفع
كراهات التنظيم ،حيث أجاب ما يقارب نسبة  أن العمل مع الجماعة مفيد من الناحية  % 61.70ضغوط العمل وا 

 .إجتماعية ،والعامل يشعر بهويته وعضويته المؤسسية كلما تعمقت صلته بالجماعة غير الرسمية -السيكو
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  من مجتمع البحث أن العالقات السوسيومهنية في المؤسسة تشهد ديناميكية وحيوية  % 40.30تؤكد نسبة
أثناء تواجدهم في فريق العمل يشعرون بقيم التعاون والتضامن والتكافل والتفاعل ، وهذا من شأنه  نفعالية ،فالعاملي

كس العمال غير المندمجين في أن يمنح العاملين التنفيذيين هوية خاصة تزيد من مستوى أدائهم وكفايتهم ،على ع
 .بنية المشروع الصناعي ، فإنهم يتعرضون لضغوط نفسية ومهنية تؤثر على مستوى إنتاجهم 

  من مجتمع البحث أن األداء العمالي في ظل فريق العمل يرتفع نسبيا مقارنة مع  %43.02ترى نسبة
أوالئك الذين يتواجدون بأسفل السلم التنظيمي إلى  األداء الفردي للمهام ،وهذا الموقف العمالي يخفي من ورائه حاجة

مناخ اجتماعي محفز ومشجع على األداء ،فالعمل في المؤسسة الصناعية الخاصة يعرف مراقبة وصرامة شديدة وال 
مجال للحديث عن التكاسل االجتماعي في أداء المهمات التشغيلية  ،ولذلك تظهر أهمية جماعية العمل المبنية 

 .ام المتبادل والتعاون المثمر ،وهو ما يعزز من الهوية التنظيمية في المؤسسة مجال البحث على االحتر 
  غياب التحفيزات المادية في المؤسسة الصناعية الخاصة هو النقطة السوداء بالنسبة للعاملين التنفيذيين

الحوافز بنوعيه المادية  من مجتمع البحث أن المؤسسة ال تعتمد على نظام % 74.49،حيث أجاب ما يقارب نسبة 
والمعنوية ،وهو ما جعل العمال يشعرون بنوع من االستغالل من طرف المؤسسة المستخدمة ،فهم يقدمون 

تضحياتهم ،وجهدهم ،وحياتهم  ،من أجل إنجاح األهداف اإلستراتجية للمؤسسة ،بل ومستعدون في أي وقت لنداء 
مادية نظير هذه الجهود المبذولة ،وهو ما ينعكس سلبا على تشكيل  المؤسسة ،في حين هذه األخيرة ال تقدم تحفيزات

هوية تنظيمية قوية في المؤسسة ،ومن جهة أخرى فمتى شعر العامل باالحتياج المادي المفقود، فإنه ال محالة 
 .يبحث عن بدائل عمل في مؤسسات أخرى ومغادرة المؤسسة التي لم ترضي طموحاته وتوقعاته 

  عن عدم مالئمة ظروف العمل داخل المؤسسة الصناعية الخاصة ،فالمؤسسة  % 61.70قد أجابت نسبة
تشهد ظروف عمل مادية وفيزيقية صعبة للغاية ،مما ينعكس سلبا على المردود العام للمؤسسة ،ومن جهة أخرى 

نفيذيين تحت فإن عدم توفر الظروف الجيدة لألداء يقلل من فرضية تشكيل هوية تنظيمية موحدة تجمع العمال الت
لواء واحد ،كما أجاب أيضا العمال بأن المؤسسة ال تقوم بإجراءات تحسينية للظروف التي تحيط باألداء،وهو ما 

 .من الوضع العام داخل المؤسسة   ميزيد من تدمر العمال واستيائه
  التنظيمي السائد المعايشة السيكولوجية للعمال التنفيذيين تثبت مرة أخرى عن موقفها السلبي إزاء المناخ

من مجموع اإلجابات أن البيئة الداخلية للمؤسسة مجال البحث ومناخها التنظيمي  % 76.47حيث أجاب ما يقارب 
السائد ال يبشر بالخير ،هم يعبرون عن استحالة تحقيق أداء مقنع في ظل ظروف قاسية خاصة في فصل الصيف 

شدة عن موقفهم أين ترتفع درجات الحرارة  ،يقابلها عدم وجود التهوية المطلوبة ،وبصفة عامة العمال يعبرون ب
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السلبي من عجز إدارة المؤسسة عن تحسين ظروف العمل ،وبقائها كالمتفرج لما يدور في أعماق المؤسسة ،وهذا 
 .يدل مرة أخرى عن ضعف الفكر القيادي والتسييري داخل المؤسسة مجال البحث 

  لو كانت عن غير نظام رقابة صارم بالمعنى الواسع للكلمة ،يرفض كل أشكال األخطاء المهنية حتى و
أن المؤسسة تعتمد على وظيفة الرقابة اإلدارية  كأداة لمتابعة التطورات  % 74.76قصد ،حيث يؤكد نسبة 

الحاصلة داخل الميدان ، بل وتعاقب الذين يمسون بالنظام الداخلي للمؤسسة ،لإلشارة فإن اإلفراط في الرقابة 
 ظيمية وتعزيزها في المؤسسة اإلدارية من شأنه أن ينعكس على خلق الهوية التن

  أن العمال التنفيذيين يطبقون حرفيا كل القواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من  % 30.23أجاب ما يقارب
أعلى السلم اإلداري إلى أسفله ،وهذا يؤدي إلى شيوع الوضوح والتنظيم في أداء المهام والواجبات ،فالمؤسسة تعتمد 

حة ،والعمال مطالبون بتنفيذ التعليمات وتطبيق الوصايا اإلدارية ،كما يمكن تفسير ذلك على إستراتجية تنظيمية واض
 .بوجود هوية تنظيمية واضحة داخل المؤسسة المبحوثة 

  أن مجتمع العمال التنفيذيين يمتثلون إلستراتجية المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية ،وهم  % 44.00تؤكد نسبة
دعيم نجاح المؤسسة التنظيمي ،وتحقيق األهداف المسطرة والمرجوة ،ومن ناحية يعملون كل يوم وكل ساعة على ت

أخرى يمكن تفسير ذلك بوجود هوية تنظيمية داعمة ومناسبة لإلستراتجية التسييرية التي تتبعها المؤسسة المبحوثة 
 .في تسيير يومياتها وشؤونها الداخلية 

 ة صرموك مدعاة للفخر واالعتزاز أمام مثيالتها وذلك تبين من خالل إجابات العمال المبحوثين أن مؤسس
،وهي إشارة قوية الندماج العمال كلية مع األهداف التنظيمية للمؤسسة ،فتوحد األهداف الفردية  % 34.26بنسبة 

وثقافتها  اوالتنظيمية داخل المؤسسة اإلنتاجية يدل على وجود هوية تنظيمية تخدم فلسفة المؤسسة واستراتجياته
سييرية ،وهي نقطة إيجابية تحسب لصاح أعوان اإلدارة وكافة الطاقم اإلداري ،بحيث تسهل عليهم المأمورية في الت

 .استمالة العمال وكسبهم 
 بحيوية وديناميكية  % 76.47أن العمال أجابوا بنسبة  رغم صعوبة ظروف العمل المادية والفيزيقية، إال

ي مناسب أنسى العمال التنفيذيين قسوة الظروف المهنية،وسمح بتالحم مناخ اجتماع دالنشاط داخل المؤسسة، فوجو 
وتفاعل الهويات التنظيمية الفردية والجماعية داخل الفضاء اإلنتاجي ،وكلما كان المناخ االجتماعي صحي كلما 

 .انعكس ذلك إيجابا على الهوية التنظيمية التي تخدم الثقافة التسييرية للمؤسسة 
 على عزم   %  39.44ومهنيون في أداء واجباتهم ومهامهم اليومية ،حيث تطلعنا نسبة  العمال احترافيون

القوى التشغيلية إلنجاح أهداف المؤسسة الخاصة مجال البحث ، وهم مجندون طواعية دون قهر قسري لتنفيذ 
نجاحها مهما كلف األمر ،وهذه داللة واضحة عن النية ا لصادقة التي تميز الخطة التنظيمية على أرض الواقع ،وا 
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العمال التنفيذيين داخل الهيكل التنظيمي ، وانتمائهم لمؤسسة صرموك رغم أن المؤسسة ال تهتم كثيرا بقضايا 
 .وانشغاالت العمال 

  استنادا إلى إجابات المبحوثين والمالحظة الميدانية ،فإن المؤسسة المبحوثة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة
،وهذا الشك يؤدي إلى تحسين القدرات اإلنتاجية للمؤسسة  % 39.44تاج ،وذلك بنسبة في مجال العمل واإلن

،وتحقيق الربح المادي الذي سيوظف في جوانب تتعلق بالمؤسسة ،كما أن المنافسة الشديدة المحلية واألجنبية 
 .إلنتاجية حتمت على إدارة المؤسسة االعتماد على أحدث التكنولوجيات لتجويد العملية التسييرية وا

من خالل نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها ،وبعد : النتائج العامة للدراسة في ضوء الفرضيات :سابع  
تحليل بيانات االستمارة ، ومناقشة النتائج نصل إلى الكشف عن النتائج النهائية التي تحصلنا عليها في ضوء بحثنا 

 .مية لموضوع الثقافة التسييرية والهوية التنظي

من محددات بناء الهوية التنظيمية يمكن  كمحددالتي تتمحور حول دور الثقافة التسييرية  األولىللفرضية بالنسبة 
إجابات العمال  إذ أنتلعب دورا هاما في بناء الهوية التنظيمية ،" الثقافة التسييرية "  األولالقول أن المتغير 

، توضح أن الثقافة التسييرية  داخل الهيكلة التنظيمية  6،  7، 4، 1من خالل الرجوع إلى الجداول رقم التنفيذيين 
لمؤسسة صرموك إيجابية ومحبذة من طرف العينة المبحوثة ،وبالتالي تساهم في بلورة الهوية التنظيمية ، فجماعية 

بادل الذي يقوي الشعور باإلحساس واالنتماء ،كلها العمل ،ووجود قيم التعاون والتضامن ، والشعور باإلحترام المت
 . شواغل تؤدي إلى االمتثال للثقافة التسييرية ومن ثم ترسيخ الهوية التنظيمية 

والتي تتمحور حول وجود بعض الصعوبات التي تقف في تشكيل وجه الهوية  الفرضية الثانيةأما فيما يخص 
أنه فعال توجد صعوبات مادية وتنظيمية تحول  44، 42، 9، 3رقم  التنظيمية فإنه يمكن القول من خالل الجداول

دون بلورة حقيقية لهوية تنظيمية قوية ،وهذا من شأنه أن يضعف حجم االنتماء واالندماج داخل المؤسسة المبحوثة 
م الوفاء ،وحسب المقابالت التي أجراها الباحثان فإن محدودية القدرة المالية للمؤسسة هي السبب المباشر في عد

 .بالمتطلبات واالحتياجات التنظيمية 

وأخيرا الفرضية الثالثة والتي تتمحور حول وجود رؤية مشتركة وجماعية للعمال نحو الهوية التنظيمية فإنه يمكن 
،أن القوى التنفيذية داخل مؤسسة  46، 47، 44، 41، 43، 40القول من خالل الرجوع إلى بيانات الجداول رقم 

حول دور وأهمية الهوية التنظيمية داخل المؤسسة ،خصوصا في الوقت الراهن الذي تشهد فيه صرموك تجمع 
 .المؤسسة تحديات كبيرة ناتجة عن البيئة الخارجية والتي من شأنها أن  تعقد مهامها وأدوارها 
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 خاتمــــــــــــة
في مؤسساتهم اإلنتاجية " التنظيمية "ييرية يعطي القادة والمديرين في دنيا األعمال المعاصرة األولوية للثقافة التس

،بهدف تقديم كل التسهيالت الميدانية إلنجاح األهداف التي تصبوا إليها هذه المؤسسات ،ومن ثم فإنهم يعتبرون 
الثقافة أحد األصول اإلستراتجية الغنية والمربحة لمشاريعهم الصناعية ،فالمؤسسات الناجحة والمتميزة في السوق هي 

 .متلك ثقافة قوية تدعم اإلستراتجية المؤسسية ،وتحقق الربحية وتواكب كل التغيرات الخارجية التي ت
تصبح أكثر أهمية لدى المسيرين في " غراء اجتماعي "إن الثقافة بوصفها الموجود غير الملموس، وبوصفها 

، ومهنية المشكلة للنسق التنظيمي المؤسسات الصناعية الخاصة الجزائرية ،إذا تالءمت مع قيم وثقافة الفئات السوسي
الفعالة ،وتصبح بيئة العمل مناسبة لمبدأ الديمومة و االستمرارية في  وبذلك تتوحد السلوكيات والممارسات المهنية

النجاحات التنظيمية ،وكل هذا يدل على القيمة الرمزية للثقافة التسييرية داخل الفضاءات اإلنتاجية ،ومنه يصبح 
بالنسبة للقادة والمسيرين في المؤسسات الصناعية الخاصة الجزائرية هو تزكية ونشر وتعزيز ثقافة  الرهان والتحدي

عدم "تتفق وتحقق االنسجام والتكامل الداخلي، وتراقب وتترصد في نفس الوقت كل التحوالت الخارجية في زمن 
 ".اليقين

 :توصيات الدراسة    

  داعمة لألداء والعمل الجماعي ،وصقل وتطوير الفرديات "تنظيمية "العمل على بناء وتعزيز ثقافة تسييرية

 .التنظيمية من أجل بلوغ األهداف المرجوة 

  اإلنتاجية "خلق بيئة عمل محفزة ومشجعة لتطوير الرغبة في اإلنجاز و الدافعية ،ورفع القدرة األداتية "

 .للتركيبة البشرية المنفذة للمهام واألعمال 

 مط الديمقراطي كأساس إلدارة شؤون العاملين، والذي من شأنه أن يسهل عملية التمكين االعتماد على الن

 .داخل المؤسسة ويعزز عمليات االتصال التنظيمي الفعال

  عقلنة نظام الرقابة اإلدارية بما يتفق وتوجيه السلوكيات نحو األهداف المرغوب فيها 

 ها ،وسمعتها تنمية الحدس الجماعي الخاص بتاريخ المؤسسة ،وهويت. 
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  إقامة جسور التعاون والتحاور بين اإلدارة والعمال ،ومعالجة الصراعات الداخلية آو التخفيف من حدتها

 .بالنقاش الهادف ،وفتح باب المشاركة العمالية  بإدالء بآرائهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بتنظيم العمل 

 والعمال التنفيذيين على حد السواء من أجل توحيد  رفع مستوى الوعي الثقافي و التنظيمي للقادة المسيرين

 .الكفاءات الفردية والجماعية وتوجيهها لصالح المؤسسة

  فتح المجال للطاقم اإلداري والعمالي بإجراء دورات تكوينية وتدريبية للرفع من مستوى أدائهم التنظيمي
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عادة تشكيل هوية البطالين  "المضامين الثقافية للمجاالت االجتماعية وعالقتها بتشكيل وا 

جامعة ورقلة      /بن عيسى محمد المهدي.  د.أ          
                       كوشي ابتسام

 الملخص

 ومجاالت التفاعل ورقلة بوالية المدروس المكاني للمجال االجتماعية المجاالت عن الكشف إلى الدراسة هذه تهدف   
 المجاالت في هذه الفرد يتخذها التي والتمثالت المعاني عن للبحث التطرق تم ،كما الجزائري الفرد داخلها يتفاعل التي

البطالة في كل و للشغل  السوسيولوجية التمثالت هذه في تؤثر التي المضامين الثقافية خالل من وذلك ةاالجتماعي
 مجال اجتماعي
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الثقافي  الالتجانس حالة في وكذا والمجتمع الفرد ثقافة في القيم صراعات من بمجموعة يتعلق األمر أن بما        
أمام  يكونون المرجعية وجماعته فالبطال- منها والجزائر -النامية المجتمعات منها تعاني التي واالقتصادي واالجتماعي

 األسرية العالقة شكل وان خاصة وثقافتهم، قيمهم توجهها للنظر في الذات و المشروع االجتماعي المستقبلي خيارات
 في الثقة واالجتماعي التربوي النظام ويكرس األسرة، أفراد بقية على وأفكاره وفرض آرائه يطرةالس من األسرة كبير تمكِّن
 األساسية اتجاهاتهم عنهم وينقل ، مجتمعه بأفراد باحتكاكه تفكيره وأنماط اتجاهاته الفرد يكتسب ألنَّ  ومقترحاتهم، آرائهم
 المهن و األشغال أحد أنّ  أو ،ةالمختار  المهن الحديثة هيالشغل و  يكون أن إما لذلك .التطبيع االجتماعي طريق عن

 الثقافة رؤية وأنّ  خاصة ،التقليدية للشغل المفاهيم إطار في بحثنا ما إذا بجالء ذلك إدراك المالذ ويمكننا هي التقليدية
                                                                                                .     للشغل من منظور المضامين الثقافية لكل حقبة تاريخية الحديثة الرؤية عن تختلف وأسبابه للشغل الشعبية
 أي من الخالص التماس إلى مما يدفعهم للشباب النفسية و االجتماعية الحالة اضطراب إلى تؤدي المواقف هذه ومثل

التقليدية والشعبية رغم  المهنو الشغل إلى  اللجوء هو الوحيد سبيلهم كان الثقافة الحديثة للشغل افتقدوا فإذا سبيل،
ن ،امتالكهم لرؤوس أموال ثقافية تبني المضامين  إلى اتجهوا البطالة لمسببات بقيم الشغل المعرفة من قدر توفر وا 
 .الحديث الثقافية للمجاالت االجتماعية

Résumé 
Cette étude a pour but de révéler le domaine social spatiale Ouargla état désordonné 

et aires d'interaction qui réagit au sein individu algérien, a également été discutée à la 

recherche de significations et représentations faites par l'individu dans ces domaines 

de la vie sociale et à travers des contenus culturels qui influent sur ces représentations 

du travail sociologique et chômage Dans chaque domaine du développement social 

        En une série de conflits de valeurs dans la culture de l'individu et la 

communauté, ainsi que dans le cas de l'hétérogénéité culturelle et sociale et les 

problèmes économiques des sociétés en développement - et l'Algérie - Vbatal et son 

groupe sont en face de référence 

Options à considérer les auto et social du projet d'avenir valeurs et la culture, en 

particulier cette relation forme familiale permet une grande famille de contrôle et 

d'imposer ses opinions et idées sur le reste de la famille, et consacre le système 

éducatif et la confiance sociale dans leurs opinions et suggestions, parce que l'individu 

acquiert les tendances et les modes de membres pensée Baankake de la société, et 

transmet leurs attitudes fondamentales à travers une normalisation sociale. Alors, soit 

que le dominant et professions moderne est sélectionné, ou qu'un professions et des 

travaux publics est le paradis conventionnelle et nous comprenons que clairement, si 
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notre recherche dans le contexte des concepts traditionnels d'une tâche, d'autant plus 

que de voir la culture populaire pour le travail et les raisons sont différentes de la 

vision moderne pour le travail du point de vue des contenus culturels de chaque 

époque historique. Ces attitudes conduisent au désordre état mental et social des 

jeunes forçant à chercher le salut de toute matière, si raté la culture moderne pour 

l'emploi a été libéré le seul recours est de travailler et traditionnelle professions et 

populaire en dépit de leur possession d'un capital culturel, et de fournir un certain 

degré de valeur des connaissances travailler pour des causes Le taux de chômage a 

proposé d'adopter les implications culturelles de domaines sociaux modernes 

 نص المداخلة

 :قراءات مفاهيمية -1

 :المجال العمراني -

هو عبارة عن منتوج مادي، ليس منتوج البنية االجتماعية كما كان الحال في عصر ابن خلدون، في أن القبائل     
نما المجال العمراني في حاضرنا هو منتوج شريحة معاصرة التي هي  البدوية هي التي تختَّط البلدان وتعمرها، وا 

قرى والمدن الجديدة وتخطيطها وتنظيمها، والتعُّمد في تشكيل الدولة الحديثة، ودورها في إنشاء المراكز الحضرية، وال
مراكز إدارية في إطار سياستها اإلدارية وهكذا يعتبر التحضر حتمية سياسية في ضوء متغير القوة والقرارات التي 

لبنية ترتكز إلى القانون الذي يعمل على تأسيس التكوين الحضري للقرية أو المدينة، وتشكيل وتفسير النظام وا
بحيث يمكن ألي جماعة تمتلك القوة إحداث تغيرات جوهرية على هذا البناء، . االجتماعية أو اإليكولوجية لها

. وبإمكان الحكومات أن تعيد تشكيله من جديد حسب أهدافها العصرية التي تؤثر في إيكولوجية القرية أو المدنية
نما له عالقة كذلك بالسيرورة االجتماعية ويعني هذا أن المجال العمراني والحضري مبني ولم ينش أ صدفه، وا 

للمجتمع، وانه يعتبر عن خصوصية وحدود لكل نموذج، وبالتالي تتشكل الثقافة القروية أو الحضرية المادية 
 .والرمزية لكل مجال من المجاالت

وبتعبير . المجال كموقع إيكولوجي تعبير جغرافي يقصد به مستوطنة بشرية، بها حجم وكثافة سكانية معتبرة   
رعوي، زراعي، خدماتي، )اقتصادي يقصد به نشاط اقتصادي معين حسب طبيعة المجال وبيئته اإليكولوجية 

على األنشطة والمتطلبات المعيشية  وبتعبير إداري يقصد به  منطقة الخدمات الرئيسية التي تحتوي(. وصناعي
تتمتع ببعض المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة الحديثة كمؤسسات الخدمات الرئيسة كالمؤسسات الخدماتية، 
اإلدارية، التربوية، الثقافية، الدينية، الصحية والمؤسسات التجارية والصناعية، فضاًل عن مؤسسات األمن والمحاكم، 

، هذا باإلضافة إلى المساحات العمومية ووجود (تركز البيروقراطية)لمحيطات الفالحية والمناطق الصناعية وا
وبتعبير اجتماعي تتعدد في كل مجال البنى االجتماعية وأنماط العالقات . الخ...شبكات النقل والمواصالت 

 .والتفاعالت االجتماعية
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عة جغرافية في بيئة إيكولوجية معينة، يعيش أفراده ونستنتج أن المجال العمراني عبارة عن مجتمع بشري يشغل بق   
وفق عالقات متبادلة من خالل قوانين تنظمها المؤسسات اإلدارية، وتركز األنشطة االقتصادية وأنماط اجتماعية 
وعمرانية وثقافية، وأخرى عمرانية اقتصادية، يتشكل لكل مجال ثقافته القروية أو الحضرية، وحددنا مجاالتنا 

، عمران ريفي، عمران (البداوة المستقرة)عمراني بدوي )ية وقسمناها في دراستنا وفي نموذجنا الميداني إلى العمران
 (.شبه حضري، وعمران حضري

 : المجال االجتماعي

هو فضاء من التفاعالت المتبادلة، وهو شبكة من األفراد والجماعات المشتركة في القيام بعمليات اجتماعية    
، حيث تبدوا هذه العمليات االجتماعية في ارتباطها ...(عاون التكيف، االندماج، التنافس، الصراعالتوافق، الت)

بالكائن اإلنساني وتفاعله مع أقرانه في المجتمع، ففي ظل التفاعل تحدث العمليات االجتماعية التي تختلف فيما 
ماعية والتفاعالت المباشرة التي تحدث بينها من حيث طبيعتها، ومن ثمة يمكن الحديث عن بعض العمليات االجت

بين األفراد والجماعات القرابية والمتغايرة في المجتمعات المحلية    أو تحدث بين األفراد والجماعات داخل 
 .التنظيمات

المجال االجتماعي هو الحقل الذي تتم فيه عملية التفاعل بين األفراد ومحيطهم االجتماعي داخل مجالهم    
المجال االجتماعي يتمايز ويختلف عن المجال العمراني، ألن هذا األخير هو منتوج شريحة معاصرة العمراني و 

، ومنتوج التفاعالت التي تتم في المجال االجتماعي، ثم يصبح بعد ذلك نتاج لها، فلكل جماعة سكانية (الدولة)
العمران وتصاميمه وفي هندسته وبناءه، الذي وطبائعها تؤثر بها على ( عاداتها، تقاليدها، قيمها ومعاييرها)ثقافتها 

يعتبر فيما بعد عبارة عن رموز تترجم كل التمُّثالت االجتماعية والممارسات الحياتية والسياسية والثقافية واالجتماعية 
أو أن المجال العمراني قد يؤثر في توجيه العالقات االجتماعية وانماط . واالقتصادية، وكل ما يتعلق بالمجتمع

ورغم تدخل الدولة في . وهذا ما نالحظه بالفعل في مجتمعاتنا المحلية وخاصة منها البدوية والريفية. لتفاعالتا
التصميم والبناء والتعمير سعيًا منها إلى إحداث ثقافة قروية أو حضرية، إال أن السكان ال يتوانون في تخصيص 

( العمارات)شي أو يعدلون في السكنات االجتماعية الحديثة أمكنة ضمن سكناتهم االجتماعية لتربية الحيوانات والموا
 .الممنوحة لهم، حسب قيمهم وعاداتهم

تظهر أهمية مفهوم المجال االجتماعي في كونه يسمح لألفراد والجماعات بفهم الهوية التي تبنى من خالل    
ية منتجًا لعالم اجتماعي تتشابك التفاعل بين مختلف الفاعلين في المجاالت االجتماعية المتعددة، فتصبح الهو 

األسرة ، العائلة، العشيرة، )خيوطه من خالل المجاالت االجتماعية المختلفة التي يتفاعل معها األفراد والجماعات 
 ...(.القبيلة، العمل، التنظيمات البيروقراطية

متحيز بوعي أو بدون وعي كتبني إن تبسنىينا لمفهوم المجال ُيجنىبنا الدخول في متاهات اعتماد جهاز مفاهيمي    
النسق، الشريحة، القبيلة، العشيرة، أنماط العالقات االجتماعية ( من منظور خلدوني وبنيوي)مفهوم البنية االجتماعي 
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والتفاعالت، فتبني مفهوم المجال كانطالقة للبحث الميداني تمكن الباحث بأن يكون محايدًا في أطروحاته النظرية 
بنتائج، وهذا ما استدعى منا طرح النموذج الميداني للدراسة والمتمثل في تقسيم المجتمعات  إلى غاية الخروج

وحدَّدنا بعد ذلك طبيعة ومضمون وشكل ( بدوية، ريفية، شبه حضرية وحضرية)المحلية أو المجاالت العمرانية إلى 
، وبذلك (لية، عائلية، أسرية، فردانيةقب)البنية االجتماعية وأنماط العالقات االجتماعية لكل مجال من المجاالت 

ألن التغير السوسيوثقافي في المجتمع الجزائري من جملة ما أفرزه من . يتحدد المفهوم المناسب للواقع المدروس
وجهة نظرنا مجاالت اجتماعية متعددة ومعقدة، من حيث طبائعها ومضامينها فالحظنا أن هناك مجتمعات محلية 

جاالت اجتماعية ذات المضامين الثقافية التقليدية والمتطابقة، في شكل بنى اجتماعية قبلية بدوية وريفية تتميز بم
وعشائرية، وهناك مجتمعات محلية شبه حضرية وحضرية تتميز بمجاالتها االجتماعية ذات المضامين الثقافية 

تضح فيها بنى اجتماعية أسرية المعقدة والمتشابكة نظرًا لحجم وكثافة السكان وتوسع المجال الحضري العمراني، ت
وفردانية ولم ال قبلية كذلك، وربما هذا ما دفعنا إلى االنطالقة من أطروحة كل من ماكس فيبر، وجورج سيمل الذي 
يرى كل منهما أن المجاالت االجتماعية المتعددة والمتنوعة، إال أن الفرق بينهما يكمن في نتيجة وأثر هذا التنوع 

فماكس فيبر يرى أنه كلما تعددت انتماءات الفرد كلما أدى ذلك إلى االغتراب . لفرد والجماعةوالتعدد على هوية ا
بينما جورج سيمل فيرى أن تعدد مجاالت تفاعل األفراد والجماعات مؤثر ودليل على قوته . وتشتت المعاني وفقدانها

في تطبيق هذه األطروحات على مجتمعاتنا  وكنا حذرين. وقدرته واستقالليته في التفاعل والتعامل مع هذه المجاالت
 .المحلية المتمايزة، وهذا الختالف بنياتها االجتماعية

البنية االجتماعية تتشكل من العالقات والتفاعالت االجتماعية التي تحددت في مجال عمراني واجتماعي معين،    
تي تتميز بدرجة عالية من الثبات والتركيب، فهي تلك العالقات التي تربط بين األفراد والجماعات فيما بينهم، وال

 .بحيث تستطيع االحتفاظ بكياناتها، وتستند البنية إلى عناصر التفاعل التي تدور بين سائر األفراد

إن دراسة البنية االجتماعية من وجهة النظر التحليلية وبدراسة متعددة الجوانب كما ويلحق تباينها في محتويات    
فإذا كان راد كليف براون يؤكد على دراسته البنية االجتماعية بجوانب الشخصية ويركز . لمذكرةالفصل الثاني من ا

على العالقات الثنائية بين األشخاص، فإن إيفانز بريتشارد ال يرى في البنية االجتماعية إال الجانب الثابت بدراسة 
بينما نجد . عالية من الديمومة والتركيب الجماعات االجتماعية وأنشطتها في بناء سياسي، والتي تتميز بدرجة

رايموند فيرث يقتصر على دراسة العالقات المثالية، ويركز على أهمية التوقعات السلوكية في الحياة االجتماعية 
أما بارسونز فنجده قد رأى بأن السلوك البنائي لألفراد الفاعلين هو . والتي منحها طابعها المادي االقتصادي

 .خضع للنزعة الكلية والجمعية، وفقًا ألنساق التفاعل وطبقًا لقواعد التوقعالسلوك الذي ي

كمنطلقات  وقد تبين لنا أن دراستنا الحالية يمكن لها أن تتبنى ثالثة نماذج منهجية لدراسة البنى االجتماعية   
 :وهي نظرية ومنهجية وقد أمكن لنا إسقاط هذه النماذج على واقع مجتمعاتنا المحلية المدروسة
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العالقات االجتماعية ينبغي تحليلها بوصفها تشكل أنساقًا، وأن المجتمع كنسق يتكون من أجزاء : المبدأ األول -
وهذا ما يتضح من خالل التمايز في نمط . مترابطة، وأن مفهوم البنية مدخل لدراسة المجتمع كنسق متكامل

 .لحضري والحضريالعالقات االجتماعية في العمران البدوي والريفي وشبه ا

البنية االجتماعية ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر، إنما دراسة البنية تقتضي البدء بتحليل : المبدأ الثاني -
العالقات االجتماعية الظاهرة واألداء الوظيفي لمكونات البنية، حتى يمكن الوصول إلى المنطق الخفي للبنية 

ية الظاهرة، وهذا ما يتضح في ميدان دراستنا في أن العالقات المتخفية هي ذاتها وراء العالقات االجتماع
االجتماعية في المجاالت العمرانية الحضرية تبدو مبدئيًا أنها سطحية وفردانية، إال أننا مع الدراسة المتعمقة 

اجتماعية للمجتمعات المحلية الحضرية تبيَّن لنا أن هذه البنية االجتماعية الحضرية يخفى وراء استمرارية لبنى 
 .تقليدية قبلية وعشائرية، وهذا ما أكدَّته كثير الدراسات في مجال علم االجتماع الحضري

دراسة البنية االجتماعية في اعتبار أن أسلوب الحياة االجتماعية للناس هو العنصر األساسي في : المبدأ الثالث -
نونية والثقافية وأشكال الوعي، غير أن ذلك ال ينفي تحديد البنية االجتماعية، وأشكال البنى األخرى السياسية والقا

فضاًل  لالستقالل النسبي  لكل عنصر داخل . االعتماد والتأثير المتبادلين بين العناصر المختلفة للبنية االجتماعية
بدراسة  البنية، و هذا المبدأ اعتمدنا عليه في دراسة حالة المجال العمراني واالجتماعي للمجتمعات المحلية،  وذلك

 .الخ...القرى والمدن وأساليب للحياة االجتماعية واالقتصادية و الثقافية 

 : الهوية

الهوية كمفهوم تناوله العديد من الباحثين في ميدان العلوم اإلنسانية، واختلفت مفاهيمه وتعاريفه باختالف هذه    
يًا كما هو االتجاهات فكل اتجاه حاول إعطاءه تعريفًا خاصًا به ويخدمه، فإذا  كان علم النفس يعطي له جانبًا مسرسضى

في ضياع الهوية عند الهيستيريا، وعلم النفس االجتماعي يعتبر الهوية عامل  S.Freudالحال عند سيغمون فرويد 
من عوامل الشخصية، فإن علم االجتماع ينتقل من دراسة الهوية إلى وحدة التحليل الكلية للفرد متعدد االنتماءات، 

الفرد المتعدد أصبح منتوج مجاالت التفاعل المتعددة والمتنوعة وحتى المتناقضة، وبالتالي االنسجام في هذه ألن 
نما يأتي من قدرة الفرد على اختيار المعاني والتفاعالت التي تحقق (خارج الهوية)الوحدة ال يأتي من خارج الفرد  ، وا 

وهو من رواد التفاعلية الرمزية أن  G.H.Mead، يرى جورج هربرت ميد (2)له هذه الوحدة، وهذا االنسجام في الذات
الهوية هي وحدة أو كتلة ذات عالقة ضيقة مع حاالت اجتماعية، حيث  يجد الفرد نفسه في حالة اندماج وسط هذا 

ولكن يأخذ بعين المجتمع الذي ينتمي إليه، فبالنسبة له الفرد يؤثر في نفسه بنفسه،  ويكون هذا ليس بطريقة مباشرة، 
االعتبار وجهة نظر اآلخرين، الجماعة االجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها، وهو ال ينظر إلى ذاته، إال جرَّد 

                                                           

)1( – حممد املهدي بن عيسى وايناس بوسحلة ، جتاوز اإلعاقة احلركية بني آليات الدمج وتكوين اهلوية )دراسة ميدانية بوالية تبسة( ، مداخلة بامللتقى الدويل األول 

، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  2212فيفري  21 21 21حول اهلوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية يف اجملتمع اجلزائري ، أيام 
.21جامعة ورقلة  اجلزائر ، ص   
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نفسه، ونظر إليها كأنها شيء معدوم القيمة مستندًا في ذلك إلى تصرقات وموافق اآلخرين داخل مجال اجتماعي 
ات اتجاهه من جهة أخرى، وما يساعده على أن يعرف نفسه أو خاص بالفرد نفسه من جهة، وبتلك التصرف

  .وعلى هذا يولي جورج هربرت ميد، اهتمامًا كبيرًا إلى التفاعل في تشكيل وتأسيس الهوية (2).يقيمها

التي يمكن  الفرد عن طريقها أن يعرف نفسه، في عالقته بالجماعة  Codeوُعرِّفت الهوية بأنها الشفرة    
 (3).والثقافية التي ينتمي إليها، وعن طريقها ُيتعرَّف عليه باعتباره منتميًا إلى تلك الجماعةاالجتماعية 

وتماشيا مع مضمون دراستنا فإن الهوية الفردية من وجهة نظرنا هي ذلك الوعاء الحاصل والمتضمن لنسق    
ته، وبالموضوعات الخارجية سواء المعاني في لحظة معية من تفاعالت الفرد، التي تمكِّنه من ضبط عالقاته بذا

كانت اجتماعية أو غير اجتماعية  أو التنظيمية في التنظيمات، وهيكلتها على ضوء ذلك، أو هي محصلة مختلف 
المعاني التي يكونها الفرد عن ذاته، وعن الموضوعات األخرى انطالقا من خبراته البيوغرافية واللحظاوية التي 

 (0):إلىينطلق منها، وهذا ما يدفعه 

 .إقامة عالقات تفاعلية مع اآلخرين على أنه ذات وسطهم ويختلف عنهم - 

 .القيام بأفعاله وبناء مشاريعه واستراتيجياته - 

نما     وعندما نتكلم عن الهوية الفردية ال نقصد بها أبدًا السمات الشخصية للفرد، كما هو الحال في السيكولوجيا، وا 
نموذجي للفرد ذاته، والذي يكون أكثر وضوحًا، ويشكل في نفس الوقت القاعدة نقصد بها نسق من المعاني ال

األساسية التي ينطلق منها وبها، في بناء عالقاته التفاعلية مع الموضوعات الخارجية وحتى مع ذاته نفسها، فقد 
ة هجومية وتنافرية مع يحصل له أن يتخذ إستراتيجية اندماجية مع األفراد اآلخرين، أو أن ينعزل ويبني إستراتيجي

 . اآلخرين

نما تتجاوز ( الهوية الجماعية والهوية الفردية)فتبنينا لمفهوم الهوية من جانبيه     فاألولى ال تتعلق باألفراد فحسب، وا 
مفهومها الفرد إلى الجماعة، إذ لكل جماعة هوية تتعلق بتعريفها االجتماعي أو الثقافي، فالهوية االجتماعية للفرد 

جموع انتماءاته لمنظومة اجتماعية في إطار مجال اجتماعي معين كاالنتماء إلى طبقة أو ساللة أو مجتمع هي م
وبذلك ننتقل . محلي أو جماعة قرابية أو فئة عمرية      أو جماعة تنظيمية أو جماعة سياسية، أو جماعة مصالح

المتعدد أصبح منتوج مجاالت تفاعل متعددة ومتنوعة من وحدة التحليل الكلية إلى الفرد متعدد االنتماءات ألن الفرد 
وبالتالي االنسجام في هذه الوحدة، ال يأتي من خارج الفرد وهويته بل ويأتي من قدرة الفرد على اختيار المعاني 

 :أما بخصوص. والتفاعالت التي تحقق له هذه الوحدة

                                                           

 )2( - الشريف اجلرجاين، التعريفات ، بريوت : دار الكتب العلمية ، 1111 ، ص 251.
 )3( -  عبد اهلل الشامي رشاد ، إشكالية اهلوية ، الكويت : سلسلة عامل املعرفة ، اجمللس الوطين للثقافة الفنون واآلداب ، 1111 ، ص 1

 )4( – حممد املهدي بن عيسى وايناس بوسحلة ، جتاوز اإلعاقة احلركية بني آليات الدمج وتكوين اهلوية )دراسة ميدانية بوالية تبسة( ، نفس املرجع ، ص 12.
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من داخل )عن نفسها، وأن تنشأ من الداخل فهي تلك الصورة التي تشكلها جماعة معينة : الهوية الجماعية -
فالهوية االجتماعية فعل ناشئ عن تصورات وتمثالت معينة، (. تداولها داخل الجماعة)باتجاه الخارج ( األفراد

البدوية، الريفية، شبه )وليست وهمًا يتعلق بمجرد ذاتية األفراد، فشكلها من جهة تتم داخل المجاالت االجتماعية 
د خياراتهم وتصوراتهم، ومن جهة أخرى ُتكسب ( ضريةالحضرية، والح التي تحدد موقع األفراد والجماعات وتوحِّ

حامليها فاعلية اجتماعية تترك آثارها الحقيقة، وتتضح هذه الهوية من خالل والء وانتماء الفرد لجماعته القرابية 
تماءه لجماعته السياسية أو لجماعته التنظيمية أو على سبيل المثال، أو ان( القبلية أو العشيرة أو العائلة أو األسرة)

 .لجماعة مصالحه

فالهوية إذن هي التمسك بالذاكرة الجماعية، والتي هي إعادة الماضي، لذلك نجد أن لكل مجال عمراني    
معهم فاألفراد يرتبطون بعمرانهم ومجت. واجتماعي ذاكرته االجتماعية والجماعية الخاصة به، والتي تميزه عن غيره

 .وينتمون إليه، وتتشكل لهم هوية خاصة تميزهم عن غيرهم من األفراد ومن الجماعات األخرى

 : الهوية التنظيمية -

حسب المنظور نظرية سوسيولوجية المؤسسة، أن هذه األخيرة تصبح هيئة للتنشئة االجتماعية، أي مكان لغرس    
قيم ومعايير تعطى للعامل في نهاية المطاف شخصيته الفردية واالجتماعية، أي تُنمي فيه روح االنتماء إلى 

ئة االجتماعية وبناء الهويات االجتماعية في كتابه التنش C.Dubar مجموعة معينة كما يرى ذلك كلود دوبار 
التنشئة االجتماعية هي عملية تشريب  أو بناء لهوية معينة، التي تعني تنمية روح االنتماء وبناء :" المهنية أن

أي إعطاء للعامل شخصية األنا وشخصية االنتماء للجماعة أو الشعور باالنتماء، ". عالقة مع اآلخرين في العمل
 تعني فقط االنتماء بقدر ما تعني الشعور باالنتماء إلى الطرف اآلخر، فالميزة الحاسمة التي تبين ألن الهوية ال

هو حصول الفرد أو العامل على الحدسية للمجموعة التي Ph.Bernaux االنتماء إلى مجموعة حسب فيليب برونو 
أن العامل أخذ على عاتقه ماضي هذه المعرفة الحدسية تعني  le savoir intuitif de groupeينتمي إليها 

وحاضر المشروع المستقبلي للمجموعة التي ينتمي إليها، وحسب فيليب برونو هناك ثالث آليات أساسية يمكن من 
التكوين، الخيرة المهنية، االعتراف : خاللها العامل أن يتحصل على هويته في المؤسسة التي يعمل فيها وهي

 (2) .باالنتماء

  R.Sainsaulieuتشكيلها وتشريبها للعامل من خالل حياته المهنية في المؤسسة فرونو سانسوليو الهوية يمكن    
بأن لعالقات السلطة والقيادة تأثير على سلوك العامل وثقافته في العمل، " الهوية في العمل"قد بيَّن في كتابه 

المهنية واالجتماعية للعامل في العمل، بل  والوضعية التنظيمية والمهنية كذلك لها دور في تحديد الهوية والشخصية

                                                           

)1( - حممد املهدي بن عيسى، علم االجتماع التنظيم )من سوسيولوجية العمل إىل سوسيولوجية املؤسسة( ، اجلزائر: مطبعة امابالست للطباعة والنشر، 2212 ، 

.231ص   
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أكثر من ذلك قد بيَّن أن ممارسة مهنة معينة أو التحكم في تقنية معينة مرتبط بمعايير العالقة التي تحكمه 
 .باآلخرين، أي أن كفاءة العامل في إنجاز عمله مرتبط بدرجة وطبيعة العالقة االجتماعية التي تربطه باآلخرين

الباحثين في هذا الصدد بينوا أن هناك عالقة وطيدة بين االعتراف باالنتماء وتشكيل الهوية، بحيث  إن كثير من   
ال يمكن أن تتشكل هوية االنتماء لمجموعة معينة دون أن تعترف أو تتقبل هذه المجموعة بانتمائه الشخصي لها 

عتراف اآلخرين لها، ألن القضية هي حسب رونو سانسوليو، أن األفراد والجماعات تبحث دومًا عن الحصول  با
ثبات  قضية وجود، فأي شخص يمكن أن يدخل   في عملية صراع مع اآلخرين من أجل اعتراف مجموعة به، وا 
وجوده بذلك، فإن إعطاء الهوية وتشكيل مجموعة من االنتماء، هو أساس من أسس بناء الروابط االجتماعية في أي 

 (2).مجال تنظيمي

يمية والمهنية هي بعد من أبعاد هوية الشخص النفسية واالجتماعية، ولكنها في نفس الوقت محددة الهوية التنظ   
ألنماط من تفاعالت هذا الفرد في المجاالت االجتماعية التي يتواجد فيها وينشط بداخلها في المجتمع، أو المجاالت 

يتمتعون بشكل واعي أو غير واعي بحرية االختيار التنظيمية واإلستراتيجية والقيمة الثقافية في المؤسسة، فاألفراد 
في مجال تحديد هوياتهم داخل التنظيم واألمر الذي يسمح للفرد باستخدام عقله، حيث يمكن له أن يمتلك هويات 
مشتركه مع أكثر من واحدة، ويكون عليه أحيانا أن يختار من بين مجموعة من الهويات البديلة والمتناحرة، ففي 

نا الحظنا أن األفراد المشكلين للمجالس لهم هوياته جماعية قبلية عشائرية وعائلية، وهويات فردية، مجال دراست
 .، وهويات سياسية(السلطة، األعضاء)التي أخذت من جماعات االنتماء )وهويات تنظيمية 

وهو .وهو صراع  يقع بين العصبيات والهويات الجماعية المشكلة داخل تنظيم المجالس :صراع العصبيات القبلية
عبارة عن صراع مصالح، يكون حول سعي كل عصبية بجلب أكبر قدر ممكن من االمتيازات والمشاريع 

ث يكون وتكون هذه العصبيات متشعِّبة داخل التنظيم، بحي. واالستثمارات لصالحها وحرمان العصبية األخرى منه
الصراع من أجل حصول إحداها على السلطة التي تضمن المكانة والقوة والنفوذ، وسعي واحدة منها إلى تحييد 

 .العصبية المقابلة لها عن هاته السلطة

وهو صراع عقلي عند فرد معين ،او مجموعة افراد ،ينتمي الى ثقافتين مختلفتين ،تكونان موضع : الصراع الثقافي
كنهما يزودان األشخاص ببعض معايير السلوك المتناقض و المتعارض،مثل ذلك القروي الذي اتفاق جزئي ،ول

 يعيش ثقافة المدينة ،وهو اليزال يحمل رواسب ثقافة من المجتمع القروي

المتعطلين عن العمل/ البطالين-البطالة  

                                                           
.242نفس املرجع ، ص  – (2)  
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مفهوم من هو العاطل عن  أوال تحديد ال شك أنه من المنطقي قبل التوصل إلعطاء تعريف شامل للبطالة البد
لكن هذا المفهوم يعتبر غير كاف حيث هناك . يعمل إن من أهم صفات العاطل أنه ال .Unemployed العمل
على العمل و بالتالي ال يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل مثل األطفال و  أفراد ال يعملون ألنهم غير قادرين

كما. ا على التقاعد و هم اآلن يقبضون المعاشاتوالعجزة و كبار السن و اللذين أحيلو  المرضى أن هناك بعض  
يجوز اعتبارهم عاطلين ألنهم ال يبحثون عن  األفراد القادرين على العمل و لكنهم ال يعملون فعال و مع ذلك ال

بلغوا سن يدرسون في الثانويات و الجامعات و المعاهد العليا ممن  ، مثل الطلبة اللذينnot seeking work العمل
ضمن  يبحثون عن عمل بل يفضلون تنمية قدراتهم و مهاراتهم بالدراسة، و لهذا ال يصح ادراجهم العمل و لكنهم ال

كذلك هناك بعض األفراد القادرين عن العمل لكن ال يبحثون عنه ألنهم. العاطلين ، discouraged أحبطوا تماما 
ة لمألن جهودهم في البحث عن العمل في الفترة الماضي ، كما أن االحصاءات الرسمية ال تدرجهم ضمن   دى ُتجأ

و بالمقابل هناك أفراد. العاطلين آخرين قادرين على العمل و لكنهم ال يبحثون عن عمل ألنهم في درجة من الثراء  
 204.في غنًى عن العمل، فهؤالء أيضا ال يعتبرون عاطلين تجعلهم

لون فعال ، غير أنهم مع ذلك يبحثون عن عمل أفضل و بالتالي األفراد اللذين يعم و من ناحية أخرى هناك بعض
و هكذا نستنتج أنه ليس كل من ال يعمل عاطال، و في الوقت. يمكن ادراجهم ضمن العاطلين ال نفسه ليس كل من  

فحسب االحصاءات الرسمية فإن. يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين العاطل عن العمل يجب أن يكون  
عاما و أن يتوفر فيه شرطان 14و  15ح ما بين عمره يتراو   : أساسيان، و هما 
 أن يكون قادرا على العمل •

 أن يبحث عن فرصة للعمل •
 
كل من هو " بأنه  يجمع االقتصاديون و الخبراء، وحسب توصيات منظمة العمل الدولية على تعريف العاطل كما

عند مستوى األجرقادر على العمل، و راغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله  205".السائد، و لكن دون جدوى   
فوفق تعريف منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه 

وان معدل البطالة هو عبارة عن نسبة عدد األفراد العاطلين الي القوة  206.ويقبله عند األجر السائد ولكن دون جدوى
و ( حضري أو قروي)لية و هو معدل يصعب حسابته بدقة وذلك الختالف نسبة العاطلين حسب الوسط العاملة الك

ومن خالل هذا التعريف يتضح أن ليس كل من ال 207.حسب الجنس و السن و نوع التعليم و المستوى الدراسي

                                                           
204

  كمال الدين عبد الغين املرسي،احلل اإلسالمي ملشكلة البطالة،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،الطبعة األول،2440،ص22
205

41،ص1111زكي رمزي،االقتصاد السياسي للبطالة،مطابع الرسالة،الكويت،   
 .م2212مايو  425 صفحة االسواق4 موقع قناة العربية االخباري4 البطالة اكرب حتدي تواجهه دول اخلليج منذ عقود4 مصطفى4 الغريب206

 .اسهامات ادموند فيليبس حول التضخم والبطالة4 اقتصاديون امريكيون4 ويكبيديا املوسوعة احلرة 207
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والطلبة والمعاقين والمسنين والمتقاعدين  ذالتالمي) يعمل فهو يمكن اعتباره عاطل عن العمل فنجد اذن  ان كال من 
 .ال يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل( ومن فقد األمل في العثورعلى عمل ومن هم في غنى عن العمل 

 :أما البطالة فهي

تعرف البطالة أنها حالة عدم وجود عمل لطالبه رغم الرغبة فيه والبحث عنه  أي وجود أشخاص ال يعملون وهم 
فهوم قوة العمل إال أنهم قادرين على العمل وراغبين فيه وباحثين عنه ولكنهم ال يحصلون عليه يدخلون في م

 . 208وبالتالي هم متعطلون عن ممارسة العمل 

وينظرالى مفهوم البطالة لدى البعض من علماء االقتصاد على انها عدم القدرة على استيعاب أو استخدام الطاقات 
في سوق العمل الذي يعتمد على العرض والطلب والذي يتأثر بقرارات أصحاب  أو الخدمات البشرية المعروضة

العمل والعمال واألنظمة التي تفرضها الدول من أجل التقيد بها وفي سوق العمل تتالقى هذه القرارات مع قرارات 
ى البشرية التي تعتمد فالبطالة بهذا المفهوم تعني عدم استخدام القو  .هؤالء الذين هم في حاجة إلى خدمات األفراد

في حياتها المعيشية اعتمادا كليا على األجر أي على تقييم الغير لها بالرغم من حريتها القانونية بحيث يمكن تقسيم 
 :البطالة إلى مجموعتين

 وبطالة ترجع إلى عدم الرغبة , بطالة ترجع إلى عدم القدرة على العمل نتيجة عجز جسماني أو عقلي مثال
 .نتيجة ألسباب نفسية أو اجتماعيةفي العمل 

  بطالة بالرغم من وجود مجاالت عمل ولكن ترجع إلى ضعف أو سوء تنظيم سوق العمل، وبطالة ترجع إلى
عدم وجود مجاالت عمل أي عدم قدرة رجال األعمال على إيجاد فرص للعمل وقد يكون ذلك ألسباب 

 .أو غيرهاعديدة تتصل بأوضاع اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 

 :الثقافية ألمضامين-5

أي كل المكتسبات .. المضاف اإلنساني إلى حاالت الطبيعة: والثقافة في منظور علماء اإلنسان األنثربولوجيا هي
 . واإلنجازات النظرية والعملية التي أنتجها اإلنسان في تاريخه االجتماعي

والقيم السائدة في مجتمع معين، كما تعبر عنها الرموز اللغوية االتجاهات : وعرفت الثقافة في قاموس أكسفورد بأنها
 . واألساطير والطقوس وأساليب الحياة ومؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والسياسية

                                                           
 .م2221 – 4 – 45 1111العدد 4 احلوار املتمدن 4تفسري البطالة يف االقتصاد السياسي4 عادل4 محزة 208
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هذا الكل المعقد الذي : بأنها( م1111)الذي نشره في عام " الثقافة البدائية"الثقافة في كتابه ( إدوارد تايلور)ويعرف 
المعرفة واالعتقاد والفن والحقوق واألخالق والعادات، وكل قدرات وأعراف أخرى اكتسبها اإلنسان كفرد في يتضمن 
 . مجتمع

في الثقافة بين مجالين، يطلق على أحدهما الثقافة المادية وعلى األخرى الثقافة ( وليام اوجبرن)ويفرق الكاتب 
دي من الثقافة أي مجموع األشياء وأدوات العمل والثمرات التي فالمجال األول يضم في رأيه الجانب الما.. المتكيفة
ويضم المجال الثاني الجانب االجتماعي كالعقائد والتقاليد والعادات واألفكار واللغة والتعليم، وهذا الجانب .. تخلقها

 . االجتماعي هو الذي ينعكس في سلوك األفراد

أن الثقافة بمعناها الواسع يمكن أن ينظر إليها : قافة بقولهاالث (UNESC) (اليونسكو)وعرفت المنظمة العالمية 
على أنها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعًا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، وهي 

 لمعتقداتتشمل الفنون واآلداب وطرق الحياة كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد وا

 

مجموعة من الصفات الخلقية : فالثقافة إذن تتعرف بصورة علمية على أنها: بقوله ويرى مالك بن نبي أن الثقافة هي
والقيم االجتماعية التي يلقاها الفرد منذ والدته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط 

وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فهي المحيط الذي . هالذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيت
يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك في نطاقه اإلنسان المتحضر، وهكذا نرى أن هذا التعريف يضم بين دفتيه 

انسجام  فلسفة اإلنسان، وفلسفة الجماعة، أي معطيات اإلنسان ومعطيات المجتمع، مع أخذنا في االعتبار ضرورة
هذه المعطيات في كيان واحد تحدثه عملية التركيب التي تجرها الشرارة الروحية، عندما يؤذن فجر إحدى 

 .209تالحضارا

وانطالقا من هذا المفهوم للثقافة ووظيفتها المجتمعية يقوم بن نبي بربطها بالتاريخ والتربية حتى تشكل الثقافة نسقًا 
 . متكامالً 

معين، يتحرك في حدوده اإلنسان، فيغذي إلهامه ويكّيف مدى صالحيته للتأثير عن طريق  فالثقافة هي أوال محيط
من األلوان واألنغام والعادات والتقاليد واألشكال واألوزان والحركات، التي تطبع على حياة ( جو)التبادل والثقافة 

إنها الرباط العضوي بين .. الخالقة اإلنسان اتجاها وأسلوبًا خاصًا يقوي تصوره، ويلهم عبقريته، ويغذي طاقاته
الحرف الموروثة والسلع : الثقافة بأنها( مالينوفسكي)وعلى ضوء هذه الحقيقة عّرف .. اإلنسان واإلطار الذي يحوطه

                                                           
 ،2012/11/11 صwww.alriyadh.com/2007/04/17/article242515.html 1  حممد حمفوظ،النظرية الثقافية عند مالك بن نيب،209
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والعمليات الفنية واألفكار والعادات والقيم والبناء االجتماعي، والمواثيق التي تتعاهد الجماعات المختلفة واألفكار 
 ف فهي كل ما نعيشه وكل ما نالحظه، أو هي باختصار كل ما يتعلق بعملية تنظيم بني البشر في جماعةواألعرا

 وعلى هذا فإن الثقافة تعني كل ما ينتجه المجتمع من نتاج مادي أو معنوي

في باعتباره مجموعة من القيم و التمثالت و التصورا و األفكار التي ابتكرها مجتمع ما  :فالمضمون الثقافي 
تفاعالته مع الواقع انطالقا من التنشئة االجتماعية و النسق القيمي و العالقات االجتماعية المبنية داخل مجال 

 اجتماعي ما،فهذا المضمون يتعلق اذا بالمجتمع بكامله خالل فترة تاريخية معينة

نمط حياة قائم على التنقل الدائم لإلنسان في طلب :" عرف محي الدين صابر البداوة على أنها :المجتمع البدوي 
فيها من ناحية، وعلى كفاءة ... الرزق حول مراكز مؤقتة، يتفق مدى االستقرار فيها على كمية الموارد المعيشية 

ن االجتماعي والطبيعي الذي يمكن أن الوسائل الفنية المستعملة في استغاللها من ناحية ثانية، وعلى مدى األم
 (3)".يتوافر فيها من ناحية ثانية

نهم مقتصرون على الضروري من األقوات والمالبس والمساكن " ويقول ابن خلدون عن المجتمعات البدوية وا 
 وسائر األحوال والعوائد، ومقتصرون عّما فوق ذلك من حاجي أو كمالي، يتخذون البيوت من الشعر والوبر، أو

:" ثم يقول...". ، إنما هو قصد االستظالل والكن ال ما وراءه (مصقولة)الشجر أو من الطين والحجارة غير المنجّدة 
فالبدوا أصل للمدن والحضر، وسابق عليها، الن أول مطالب اإلنسان الضروري، وال ينتهي إلى الكمال والترف إال 

الحضارة، ولهذا نجد التمدن غاية البدوي يجري إليها، وينتهي إذا كان الضروري حاصاًل، فخشونة البداوة قبل رقة 
 (2)".بسعيه إلى مقترحه منها 

أن المدينة هي ذلك الشكل الذي :" ماكس فيبر فنجده يترجم تعريف يصف فيه طبيعة المدينة  :المجتمع الحضري
ك وصف أسلوب واحد للحياة، ولكننا يسمح بظهور اعلي درجات الفردية والتفّرد، وحينما نعّرف المدينة، ال نقصد بذل

نصف مجموعة بنى اجتماعية، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أنماط متعددة وملموسة في أساليب الحياة، فكأن المدينة 
 . (3)"على هذا األساس تمثل بنى اجتماعية تشجع الفردية االجتماعية، والتجديد، وهي بذلك وسيلة تغير تاريخي 

يدخل الشخص أو األسرة أو العشيرة أو القبيلة في عالقة جديدة ،بحيث تبدو كما لو كانت عملية عن طريقها :التبني
  عالقة أصلية ،وقد يمتد التبني الى عالقات جماعية تسهم في حفظ توازن النظام االجتماعي أو الالتوازنه

                                                           
 . 113، ص  1115األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، : ، القاهرة  عوامل التغري احلضاري يف منط احلياة البدويةحمي الدين صابر ،  - (3)
 . 111نفس املرجع ، ص  - (2)

 . 33ت ، ص .دار املعرفة اجلامعية ، ب: ، االسكندرية  علم االجتماع احلضريحممد عاطف غيث ،  - (3)
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 :االجتماعي لمشروع

 :تعريف المشروع من منظور العلوم االقتصادية

يتم القيام به ) بدايتها و نهايتها محددة(هو نشاط بشري منظم يهدف إلى انجاز هدف معين في فترة زمنية محددة "
 210" مرة واحدة من اجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد إليجاد قيمة مضافة

معينة من أجل الحصول على منافع  هو نشاط أو فكرة تستخدم فيه موارد:"التعريف االجرائي للمشروع االجتماعي
متوقعة خالل فترة زمنية معينة،وهو نشاط تلقائي يقوم به شخص معين من أجل تحقيق غرض مرغوب فيه ينفذ 

 حتى النهاية في خطوات طبيعية وفي بيئة اجتماعية عادية

 

 

 
 
 
 

La formation entant que vecteur de production des valeurs et du renforcement 
identitaire 

  الجزائر جامعة   /مداغ محمد شريف.د                                                                                   

 جامعة الجزائر /عز الدين كركوب ابراهيم .د                                                                            

Résumé 
La présente communication a pour objet l’étude d’un sujet d’intérêtstratégique et de 

préoccupation majeure dans la dynamique de fonctionnement des organisations 

modernes. Elle traite des formes immatérielles et intangibles du management et de la 

conduite des hommes au sein de l’organisation. Dans ce sens, elle porte sur les aspects 

liés à la culture, au système de valeurs et à la production identitaire issue du mode de 

management mis en œuvre. 

Plus précisément, elle s’efforcera de mettre en relief le lien entre la formation des 

h o m m e s  e t  l a  p r o d u c t i o n  d e  l ’ i d e n t i t é  a u  s e i n  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n 

                                                           
210
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Pour cela, il apparaît d’ors et déjà important de sortir du paradigme de la formation 

traditionnelle de caractère opérationnelet qui se réduit à des opérations de 

perfectionnement, de recyclage visant uniquement à réparer  le comportement au travail 

en y ajoutant plus d’habileté humaine. Il s’agit pour le manager de prendre conscience 

de la place stratégique qu’occupe la formation aujourd’hui en tant que vecteur reconnu 

d’adaptation au changement et d’accélérationde la dynamique organisationnelle en vue 

de stimuler la performance. 

En effet, la formation a connudurant ces dernières décennies une véritable 

métamorphose, pour atteindre de nos jours une dimension stratégique parce que les 

managers ont compris que ce qui fait la différence entre les entreprises c’est la qualité 

de leur investissement humain et l’engagement du top management en matière de 

f o r m a t i o n  d e s  h o m m e s  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c o m p é t e n c e s  

 

 :اخلةنص المد
Introduction:  
La présente communication a pour objet l’étude d’un sujet 

d’intérêtstratégique et de préoccupation majeure dans la dynamique de 
fonctionnement des organisations modernes. Elle traite des formes 
immatérielles et intangibles du management et de la conduite des hommes au 
sein de l’organisation. Dans ce sens, elle porte sur les aspects liés à la culture, 
au système de valeurs et à la production identitaire issue du mode de 
management mis en œuvre. 

Plus précisément, elle s’efforcera de mettre en relief le lien entre la formation des 
hommes et la production de l’identité au sein de l’organisation 

Pour cela, il apparaît d’ors et déjà important de sortir du paradigme de la formation 
traditionnelle de caractère opérationnelet qui se réduit à des opérations de 
perfectionnement, de recyclage visant uniquement à réparer  le comportement au 
travail en y ajoutant plus d’habileté humaine. Il s’agit pour le manager de prendre 
conscience de la place stratégique qu’occupe la formation aujourd’hui en tant que 
vecteur reconnu d’adaptation au changement et d’accélérationde la dynamique 
organisationnelle en vue de stimuler la performance. 

En effet, la formation a connudurant ces dernières décennies une véritable 
métamorphose, pour atteindre de nos jours une dimension stratégique parce que les 
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managers ont compris que ce qui fait la différence entre les entreprises c’est la qualité 
de leur investissement humain et l’engagement du top management en matière de 
formation des hommes et de développement des compétences  

Ainsi, dans le cadre de la présente réflexion, il s’agit d’analyser le rapport entre la 
réalité observée au sein des entreprises algériennes en matière d’accomplissement de 
programmes de formation formels répétitifs et  le sens profond que revêt le 
management de la formation reconnu aujourd’hui en tant que vecteur de conduite du 
changement, de production de valeurs et d’identité au sein de l’entreprise moderne. 

Comment faire face à la déchirure identitaire vécue par le facteur humain et  
provoquée par  l’écart grandissant qui se creuse entre, une gestion artisanale 
traditionnelle répétitive et d’une part, et la nécessité pour le manager moderne 
d’intégrer et d’appliquer la philosophie et les principes du management moderne? 

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines en particulier, il est à noter 
la persistance d’une vision technique et conjoncturelle de la fonction formation et 
responsable en grande partie du mal être ressenti par les employés d’un grand 
nombre d’entreprises en Algérie,,publiques et privées, avec  pour conséquences la 
faiblesse chronique des résultats économiques atteints. 

Le choix de notre thématique est motivé par des préoccupations scientifiques 
académiques et pratiques, A cet effet, la présente réflexion s’inscrit dans le cadre des 
efforts d’investigation et d’observation menés par nos soins au sein du laboratoire de 
recherche en management de l’école des hautes études commerciales, d’une part, de 
même qu’elle s’appuie sur les résultats des activités d’encadrement de stages et de 
travaux de recherche post gradués en entreprise.  

Par ailleurs, la recherche universitaire a le privilège de pouvoir sortir des sentiers 
battus imposés par les pratiques sociales  en cours au sein des organisations,et qui 
relèvent plus du maintien des automatismes et de la routine que de la recherche de 
l’amélioration continue. Dans ce sens, la formation constitue encore dans nos 
entreprises un acte de gestion isolé et matérialisé par un cout traduit dans des 
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écritures comptables,elles même régies par des règles et procédures déconnectées du 
projet de l’entreprise.  

1/ L’organisation, espace de production de valeurs:  

 Pour O.Vassel« Au niveau collectif, les valeurs sont censésremplir une fonction 
identitaire, constituer un facteur d’intégration, et contribuer à la socialisation des 
individus. Au niveau individuel, elles permettent un investissement symbolique voire 
affectif sans lequel aucun groupe social ne parvient à se constituer et perdurer. Elles 
sont censées créer « du lien »entre les individus et constituer un facteur de motivation 
supplémentaire ; Elles justifient les modèles d’action, elles leur donnent un sens. »211 

L’organisation classique s’est longtemps focalisé uniquement sur les aspects 
techniques et matériels de ses activités ou même le facteur humain a été chosifié et 
perçu comme un accessoire du système technique. En effet, La gestion de 
l’organisation a longtemps nié la spécificité de l’être humain et la nécessitéde le 
comprendre pour mieux l’intégrer et le faire adhérer aux objectifs de l’entreprise. 

H.Migeon a souligné a cet effet « la mentalité du technicien va de plus en plus dans 
le sens de la chosification, ce qui tend en quelque sorte à faire disparaitre la notion de 
valeur »212. 

Au cœur des changements accélérés d’un environnement mondialisé, de plus en 
plus complexe et incertain, la recherche et la mise en œuvre de l’identité individuelle 
et collective devient une des finalités stratégiques du management de l’entreprise. 
Dans ce cadre, à côté des dimensions traditionnelles techniques et comptables qui 
régissent le fonctionnement de l’entreprise, le rôle des sciences humaines et sociales 
devient incontournable afin de pouvoir expliquer, analyser, interpréter  les phénomènes 
humains et socioculturels apparents et cachés, pour nous permettre de mieux 
comprendre et mobiliser les ressources humaines. 
                                                           

211O.Vassel: crise du sens, ed village mondial,  p51)  
212H.Migeon: le monde après 150 ans de technique, ed d’organisation, Pairs, 1958, p39. cité par: Marcel Laflamme, Le 

Management: approche systémique, théories et cas, éd Morin, sd.  
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La crise multidimensionnelle qui affecte l’organisation économique et sociale de 
notre époque, ne peut être traitée qu’en se focalisant sur les causes profondes des 
phénomènes dont les aspects psychosociaux et culturels en forment l’élément le plus 
pertinent. Parce que l’entreprise est avant tout, un espace complexe d’interactions 
sociales et de production de valeurs et de rapports humains informels. 

« Pourquoi recentrer l’entreprise sur le collectif et non uniquement sur 
l’individuel ? » s’interroge J.F.Claude (le management par les valeurs) et 
ajoute : « pour l’entreprise du troisième millénaire, faire travailler ensemble des 
collaborateurs autonomes, et les meilleurs, devient un enjeu majeur et un défi. Défi, 
car la valeur ajoutée des hommes, en situation de travail, n’est plus seulement dans 
leur rapport individuel à la machine ou à l’outil mais elle repose aussi sur la relation 
qu’ils nouent entre eux, autour de la production »213 

Il souligne, par ailleurs, que manager par les valeurs permet la réalisation d’une 
synergie permanente issue de la dynamique collective créée au sein de  
l’organisation : « Expliciter et faire vivre les valeurs, c’est dégager tout un champ de 
préférences, de volontarismes, d’idéaux qui constitue des références communes pour 
les collaborateurs. Peut-on coopérer sans préalablement trouver ce qui « fait vivre 
ensemble », c’est à dire un accord sur certaines valeurs, des normes et des règles ? 
Cette toile de fond de points de repère communs, une fois constituée, n’est-elle pas 
en mesure de renforce l’envie de travailler ensemble ? Ne va-t-elle pas favoriser une 
action de chacun orientée vers l’intérêt supérieur de l’entreprise ? 

De son coté, R .Reitter explique : « ce que l’on veut être dépend de ce que l’on 
est …ce que l’on est dépend également du contexte quotidien de l’action… , 
l’entreprise est productrice de symboles : ses rites, ses mythes ou ses histoires, ses 
tabous, ses valeurs, ses normes sociales, ses modèles et ses héros, ses codes 
vestimentaires, de langage, d’aménagement ou d’utilisation de l’espace. De plus, 
aucune entreprise n’est indépendante de sa culture nationale d’origine ni de la langue 

                                                           
213J.F.Claude: le management par les valeurs,  
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qu’elle utilise. Toutes ces marques de l’identité collective forment un système qui a sa 
propre logique »214. 

La production de valeurs est également un processus évolutif, mais il porte en lui-
même des forces d’inertie puissantes réfractaires au changement et préférant le 
confort de l’habitude, et  selon ce même auteur « L’entreprise comme l’individu et la 
nation, a une spécificité et une continuité. Elle est un système humain capable de 
s’engager dans des cercles vertueux ou des cercles vicieux la rendant inadaptée à 
ses marchés. Mais, s’il lui faut changer, il lui manque cette conscience d’elle-même. 
Elle ne peut changer que par l’action des hommes, et les hommes, s’ils restent dans 
l’entreprise, ont souvent de bonnes raisons de ne pas risquer l’aventure consistant à 
reposer les questions fondamentales : qu’est-ce que nous sommes ? Qu’est-ce que 
nous sommes ensemble ? Qu’est-ce que nous voulons être ? 

Comme tout projet qui concerne la construction d’une grande œuvre, la production 
de l’identité organisationnelle émane des interactions avec le milieu ambiant et de 
l’interdépendance des acteurs en interne, c’est la résultante de ces deux facteurs qui 
lui donnent un sens et qui constitue la boussole des différents intervenants. 

Le même auteur conclue ainsi son article : « Vivre c’est changer. Ce n’est pas le 
changement qui est inacceptable, c’est le changement qui ne serait que programmé et 
non porteur de sens »215. 

2/ La formation en tant que vecteur d’anticipation et de conduite du 
changement 

L’observation des pratiques managériales a porté sur le projet formation initié par 
plusieurs entreprises algériennes, nos investigations se sont focalisés sur l’analyse du 
lien entre l’acte de former et sa relation avec les orientations globales du top 
management considérées comme la formulation du système de valeurs inscrit dans le 
projet de l’entreprise. 
                                                           

214R .Reitter: (l’identité au cœur du changement), in revue expansion revue management 03/98, p108,109.   
215

 Ibid., p. 109 
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Notre expérience sur le terrain ainsi que la lecture de travaux et rapport se 
rapportant à cette question nous ont permis de relever un certain nombre de 
dysfonctionnements et d’inadaptations du système de formation aux réalités du terrain 
des entreprises. 

L’ensemble des contenus des programmes de formation, des cahiers des charges 
et des plans de formations restent dominés par des préoccupations techniques 
notamment les programmes de formation en management et  gestion des ressources 
humaines, etc. Les aspects liés aux dimensions socioculturelles et identitaires ne 
trouvent pas de place dans les projets de formation, de même que les méthodes 
pédagogiques restent marquées par un enseignement descriptif basé plus sur la 
définition des concepts universels sans des efforts d’adaptation et sans référence à 
des études de cas se rapportant à la réalité de l’entreprise algérienne. 

Cette inadéquation a pour principale conséquence de ne pas permettre aux 
apprenants la capitalisation des savoirs et connaissances transmises, ce qui empêche 
les apprenants de développer leur savoir-faire dans les différents secteurs d’activité 
observés. Par ailleurs, malgré les efforts faits en matière de formation en entreprise, 
en particulier dans les domaines liés aux comportements humains (communication, 
relations humaines, gestion des conflits, etc.), les retombées en termes de savoir être 
sont très minimes avec la persistance de comportements négatifs ancrés dans la 
culture de l’entreprise, et qui se manifestent par un climat ou règnent en permanence 
les conflits et les luttes intestines. 

La formation, en tant que moyen de réponse et de production du changement n’a 
pas eu l’effet escompté. Les raisons cachées demeurent la méconnaissance de 
l’humain et l’absence de politique de motivation, d’adhésion et de mobilisation des 
hommes , cela se traduit par une tendance à la généralisation des comportements 
contreproductifs : préjugés, projection, transferts, déplacement, résignation,etc. 
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Toutes ces déviations et incohérences sont, à notre sens dues à la persistance 
d’une logique administrative voire bureaucratique du projet de formation et les raisons 
principales de l’échec de ce projet sont : 

-Absence de philosophie orientée projet de formation 

-Déficit de l’engagement des acteurs concernés par la formation 

-Absence d’une réelle définition des besoins de formation et leur traduction en 
objectifs pédagogiques. 

-Inexistence de passeport de formation 

-Déficit d’implication des formés faute de culture de participation, de partage et de 
responsabilisation. 

D’un autre point de vue, nous avons retenu lors de nos travaux de recherche sur le 
terrain l'absence d'une vraie responsabilité dédiée à l’activité de formation et de 
développement des compétences. Les entreprises observées par nos soins sont 
dotées de responsables ne disposant ni de compétences managériales, ni de 
pouvoirs, ni d'approche globale et transversales. 

Nous avons rencontrés sur le terrain d’investigation des gestionnaires qui gèrent 
des dossiers plus dans le sens d’administrer que dans celui de manager et de le 
changement. 

En fait, de nos jours le responsable de la formation devient un acteur important et 
parmi les rôles qui lui sont assignés, celui de développer « le marketing interne des 
ressources humaines » dans le sens de la « promotion des métiers», de la « 
recherche et renouvellement des compétences», de partager avec les autres 
managers, il s'agiten un mot, d'un homme d'écoute et d’observation de tous les 
signaux émis au sein de l'entreprise. 
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Comme nous l'avons montré, la formation  n'est pas lié uniquement au service ou 
au département de formation, il s'agit d'une activité basée surtout sur le partage, voir 
la participation de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. 

Dans ce sens Philippe Bernier, dans son ouvrage intitulé « Responsable formation 
et compétences»216, estime que la construction du métier de responsable formation 
passe par une nécessaire complexité des composantes de sa fonction, et que 
l'important consiste fondamentalement à pouvoir donner du sens à ses actes de telle 
sorte que la formation prendra toute sa place au cœur de la réalité de l'entreprise. Il 
ajoute que la multiplicité des acteurs est la nécessaire individualisation des rapports 
que le responsable formation développera avec eux le renvoient à cette contrainte de 
construire avec chaque personne pour un intérêt collectif, le collectif ne constituant 
alors qu'une composante homogène. 

La formation tout au long de la vie interpelle bien plus encore l'entreprise au travers 
de chacun de ses collaborateurs et renvoie les uns et les autres face à leur propre 
responsabilité: celle de se construire personnellement au regard d'un ensemble, car 
l'entreprise constitue plus encore que jamais le lieu de socialisation par excellence: 
égalité, intégration des demandeurs d'emploi, etc.    

 

A titre d’exemple illustratif de la recherche de l’implication des ressources 
humaines, l’entreprise Toyota est considérée comme une école en matière  de 
formation qui est perçue non pas comme une activité linéaire et technique mais une 
activité essentiellement sociale et comportementale et qui a pour objectif la 
construction et la valorisation de l’homme au travail ainsi que le renforcement de son 
identité individuelle et sociale liée au projet de l’entreprise. 

J Liker et D Meier affirment : « nous ne fabriquons pas seulement des voitures, 
nous fabriquons aussi des hommes »217, est une phrase que l’on entend souvent chez 
                                                           

216
 Bernier P, Responsable Formation et Compétences, édition Dunod, Paris, 2011, p. 335. 

217J Liker et D Meier affirment : « Talent Toyota » ,éd Pearson village mondial  p3. 
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Toyota. Chaque programme de développement d’un nouveau produit, chaque 
prototype, chaque défaut de qualité dans l’usine et chaque activité Kaisenest 
l’occasion de faire progresser les employés. 

3/ Pour l’émergence du management de la formation centré sur le 
renouvellement du projet de formation intégré à la culture de l’entreprise et à la 
conduite du changement. 

Pour redonner du sens au projet de formation dans l’entreprise, nous pensons qu’il 
est indispensable de repenser l’investissement formation en y intégrant l’ensemble 
des aspects liés à la production de valeurs, des normes de conduite sociale et 
professionnelle, signes d’appartenance et de recherche d’identité. 

Cette plateforme philosophique doit être omniprésente tout le long du processus du 
management des ressources humaines et ce, depuis la sélection des hommes et leur 
intégration à l’entreprise à travers la diffusion large d’un code d’éthique et de partage 
de valeurs. L’organisation de séminaires, de journées d’études, de focus groupes, etc, 
constitueront les espaces de production de sens, des symboles, de la vision commune 
et de l’engagement des ressources humaines animés par le top management. En 
l’absence de cette dynamique, les espaces de l’entreprise se transformeront en terrain 
d’aggravation des conflits, des luttes de clans, d’autoritarisme, dedomination de 
l’informel, etc, c'est-à-dire autant de signes révélateurs de l’inévitableéchec. 

Conclusion 

Ces éléments d’analyse nous ont permis d’ouvrir le débat sur l’importance cruciale 
des aspects intangibles du fonctionnement de l’organisation comme le système de 
représentation individuelle et collective, le partage de valeurs, la production de 
l’identité en tant que moteur de la dynamique organisationnelle qui a un impact 
pertinent sur le niveau de performance. 

Seulement, ces éléments immatériels ne peuvent pas s’acheter ou se transporter 
comme des inputs d’approvisionnement classique, car il s’agit d’un construit de projet 
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social et culturel rapporté à l’organisation qui doit le forger à travers l’exercice d’un 
management centré davantage sur l’humain et ses dimensions multiples. En fait tout 
changement organisationnel conséquent porte dans ses profondeurs la recherche 
identitaire. Ceci constitue un axe de problématique d’actualité majeur basé sur le 
souci permanant d’écoute   et d’observation de la part du top management qui,à partir 
de la diffusion d’une vision claire, est en quête de synergie par la mise en œuvre de 
pratiques managériales centrées sur la valorisation de l’autre et permettre ainsi de 
montrer la voie aux collaborateurs et de produire du sens et de la cohérence en 
direction de toutes les ressources humaines  de l’entreprise. 

Quels sont les voies et moyens qui permettent d’enclencher et de faire aboutir cette 
démarche identitaire féconde ?  

Comme le souligne à juste titre M. Crozier : « le changement ne se décrète 
pas »218, car le changement n’est pas une opération volontariste ponctuelle, il s’agit 
d’une démarche managériale appliquée au lancement d’un projet déterminé avec pour 
but d’opérer des transformations planifiées. La réussite d’un changement programmé 
est subordonnée à la mise en œuvre d’une démarche méthodique qui se traduit par 
un processus de socialisation, d’éducation et de formation des hommes impliquant la 
préparation, la gestion et le développement des ressources humaines en relation avec 
le projet global de l’entreprise. 

La raison d’être d’un projet de formation est liée à l’animation du projet 
d’entreprise. 

Pour finir, Y. Cagniac219 fournit une batterie de conseils pratiques aux chefs 
d'entreprise en matière de formation et de développement de compétence:  

1) Donnez la volonté d'apprendre. Montrez l'exemple. 

2) Donnez la volonté d'enseigner. Montrez l'exemple. 

                                                           
218

 M. Crozier: Le changement ne ce décrète pas, SE/SP. 
219

 Yves Cagniac, La bataille des compétences, ed d'Organisation, Paris, SD, SP. 
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3) Que les cadres de votre entreprise sachant qu'ils seront jugés sur la 
compétence de leurs collaborateurs.  

4) Que chacun sache que vous attendez de lui d'être un professionnel. 

5) Assurez-vous que, dans votre entreprise, il soit facile et agréable pour 
chacun d'apprendre des choses utiles. 

6) Fixez-vous pour règle que toute prise de fonction ou de responsabilité 
nouvelle s'accompagne d'une formation appropriée.  

7) Préparez les hommes avant d'acheter les machines. Vous économisez de 
l'argent.  

8) Entre deux façons de résoudre un problème, choisissez la plus éducative. 

9) Si vous vous apercevez que l'entreprise forme un collaborateur sans 
motivation ni projet, donnez-lui quelques jours de congé. Cela lui sera plus 
agréable et vous coûtera moins cher. 

10) Si une action de formation se déroule sans que la hiérarchie y soit 
impliquée, supprimez cette action, vous ferez une économie. 

11) Choisissez votre organisme de formation avec autant de soin que votre 
banquier ou votre agent de publicité. 

12) Avant toute action de formation, faites-vous préciser les résultats 
attendus. 

13) Ne fixez pas de budget global de formation à l'avance. Déterminez 
d'abord, une par une, les actions de formation que vous souhaitez engager, avec 
leur coût prévu et leur résultat espéré. 

14) Vérifiez que vos meilleurs professionnels dont de la formation. Sinon, quel 
gâchis. 
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15) Que la négociation avec les syndicats sur la formation soit pour vous 
autant que possible – l'occasion de les associer à la stratégie de l'entreprise. 

16) Et maintenant qui vous trouvez que la compétence est chère, essayez 
donc l'incompétence…  
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 تحوالت منظومة العمل وتشكيل الهوية المهنية بين بواعث االندماج واإلقصاء 
 مقاربة سوسيولوجية لمنظور أزمة الهوية المهنية لكلود دوبار 

 
                                                             جامعة االغواط                                            / العربي حران . د                                                                           

    الجلفةجامعة / طارق تواتي . أ                                                                          
 
         ملخصال

 إدماج إستراتيجية من انطالقا الثمانينيات منتصف الجزائري المجتمع شهدها التي االقتصادية لديناميكيةإن ا
 في أساسا المتمثلة العمل سوق في بنيوية تحوالت من أفرزته وما العالمي، االقتصادي النسق ضمن مؤسساته

 لوقت كانت التي الدائمة العمل بمناصب مقارنة المدة المحدودة بالعقود العمل بصيغة التشغيل نحو التوجه زيادة
 تطرح أصبحت االجتماعيين، واالستقرار للتوازن مهما مصدرا تمثل كونها للعامل ومكسبا القاعدة تعتبر قريب

 أن خاصة االجتماعي، اندماجهم على العمل من الصيغ هذه تأثير ومدى العمال من الفئة هذه استقرار إشكالية
مسالة الهوية  أن كما جهة، من االجتماعيين والتماسك لالندماج محورية آلية يشكل والمستقر الدائم العمل
فالعمال بهذه الصيغة . أخرى جهة من وتوازنه مجتمع أي استقرار لضمان األساسية اآلليات من عتبرت المهنية

ركزية العمل باعتباره آلية أساسية من عقود العمل هم الفئة األكثر عرضة لمعايشة هذا التناقض القائم بين م
شكالية تحقيق اندماجهم واستقرارهم المهني  .لالندماج واالستقرار االجتماعيين وا 

لمعرفة مدى تأثير العمل  الموضوع لهذا من الجانب السوسيولوجي العلمي التناول محاولة إلى دفعنا ما هذا
لهذه الفئة من العمال، انطالقا من محاولة الكشف عن طبيعة  تشكيل الهوية المهنيةبالعقود المحدودة المدة على 

العالقة التي تربط المتعاقدين بمختلف األنساق االجتماعية التي ينتمون إليها وفهم سلوكياتهم ومواقفهم اتجاهها 
هة من جهة، والتعرف على األسلوب الذي تنتهجه المؤسسات في تسييرها لمواردها البشرية من المتعاقدين من ج

 .أخرى
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Résumé 
 

Le dynamisme économique témoigne la société algérienne au milieu des années quatre-
vingt, 

 partant de stratégies d'intégration de ces institutions dans le modèle économique 
mondialisé, et les transformations  structurels en résultant du marché du travail se composait 

principalement de la tendance croissante des contrats de travail à durée déterminée (CDD) par 
rapport au postes du travail permanents qui fut bientôt considérée comme base et un atout 

pour les travailleurs qu'ils représentent une importante source d'équilibre et de stabilité 
sociale, pose la problématique de stabilité de cette catégorie de travailleurs et l'impact de ces 

formes des contrats de travail sur leur intégration sociale, D'autant plus que le travail 
permanent et stable constitue un mécanisme essentiel pour l'intégration et la cohésion sociale 

d'une part, et l'intégration sociale est l'un des mécanismes fondamentaux pour assurer la 
stabilité et l'équilibre des sociétés de l'autre. Les travailleurs de ce forme des contrats de travail 

sont le groupe le plus vulnérable à l'expérience de cette contradiction fondamentale entre le 
travail comme un mécanisme clé pour l'intégration et la stabilité sociale et la problématique 

de réalisation de leur intégration et de leur stabilité professionnelle. 
C'est ce qui nous a poussé à essayer la manipulation scientifique de ce sujet pour 

déterminer l'impact de contrats de travail à durée déterminée (CDD) sur l'intégration sociale 
de cette catégorie des travailleurs, tenter de détecter la nature de relation entre les 

contractuels et divers groupes sociaux laquelle ils appartiennent et la compréhension de leurs 
comportements et leur leurs attitudes d'une part, et d'identifier la méthode appliqués par les 

institutions dans la gestion de leur ressources humaines des les contractuels d'autre part. 
Donc, de ce point de vue, nous aborderons le sujet de cette étude, qui nous avons décidé 

la divisé en une partie théorique et une autre pratique. 
Pour l'aspect théorique sera composée de quatre chapitres, nous avons consacré le 

premier chapitre afin de déterminer le cadre méthodologique de cette étude. Le deuxième 
chapitre est intitulée «travail et précarité de l'emploi», comme nous l'avons consacré le 

troisième chapitre à « l’emploi et leur politique en Algérie», tandis que le quatrième chapitre 
était intitulé «travail contractuel entre l'intégration et l'exclusion sociale». 

Et en ce qui concerne la partie pratique à son tour comprendra trois chapitres, où nous 
avons consacré chaque chapitre pour visualiser et analyser les données de chaque hypothèse et 

l'interprétées, puis visualiser les résultats obtenus par cette analyse dans une conclusion pour 
chaque hypothèse. 
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Les résultats de cette étude sont ensuite affichés dans une conclusion générale, puis suivie 
d’une Conclusion, la liste des documents références pris en compte pour cette étude, et enfin 

les suppléments. 
 
:نص المداخلة  
:مقدمة   

حيزا هاما من اهتمام الباحثين في علم االجتماع، بداية من الهوية المهنية شغلت العالقة بين العمل و  
عن طريق العمل يعد أكثر من كونه مجرد موضوع مكرر  فالهوية المهنيةأعمال إميل دوركايم إلى غاية اآلن، 

في المجال السوسيولوجي، خاصة في العقود األخيرة المتميزة بعدم استقرار ظروف العمل المأجور وبالتحوالت 
العالقة بين العمل )العميقة التي مست منظومة العمل، حيث أعيد طرح هذه المسألة االجتماعية من جديد 

فمسألة دور العمل في تحقيق اندماج األفراد اجتماعيا لم تعد مطروحة بنفس األسلوب (. اعيواالندماج االجتم
. الذي طرحت به سابقا بعد التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها المجتمعات الحديثة في العقود األخيرة

هو االنتشار الواسع لالأمن الوظيفي " ةالمسألة االجتماعية الجديد"وبعبارة أخرى، فإن الدافع الرئيسي لظهور هذه 
والصيغ الجديدة لمناصب العمل غير الدائمة، التي أدت إلى زعزعة دورة الحياة المتسلسلة بالنسبة للعمال 

بعد أن أصبحت فئة واسعة من العمال في المجتمعات الحديثة تواجه ( تكوين، نشاط مهني، تقاعد)األجراء 
 .هنية غير المستقرةبشكل أو بآخر هذه الوضعية الم

 : وعلى أساس ذلك نطرح التساؤالت التالية
  تشكيل الهوية المهنية وهل للرمزية االجتماعية للعمل بصيغة العقود المحدودة المدة دور في تحديد مستوى

 بهذه الصيغة من عقود العمل؟ للعمال
 :الهوية المهنية ومنظور النظرية السوسيولوجية الحديثة للمؤسسة:اوال 
 culture"   المؤسسة بمشروع يعرف ما بظهور الثمانينات سنوات بعد المفهوم هذا تطور ظهور بدايات كانت 

d’entreprise et projet  d’entreprise "الهدف التنظيم، مستوى على عام تصور عن المفهوم هذا ،ويعبر 
 االستجابة يحقق المؤسسة مشروع إن .الجميع طرف من ومقبول معروف توجه في البشرية الموارد تعبئة هو منه
 بعين أخذ هناك أن يعني المؤسسة، ثقافة إلى والرجوع .التنظيم داخل المصالح أو األقسام بعض متطلبات إلى

 أكبر فرصة إعطاء وبالتالي المؤسسة، هذه عليها تتوفر التي البشرية الموارد وقيم مطالب، إلدراكات، االعتبار
 . لها بانتمائهم لإلحساس لهؤالء
من منطق النظرية السوسيولوجية والتي ترى أن التنشئة االجتماعية هي عملية إرساء قيم وتقاليد وعادات      

سوسيولوجية "المجتمع من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة مثل األسرة والمساجد وغيرها فان نظرية 
أنها مكان ثان للتنشئة االجتماعية فبعدما يتلقى الفرد القيم لها نفس الموفق اتجاه المؤسسة والتي ترى ب" المؤسسة 

االجتماعية من خالل مؤسسات التنشئة األولى،فان المؤسسة تصبح مكان لبعث قيم العمل الجاد وتعزيز قيم 
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 كما بالمؤسسة وخاصة نوعية لثقافة منتج ومكان الهوية إلعطاء مصدرا المؤسسة فتصبح" االجتماعية التي تلقاها،
R.SAINSAULIEU سوليو سان من كل رىي D.SERGRESTIN سغريستان دونيس و   تصبح بحيث..... 

.220"  معينة مجموعة إلى االنتماء روح فيه تنمي أن يمكن للعامل ومعايير قيم لغرس مكان  
 ثقافة لها تكون التي المؤسسة بثقافة مرتبط االتجاه هذا حسب التنظيمية الفعالية تحقيق أن يتضح ذلك خالل ومن
 األفراد لدى الوالء قيم وتعزيز األفراد لدى العمالي االنتماء تقوية على وتعمل ، العاملين األفراد لدى العمل قيم تعزز
 يرى حيث والمهنية االجتماعية الهويات وبناء االجتماعية التنشئة كتابه فيC.DUBAR دوبار كلود" أكده ما وهذا

 اآلخرين مع عالقة وبناء االنتماء روح تنمية تعني التي معينة لهوية وبناء تشريب عملية هي االجتماعية التنشئة أن"
 المنظمة في الهوية وتشكيل بناء آليات على األخر هو PH.BERNOUX برونو فيليب أكد كما.. العمل في

 : التالية النقاط في والمتمثلة
 نجاحه بان راسخة قناعة العامل إعطاء بهدف المؤسسة طرف من جيدا مضمونه إعداد تم إذا: التكوين 

 عوامل من عامل التكوين يصبح وبالتالي بتطورها مرتبط تطوره وان فيها يعمل التي المؤسسة بنجاح مرتبط
 المديرة الهيئة وقناعات قيم فقط يجسد التكوين مضمون بان يعني ال هذا للعمال، المهنية المسارات بناء
 حقيقية ترجمة ذلك يكون ان البد ولكن ذاته العامل طرف من اقتراح مضمونه كون قدي بل المؤسسة في

 .فيها يعمل التي للمؤسسة االنتماء روح عن وتعبير
 سان فرونو المؤسسة في المهنية حياته خالل من لعامل وتشريبها تشكيلها يمكن الهوية:  المهنية الخبرة 

 العمل في وثقافته العامل سلوك على تأثير والقيادة السلطة لعالقات بان العمل في الهوية كتابه في سوليو
 معينة تقنية في التحكم أو معينة مهنة ممارسة أن بين قد ذلك من أكثر بل.. والمهنية التنظيمية والوضعية

 بدرجة مرتبط عمله انجاز في العامل كفاءة أن أي  اآلخرين مع تحكمه التي العالقة بمعايير مرتبط
 كيف بين حيث  الشيخ بن توهامي دراسة بينته ما هذا... باآلخرين تربطه التي االجتماعية العالقة وطبيعة

 العمل تقسيم على وليس االجتماعي الرابط على مبنية تكون عندما المهنية والعالقات العمل عالقات أن
 .  مبدع علمي مجتمع بناء في حاسما دورا تلعب التايلوري بالمنظور

 الهوية وتشكل باالنتماء االعتراف بين وطيدة عالقة هناك أن بينوا الباحثين من الكثير: باالنتماء االعتراف 
 بانتماء المجموعة هذه تتقبل أو نعترف أن دون معينة لمجموعة االنتماء هوية تتشكل أن يمكن ال بحيث

 لها اآلخرين باعتراف الحصول على دائما تبحث والمجموعات األفراد إن سوليو سان  ،حسب لها الشخص
 اعتراف اجل من اآلخرين مع صراع في يدخل أن يمكن شخص فأي وجود قضية هي القضية الن

 بناء أسس من أساس هو االنتماء مجموعة وتشكيل الهوية إعطاء كان فان ، وجوده واثبات به المجموعة
 المنتج التنظيمي المجال هذا تشكل أصبحت المؤسسة أن وبينا تنظيمي، مجال أي في االجتماعية الروابط
 .  221"الثقافة هي الزمن عبر ومستمرة قائمة الروابط هاته يجعل الذي الشيء..االجتماعية للروابط

                                                           
220 .231 ص،املؤسسة سوسيولوجية إىل العمل ةسوسيولوجي من: التنظيم االجتماع علم ، عيسى بن مهدي   

221
.231/242 ص ص،المرجع نفس   
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 الثمانيات فترات في تطور ،الذي المؤسسة االجتماع علم في والمتمثل السوسيولوجي االتجاه هذا فان ومنه       
 الصناعة ازدهار صاحبت والتي التنظيمات االجتماع علم تحليلها عن عجز التي المشاكل بعض حل حاول والذي
 في كوبار كلود إليها أشار كما العمال هويات أزمة مشاكل و العمال اغتراب مشاكل وظهور للمصانع اآللة وغزو
حيث قام بتحليل " George Friedman"فريدمان جورج قدمها التي التحليالت خالل ،ومن"  الهويات أزمة" كتابه

 وكذا السلبية التي تنتج عن االغتراب وهي أول دراسة نقدية لعلم االجتماع التي بينت آليات االغتراب ،اآلثار 
 دفع مما ، المؤسسة داخل تحدث التي النزاعات بتحليل فيها قام التي"  Alain Tourain"  توران أالن إسهامات

R.SAINSAULIEU  المؤسسة االجتماع علم يسمى نظري طرح تقديم إلى" sociologie de l'entreprise" 
 على للمنظمة نظرته التصور هذا عمت فقد" ، األميركية المتحدة بالواليات األولى بداياته كانت بعدما بفرنسا وذلك
  إن كذلك واعتبرت اجتماعية روابط تحكمها اجتماعية لكيانات منتجة اقتصادية تكون أن قبل اجتماعية مؤسسة أنها

 تحقيق و انجاز اجل من الجماعي والعمل الفعل على قدرته عن تعبر التي للثقافة منتج للمؤسسة المشكل الكيان
يجاد  تواجههم التي اليومية اإلشكاالت على بالتغلب المشترك الهدف  .222"لها المناسبة الحلول وا 
 :االجتماعي االندماج مفهوم:ثانيا 

 وهذا الكل، في جزء إدخال فعل"  يعني االجتماعي االندماج مفهوم فإن  M.Grawitzغراويتز مادلين حسب
 223".المجاالت حسب مختلفة وبطرق متفاوتة درجات حسب يتم ما

 النظام وظائف من واحدا يشكل االجتماعي االندماج" أن فيرى  T.Parsonsبارسونز تالكوت أما
 224".للكل الجيد العمل لتأمين النظام، أجزاء مختلف بين الترابط تأمين على يعمل حيث االجتماعي،
 المحددة الغاية ألن الصراع، أو الضغوط بغياب يتميز الذي هو الواقع في المندمج المجتمع لبارسونز بالنسبة

 من الواضح اآلخر المعنى إن. النظام تشكل التي المختلفة األنساق لمجموع الجيد السير هي االجتماعي لالندماج
 .االجتماعي النظام عناصر مختلف بين متبادل تفاعل وجود ضرورة في يتمثل بارسونز تعريف

 حيزا احتلت التي االجتماعي االندماج إشكالية  E.Durkhiemدوركايم إميل تناول نفسه، السياق وضمن
 :أعضاؤها كان كلما مندمجة اجتماعية جماعة تكون"  له وبالنسبة السوسيولوجية، تحليالته ضمن هاما

 .والسلوكات المعتقدات نفس ويتقاسمون مشتركا، وعيا يمتلكون .1
 .البعض بعضهم مع تفاعل في .2

 225".مشتركة أهداف لتحقيق أنفسهم لتكريس االستعداد لديهم .3

 السائدة االجتماعية والمعايير القيم استبطان على يقوم لدوركايم بالنسبة االجتماعي االندماج ان القول ويمكن
 فإن كلي، كنسق المجتمع اعتبرنا إذا الدوركايمي، التصور وحسب. للجماعة باالنتماء والشعور وتبنيها، المجتمع في

                                                           
222

.445ص.المرجع نفس   
223 Madeleine Grawitz, lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1999, p.234 
224 Ibid., p.234 

225 Raymond Boudon et alii, Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 1997, p.124 
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 مما للعمل العضوي االجتماعي التقسيم يؤمنه ما وهذا الكلي، النسق في األجزاء اندماج آليات إلى سيعيدنا ذلك
 . للمجتمع المنسجم السير في المساهمة المختلفة للعناصر يسمح

 المعياري، المستوى: االجتماعي لإلندماج مستويات عدة نميز أن يمكننا الذكر السابقة التعريفات فحسب 
 .الفردي االجتماعي الفعل ومستوى البنيوي، المستوى

 المشتركة االجتماعية والقيم المعايير من إطار على يقوم االجتماعي االندماج فإن المعياري المستوى على
 أساس وفق االجتماعية الجماعات أو األفراد اجتماع إذن هي االندماج فعملية. وأفعالهم األفراد سلوكات توجه التي

 وحدة فهو البنيوي المستوى أما. ومتوازن مستقر مجتمع عنه ينتج ما وهذا الملزمة، والمعايير القيم هذه حول توافقي
 الثالث المستوى أما. التبادلية وعالقاتها النظام هذا في العناصر مختلف وضعية تحديد على قائم اجتماعي نظام
 من إذن تتحدد االجتماعي االندماج فدرجة االجتماعي، النظام بنية في المشاركة جانب على فيه التركيز فيكون
 للفرد اجتماعي كنشاط فالمشاركة. بينها من أهمية األكثر العمل يعتبر التي االجتماعية للمنافع الوصول مدى خالل
 .   االجتماعي االندماج يتحقق ومشاركتهم النظام أعضاء تفاعل خالل فمن االندماج، لعلمية الثالث ىالمستو  تمثل

: حيث أساسيين، مدلولين له االجتماعي االندماج مفهوم فقد أكد على أن D.Schnapper شنابر دومنيك أما
 فهو النسقي، االندماج أو المجتمع اندماج يسمى ما وهذا مجتمع، أو نسق انسجام أو وحدة على يدل أن أن يمكنه"

 أكبر، بنسق فرعية أنساق أو األفراد عالقة على يدل أن المفهوم لهذا يمكن كما. الكلية بصفتها الجماعة يخص إذن
 داخل معينة جماعة أو فرد خاصية إذن فهو المداري، االندماج أو المجتمع في االندماج نسميه ان يمكن ما وهذا

 226".أكبر اجتماعية جماعة
 األفراد اندماج أما. له المكونة األجزاء مختلف بين االجتماعي والتماسك انسجامه يفرض المجتمع اندماج إذن

 ان يمكن الجماعات هذه للمجتمع، بالنسبة أو اكبر اجتماعية جماعة إلى بالنسبة إال فهمه يمكن ال المجتمع في
 .ككل المجتمع من جزءا ذاتها حد في تشكل وسيطة جماعات نعتبرها

 :أبعاد االندماج االجتماعي: لثاثا
إذا أردنا دراسة االندماج االجتماعي أو بمعنى أدق اندماج األفراد في المجتمع، وباألخص إذا أردنا 

 .، فإن ذلك يتطلب التحديد الدقيق ألبعاده"الحصول على موقع في المجتمع"إعطاء مقياس معين لمعنى 
سيرورة من "االجتماعي باعتباره آلية ديناميكية متعددة األبعاد، من حيث أنه فغالبا ما ينظر لالندماج 

المبادالت والمشاركة الفعالة للفرد أو لمجموعة من األفراد في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية من خالل 
 227".األدوار االجتماعية المحددة من طرف المجتمع

                                                           
226 J.Grange, Que veut dire intégration ? Histoire d'une notion, in : Vincent Ferry  et alii, 20 Ans de Discours Sur 

L'intégration, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 42 

227 Christine Jaminon, Processus d’affiliation (Analyse d’une population de personnes sans emploi ayant 

transité par un dispositif d’insertion), Dissertation doctorale en sociologie, Université catholique de Louvain 

(UCL), Belgique, 2002, p. 9 
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ثابتة، بل أنه يتطور ويتغير ويأخذ صيغا مختلفة، لدرجة أنه فهو عبارة عن سيرورة ألنه ال يتعلق بحالة 
وفيما يخص عملية التبادل، . يمكن القول أن كل مرحلة من مراحل نمو الفرد ترتبط بصيغة من صيغ االندماج

فهي تعود لفكرة أن الفرد مرتبط بنظام من التفاعالت واالتصاالت أو بشبكة عالقات اجتماعية تعّزز التبادل 
أما المشاركة، التي نعتبرها بمثابة المحرك لعملية االندماج االجتماعي، فهي تفترض تمتع الفرد . ي والرمزيالماد

ببعض االستعدادات والقدرات الشخصية، ولكن في مقابل ذلك فهي تفترض أيضا اإلمكانيات والفرص المتاحة 
ة واالجتماعية وتطوير قدراته الشخصية من طرف محيطه االجتماعي التي تسمح له بتلبية حاجياته الفيزيولوجي

 228.واستثمارها للمساهمة في تحقيق األهداف االجتماعية
فاالندماج االجتماعي إذن، ال يمكنه أن يتحقق إال من خالل ممارسة الفرد ألدوار اجتماعية، هذه األخيرة 

موحات الفرد وتبعا للقواعد التي تعد بمثابة حلقة وصل بين الفردي واالجتماعي، يتم القيام بها استجابة لط
لذلك يمكننا القول أن االندماج االجتماعي هو عالقة إيجابية بين الفرد . والمعايير المحددة من طرف المجتمع

 .ومختلف األنساق االجتماعية، حيث تكون المسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع
عدين مختلفين ومتكاملين لالندماج وحسب التراث السوسيولوجي المتوفر حول الموضوع يمكن تحديد ب

 :االجتماعي، األول موضوعي والثاني ذاتي
 :البعد الموضوعي/ 1

يرتبط االندماج في بعده الموضوعي باشتراك األفراد في عالقات تبادلية وتفاعلية مع غيرهم أو مع 
 .Aف غيدنز المجتمع بكامله، وهو التصور الموجود غالبا في تعريف االندماج االجتماعي، حيث يعر 

Giddens  تبادل الخبرات والسلوكات بين الفاعلين او الجماعات المرتبطة "االندماج االجتماعي من خالل
المندمجون هم األفراد والجماعات المنتسبين "أما روبرت كاستل فقد أشار إلى أن  .229"بعالقات استقاللية وتبعية

 230".إلى شبكات منتجة للثروة ولالعتراف االجتماعي
وهذا يعني ". العالقات المحسوسة التي ينشئها األفراد مع بعضهم البعض"ندماج االجتماعي مرتبط بـ فاال

أن فهم مسألة االندماج يمر إذن عبر تسليط الضوء على شبكات العالقات االجتماعية التي ينتسب إليها األفراد 
 231.وعلى صيغ مشاركتهم في هذه الشبكات
جتماعي في بعده الموضوعي يمكنه أن يتحقق في بعض الحاالت تجدر اإلشارة إلى االندماج اال

االستثنائية دون المشاركة في عالقات تفاعلية او شبكة عالقات اجتماعية، وذلك نتيجة الحتالل موقع أو مركز 
إذ أن بعض الوضعيات االجتماعية تعتبر في حد ذاتها جالبة لالعتراف . اجتماعي ذو قيمة بالنسبة للمجتمع

                                                           
228

 Ibid., p.9 
229

 Christine Jaminon, op.cit., p.19 
230

 R.Castel, op.cit., p.  
231

 Christine Jaminon, op.cit., p.20 
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ماعي وبالتالي لالندماج االجتماعي، حتى ولو كانت المشاركة الفعلية لهؤالء األفراد في شبكة العالقات االجت
 232.االجتماعية محدودة

فالوضعية االجتماعية لألفراد إذن أو مكاناتهم االجتماعية ضمن الجماعات االجتماعية التي ينتمون قد 
ما تشكله التفاعالت االجتماعية والروابط االجتماعية تشكل أيضا صيغة لالندماج في بعده الموضوعي بقدر 

 .القوية
 :البعد الـــــذاتي/ 2

حيث يمكننا دراسة االندماج االجتماعي وقياسه انطالقا من وجهة نظر الفرد حول مشاركته في 
األفراد لطبيعة فهذا البعد مرتبط بمستوى إدراك  .الجماعات االجتماعية المختلفة وحول مدى شعوره بانتمائه لها

فأن يكون الفرد  .العالقات التي يقيمونها مع غيرهم ولمدى تماهيهم في الجماعات االجتماعية التي ينتمون إليها
 233.، يعني أن يعرف نفسه من خالل انتمائه لجماعة ما"نحن"مندمجا يعني أن يكون قادرا على قول 

ن مجموعة من العالقات او الروابط االجتماعية يمكننا القول أن االندماج االجتماعي في بعديه يتكون م
عالقات : التي تربط الفرد بأعضاء آخرين من نفس الجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها وبالجماعة بكاملها

فأن يكون الفرد مندمجا في جماعة اجتماعية يعني أن يكون . تبادلية وتفاعلية، عالقات رمزية، عالقات عاطفية
هذه العالقات نسبية من حيث كثافتها . ماعة عن طريق عالقات تفاعلية مادية ورمزية وعاطفيةمرتبطا بهذه الج

 . ومن حيث قوتها، كما أنها تربط الفرد بجماعات اجتماعية مختلفة
 :مستويات االندماج االجتماعي وصيغه: رابعا

 :أوساط االندماج االجتماعي والدوائر االجتماعية/ 1
أن كل مجتمع يتميز بتعدد مستويات االندماج االجتماعي ضمنه، كما   N.Eliasأكد نوربرت إلياس

هذا ما يجعل . 234"دوائر اجتماعية"أن األفراد يتموقعون ضمن تقاطع عدة  G.Simmelأوضح جورج سيمل 
تناول مسألة االندماج االجتماعي لألفراد يتطلب دراسة وضعياتهم ضمن كل مستوى من هذه المستويات 

 .ة لالندماج االجتماعي مع األخذ في االعتبار عالقة هذه المستويات مع بعضها البعضالمتعدد
( Cercle Social) "الدوائر االجتماعية"أول من استخدم مصطلح  G.Simmelويعتبر جورج سيمل 

الفرد حيث أن . 235"عالم من العالقات البينية والتفاعلية المتميزة بمجموعة من القيم والمعايير الخاصة"لوصف 
فاإلنسان المعاصر ينتمي أوال إلى أسرة "بالنسبة له ينتمي دائما لدوائر اجتماعية متعددة أين يحتل موقعا خاصا، 

والديه، ثم إلى تلك التي أسسها هو في حد ذاته وبالتالي إلى أسرة زوجته، وبعدها إلى مهنته التي بدورها تدمجه 
 236..".اءه لجنسية معينةوهو مدرك انتم)..( ضمن دوائر نفعية متعددة 

                                                           
232 Ibid., p.20 

233
 Christine Jaminon, op.cit., p.22 

234
 M. Grossetti , Les réseaux sociaux ( Alain Degenne et Michel Forsé), In: Flux n°20, Avril-Juin 1995, p. 56 

235
 M. Grossetti, op.cit., p. 58 

236
 Ibid., p. 58 
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هذه الدوائر االجتماعية تتشكل ضمن مستويات خاصة تمثل أوساطا اجتماعية تجري في إطارها 
فاألسرة، القبيلة، الطبقة االجتماعية، الحي، المؤسسة، سوق العمل، الديانة، الدولة . التفاعالت االجتماعية

 .االجتماعي التي يمكن ان تتشكل ضمنها دوائر اجتماعيةكلها تمثل مستويات أو أوساط لالندماج .. الوطنية
فكل فرد ينتمي إلى دوائر اجتماعية متعددة يتموقع في إطار تقاطع هذه الدوائر، حيث أن هذه الدوائر 
االجتماعية ال تساهم في تحديد الوضعية االجتماعية للفرد فحسب، بل تحدد هويته الشخصية واالجتماعية 

 .أيضا
ض مختلف الجماعات أو الوحدات االجتماعية الممكنة التي ينتمي إليها الفرد والتي تشكل بقي أن نستعر 

 (:األسري، المهني، االجتماعي، الوطني)في حدا ذاتها أوساطا لمختلف صيغ االندماج االجتماعي 
إلى أن الفرد ينتمي أوال إلى الدائرة األسرية،  G.Simmelيشير جورج سيمل : الوسط األسري . 1

بمجموع أعضاء العائلة المعّرفين باعتبارهم األقارب الذين يكون الفرد على صلة مادية ورمزية "لمحددة ا
 237".معهم

خصوصية العالقات األسرية تجعلها تتميز عن بقية أنماط العالقات االجتماعية األخرى وذلك من خالل 
 238:والمتمثلة في A. Degenneمجموعة من الخصائص التي ذكرها آالن ديغن 

 .ــ ثبات هذه العالقات مع الوقت واستمراريتها
 .ــ االستثمار العاطفي القوي جدا لهذه العالقات

 .ــ طبيعتها النوعية واتجاهها اإليثاري
فخصوصية العالقات األسرية تكمن في أهميتها بالنسبة لحياة األفراد وفي استقالليتها النسبية مقارنة مع 

 .العالقات االجتماعية األخرى
فاألسرة إذن تحتل مكانة حاسمة بالنسبة لألفراد وتمثل وسطا هاما الندماجهم االجتماعي، من حيث 
تزويدهم بمجموعة من القيم والمعايير االجتماعية خالل تنشئتهم االجتماعية، ودعمهم المعنوي وحمايتهم المادية 

 .ومن حيث تحديد مكانتهم االجتماعية وبناء هوياتهم الشخصية
الوسط الثاني الذي يمكن أن يشكل بالنسبة للفرد دائرة اجتماعية هو الوسط (: اإلقامة)السكني  الوسط. 2

وقد . السكني، أو ما يمكننا تسميته بالحي السكني، فهذا األخير يمثل فضاء لالنتماء ولالندماج االجتماعي
السكني بالنسبة لألفراد الذين يعيشون اهتمت العديد من الدراسات السوسيولوجية بإبراز األهمية التي يمثلها الحي 

وسطا للحياة "يحدد صيغا خاصة لالنتماء والروابط االجتماعية، و" فضاء للقرابة وللجيرة"في إطاره، باعتباره 
مالئم لتطوير التعبئة " إطارا للفعل االجتماعي"ينطوي على تفاعالت اجتماعية خاصة، و" االجتماعية
 239.الجماعية

                                                           
237 Ibid., p. 59 
238

 Ibid., p. 59 
239

 Juliette Grange, op.cit., p. 43 
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يمكنها تأطير " له حدود وضوابط خاصة"تبر الحي السكني وسطا اجتماعيا خاصا في هذا السياق، يع
فاألحياء السكنية تمثل إطارا اجتماعيا لعالقات اجتماعية متعددة وللتفاعل . سلوكات األفراد المنتمين إليه

يغ التي بأن الص C.Bidartوقد أظهر . االجتماعي، حيث يكون األفراد مرتبطين بالحياة االجتماعية فيها
تأخذها العالقات االجتماعية ليست خاضعة لخصائص فردية فحسب، بل أنها خاضعة لألوساط االجتماعية 

 .التي تتشكل ضمنها
يضم كل "يعتبر من أهم مستويات االندماج االجتماعي، فهذا الوسط : (المهني)الوسط االنتاجي . 3

فقد أظهر إميل دوركايم أن تقسيم العمل في . 240"لخدماتاألفراد المشاركين في إنتاج الثروة وفي تبادل السلع وا
المجتمعات الحديثة يخلق عالقات تبادلية وتفاعلية بين أعضاء المجتمع، ويشكل عامال أساسيا لتماسكهم 

آلية محورية لالندماج "فالمكانة األساسية التي يحتلها العمل المنتج في هذه المجتمعات جعلت منه . االجتماعي
، مكان للتنشئة االجتماعية وبناء الهويات، مكان الكتساب القيم (un grand intégrateur)االجتماعي 

 241".وتطوير الذات، وفضاء للتفاعل واأللفة
لذلك، وفي المقابل، يمكن أيضا أن تتولد ضمن هذا الوسط ظواهر مثل اإلقصاء االجتماعي، 

لعديد من الدول في ضمان التشغيل الكامل أنتجت فمن جهة، الصعوبة التي تواجهها ا. والالانتساب، والتهميش
ومن جهة أخرى . حسب الباحث روبرت كاستل" غير النافعين للمجتمع"أو " الزائدين عن العدد المحدد"فئة من 

فإن مشاركة الفرد في اإلنتاج ليست دائما كافية في حد ذاتها لتحقيق اندماجه الكامل، مثلما هو الحال بالنسبة 
 242.لدائمين والعمال بصيغة العقود المحدودة المدةللعمال غير ا

إضافة إلى ذلك، فإن العمل المرتبط باألجر المقبول والحماية االجتماعية الالزمة يمثل شرطا ضروريا 
غير أن الحماية االجتماعية التي يمنحها العمل . لالندماج المهني واالجتماعي خاصة في المناطق الحضرية

دة األوجه، فإلى جانب قطاع عام محدود لكنه أكثر حماية، هناك قطاع خاص يطغى أصبحت غير ثابتة ومتعد
عليه الطابع التجاري غالبا يضمن أجورا متدنية وصيغا مختلفة من الحماية االجتماعية، إضافة إلى بروز قطاع 

تمع الجزائري والمج. والذي يعرف األفراد ضمنه صيغ متعددة من الالأمن والدخل المتدني( غير رسمي)موازي 
 .لم يخرج عن إطار هذه التحوالت" سياسة التشغيل في الجزائر"كما رأينا في الفصل النظري السابق 

من المعروف أن الدول المتقدمة والحديثة تسمح للفرد باالستفادة من صيغ متعددة : الوسط الوطني. 6
ا تتحمل مسؤولية القيام ببعض الوظائف من الحماية االجتماعية خارج إطار المشاركة في سوق العمل، كما أنه

واألدوار التي تعود كالسيكيا إلى األسرة، وهذا ما يساهم في تحقيق االندماج السوسيواقتصادي لكثير من الفئات 
أما دول العالم الثالث فهي لم تشهد تطورا معتبرا في هذا المجال مقارنة بالدول الرأسمالية . 243االجتماعية
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لخدمات االجتماعية في هذه الدول أقل تطورا وفعالية، كما أن آليات الحماية االجتماعية المتقدمة، حيث أن ا
 .غالبا محدودة

ومن ضمنها –هذه الدول التي تأسست في عمومها متأخرة نتيجة كونها في غالبها مستعمرات سابقة 
ا على دورها في توفير تتميز بشكل خاص ببقاء األسرة وعالقات القرابة عموما محافظة إلى حد م -الجزائر

الحماية بالنسبة لكثير من األفراد، إضافة إلى تواجد ثنائية الفئات االجتماعية من حيث مستوى األمن 
االجتماعي، حيث توجد فئة من العمال األجراء المرتبطين بسوق عمل قانوني ومنظم رسميا إلى جانب فئة 

 .أخرى أقل حماية وغير آمنة اجتماعيا
ضافة إلى مساهمتها في تحقيق االندماج السوسيواقتصادي ، فالدولة يمكنها أيضا من جهة أخرى،  وا 

تطوير االندماج السياسي لألفراد من خالل تعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية واالعتراف بها والسماح بخلق "
كانها أيضا فالدولة بإم. 244"عالقات تفاعلية خاصة وتطويرها في مناسبات مشاركتهم القضايا الجماعية

 ".الهوية الوطنية"المساهمة في تنمية ارتباط جماعي بين مواطنيها وهو ما يسمى 
هذه األوساط االجتماعية التي تتشكل ضمنها الدوائر االجتماعية والتي تمثل مستويات لالندماج 

ا بمتغيرات االجتماعي، ليست شاملة، حيث أننا حاولنا االقتصار على األوساط االجتماعية األكثر ارتباط
حيث أن االندماج االجتماعي يتم التعبير عنه من خالل مختلف التفاعالت بين . موضوعنا محل الدراسة

. مختلف عناصر جماعة اجتماعية ما، الشيء الذي يؤدي إلى الشعور بالتماثل مع هذه الجماعة واالنتماء إليها
األسرة باعتبارها وحدة للتنشئة االجتماعية وللدعم : ويرتبط االندماج االجتماعي بوحدات اجتماعية عديدة أهمها

المادي والمعنوي، والعمل كعامل أساسي من عوامل االندماج االجتماعي، والدولة التي تحدد مجموعة من 
 .الحقوق والواجبات التي تربط الفرد باآلخرين وبالمجتمع ككل

المجتمعات الحديثة، فإن العمل  فإذا كان هناك تعدد في صيغ االندماج االجتماعي و مستوياته في
باعتباره آلية أساسية تسمح بخلق روابط اجتماعية وتحقيق الذات وبناء الهوية االجتماعية لألفراد، يجعل 

 .لالندماج المهني تأثيرا هاما على صيغ االندماج األخرى
 :االندماج االجتماعي والحاجات االجتماعية لألفراد/2

فيزيولوجية، األمن، االنتماء، تطوير )حاجات أساسية  5صنفها ماسلو إلى إن الحاجات اإلنسانية كما 
، هي في جزء أكبر منها حاجات ذات طبيعة اجتماعية أكثر من كونها ذات طبيعة (الذات، تقدير الذات

فيزيولوجية، والوصول إلى إشباع هذه الحاجات خاصة االجتماعية منها له ارتباط قوي بمسألة االندماج 
 .اعي لألفراداالجتم

ضمن هذا السياق، وبالموازاة مع متغيرات موضوعنا محل الدراسة، سنستعرض فيما يأتي حاجتين 
 .الحماية االجتماعية واالعتراف االجتماعي: أساسيتين من الحاجات اإلنسانية ذات البعد االجتماعي
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أساسيتان ومتكاملتان  يرى سيرج بوغام أن كل من الحماية واالعتراف االجتماعيين تمثالن وظيفتان
االعتماد على "فليكون الفرد مندمجا في وسط اجتماعي معين هو في حاجة إلى . للعالقات االجتماعية

(compter sur ") ذو اعتبار أو قيمة "أن يكون(compter pour")  بالنسبة ألسرته، جيرانه، أصدقائه، زمالئه
الحماية تعود إلى "للعالقات االجتماعية، حيث أن  كما حدد أيضا وظيفة مادية وأخرى رمزية. 245في العمل

، ....(عائلية، جماعية، مهنية)مجموع مصادر الدعم التي يمكن أن يستعين بها الفرد لمواجهة مخاطر الحياة 
أما االعتراف فيعود إلى التفاعل االجتماعي المحّرض للفرد والذي يمّكنه من إثبات وجوده وقيمته االجتماعية 

 246".رة اآلخرينمن خالل نظ
 :الحاجة للحماية االجتماعية/ أ

عندما تهيمن "قام روبرت كاستل بإعادة وضع الحاجة للحماية االجتماعية في سياقها السوسيوتاريخي 
الروابط األسرية والقرابية، وعندما يعّرف الفرد من خالل الموقع الذي يحتله ضمن نظام هرمي، فإن الحماية 

، 247"قاعدة االنتماء المباشر لجماعة معينة وخاضعة لقوة هذه الروابط الجماعيةمضمونة بشكل أساسي على 
بمجيء الحداثة، تغيرت وضعية األفراد بشكل جذري، حيث أصبح "بينما . وهذا ما يمكن تسميته بالحماية القرابية

الحماية هذا ما جعل مسألة . 248"الفرد ُيعّرف لذاته، بمعزل عن انتمائه أو عضويته في جماعات معينة
االجتماعية تكون أكثر أهمية في المجتمعات الحديثة، خاصة ان وضعيات األفراد في هذه المجتمعات كشفت 

)..( متحررين من كل الضوابط الجماعية "أين يكون األفراد " مجتمع لالأمن الشامل"عن إمكانية ظهور 
 249".على حماية أنفسهم أو حماية غيرهمويعيشون تحت سمة التهديد الدائم ألنهم ال يملكون بأيديهم القدرة 

فحسب كاستل، نتيجة لهذه المخاطر والوضعيات غير اآلمنة في المجتمعات الحديثة، تم تطوير صيغ 
هذه الحماية سواء المادية أو التأمينات والمنح االجتماعية . للحماية االجتماعية المضمونة من طرف الدولة

حيث . فراد بشكل يسمح لهم بتطوير استراتيجاتهم الخاصة وتحقيقهاالممنوحة من طرف الدولة تمثل دعما لأل
لذلك ال يمكن للفرد تحقيق وجوده  .250"للدخول في عالقات وروابط مع اآلخرين"يرى أنها تمثل شرطا أّوليًا 

االجتماعي او الشخصي دون حماية مادية، ودون إمكانية إشباع حاجاته الفيزيولوجية وتجاوز الخوف من 
 .بل وغموضهالمستق

فالحماية االجتماعية ليست مصدرا للصحة الفيزيولوجية الجيدة من خالل تسهيل الوصول للعالج والوقاية 
من األمراض فحسب، بل أنها أيضا تشكل مصدرا للصحة النفسية واالجتماعية من حيث انها تحرر الفرد من 

ه وألفراد أسرته، وبذلك يمكنها أن تشكل شرطا ضغط الحاجات الفيزيولوجية والحاجة لألمن االجتماعي بالنسبة ل
 .أساسيا للسالمة الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية
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 :الحاجة لالعتراف االجتماعي/ ب
ليست ذات طبيعة فردية " الذات"من أوائل الذين حاولوا إثبات أن   G.H.Meadيعتبر جورج هربرت ميد

عي أثناء عملية التنشئة االجتماعية، فحسب هذا الباحث فحسب، بل انها تتشكل من خالل التفاعل االجتما
فالهوية الفردية تتحقق إذن عن طريق . 251"الذات اجتماعية، فهي ذات تتحقق من خالل عالقتها باآلخرين"

التفاعل االجتماعي، واالعتراف االجتماعي يسمح للفرد أن يكون واعيا ومدركا لقيمته االجتماعية الفعلية، وهذا 
 .252"إحترام الذات"مصطلح   G.H.Meadليه ميدما أطلق ع

ضمن هذا السياق، تبدو العالقات االجتماعية ضرورة حتمية للتكامل بين األفراد ولتحقيق الذات، حيث 
ففي محيط اجتماعي . 253"االعتراف ليس نوعا من التهذيب اتجاه األفراد فحسب، بل انه حاجة حيوية"أن 

غموضا وتغيرا والاستقرارا، قد يشكل غياب االعتراف االجتماعي أو افتقاده أصبحت فيه وضعيات األفراد أكثر 
من طرف اآلخرين نوعا من اإلعاقة االجتماعية التي يمكنها ان تحول دون قدرة الفرد على إثبات وجوده 

 .والشعور بقيمته االجتماعية
تنظيمي أو المهني، فإن االعتراف في الواقع، عندما تكون هوية الفرد في المجتمع محددة نسبيا بانتمائه ال

االجتماعي قد يأخذ صيغة تنظيمية بقدر ما كان الموقع الذي يحتله الفرد محددا بأدوار اجتماعية خاصة ذات 
فأن يحصل الفرد على عمل أو ان يكون عضوا في تنظيم معين يمكنه في حد ذاته أن يحدد . قيمة اجتماعية

 .صيغة من االعتراف االجتماعي
  : الهوية المهنيةتحوالت منظومة العمل ومسالة :  رابعا

بعد الثورة الصناعية، شهدت الدول األوروبية نموا اقتصاديا كبيرا زادت حدته بشكل خاص بعد الحرب 
العالمية الثانية، ما استدعى استخدام أعداد هائلة من اليد العاملة ليس فقط على المستوى الداخلي لهذه الدول، 

هذه الوضعية كانت ناتجة في . ستوى الخارجي من خالل استقدام العمالة من دول أخرىبل حتى على الم
، حيث أن ممارسة نشاط مهني "مجتمعات العمل"األصل عن وجه جديد لهذه المجتمعات التي أصبحت تسمى 

تماعي أصبحت المعيار المشترك والمميز في هذه المجتمعات ما جعل العمل يبدو كمحور أساسي لالندماج االج
، فهو الذي يسمح لألفراد باالمتثال واالندماج في مختلف (le grand intégrateur" )أكبر ُمدمىج"باعتباره 

هذا يعني أن من يمارس نشاطا مهنيا يكون أكثر اندماجا ممن ال . 254الجماعات االجتماعية التي ينتمون إليها
سوق العمل يعني زيادة احتماالت تهميشهم أو وضمن هذا السياق، استبعاد األفراد من . يمارسون أي عمل

 .إقصائهم اجتماعيا وبالتالي إضعاف العالقات االجتماعية الناتجة عن االندماج في سوق العمل
ورغم هذه الدور البارز للعمل وأهميته في تحقيق االندماج االجتماعي، إال أن هذه العالقة بينهما لم تدم 

شكلت هذه المرجعية المعيارية لالندماج عن طريق العمل محورا لنقاش "يات طويال، فبداية من سنوات الثمانين
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عادة النظر، بعد أن شهدت منظومة العمل تغييرات كبيرة خلقت محيطا يتميز بالالأمن الوظيفي بالنسبة  عميق وا 
ضمانات فالعمل المأجور بصيغته الدائمة، المصحوب ب. 255"لبعض األفراد وغياب العمل بالنسبة للبعض اآلخر

، حيث أن مختلف التحوالت التي شهدتها منظومة العمل "األزمة"وحماية اجتماعية عرف نوعا من التراجع أو 
( تعدد الصيغ الخاصة بعقود العمل)والتي فتحت المجال واسعا أمام الالأمن الوظيفي والمرونة في التشغيل 

إشكالية االندماج االجتماعي الذي يعتبر العمل تشكل مؤشرا هاما على هذه األزمة، وهذا ما أصبح بدوره يطرح 
 . الدائم واآلمن من أهم العوامل المساهمة في تحقيقه

فعندما نعرف أن العمل يساهم في اندماج األفراد اجتماعيا بفضل المكانة والدخل والحقوق والحماية 
التشغيل يمكن ان يشكال تهديدا  االجتماعية التي يمنحها لهم، سنفهم أن انتشار الالأمن الوظيفي والمرونة في

على قوة االندماج االجتماعي، خاصة أن مكانة العمل كعامل أساسي الندماج األفراد اجتماعيا شهدت الكثير 
 .من التغيرات والهشاشة

إن تطور الالأمن الوظيفي له تأثيره الواضح على العالقات االجتماعية الناتجة عن العمل، فغالبا ما 
اعترافا اجتماعيا أقل بهذه الصيغ الجديدة من العمل، كما أن العمال بصيغة العقود المحدودة يالحظ أن هناك 

المدة وغير المثبتين في القطاع العام والعمال بالدوام الجزئي غالبا ما يعانون من صعوبات في بناء هوياتهم 
من العمل، فالوقت الذي يقضونه  المهنية نتيجة لخضوعهم في الغالب لفترات متعاقبة من البطالة وأخرى قصيرة

في مكان العمل غير كاف لمشاركتهم ودخولهم في عالقات اجتماعية ومطلبية، حيث أن المدة هنا تمثل مؤشرا 
عمال )إضافة إلى أن وجود وضعيات مهنية متنوعة من حيث صيغتها القانونية داخل المؤسسة الواحدة . سلبيا

ال يسهل تشكيل جماعات عمل تسمح باالندماج المهني لألفراد الذين .( ...دائمون، عمال متعاقدون، متربصون،
من جهة أخرى، هذه الصيغ من العمل مرتبطة عموما بمستوى أقل من الحقوق االجتماعية خاصة . يكونونها

 .تلك المتعلقة باالتفاقيات الجماعية
كل لديهم شعور قوي باالنتماء هذه الفئة من العمال غالبا ما يكون اندماجهم المهني محدودا، فال يتش

لجماعة العمل وال بأهميتهم وقيمتهم االجتماعية في مجتمع ال يشغلهم إال عند الحاجة إليهم، وهذا ما يمكنه 
اإلندماج المهني الضعيف يمكنه أن "حيث أن . المساهمة في إضعاف اندماجهم االجتماعي المرتبط بهذا العمل

فكلما كان الفرد مندمجا في الوسط المهني كانت . االجتماعي بأكملهيقود إلى اندماج ضعيف في النظام 
حظوظه أكبر في الحصول على االعتراف واالعتبار االجتماعيين نتيجة لمساهمته في النشاط االنتاجي، وفي 

 فهذه الشروط ضرورية ومالئمة لمشاركته في الفعل الجماعي،. االستفادة من الحماية واألمن بالنسبة للمستقبل
فعندما ال يتمكن الفرد من االستفادة من هذه الشروط . والستقراره األسري ولمشاركته المنتظمة في شؤون المجتمع
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وعندما يواجه الالأمن المهني، يمكنه أن يعاني بالموازاة مع ذلك من صعوبات ومشاكل على مستوى أوساط 
 256".االندماج االجتماعي األخرى

ن االندماج المهني واالندماج االجتماعي، يؤكد بوغام أن النظام االجتماعي وانطالقا من االرتباط القوي بي
في مجمله يمكنه أن يكون في حد ذاته أكثر تماسكا وتضامنا عندما يتمكن من تأمين اندماج مهني مضمون 

 .لعدد أكبر من األفراد وعلى المدى البعيد
سات أدت إذن إلى نوع من اإلقصاء أو فمرونة مناصب العمل التي أملتها العولمة وتنافسية المؤس

التهميش االجتماعي سواء بشكل مؤقت أو نهائي مما أدى إلى إضعاف العالقة بين العمل واالندماج 
 . االجتماعي

وهذا ما توصل إليه مجموعة من الباحثين في مجال علم اجتماع العمل، حيث قاموا بتطوير نماذج نظرية 
ي شهدها تنظيم العمل التي فتحت المجال لظهور صيغ جديدة من العمل الالآمن مفسرة للعالقة بين التحوالت الت

 .والالمستقر، وبين وضعيات مختلفة من التهميش أو االقصاء االجتماعي المترتب عن هذه التحوالت
 :النظريات الحديثة حول اإلقصاء االجتماعي: خامسا

نظرية : االجتماعي في المجتمعات المعاصرةهناك ثالث نظريات أساسية تم تطويرها حول اإلقصاء 
، نظرية التفكك (1991)التي طورها سيرج بوغام ( disqualification sociale)فقدان االعتبار االجتماعي 

 Taboadaوتابوادا  DeGaulejacالتي وضعها كل من دوغولجاك ( désinsertion sociale)االجتماعي 
 .1995) لروبرت كاستل (désaffiliation sociale)، وأخيرا نظرية الالإنتساب االجتماعي (1994)

تشير في مجملها إلى الضعف " اإلقصاء االجتماعي"هذه المفاهيم التي استخدمها الباحثون للداللة على 
جة لوضعياتهم االجتماعية التدريجي لعالقة األفراد مع مختلف الجماعات االجتماعية التي ينتمون إليها، نتي

 .والمهنية غير اآلمنة وغير المستقرة
وسنحاول التطرق بشكل موجز ألهم هذه النظريات ألن كل نظرية تتضمن في جزء منها تفسيرا لوضعية 

 فئة العمال بصيغة العقود المحدودة المدة وتصنيفهم من حيث درجة اندماجهم االجتماعي

 :(disqualification sociale)اعي نظرية فقدان االعتبار االجتم/ 1
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 S. Paugam, Dans quel sens peut-on parler de disqualification sociale des salariés?, communication 

présentée aux huitièmes journées de sociologie du travail sur « Marchés du travail et différenciations sociales : 

Approches comparatives » à Aix-en-Provence, 22 juin 2001, pp. 8-9 
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 .La disqualification sociale)محاولة حول الفقر الجديد : فقدان االعتبار االجتماعي"من خالل كتابه 
Essai sur la nouvelle pauvreté( ")1771) حاول السوسيولوجي سيرج بوغام اإلحاطة باآلليات ،

، من خالل دراسة الوضعية (nouvelle pauvreté)" الفقر الجديد"المؤدية لما أطلق عليه مصطلح 
 .االجتماعية للفقراء الجدد، أو باألحرى سيرورة البناء االجتماعي لهذه الوضعية

اآللية التي يكتسب عن طريقها الفرد "يعتبر   (disqualification sociale)فقدان االعتبار االجتماعي
تدهور "ناتج عن " الفقر الجديد"األول يتمثل في أن : مستويين، والتي حددها بوغام في "وضعية الفقر ويستبطنها

االنتشار "، ومن جهة أخرى "التزايد القوي لمعدالت البطالة، خاصة طويلة األجل"، فمن جهة "سوق العمل
وهذا " ضعف الروابط االجتماعية"أما الثاني مرتبط بـ (. الالأمن الوظيفي" )الواسع لمناصب العمل غير المستقرة

 257".النسب المرتفعة للطالق وتراجع التضامن الطبقي والقرابي"تعكسه  ما
وقد أوضح بوغام أنه بداية من سنوات السبعينيات، شهد ما كان يعرف بالجماعات المركبة والمتضامنة 

فبداية من ". فلم يعد هناك عالقات تضامنية قوية بين أعضاء الجماعة االجتماعية الواحدة"نوعا من التراجع 
أولئك العاجزين عن العمل والمنحدرين " الفقر الجديد"انينيات القرن الماضي لم يصبح األفراد المعنيين بهذا ثم

األفراد الذين يتم وضعهم "بل هم بكل بساطة . من عائالت فقيرة، وال أولئك الذين يعانون من إعاقات خاصة
ن الحياة االجتماعية الذين يعيشون أزمة ، هم األشخاص المنسحبين م(المبعدين عن العمل)بعيدا عن العمل 

 258".هوية، ويعانون من مشاكل نفسية ومن ضعف عالقاتهم األسرية واالجتماعية
عدم كفاية "حسب بوغام، يعكسون مستوى معينا من ضعف الموارد المالية، أو حتى " الفقراء الجدد"فـ 

فهم مهددون . فيما يخص أوضاعهم المعيشية، حيث أنهم يعرفون نوعا من الهشاشة والالأمن "الدخل أو غيابه
بحدوث قطيعة في عالقاتهم بالمجتمع عند غياب فرص حصولهم على مناصب عمل آمنة ومستقرة، كما أنهم 

كما يرى بوغام أن نظرة المجتمع هي من تسم   .ضحايا لتنامي شعورهم بعدم أهميتهم وقيمتهم في المجتمع
 .وي الدخل المحدود وتفقدهم االعتبار االجتماعيمن ذ( الفقراء الجدد)هؤالء األفراد 

 : فئات من األفراد المقصيين اجتماعيا 3وضمن هذا السياق، حدد بوغام 
وهي الفئة التي تعاني من مشاكل ذات طبيعة اقتصادية نتيجة لكون : (les fragiles)فئة الضعفاء . 1

، أو الرتباط وضعياتهم (البطالة)ألنهم دون عمل  مداخيل األفراد المنتمين لها غير مضمونة وغير منتظمة، إما
 259.العمل بصيغة العقود المحدودة المدة، العمل بالدوام الجزئي: المهنية بوضعيات تنظيمية غير مستقرة مثل

بعدم ضمان الدخل وعدم انتظامه، ما يؤدي إلى "المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة مرتبطة غالبا 
، وهذا ما يجعل هذه الفئة في حاجة إلى الدعم االجتماعي "االقتصادية واالجتماعية مشاركة جزئية في الحياة

 260.المنتظم
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تتميز هذه الفئة بارتباط مداخليها بـالمساعدات : (les assistés)فئة الـُمساَعدين أو المتكَفل بهم . 2
لعراقيل والصعوبات والمشاكل االجتماعية المنتظمة، سواء بسبب اإلعاقة الجسدية أو العقلية، أو بسبب بعض ا

 261.االجتماعية التي تعترض حياتهم بشكل عام
وهم الذين ال يتمتعون بمداخيل ثابتة، حيث أن هؤالء األفراد : (les marginaux)فئة الهامشيون . 3

، كما أنهم ال يستفيدون من صيغ المساعدة االجتماعية للدولة، بل غالبا ما "مجردين من أي مكانة أو سلطة"
 262.يتم التكفل بهم من طرف منظمات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية

وقد سعى بوغام من خالل هذا التصنيف إلى الكشف عن االرتباط بين خصائص هذه الفئات الثالث من 
 .، وعن المعنى الذي يعطونه لتجاربهم الشخصية(الدولة)المقصيين اجتماعيا، وعن عالقاتهم بالهيئات الرسمية 

آلليات لفقدان االعتبار االجتماعي مناسبة جدا لفهم كيف يمكن لألفراد أن يتواجدوا في وضعية هذه ا
فقد أوضح بوغام أنه ال توجد وضعية نهائية حتمية أو دون رجعة، ولكن حسب العالقات . اإلقصاء االجتماعي

دم استقرار الوظائف المتاحة، االجتماعية واألسرية، والنجاح أو الفشل المهني، والحالة الصحية والنفسية، وع
إضافة إلى ذلك، فقد أكد بوغام . يشكل األفراد مسارات يمكن أن تقودهم إلى التهميش أو اإلقصاء االجتماعي

على أن المجتمع هو المسؤول عن بناء الهوية الشخصية أو هدمها نتيجة تصنيفه الدوني لوضعيات بعض 
 .األفراد

 (:désaffiliation sociale)نظرية الالإنتساب االجتماعي / 3
إنطالقا من أهمية العمل في تحقيق االندماج االجتماعي من خالل قدرته على خلق روابط اجتماعية حقيقية، قام 

 Les)تاريخ األجراء . تحوالت المسألة االجتماعية"من خالل كتابه  R.Castelالباحث روبرت كاستل 
métamorphoses de la question sociale. Une chronique du Salariat) (1995) بدراسة آلية ،

ضعاف "إضعاف الروابط االجتماعية انطالقا من عالقات تبادلية وتكاملية بين  تدهور الوضعيات المرتبطة بالعمل وا 
 263(".القرابية)دعائم العالقات االجتماعية، المضمونة من خالل شبكة العالقات االجتماعية األولية 

( désaffiliation sociale" )الالإنتساب االجتماعي"استعمال مصطلح  R.Castelوقد فضل كاستل 
يدل على قطيعة تامة مع  -حسب الباحث–، حيث أن هذا األخير "اإلقصاء االجتماعي"على استعمال مفهوم 

ال يوجد فرد خارج "..المجتمع إضافة إلى أنه يعكس وضعية ستاتيكية ونهائية، في حين يرى كاستل أنه 
 264".أقل أو أكثر امتدادا( المجتمع)ع ولكن مجموعة من الوضعيات حيث تكون العالقات مع مركزه المجتم

فدراسة مسألة اإلقصاء االجتماعي أو الالإنتساب االجتماعي بالنسبة لكاستل، كانت ضمن حقل 
جتماعي حيث سوسيولوجيا العمل، مؤكدا بأن العمل المأجور سمح لألفراد بالحصول على التقدير واالعتراف اال

ان ذلك لم يكن متوفرا إال بعد الستينيات من القرن الماضي، وبعد وقت طويل من نضال العمال لتحسين 
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البطالة، المرض، الشيخوخة، )فالحماية من مخاطر الحياة االجتماعية وتقلباتها . وضعياتهم السوسيومهنية
امل األجير، وعندما تمت زعزعة هذه الوضعية بداية من هذه الفترة أصبحت مرتبطة بوضعية الع( حوادث العمل

بداية من سنوات الثمانينات من خالل ارتفاع معدالت البطالة والصيغ الجديدة للعمل غير المضمونة وغير 
 265.، فإن شعورا من الالأمن االجتماعي المعمم ظهر لدى مختلف أفراد المجتمع(الالأمن الوظيفي)المستقرة 

من كونه مجرد وسيلة لكسب لقمة العيش، فهو يلعب دورا محوريا في أكثر  -حسب كاستل–فالعمل 
واالنتساب للجماعات االجتماعية واالعتراف االجتماعي ( intégrateur-ُمدمىج)تحقيق االندماج االجتماعي 
 .باألفراد ضمن هذه الجماعات

الالعمل يمكنه أن " فإذا كان العمل إذن آلية لتحقيق االعتراف االجتماعي ضمن جماعة اجتماعية، فإن
فليس من النادر أن نرى اليوم أفرادا ال يدركون في أي فئة هم . يكون أكثر من مجرد التواجد في حالة بطالة

–غير أن مسار الالإنتساب االجتماعي . 266"ما هي مهنتك؟: مصنفون أو أن يجيبوا بأنهم مؤقتون على السؤال
هنية فقط، بل أنه يستدعي أيضا الهوية االجتماعية، وهذا ال يمكن حصره في مسألة الهوية الم -حسب كاستل

 .يعني كيف ُينظر للفرد ضمن جماعته االجتماعية وما مدى االعتراف به ضمن هذه الجماعة
فإذا كانت هناك عالقة بين الهوية المهنية والهوية االجتماعية، فكيف تعمل هذه العالقة؟ هذا ما حاول 

فرضية عامة من شأنها إبراز التكامل بين االندماج عن طريق العمل وبين من خالل طرحه ل"كاستل معرفته 
كثافة العالقات االجتماعية، تمثلت هذه الفرضية في أن اندماج الفرد يكمن في االلتقاء بين االندماج عن طريق 

 267".العمل والتكامل العالئقي القوي
اجتماعيا، حيث " المنتسبين"شين او الـوقد توصل روبرت كاستل لطرح اقتراب نظري حول األفراد المهم

من جانب العمل ومن جانب تكامل العالقات : أظهر أن الوضعيات الهامشية هي نتاج آلية مزدوجة للتفكك
أنا ال أنظر للعمل هنا باعتباره عالقة تقنية لإلنتاج، ولكن : "وقد لخص نموذجه النظري قائال. االجتماعية

إذ يوجد ارتباط قوي بين الموقع الذي يشغله الفرد في . ة في البناء االجتماعيباعتباره ركيزة محورية للمشارك
الفرد " تحمي"التقسيم االجتماعي للعمل وبين المشاركة في شبكات العالقات االجتماعية وفي نظم الحماية التي 

. االجتماعيللتماسك ( des zones" )مناطق"أين توجد إمكانية بناء ما أسميه مجازا . ضد مخاطر الحياة
وعلى العكس من ذلك، . حيث أن اجتماع العمل المستقر والدائم والتكامل العالئقي القوي يخص منطقة اإلندماج

، أو "اإلقصاء"غياب المشاركة في كل النشاطات المنتجة والعزلة العالئقية توحد تأثيراتها السلبية إلنتاج منطقة 
الهشاشة او الضعف االجتماعي هي منطقة وسيطة، ". إنتسابالال" -كما سأحاول أن أبّين الحقا–باألحرى 

النموذج المقترح ليس ثابتا أو . وغير مستقرة، تجمع بين الالأمن الوظيفي وهشاشة أو ضعف العالقات القرابية
فاألمر ال يتعلق بتصنيف األفراد أو وضعهم في هذه المناطق بقدر ما يتعلق بتوضيح اآلليات التي . ستاتيكيا
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لهذا، مقارنة بالمواضيع المنسقة بغزارة عن اإلقصاء، أفّضل مصطلح . م يعبرون من منطقة ألخرىتجعله
 268".إلبراز نتيجة هذه اآلليات" الالإنتساب"

فقد قام كاستل بالتخطيط لسيرورة الالإنتساب من خالل ثالث مؤشرات على محورين مختلفين، على 
 :النحو التالي

موعة من الوضعيات المتجهة من االرتباط بمنصب عمل مستقر إلى على محور العالقة بالعمل، مج"
على محور . الغياب التام للعمل مرورا بالمشاركة في صيغ عمل غير مضمونة، غير منتظمة او موسمية

التكامل العالئقي، يمكننا أيضا تحديد مجموعة من الوضعيات التي تتراوح بين المشاركة في شبكات قوية من 
تقاطع هذين المحورين يحدد مناطق متباينة من الفضاء . تماعية إلى العزلة االجتماعية الكاملةالعالقات االج

 269".االجتماعي تبعا للتماسك االجتماعي الذي تحققه
فالمحور األول خاص بمستوى االندماج عن طريق العمل، يبدأ من العمل المستقر، ثم العمل الالآمن 

أما المحور الثاني فهو لقياس كثافة العالقات . النهائي من العملوغير المضمون، ليصل إلى االستبعاد 
االجتماعية بدًءا من التكامل العالئقي القوي، وصوال إلى العزلة االجتماعية التامة، مرورا بهشاشة العالقات 

 .االجتماعية وضعفها
لمؤشرات والمحاور فالمناطق التي حددها كاستل ناتجة عن تقاطع هذين المحورين، حيث أن تجميع هذه ا

 :، يكون على النحو التالي(des zones" )مناطق"ضمن ما أسماه 
تجمع بين العمل الدائم والمستقر وتكامل قوي في  :(zone d'intégrationمنطقة االندماج . 1

 .العالقات االجتماعية
وضعيات تضم األفراد الذين يعيشون : ( zone de vulnérabilité)منطقة الضعف أو الهشاشة . 2

 .مختلفة من العمل الالآمن والالمستقر ونوعا من الضعف في عالقاتهم االجتماعية
تجمع بين اإلقصاء من العمل في حين أن الفرد  :(zone de désaffiliation)منطقة الالإنتساب . 3

 .يعتبر قادرا على العمل وبين العزلة االجتماعية
وما يستدعي االهتمام . ما يجعلها قابلة لالختراق والتأثر وتتميز هذه المناطق بحدودها المسامية، وهذا

 .هي اآلليات واألسباب التي تجعل األفراد ينتقلون من منطقة ألخرى
لكونها منطقة هّشة " منطقة الضعف"على الموقع االستراتيجي الذي تحتله  R.Castelويؤكد كاستل 

هذا النموذج ال "للغاية، حيث أن احتماالت انتقال األفراد منها نحو منطقة الالإنتساب دائما موجودة، قائال 
معطاة بشكل التي قمت بتحديدها ليست " المناطق"ينبغي قراءته بطريقة ستاتيكية، ولكن بطريقة ديناميكية، فـ

منطقة الضعف . نهائي وقطعي، حيث أن حدودها غير ثابتة وتسمح بالعبور المستمر من منطقة ألخرى
، على الخصوص، تحتل مكانة استراتيجية، فهي تمثل فضاًء اجتماعيا لالإستقرار ولالضطراب، (الهشاشة)
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يخص تكاملهم العالئقي، أين يتواجد مأهولة باألفراد غير المستقرين فيما يخص عالقتهم بالعمل وضعفاء فيما 
فمنطقة الضعف هي التي تغذي التهميش . خطر االنحدار إلى المنطقة األخيرة، التي تمثل أيضا نهاية المسار

 270".أو الالإنتساب
" منطقة المساعدة"منطقة رابعة تخص  R.Castelإلى جانب هذه المناطق الثالث، أضاف كاستل 

ة لمؤسسات الدولة، وهي تشمل األفراد العاجزين عن العمل مثل المعاقين جسديا أو القائمة على الحماية المباشر 
 .عقليا والمتقاعدين

 L.Taboadaوتابوادا ليونتي  V.DeGaulejacسيرج بوغام، دوغولجاك : لقد حاول كل من الباحثين
Léonetti و روبرت كاستل ،R.Castel ليط الضوء على من خالل اقتراباتهم النظرية السابقة الذكر، تس

اآلليات الجديدة االمؤدية إلى اإلقصاء االجتماعي، حيث يتضح أن هذه اآلليات مرتبطة في جزء كبير منها 
 . بمسألة الاستقرار العمل وتعميم الالأمن الوظيفي

لذلك يمكننا القول من خالل ما سبق أن مسألة االقصاء االجتماعي في المجتمعات الحديثة ناتجة غالبا 
وث خلل في اندماج األفراد اجتماعيا نتيجة لعدم استقرار وضعياتهم المهنية، وهذا ما أكده كاستل عندما عن حد

تعميم الالأمن الوظيفي في المجتمعات المعاصرة وزعزعة استقرار وضعيات العمال األجراء أدى "أشار إلى أن 
 271".ة االجتماعية الحامية لألفرادإلى زعزعة التماسك االجتماعي واندماج األفراد وزعزعة مفهوم الدول

 :نتائــــج الدراســة  سادسا
 :بناء على ما جاء في عرض يمكن االشارة الى مايلي

  إن أهم ما يميز الوضعية المهنية للعمل بصيغة العقود المحددة المدة تتمثل أساسا في الالإستقرار
فالعمل التعاقدي هو بالدرجة األولى . وأخرى من البطالةوالالإستمرارية، الناتجة عن التعاقب بين فترات من العمل 

 .مدة العمل، األجر، والحماية االجتماعية: معايشة ثالث صيغ من الالإستقرار والالإستمرارية
هذه الوضعية المهنية وما يصحبها من غموض وعدم القدرة على توقع المستقبل المهني لهذه الفئة من 

فهويات . ويات مهنية واضحة المعالم نتيجة عدم االنتظام في اكتسابهم لهوية العمالالعمال، مرتبطة بصعوبة بناء ه
العمال المتعاقدين تكون مصحوبة بتطور لنوع من الفردية السلبية التي ال تسمح بتماسك جماعات العمل وال ببناء 

ون بوضعيات مهنية أكثر أولئك الذين يحظ: مطالب عمالية حقيقية، ضمن وسط مهني منقسم بين فئتين من العمال
استقرارا وبأجور وامتيازات أكثر ارتفاعا، وأولئك المحصورين في مناصب عمل غير دائمة دون مستقبل مهني 

 بين الالمساواة من واضح وبأجور متدنية ودون حماية اجتماعية كافية، وهذا ما يساهم بدوره في التأسيس لنوع
 .هنيالم اندماجهم صيغ حيث من األجراء العمال
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 لهذه الفئة من العمال، "اندماج مهني مضمون"فهشاشة الوضعيات المهنية للمتعاقدين ال تساعد على تحقيق 
 مطلقة لتبعية وتخضعهم مضمون، مهني مستقبل أي توقع من تمكنهم وال ومنتظما كافيا دخال لهم تضمن ال فهي

 . العمل أرباب وإلرادة العمل منظومة لتحوالت
 الحرج من نوع وفي االجتماعي االعتراف مستوى تدني في تتمثل الوظيفي الالأمن انعكاسات أكثر إن 

 والمكانة العمل عقود من الصيغة لهذه المحدود االجتماعي للقبول نتيجة الفئة هذه تعيشه الذي االجتماعي
 نتيجة اكتسبت قيمة رمزية واجتماعيةالتي  الدائمة، العمل بعقود مقارنة بها المرتبطة ما نوعا المتواضعة االجتماعية
بمزايا اجتماعية عديدة وتوفيرها لقدر من الحماية واألمان المهني واالجتماعي للعامل، جعلت العمل  ارتباطها

اجتماعيا نتيجة لداللته الرمزية المرتبطة بغموض المستقبل والالإستقرار المهني " االستثناء"التعاقدي يشكل نوعا من 
 . واالجتماعي

ورغم وجود عالقة ارتباط واضحة بين تدني مستوى القبول االجتماعي للعمل بصيغة العقود المحدودة المدة 
وما يترتب عنها من استبطان لنوع من الحرج االجتماعي ومن تدني للمكانة االجتماعية التي تمنحها هذه الصيغة 

ر بشكل كبير على كثافة العالقات االجتماعية وما من عقود العمل مقارنة بعقود العمل الدائمة، غير أن ذلك لم يؤث
كما تبين أن شبكة العالقات االجتماعية تمثل مصادر اجتماعية . يتجسد عنها من أشكال التواصل االجتماعي

ورمزية بالنسبة للمبحوثين لمواجهة الالإستقرار الدائم الذي تفرضه وضعياتهم المهنية كعمال متعاقدين، من خالل 
تماعي الذي يحظى به أغلب المبحوثين الذين لديهم عالقات اجتماعية قوية، مما يسمح لهم بتجاوز الدعم االج

 .بعض الصعوبات المادية والمعنوية
 وال مضمونا، واجتماعيا مهنيا مستقبال للمتعاقدين تؤمن ال المدة المحدودة العقود بصيغة العمل إن مناصب 
 يجعل ما وهذا غامض، مستقبل نحو وخطوة الحياة، متطلبات لتأمين أسلوب مجرد هي بل كافية، اجتماعية حماية
 عدم يعني ال الوظيفي فالالأمن. دائمة عمل مناصب على حصولهم هو منهم للغالبية بالنسبة األساسي الطموح
 كل ليشمل أيضا يمتد أنه بل فحسب، المتعاقدين للعمال المهنية الوضعية الإستقرار نتيجة والدخل العمل انتظام
 المحافظة ومن كاف، بشكل أسرهم واحتياجات احتياجاتهم تلبية إمكانية من يحرمهم فهو االجتماعية، حياتهم أبعاد
 المدى في ولو وتحقيقها االجتماعية حياتهم تخص لمشاريع التخطيط ومن واالجتماعية، المادية استقالليتهم على

 . استقرارها وعلى للمبحوثين األسرية الحياة على سلبا ينعكس ما وهذا. القريب
 في االجتماعي االندماج يكون فعندما األسري، واالندماج المهني االندماج بين االرتباط إذا تؤكد النتائج هذه

 .األخرى مستوياته في يظهر االندماج في اختالال فإن مهددا، مستوياته أحد
 
 :يلي ما إلى نخلص أن يمكننا سبق ما كل خالل من

 المهني االندماج لمعايير تغيرا يبدي المأجور للعمل الجديدة الصيغ فرضته الذي المهني الالإستقرار
 مما االجتماعية، الحماية ضعف مع الوظيفي الالأمن يتوحد أين الدائم، الالإستقرار من سياق ضمن واالجتماعي

 .االندماج االجتماعي للعمال مستوى على سلبا يؤثر
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الذي يمكن أن يقود إليه الالأمن ( la désaffiliation sociale)االجتماعي غير أن احتمال الالإنتساب 
محدودا من خالل فعالية شبكات الحماية القرابية  -لحد اآلن–الوظيفي، الذي يعد العمل التعاقدي أحد صيغه، يبدو 

 . والمحافظة على بعض الصيغ الجماعية للمساعدة والتعاون
أمن المادي أو االقتصادي الذي يفرضه العمل التعاقدي الذي يشمل عددا متزايدا وهذا ما يستدعي التمييز بين الال

من األفراد من مختلف الفئات االجتماعية، وبين الالأمن االجتماعي الذي يبدو أنه الزالت هناك آليات اجتماعية 
قدين، لكنه ال يؤدي بشكل فالالأمن الوظيفي يحّد من مستوى االندماج االجتماعي للعمال المتعا. فاعلة الحتوائه

بل إلى نوع من الهشاشة االجتماعية والالأمن االقتصادي  -حسب عينة دراستنا–مباشر إلى اإلقصاء االجتماعي 
وبالتالي يمكننا أن نخلص إلى أن العمل . الذي يمكن التخفيف من حّدته عن طريق ممارسات اجتماعية للحماية

م في تحقيق االندماج االجتماعي للعمال بهذه الصيغة من عقود العمل بل أنه بصيغة العقود المحدودة المدة ال يساه
 zone de vulnérabilité sociale)يحيلهم إلى منطقة من الهشاشة االجتماعية 

 :الخاتمة 

شكل مصدرا هاما لدعم األفراد والستقرارهم من حيث أنه يوفر لهم ت الهوية المهنيةيتبن من كل ما سبق أن   
واالنتماء واالعتراف االجتماعي، فاندماج األفراد اجتماعيا يكون أكثر قوة بقدر قوة وكثافة الروابط  الحماية

ويعتبر . االجتماعية التي تربطهم بمختلف األوساط االجتماعية التي ينتمون إليها والتي يتشكل منها المجتمع ككل
ة في تعزيز اندماج األفراد اجتماعيا نتيجة الرتباط الوسط المهني في المجتمعات الحديثة، من أهم األوساط المساهم

العمل المأجور بمجموعة من الحقوق والضمانات االجتماعية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ما جعله مصدرا 
غير أن . هاما للحماية واألمان االجتماعي بالنسبة لألفراد وعامال محوريا لتحقيق التماسك واالندماج االجتماعي

ياق االجتماعي الجديد في المجتمعات المعاصرة أصبح مرتبطا بتحوالت عميقة يشهدها سوق العمل العالمي الس
جعلت من االندماج عن طريق العمل أكثر صعوبة، حيث ان االنتشار الواسع لالأمن الوظيفي أدى إلى إضعاف 

ل آلليات الهشاشة واإلقصاء االجتماعي مكانة العمل المأجور في تحقيق االندماج االجتماعي لألفراد وأفسح المجا
 .واإلضعاف التدريجي للعالقات االجتماعية التي تربط األفراد بمختلف الجماعات االجتماعية التي ينتمون إليها

 :قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة
 .231 ص،املؤسسة سوسيولوجية إىل العمل سوسيولوجية من: التنظيم االجتماع علم ، عيسى بن مهدي-4

, Dalloz, Paris, 1999, p.234lexique des sciences socialesMadeleine Grawitz,  

, Larousse, Paris, 1997, p.124Dictionnaire de sociologieRaymond Boudon et alii,  

: Vincent Ferry , inQue veut dire intégration ? Histoire d'une notionJ.Grange,  et  
, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 42Ans de Discours Sur L'intégration 20alii,  
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Processus d’affiliation (Analyse d’une population de Christine Jaminon,  1

, Dissertation personnes sans emploi ayant transité par un dispositif d’insertion(
doctorale en sociologie, Université catholique de Louvain (UCL), Belgique, 2002 

, In: Flux Les réseaux sociaux ( Alain Degenne et Michel Forsé)M. Grossetti , 
n°20, Avril-Juin 1995, p. 56 

on parler de disqualification sociale des -Dans quel sens peutS. Paugam, 
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 واالجتماعية على هويته الفرديةالتمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي وأثره 
 

 جامعة ورقلة  / ـز ساميةعزيـ. أ                                                            
 شنــــوف زينــــب                                                             

 

Résumé D’étude: 
Le but de l’étude est de connaitre la manière dont les déterminants sociaux ont contribuer 

dans la constructions des représentations sociales du projet professionnel chez l’étudiant à 
l'Université de Kasdi Merbah Ouargla et les représentations sur l’identité individuelle, et ces à travers 
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et l'orientation sur les déterminants sociaux de l'éducation familiale, les relations sociales, la 
configuration universitaire, et pour ce la, les deux chercheurs ont distribué 208 fiches de 
questionnaires sur des étudiants qui ont été sélectionné aléatoirement.   

Les résultats de l'étude de terrain sur les déterminants sociaux contribuent à la construction des 

représentations sociales du projet professionnel de l'étudiant à l'université et que grâce aux efforts 

concertés des différents systèmes sociaux de: 

- Le système du format de l'éducation familiale en inculquant un ensemble de Valeurs familiales de la 

façon de prendre la responsabilité et la liberté dans la prise de décision. 

- Système de contribution des relations sociales en profitant de l'expérience et de l'expertise de chacun 

des amis, des parents, des amis de la famille et des professeurs de différentes universités nationales et 

internationales. 

- Université de contribution format de configuration dans la construction des représentations sociales 

du projet  professionnel grâce à l'importance des sorties sur terrain qu’ont effectué les étudiants 

universitaires dans diverses disciplines, grâce aux sujets définis à étudier au cours de la période de 

formation universitaire en plus de la prise de contact avec les personnes de compétence et d'identifier 

des schémas des carrières professionnelles liées au projet. 

Mots clés: représentations sociales, projet professionnel, l’étudiant universitaire, l’identité, l'éducation 

de la famille, les relations sociales, la formation université. 

 
 :نص المداخلة

 :مقدمة
ُيعد موضوع الشباب من أكثـر المواضـيع التـي طغـت وتطغـى دائمـا علـى السـاحة الفكريـة بشـكل كبيـر، وهـذا 

 .لما له من أهمية كبرى بإعتباره موردا بشريا هاما يساهم في تنمية وازدهار المجتمع
البطالة أكثر ما يقلق الشباب في الوقـت الحـالي، وبالتـالي ففرصـة إيجـاد العمـل المناسـب مـن ويعتبر هاجس 

افر جميـع ظـلـذلك تت أهـم األهـداف األساسـية بالنسـبة للطالـب الجـامعي، خاصـة فـي ظـل متطلبـات المجتمـع الحـديث،
المهنــي المسـتقبلي، ويكـون هــذا هـذا الطالـب الجــامعي حـول الميـدان االجتماعيــة لتمـثالت التالعوامـل لتسـاهم فــي بنـاء 

بدايـــة مـــن الخليـــة األولـــى التـــي ينشـــأ فيهـــا، مـــرورا بمـــا يتشـــكل لديـــه مـــن عالقـــات داخـــل النســـق األكبـــر المتمثـــل فـــي 
المجتمع، وصوال إلى مرحلة التكوين التي من خاللها يكتسب جميع المعارف والمهارات التي قد تؤهله للدخول للحياة 

 .الت الفرد واختياراته تشكل العامل األساسي في توجهه نحو المهنة التي يراها مناسبةالمهنية، في حين تبقى ميو 
ومن الطبيعي أن نجد تمثالت العديد من الطلبة الجامعيين الراغبين في الحصول على  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ميوالتهم ورغباتهم وأهدافهم  باختالف، تختلف من فاعل آلخر، الحياة المهنية للولوج إلىفرصة عمل مناسبة 
المرجوة، واألهم من كل ذلك باختالف تخصصاتهم العلمية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة التي تمثل مكان الدراسة، 
حيث تحتوي هذه الجامعة على العديد من التخصصات والتي تتفّرع بدورها إلى تخصصات فرعية أخرى، وهو ما 

لى مختلف تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي نحو الشغل، زاد من فضولنا في محاولة التعّرف ع
خاصة وأن هذا األخير يمثل هاجسًا عند العديد من الطلبة في ظل استفحال ظاهرة البطالة في صفوف ذوي 
الشهادات، حيث أصبح هذا الهاجس يضغط بقوة على بناء تمثالت الطلبة الجامعيين لمشروعهم المهني، كما 

التمثالت إلى تأثير مجموعة من المقّومات االجتماعية التي قد تساهم في بناء ثمثالت المشروع المهني  تخضع هذه
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 اإلمكانياتلدى الطالب الجامعي نحو الشغل، خاصة وأن هذا األخير قد أصبح يخضع إلى مجموعة من 
، مما جعلنا نتساءل عن كيفية والمتطلبات التي أصبحت بدورها تقوم بتسيير الطلبة الجامعيين وفق سياسة معينة

 مساهمة المقّومات االجتماعية في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
 واالجتماعية؟  وانعكاساتها على هويته الفردية

ي السياق البحثي للدراسة، التساؤالت التي إعتمدنا عليها هي التي تمّكننا وتساعدنا من التحكم ف: تساؤالت الدراسة
كما تقوم بتوجيهنا نحو المعلومات والبيانات التي تفيدنا في إنجاز أهداف الدراسة؛ وهذه التساؤالت تبحث عن 
االجابات التي تمثل لنا نتائج الدراسة، ومن خاللها نتحصل على إجابة للتساؤل الرئيسي، وعلى هذا األساس فإن 

 :التساؤالت الفرعية تتمثل في
وأثرها على كيف تساهم التنشئة األسرية في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي : التساؤل األول (1

 ؟واالجتماعية هويته الفردية
وأثرها كيف تساهم العالقات االجتماعية في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي :  التساؤل الثاني (2

 ؟واالجتماعية على هويته الفردية
وأثرها على كيف يساهم التكوين الجامعي في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي : التساؤل الثالث (3

 ؟واالجتماعية هويته الفردية
 :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة

 .تحليل كيفية تشكل وبناء تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي -
تفكير الشباب بمستقبلهم المهني، وهذا بالتركيز على أبعاده من تنشئة أسرية، عالقات التعّرف على أسلوب  -

 .اجتماعية، التكوين والمعرفة الجامعية، وغيرها من األبعاد
، ى الهوية الفردية للطالب الجامعيالتعرف على كيفية انعكاس التمثالت االجتماعية في بناء المشروع المهني عل -

 .وهويته االجتماعية
 (ذكور، إناث)التعّرف على كيفية تشكل تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة الجامعيين من حيث الجنس  -
 التعّرف على كيفية بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة الجامعيين من حيث التخصص -
 (م د، ل كالسيك)الجامعيين من حيث النظام التعّرف على كيفية تمثل المشروع المهني لدى الطلبة  -

 :تكمن في: أهمية الدراسة
معالجة موضوع في غاية األهمية، كونه يتعّلق بمشروع مهني لدى الطلبة الجامعيين، وهذا األخير ُيمثل فئة  -

حساسة من فئات المجتمع بإعتباره يمثل الفئة األكبر من جهة، ويمثل الرأسمال الثقافي الذي تسعى مختلف األنساق 
من جهة أخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى ( إقصاد المعرفة)في تنمية الرأسمال االقصادي  الفرعية إلى تنميته ليساهم
 .تنمية وازدهار الدولة ككل

تسمح نتائج الدراسة للمختصين والخبراء بإعداد برامج تساهم في بناء تصورات الطلبة الجامعيين، ومن ثمة  -
 .تساهم في بناء مشاريعهم المهنية بشكل واضح
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 .والدراسات في الميدان االجتماعي إثراء البحوث -
 :تحديد المفاهيم االجرائية الدراسة

هي عبارة عن تصّور الذات المستقبلية، والتّوقعات واألفكار النابعة من القيم والمعتقدات  :االجتماعية التمثالت (1
 .التي تتشّكل عند الطالب الجامعي، وتساهم في بناء مشروعه المهني

من خالل دراستنا هذه نعّرف المشروع المهني على أّنه عبارة عن تطلع الطالب الجامعي  :المشروع المهني (2
لممارسة المهنة التي تتالئم مع قدراته العقلية والعضلية من جهة، وتتالئم مع تخصصه العلمي وميوالته من جهة 

خاصة ومن ثمة اثبات الذات أخرى، مع األخذ باالعتبار ماضيه وحاضره إلى جانب مستقبله بهدف تحقيق أهدافه ال
 . التي تمثل هويته الفردية والجماعية

من خالل دراستنا يمكن أن نقول أن الطالب الجامعي هو ذلك الشاب الذي يدرس بجامعة  :الطالب الجامعي (3
قاصدي مرباح بورقلة في السنوات األخيرة من مرحلة الليسانس والسنوات األولى ماستر، دون مراعاة الجنس، أو 

 (.ل م د)تخصص، أو نوع النظام المتّبع سواء كان نظام كالسيكي أو نظام ال
هي تحقيق الطالب الجامعي لذاته من خالل تحقيقه لألهداف المرغوب تحقيقها على أرض  : الهوية الفردية (4

 . الواقع ومن ثمة تحقيق المشروع المهني المراد الوصول إليه
ها تبنى من خالل العالقات االجتماعية وما توارثه الجيل الحالي من يمكن تعريفها على أن: الهوية االجتماعية (5

مواقف الجيل السابق، ومن ثمة محاولة اسقاطه على أرض الواقع، مما يعطيه الشعور باالنتماء االجتماعي الذي 
 .يظهر من خالل العالقات المستقبلية وعبر المؤسسات التي يمر بها الطلبة الجامعيين

 :المنهجيةاالجراءات 
والمنهج المناسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي من خالله سنحاول وصف وتحليل آراء  :المنهج (3

كلية اآلداب واللغات، كلية الحقوق والعلوم )وتصورات طلبة السنة ثالثة ليسانس واألولى ماستر بثالث كليات 
مرباح بورقلة حول مشاريعهم المهنية، ُبغية التعّرف بجامعة قاصدي ( السياسية، وكلية التكنولوجيا وعلوم المادة

ومحاولة الكشف عن كيفية مساهمة المقّومات االجتماعية في بناء وتشكل التمثالت حول مشاريعهم المهنية 
نعكاساتها على الهوية الفردية لطالب الجامعي  .وا 

ـــات (4 الوثـــائق، أســـاليب تحليـــل البيانـــات، المالحظـــة، المقابلـــة، الســـجالت و : علـــى تـــم االعتمـــاد :أدوات جمـــع البيان
علــى اســتمارة االســتبيان كــأداة أساســية وّجهــت إلــى طلبــة الليســانس المقبلــين علــى التخــّرج وطلبــة ، و Excelوبرنــامج 

ســؤال باالســتمارة وتتــراوح بــين األســئلة المغلقــة  29الســنة أولــى ماســتر بجامعــة قاصــدي مربــاح بورقلــة، وتــم وضــع 
 .المفتوحةو 

  :الدراسةمجاالت 
كلية )بثالث كليات على مستوى أجريت الدراسة الميدانية بجامعة قاصدي مرباح بوالية ورقلة،  :المجال المكاني (1

 (اآلداب واللغات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وكلية التكنولوجيا وعلوم المادة
 (2013-2012: )الموسم الجامعيتم تطبيق الدراسة الميدانية خالل السداسي الثاني من  :المجال الزماني  (2
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شمل مجتمع البحث الذي تمت عليه الدراسة مجموعة الطلبة المقبلين على  (عينة الدراسة: )المجال البشري  (2
التخرج في كال النظامين وفي مختلف التخصصات باالضافة إلى السنة أولى ماستر عوض الثانية ماستر، وهذا 

وتم خاصة خالل السداسي الرابع المخصص إلعداد مذكرات التخرج، نظرا لعدم إمكانية وجودهم بمكان محدد 
 .طالب وطالبة 201استخدام معاينة العينة العشوائية البسيطة واالعتماد على 

 
 

 عرض وتحليل ومناقشة البيانات الميدانية
 I )تبويب البيانات الشخصية وتحليلها:  

 العالقة بين الجنس والتخصص(: 1.)رقم  الشكل
 (01)رقم  الشكلمن خالل النتائج المّوضحة في   
 نالحظ أن نسبة الطلبة االناث في التخصصات األدبية حوالي 
 وهي تفوق نسبة الطلبة الذكور التي تقدر  %36,06 
وهذا راجع لرغبة االناث في مزاولة المهن في قطاع التعليم نظرا للمكانة االجتماعية التي يحتلها هذا  13,94%بــــ

تعبير عن المبادئ العامة "القطاع في نظر المجتمع، مما يعني التمسك بالقيم االجتماعية، وهذه األخيرة هي 
، كما هي عبارة عن (Raymond Boudon et a: 2005, P243 ) "األساسية التوجيهية، والمعتقدات االجتماعية

أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية حيث تؤثر في تعّلم الفرد وتحدد مجاالت تفكيره وتحدد سلوكه، فالوالء 
 ، ص6..2: ابراهيم ناصر. وتحّمل المسؤولية واالنتماء كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه

167)  
في المقابل تعود النسبة المنخفضة التجاه الذكور نحو التخصصات األدبية إلى أن النسق األكبر آال وهو   

المجتمع الجزائري هو مجتمع ذكوري بطبعه، مما يفرض عليه تحّمل المسؤولية األسرية، لذلك نجد ما نسبته 
م المهنية نحو الشركات الوطنية يتجهون نحو التخصصات العلمية التي قد توجههم لمزاولة مشاريعه %30,28

واألجنبية وغيرها من األنساق االجتماعية التي توفر لهم دخال معتبرا تمكنهم من العيش بكرامة، وهو ما يتوافق مع 
حيث نتجت على أن المجتمع الجزائري  ،في دراسته السابقة الذكر" زقاوة أحمد"النتيجة التي توصل إليها الباحث 

ضع الذكور في المواجهة لتحّمل المسؤولية األسرية، ومن ثمة فضمان العمل ضروري عند بطبيعته الثقافية ي
 .الذكور

وبالتالي فإن للمكانة االجتماعية والقيم االجتماعية دور في بناء التمثالت االجتماعية وتحديد المشروع   
 .    المهني لدى الطالب الجامعي

 والمستوىيوضح العالقة بين السن (: 2.)رقم  شكلال
 أن الفئة الشكليتضح من خالل هذا   
 غالبية الطلبة تزاول  يهاالعمرية التي ينتمي إل 

 إناث ذكور

 %36,06 %13,94 أدبي

 %19,71 %30,28 علمي

0,00% 
50,00% 

يوضح العالقة ): 01)الشكل رقم 
بين الجنس العلمي لطلبة جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة

[20- 
25[ 

[25- 
30[ 

[30- 
35[ 

[35- 
40[ 

[40- 
45[ 

[45- 
50[ 

 0 0 0 %0,48 %5,52 %4,80 ليسانس كالسيك

 %0,96 0 %0,48 0 %7,21 %49,03 ليسانس ل م د

 0 0 %0,48 0 %7,69 %23,55 ماستر

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

يوضح العالقة بين سن ): 02)الشكل رقم 
 ومستوى الطلبة
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 بنسبة( ل م د)مشروعها الدراسي في النظام 
 أعمارهم  49,03%منها حوالي  %89,42 

 سنة، وهذا راجع لكون ( 24 -20)تتراوح بين 
 هذه المرحلة تتميز بالحيوية والنشاط وُيفضل 

 اولة مشروعه الدراسي الذي قد يساهم فيها مز 
من الطلبة  20,19%بناء التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي، هذا ونجد ما نسبته حوالي 

سنة متقاربة بين طلبة الليسانس في كال النظامي وطلبة الماستر، وهذا راجع الستمرارية الطلبة في ( 30-25)بين 
عدد السنوات الدراسية بنظام الكالسيكي  أن باعتبارة الكالسيكي والماستر مزاولة مشروعهم الدراسي بالنسبة لطلب

لمدة سنتين،  ، واستمرارية الدراسة في الماستر(ل م د)في النظام  الليسانس سنوات على عكس سنوات 3أكثر من 
  .مما يعني أنه من الطبيعي يقل فيها عدد طلبة الليسانس في هذه المرحلة

سنة، ( 50و 30)في المقابل نالحظ شبه انعدام وجود طلبة في النظام الكالسيكي الذين تتراوح أعمارهم بين   
والعمل على القضاء على النظام القديم آال وهو النظام ( ل م د)تدعيم نظام وهذا راجع لسياسة الدولة في 

  .الكالسيكي
من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين ذات الفئة السالفة الذكر في الطلبة  1,92%فيما تمثل ما نسبته حوالي   

 .الدراسي، أو دعم مشروعهم المهني العاملين، والطالبات الالتي توقفن عن الدراسة ثم رجعنا لها لمزاولة مشروعهم
 مزاولة الطلبة الجامعيين لمهن معينةيوضح (: 1.)الجدول رقم 
 النسب التكرار االحتماالت

 12.72% 45 يعمل

 87.28% 183 ال يعمل

 100% 408 المجموع

مما يعني أنهم في مرحلة  87,28%يتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة الطلبة الذين ال يعملون تقدر بـــ  
بناء التمثالت االجتماعية للمشروع المهني، وهي المرحلة التي يهتم فيها الطلبة بالمشروع الدراسي بهدف الحصول 

  .على الشهادة التي تؤهلهم للتكيف داخل النسق الكلي آال وهو المجتمع بصفة عامة، والمهني بصفة خاصة
من الطلبة الجامعيين عاملين، وهذا راجع للرغبة في تحسين من  12,72%في المقابل نجد ما نسبته حوالي   

أوضاعهم االقتصادية  والعلمي من جهة، والرغبة في مزاولة مشروعه الدراسي في ظل قسوة مستواهم العملي
 .المعاشة

II )تبويب البيانات المتعّلقة بالتساؤل األول وتحليلها: 
 :ة في اختيار التخصص العلمييالتنشئة األسر يوضح مدى مساهمة ( .6)رقم  شكلال

 أن ما تقدر نسبته الشكلتضح من خالل 
 من الطلبة المبحوثين لم يكن %92.30بـ 
 اختيارهم للتخصص بطلب من الوالدين بل 

الرغبة 
 فيه

توفير 
 الشغل

مفروض 
من 
 اإلدارة

سهولة 
التحصي
 …ل 

عدم 
توفير 
 …تخ

توجيها
ت 

 …األسا

 ال نعم

Série1 13,94% 60,57% 21,15% 8,17% 0,96% 0,96% 0,48% 

0,00% 
20,00% 
40,00% 
60,00% 
80,00% 

يوضح مدى مساهمة ): 04)الشكل رقم 
 التنشئة األسرية في اختيار التخصص العلمي
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 كان عن رغبة منهم في دراسة التخصص  
 ، منهم من يرجع % 60.55وهذا بنسبة

مما يعني أنه يتم بناء  ،% 21.15الشغل في نظرهم وهذا بنسبة  اختارهم لهذا التخصص ألنه يوفر لهم فرص
التمثالت االجتماعية للمشروع المهني حسب العامل االقتصادي وهذا ليضمن الطالب مستقبله المهني، وهو ما يتفق 

ادي حيث نتجت على أن اختيار الفرد لمهنة ما يرتبط على نحو كبير بالمستوى االقتص" خطايبية"مع نتيجة دراسة 
كان اختيارهم للتخصص مفروض عليهم من طرف اإلدارة  %01.15واالجتماعي والثقافي، بينما نجد أن ما نسبته 

، في حين ((ل م د)المعدل وحداثة التخصصات في الجامعة خاصة في نظام : )وهذا راجع لمعايير إدارية من بينها
الدراسي فيه، وهذا لكونه يتالءم مع قدراتهم من الطلبة اختاروا التخصص لسهولة التحصيل  % 0.96أن نسبة 

العقلية والمعرفية، وكما نجد أن ذات النسبة تم اختيارهم للتخصص بناءا على عدم تّوفره التخصصات المرغوب فيها 
فقد اختاروا التخصص بناءا على توجيهات األساتذة السابقين  % 0.52بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أّما نسبة 

 .كثر خبرةباعتبارهم أ
من الطلبة المبحوثين قد درسوا التخصص  %13.14 أن نسبة (6.)الشكل رقم كما يتضح من خالل 

بطلب من الوالدين وهذا ما يؤكد الدور الذي تلعبه األسرة في توجيه أبنائها نحو التخصصات المدروسة، هذا ويعود 
وعي الطلبة بأهمية الوصول إلى تحقيق أهدافهم التخصص عن رغبة، إلى  ارتفاع عدد الطلبة اللذين اختاروا دراسة

من خالل مشاريعهم المهنية باالضافة إلى رغبة فئة الشباب في التخّلص من التبعية األسرية، وهو ما توصل إليه 
في دراسته التي نتجت عن أن اختيار الكثير من الشباب لتخصصاتهم كانت بناءا عن تخطيط ووعي " خطايبة"

  .مهن تتناسب مع تخصصاتهم بأهمية الحصول على
 يوضح الندم على دراسة التخصص( ..)رقم  الشكل

 من خالل النتائج المتحصل عليها في
 يتضح أن ما يقدر بنسبة الشكل 
 على  الطلبة لم يندموامن  11,05% 

 دراستهم بهذا التخصص، منهم
 يرجعون عدم ندمهم إلى 59,91% 
 أن التخصص كان مدروسا عن رغبة 
كون أن الطالب يدرك ويعي المجال الذي يالئم ( 05)رقم  الشكلذكرناه سابقا من خالل  وهذا ما منذ البداية، 

إلى كون أن هذا التخصص يوفر فرص الشغل، فالعامل  %12,55قدراته وميوالته، في حين ترجع نسبة 
الجامعي كما سبق ذكره سالفا  االقتصادي أصبح الهدف األساسي الذي يساهم في بناء المشروع المهني للطالب

 .بالجدول السابق
فيرجعون ذلك لعدم توافق تصوراتهم مع الواقع باعتبار أنهم لم يختاروه برغبة منهم،  4,40%أّما ما نسبته   

على أبعاده  اّل أنه بعد التعمق فيه والتعّرفمما جعل عندهم نوع من التخّوف لعدم مالئمة التخصص مع قدراتهم، إ

عدم 
 …مو

صعو
 …بة 

عدم 
 …تو

عدم 
 …تو

الرغ
 بة

لها 
 …فر

عدم 
 …توا

من 
 …أج

توافق 
 …تخ

 ال نعم

Série1 6,16 7,48 0,44 4,84 59,9 12,7 4,40 1,32 2,64 

0,00% 
50,00% 

100,00% 

يوضح الندم على دؤاسة ): 05)الشكل رقم 
 التخصص
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به لوضوح المشروع المهني من خالله، فيما تتراوح بقية النسب بين مالئمة التخصص  أصبحوا متمسكينأكثر 
 .    للمهنة التي يزاولونها الطلبة العاملين من جهة، وبين الرغبة في الحصول على الشهادة وتحقيق المشروع الدراسي

استهم لهذا التخصص، وهذا راجع لصعوبة يؤكدون بأنهم قد ندموا على در  18,94%في المقابل فإن حوالي   
من الطلبة الجامعيين  6,16%من جهة، ومن جهة أخرى اختيار حوالي  7.48%التحصيل الدراسي بنسبة 

لتخصصات بعيدة تماما عن التصورات التي كانت تسيطر على تفكيرهم والمبنية أساسا على أهداف لمشاريع مهنية 
ندمهم بين عدم توفير التخصص الذي يدرسه على  5,28%الذين تقّدر نسبتهم بـ معينة، فيما أرجع البقية القليلة و 

 . فرص عمل، وبين عدم توفر تخصصات تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم
 يوضح الرغبة في التوجه نحو تخصص غير متوفر في جامعتك ( 2.)جدول رقم ال

 مجموع النسب مجموع التكرارات النسبة التكرار االحتماالت

 نعم

 6,75% 15 بعد المسافة

93 %41,89 

 15,31% 34 المعدل غير كافي

 10,81% 44 القيم األسرية

 0,04% 1 البيروقراطية

 1,80% 4 عدم الرغبة في السكن الجامعي

 0,04% 1 وحيدة الوالدين

 0,90% 4 ظروف صحية

 3,60% 8 ظروف مادية

 1,80% 4 تردد

 58,10% 148 58,10% 148 ال

 100% 222 100% 222 المجموع

من الطلبة لم يكن لديهم رغبة في التوجه نحو  58,10%نالحظ من خالل هذا الجدول أن ما نسبته حوالي   
تخصصات غير متوفرة في جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مما يدل على أن مشروعهم المهني يتالءم مع 

  .التخصصات المفتوحة بالجامعة
من الطلبة كانت لديه رغبة في االلتحاق بتخصصات غير متوفرة  41,89%في المقابل نجد أن حوالي   

ضعف التحصيل الدراسي، أي أن معدل الطالب لم  بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، وهذا راجع لعدة عوامل من أهمها
 10,81%نجد ما نسبته حوالي ، بينما 15,31%يؤهله لدراسة التخصص المرغوب فيه بجامعات أخرى وهذا بنسبة 

راجع للقيم األسرية التي حالة دون ذلك، من االلتزام بمسؤولية األبناء والرغبة في االستقرار األسري من جهة، ومن 
أن ذكور حيث أكدوا  2,25%جهة أخرى رفض الوالدين لسفر أبنائهم خاصة االناث مع العلم أن من بينهم حوالي 

ال يزال سبة لهم وال نقاش فيه، وهذا راجع لطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ والذي مهم بالن رضا الوالدين أمر
الدينية والثقافية، من الطاعة، والتقدير واالخالص للوالدين، ومن ثمة يمكن القول أن اآلباء يؤثرون  متمسك بالقيم

في ( وائل محمود عياد)ليه الباحث تأثيرا كبيرا على أبنائهم في بناء مشروعهم الدراسي والمهني، وهو ما توصل إ
: وائل محمد عياد).دراسته حيت توصل إلى أن اآلباء يؤثرون على توجهات أبنائهم الدراسية وبناء مستقبلهم المهني

 (26، ص2.11
فقد أرجعوا ذلك إلى بعد المسافة وعدم القدرة على تحّمل مشقة السفر، فيما أرجع  6,75%أّما حوالي   

، فيما تراوحت بقية العوامل بين عدم 3,60%وف مادية صعبة تعيق امكانية سفرهم بنسبة آخرون السبب لظر 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

694 

الرغبة في السكن الجامعي، والتردد في السفر خوفا من عدم التكيف مع البيئة الداخلية والخارجية، مما يدل على 
لفردية، باالضافة إلى كل ضعف شخصية الطالب الجامعي وعدم الثقة في تحقيق ذاته، ومن ثمة فقدانه للهوية ا

ذلك فإن لعامل سوء الظروف الصحية للطلبة والبيروقراطية السلبية من اتالف الوثائق، ونقصها، والمحسوبية في 
والتي تعيق الطالب ( روبرت ميرتون)قبول الطلبات أو رفضها، وهي من الوظائف الكامنة التي تطرق إليها 

اولة مشروعه الدراسي الذي يؤهله إلى المشروع المهني المرغوب الوصول الجامعي من تحقيق أهدافه الخاصة في مز 
إليه، حيث الظاهر هو االلتزام بتطبيق القوانين بحذافيرها، أمّا الكامن فهو التأخر في قبول الملفات، واتالفها لتمرير 

 (.المحسوبية)ملفات أخرى على حساب األولى 
 التخصص في حالة رفض الوالدين له من منطلق آفاقه المستقبليةيوضح إمكانية تغير (: 3.)الجدول رقم 

 مجموع النسب مجموع التكرارات النسبة التكرار االحتماالت

 نعم

 0,93% 4 صعوبات في العمل

90 %42,25 

 20,65% 44 خبرة األسرة

 16,90% 36 قيم أسرية

 3,28% 7 عدم توفر فرص العمل

 0,46% 1 الدراسياالهتمام بالمشروع 

 ال

 2,81% 6 موافقة الوالدين

123 %57,74 
 52,58% 114 تحمل المسؤولية

 0,93% 4 يوفر فرص العمل

 1,40% 3 ضعف التحصيل الدراسي

 100% 213 100% 213 المجموع

من الطلبة ال يريدون تغيير التخصص في حالة  57,74%من خالل هذا الجدول يتضح أن ما نسبته   
رفض الوالدين له من منطلق آفاق المستقبلية، وهذا راجع إلى الرغبة في تحمل المسؤولية مما يدل على ثقتهم 
بأنفسهم في تحقيق أهدافهم الخاصة من خالل التخصص الُمختار الذي يؤهلهم لبناء مشروعهم المهني بنسبة 

حول موافق  5,14%لى التمسك بهويتهم الفردية، فيما تراوحت بقية النسب المتمثلة في ، وهو ما يدل ع%52,58
الوالدين على اختيارهم للتخصص العملي المرغوب فيه، ولسهولة التحصيل الدراسي من جهة، ولكونه يوفر فرص 

 .عمل متاحة من جهة أخرى
من الطلبة امكانية تغيير التخصص في حالة رفض الوالدين له من  42,25%في المقابل يؤكد حوالي   

، وإلرضاء أولياهم من منطلق 20,65%منطلق آفاقه المستقبلية، وهذا راجع لعدة عوامل من أهمها خبرة األسرة بـــ
ليها من ، وهو ما يؤكد النتائج المتحصل ع16,90%التمسك بالقيم األسرية التي تفرض احترام رغبة اآلباء بنسبة 

حيث نجد أن لتأثير اآلباء دور كبير في تغيير قرارات أبنائهم مما يعيق بناء التمثالت ( 01)الجدول رقم  خالل
 . الجامعي الفردية االجتماعية للمشروع المهني الذي يمثل هوية الطالب

االهتمام العلمي و  باالضافة إلى ما سبق ذكره، فإن لعامل قلة توفر فرص العمل المالئم للتخصص  
تجعل عند الطالب  4,67%بنسبة  بالمشروع الدراسي فقط، والخوف من وجود صعوبات في العمل مستقبال

نوع من القلق والخوف من الفشل في تحقيق المشروع الدراسي مما يؤدي بدور إلى الفشل في بناء مشروع  الجامعي
 .  مهني مناسب لتطلعاته المستقبلية



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

695 

 إذا كان المشروع المهني محدد مسبقا التجاه أكبر عدد من أفراد أسرتكيوضح (: .4)رقم  شكلال
 من خالل النتائج   

 الشكلالمتحصل عليها في 
 تبين أن ما نسبتهي
 من الطلبة  % 51.65 

 يعتبرون أن مشاريعهم 
 المستقبلية غير محددة 

 مسبقا التجاه أكبر عدد من 
منها من يعتبر أن المشروع المهني أمر شخصي وال عالقة له بما هو أفراد األسرة إليه، وذلك يعود لعدة أسباب 

فتبرر ذلك باختالف التخصصات داخل األسرة،  %11، أّما ما نسبته %40.55موجود في األسرة وهذا بنسبة 
مكانياته، وبالتالي على ال ا ، أمّ فرد أن يختار التخصص الذي يناسبهحيث أن لكل فرد تخصصه الذي يالءم قدراته وا 

فكانت اجابتهم بال أعرف وهذا راجع لعدم تفكيرهم بالمشروع المهني باعتبار أن الموضوع سابق %  15نسبة 
فهم ال يفضلون التقليد ويحبذون التغيير داخل األسرة، في حين نجد أن ما نسبته  %5.61ألوانه، أّما ما نسبته 

هو يرى أن خبرة أسرته محدودة في مجال المشاريع يرون أنهم المتعلمين الوحيدين في األسرة وبالتالي ف 03.31%
 .المهنية، لذا فهو يرى أنه هو أدرى بمستقبله المهني

أحمد )الطلبة المبحوثين فمشروعهم المهني لم يتحدد بعد، وهذا ما استنتجه  من %02.14بينما نجد نسبة   
البطالة، وهذا ما يصعسب من تحديد من خالل دراسته حيث رأى أن معظم الشباب لديهم مخاوف من هاجس ( زقاوة

يرون أنفسهم وحيدي الوالدين، وهذا ما يمكنهم حسب رأيهم من الحرية   %0.94مشروعهم المهني، هذا ونجد أن 
 .في اختيار التخصص المهني

من الطلبة يشعرون أن مشروعهم المهني محدد مسبقا التجاه أكبر  % 21.32 في القابل نجد أن ما نسبته   
من الطلبة المبحوثين بما يسمونه بتقليد المثل األعلى،  % 06.63أفراد أسرته إليه، هذا ما تبرره نسبة  عدد من

من خالل دراسته بأن معتقدات األطفال عن ميول آبائهم لها أهمية كبرى في ( وائل محمد عباد)وهذا ما ذكره 
مبحوثين أن هذا يضمن لهم مستقبلهم من الطلبة ال % 06.16تشكيل ميوالتهم الحقيقية، في حين ترى نسبة 

  .المهني، وهذا من خالل االستفادة من المجال الذي يعمل فيه أفراد أسرهم
أسرهم تتناسب مع شخصيتهم،  من الطلبة أن األعمال التي يمارسها أفراد %03.31في حين رأت نسبة   

اء شخصية الطالب الجامعي، هذا ونجد أن ما وهذا يعود للدور الذي يلعبه النسق القرابي المتمثل في األسرة في بن
من الطلبة يرجعون تحديد مشروعهم المهني  %02.36ال يعرفون سبب ذلك، أّما ما نسبته  % 02.14نسبته 

التجاه أكبر عدد من أفراد أسرته إليه  لكون أن القيم االجتماعية التي يحملها الطالب تحفزه على اتباع درب أفراد 
 . إلى ما يعتقد أنه  يبعث على احترام األسرة إضافة إلى تقدير األعمال التي يقومون بهاأسرته، وهذا يعود 
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يوضح إذا كان المشروع المهني محدد ): 06)الشكل رقم 
 مسبقا التجاه أكبر عدد من أفراد أسرتك



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

696 

ومن ثمة  يمكن القول أن أسباب ارتفاع نسبة اللذين يرون أن مشروعهم المهني غير محدد مسبقا التجاه   
أن يبنيها لنفسه، ويحدد من  أكبر عدد من أفراد أسرته إليه يعود إلى ما يوصف بالهوية الفردية التي يريد الطالب
 .  خاللها مشاريعه المستقبلية خاصة بعد توجه األسر الحديثة إلى نمط الحياة الديمقراطية

 يوضح مساعدة أفراد األسرة في التخطيط للمستقبل المهني(: 9.)رقم  شكلال
 
 
 
 
 
 

من الطلبة يرون أن  %56.16نالحظ أن ما نسبته  الشكلمن خالل النتائج المتحصل عليها من خالل 
هناك مساهمة ألفراد أسرتهم في التخطيط للمستقبل المهني، وكان هذا من خالل توفير الحاجيات المعنوية وذلك 

، حيث أن أفراد أسرتهم يوفرون لهم الدعم المعنوي لبناء مستقبلهم المهني إضافة إلى التشجيع %45.19بنسبة 
من الطلبة يوفر لهم أفراد أسرتهم الحاجيات  %16.52سة والتفكير، أما نسبة الدائم لهم وتوفير المناخ المالئم للدرا

المادية الالزمة للتخطيط للمستقبل المهني وهذا من خالل المورد المالي إضافة إلى توفير الوسائل الضرورية لذلك، 
رق تسييره في أن أسرهم تساعدهم من خالل تقديم توضيحات حول كيفية العمل وط %05.45في حين ترى نسبة 
 %03.50من الطلبة فتكمن مساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة، أما نسبة  %03.91المستقبل، أما نسبة 

من الطلبة فإن أفراد أسرهم يساعدونهم في انتقاء أماكن العمل المناسبة لقدراتهم وميوالتهم، وهذا بحكم خبرة األسرة 
حول التوجهات المهنية عند الطالب ( يوسف خطايبة)سة التي قام بها في هذا المجال، وهذا ما يتعارض مع الدرا

الجامعي، هذه األخيرة التي خلصت إلى أن الغالبية الساحقة من الشباب الجامعي ال يعتمدون على أسرهم كعامل 
 .مهم لبناء توجهاتهم المهنية

هم لهم في التخطيط لمستقبله من الطلبة يقرون بعدم مساعدة أفراد أسرت %23.13هذا ونجد أن ما نسبته 
بأنها تعود إلى حرية االختيار والهوية الفردية التي يريد الطالب أن  %15.30المهني، هذا ما بررته الغالبية بنسبة 

من الطلبة أن أسرهم غير مطلعين عما يفعله أبناؤها ويعود هذا إلى عدم  %3.20يبنيها لنفسه، هذا ورأت نسبة 
أن أفراد % 02.13د أبناؤها القيام به إضافة لعدم تحملها لمسؤوليتهم، في حين رأت نسبة اهتمام األسرة لما يري

من  %01.06أسرهم كل يفكر في نفسه مما يدل على عدم وجود تقارب وحوار بين أفراد أسرهم، أما نسبة 
ن في األسرة اللذين المبحوثين برروا عدم مساعدة أفراد أسرهم لهم في التخطيط للمستقبل المهني بأنهم الوحيدي

يدرسون في هذا التخصص وبالتالي فأسرهم ال يعرفون جيدا التخصص الذي يدرسه أبناؤهم، هذا ورأت نسبة 
أنهم المسئولين على األسرة من خالل كونهم متزوجون وأرباب أسر أو متكفلون بأسرهم، وهذا يدل على  0.51%

أن أسرهم رفضوا دراستهم في هذا % 0.51ما رأت نسبة أنهم متفردون في قراراتهم ومسئولون عن اتخاذها، ك

توفير 
 …الحا

توفير 
 …الحا

كيفية 
 العمل

انتقاء 
 …أماك

إيجاد 
 …فر

كل 
 …يفكر 

حّرية 
 االختيار

رفض 
 …األ

التخص
 …ص 

أنا 
 …الم

عدم 
 االطالع

 ال نعم

Série1 45,19 16,72 7,47% 3,50% 0 2,13% 15,30 0,71% 1,06% 0,71% 3,20% 

0,00% 
20,00% 
40,00% 
60,00% 

الشكل رقم )07): يوضح مساعدة أفراد األسرة في التخطيط 
 للمستقبل المهني
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ويعود ارتفاع نسبة اللذين رأوا أن أسرهم . التخصص ولذلك يرفضون مساعدتهم ويحملونهم مسؤولية اتخاذ قرارهم
يساعدونهم في التخطيط لمستقبلهم المهني إلى الدور الذي تلعبه األسرة في بناء ميوالت وتوجهات الطالب نحو 

من األبناء يعملون في مهن آبائهم  % 10بينت الدراسات التربوية المهنية أن أكثر من "لمهني، هذا وقد مشروعه ا
  (2.5، ص6..2: إبراهيم ناصر)".مما يثبت ما لتنشئة األسرة من أثر على توجه أبنائها نحو مهن المختلفة 

III )تبويب البيانات المتعّلقة بالتساؤل الثاني وتحليلها: 
 يوضح مساعدة األصدقاء في التخطيط للمستقبل المهني(: 5.)رقم  الشكل

 
 
 
 
 
 
 

نون بأصدقائهم في التخطيط لمستقبلهم المهني، وهذا ينستنتج أن غالبية الطلبة يستع الشكلمن خالل هذا   
من الطلبة المبحوثين، وتتمثل المساعدة في عدة أشكال منها مساعدات معنوية  51,69%ما عّبرت عنه نسبة 

وهذا من خالل تشجيعه ومساعدته في تجاوز المشكالت التي قد تعيقه، ومساعدات في تبادل  23,30%بنسبة 
أن  من الطلبة 10,58%، يرى ما نسبته 16,94%الخبرات فيما بينهم وهذا لالستفادة من بعضهم البعض بنسبة 

مصيرهم مشترك حيث يدرسون ذات التخصص وبالتالي فهم يعرفون مواطن ضعف وقوة بعضهم البعض أكثر من 
من يتلقى  0,84%الغير، مما يسّهل عملية التعاون في التخطيط لمشروعهم المهني، بينما ال تتجاوز نسبته حوالي 

  .بأعمال حّرة مثال مساعدات مادية من طرف األصدقاء لتخطيط في مشروعه المهني للقيام
من الطلبة ال يساعدوهم أصدقائهم في التخطيط لمستقبلهم  48,30%في المقابل نالحظ أن ما نسبته   

من الطلبة الجامعيين يثقون في قدراتهم العلمية والعملية والفنية في القدرة على  17,79%ـ المهني، وهذا راجع لــ
روع المهني المناسب له، ومن ثمة تحقيق ذاته المتمثلة في هويته التخطيط الجيد لبناء تمثالت اجتماعية للمش

يؤكد أن ذلك  17,37%الفردية، وليسوا في حاجة للمساعدة من طرف أصدقائهم، في حين نجد ما نسبته حوالي 
راجع الختالف األصدقاء في اآلراء، مما يؤدي إلى عدم االستفادة في تخطيط مشاريعهم المهنية، فيما حوالي 

أرجعوا ذلك لعدم التطرق مع أصدقائهم في هذا الموضوع من جهة، ولقلة خبرة األصدقاء واالهتمام  %12,27
االستفادة من نصائحهم حول بناء تمثالت اجتماعية  إمكانيةبالمشروع الدراسي فقط من جهة أخرى، مما يعني عدم 

     .للمشروع المهني
 التخطيط المستقبلي المهنييوضح مساعدة األقارب في (: 7.)رقم  شكلال
 

   

مصير 
 مشترك

مساعدة 
 مادية

مساعدة 
 معنوية

تبادل 
 الخبرات

االختال
ف في 
 الرأي

التفكير 
في 

 الدراسة

ليس لدي 
 أصدقاء

عدم 
التطرق 
 …معهم 

خبرتهم 
 محدودة

الثقة في 
 النفس

 ال نعم

Série1 10,58% 0,84% 23,30% 16,94% 17,37% 0,84% 0,84% 8,47% 2,96% 17,79% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 

الشكل رقم )08): يوضح مساعدة األصدقاء في التخطيط للمستقبل 
 المهني

مساعدة 
 معنوية

مساعدة 
 مادية

نقاشات 
 …حو

العمل 
 …عل

االختال
 …ف 

الثقة 
 …في 

عدم 
 …التوا

يرفضو
 …ن 

االكتفاء 
 …برأ

 ال نعم

Série1 22,22 0 3,11% 9,33% 8,44% 13,33 36% 3,55% 1,33% 

0,00% 
20,00% 
40,00% 

يوضح مساعدة األقارب في التخطيط ): 09)الشكل رقم 
 المستقبلي المهني
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من الطلبة المبحوثين ال %62,66أن ما نسبته  الشكل التالينالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في   
أن المساعدة التي تقدم لهم من  22.22%يساعدهم أصدقائهم في التخطيط لمستقبهلم المهني، حيث رأت نسبة 

طرف أقاربهم كانت مساعدة معنوية وهذا من خالل التشجيع وتقديم النصائح وارشادات حول عالم الشغل والمستقبل 
من الطلبة المبحوثين إلى أن مساعدة أقاربهم لهم كانت في العمل على إيجاد  9.33%المهني هذا وذهبت نسبة 

أن أقاربهم يساعدونهم من خالل  11, 3%م قدراتهم وميوالتهم في حين رأت نسبة فرصة العمل وهذا حسب ما يالئ
 . نقاشات حول التخصص وهذا الكتساب الخبرات حول العمل والمشاريع المهنية في المستقبل

فترى أن المساعدات المقدمة من طرف أقاربهم هي مساعدات مادية عن طريق تقديم   2,66%أما نسبة   
مكانيات الزمة لهم، هذا ونجد من خالل النتائج المتحصل عليهامبالغ مالية أ أن ما نسبته  و توفي وسائل وا 
من الطلبة المبحوثين ال يساعدهم أقاربهم في التخطيط لمستقبلهم المهني، وهذا راجع لعدم التواصل في  66. %62

أنهم يثقون في أنفسهم وفي  13.33%، في حين تعتبر نسبة 36 %هذه المواضيع ومناقشتها مع أقاربه بنسبة 
ال يتوافقون في الرأي مع أقاربهم  8.44%قراراتهم مما يعني أنهم في غنى عن هذه المساعدات، كما نجد حوالي 

  .مما يؤدي إلى عدم استفادتهم من المساعدات التي قد تقدم لهم من طرف أقاربهم
أقاربهم لعمل المرأة من جهة، االكتفاء  يؤكدون رفض 4.88%باالضافة إلى كل ما سبق ذكره فإن حوالي   

بنصائح وتوجهات األسرة من جهة أخرى وهذا راجع لتعارض قيم الطالبات اإلناث مع قيم أقاربهم حول عمل المرأة، 
، كما يرجع ذلك إلى تمسكهم بالقيم األسرية (أهل زوجي يرفضون عملي: )وهو ما أّكدته إحدى المبحوثات بقولها

 .    على التوالي( 01، 05، 06) األشكالسبق ذكره من خالل  راء الوالدين وهو ماكاحترام وتقدير أ
 يوضح مزاولة نفس المهنة مع الصديق المقّرب في المستقبل(: .1)قم ر  شكلال
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يوضح مزاولة نفس المهنة مع الصديق ): 10)الشكل رقم 
 المقّرب في المستقبل
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من الطلبة الجامعيين ُيفّضلون مزاولة  83,84%نالحظ من خالل هذه النتائج المتحصل عليها أن نسبة   
 .39,44%نفس المهنة مع الصديق المقّرب في المستقبل، وهذا راجع إلى التفاهم والتوافق معهم في اآلراء بنسبة 

يشعرون بالراحة في العمل مع أصدقائهم مما يساعدهم في مجال العمل  13,76%في حين نجد ما نسبته   
التي رأت أن عامل االرتياح النفسي يعتبر من أهم ( يوسف ضامن خطايبة)راسة مستقبال، وهو ما نتجت عنه د

العوامل التي يختار الطالب الجامعي على أساسها المهنة المستقبلية، كما نجد أن ذات النسبة من الطلبة الجامعيين 
لب الجامعي للمهنة بناءا برروا ذلك بالحرص للحفاظ على الصداقة واستمراريتها، وهذا ما يدل على أن اختيار الطا

يؤكدون أن رغبتهم في مزاولة  9,63%على التمسك بالعالقات االجتماعية ومدى أهميتها في نظره، أّما ما نسبته 
العمل مع الصديق المقّرب ما هي إاّل لتحقيق مصلحته الشخصية المتمثلة في إيجاد مرافق يشعره باألمن، باالضافة 

، ومن ثمة يمكن القول أن معظم الطلبة يرغبون في 7,33%لمشترك بينهما بنسبة إلى الرغبة في تحقيق الهدف ا
مزاولة نفس المهنة مع الصديق المقّرب في المستقبل لشعورهم باالرتياح في العمل مما يؤدي ذلك إلى إمكانية إبراز 

 .  قدراته العلمية والعملية والفنية خاصة
لطلبة الجامعيين ال ُيفّضلون ممارسة نفس المهنة مع أصدقائهم من ا 16,05%في القابل نجد أن ما نسبته   

، مما قد يؤثر عليه سلبا في أدائه 10,09%المقّربين في المستقبل، وهذا راجع الختالف في وجهات النظر بنسبة 
 من الطلبة الجامعيين يعتقدون أن ممارسة نفس المهنة مع الصديق المقّرب 3,21%للعمل مستقبال، أّما نسبة 

القوانين والتجاوزات في العمل، باالضافة إلى الرغبة في ممارسة العمل في  تجلب له الكثير من المتاعب كاختراق
عن الرغبة في  2,28%تفاديا للمشاكل، فيما عّبر ما نسبته  0,45%الميادين التي يقّل فيها وجود النساء بنسبة 

 .العمل الفردي من جهة، وبناء عالقات انسانية واجتماعية جديدة بهدف اكتساب خبرات جديدة من جهة أخرى
 يوضح االستعانة بمن يساعدك إلختيار تخصص علمي(: 11)ل رقم شكال
 أن  الشكليتضح من خالل هذا  

 غالبية الطلبة الجامعيين بنسبة
 يستعنون بمن يساعدهم  %59,17 

 الختيار تخصص علمي ما، منهم ما 
 يستعنون بأقاربهم  22,93%نسبته 

 بهدف الرغبة في االستفادة من خبراتهم
 22,01%حول المهن المستقبلية، باالضافة إلى المساعدات المعنوية حول ميدان الشغل، بينما نجد أن نسبة 

يستعنون بأصدقائهم، وهذا راجع إلى الهدف المشترك باالضافة إلى التفاهم والتوافق في األفكار، وهو ما سبق ذكره 
، الذي نتج على أن معظم الطلبة ُيفضلون ممارسة نفس المهنة مع األصدقاء في المستقبل، (10)في الجدول رقم 

ا جاءت بقية اآلراء متقاربة بين االستعانة بأصدقاء مما يعني وجود مساعدة في التخطيط للمشروع المهني، فيم
العائلة وأساتذة من جامعات أخرى، وهذا راجع لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم الشخصية، التي قد تساهم بشكل 

 .14,21%كبير في بناء تمثالت اجتماعية حول المشروع المهني وهذا بنسبة 
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 ال نعم

Série1 22,01 7,33% 22,93 6,88% 33,94 1,83% 3,66% 1,37% 

0,00% 
20,00% 
40,00% 

يوضح االستعانة بمن يساعدك ): 11)الشكل رقم 
 إلختيار تخصص علمي
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ون بمن قد يساعدهم في اختيار تخصص علمي ما، وهذا ال يستعن 40,82%أن نسبة  نجدفي المقابل   
راجع بالدرجة األولى إلى اختيار التخصص عن رغبة منهم، مما يعني ثقتهم في اختياراتهم وتوجهاتهم، وهو ما 

في دراسته حيث وجد أن اختيار الكثير من الشباب الجامعي للتخصص المدورس كان بناءا  (خطايبة)توصل إليه 
  .واختياراتهم الفرديةعلى توجهاتهم 

بآراء أسرهم، حيث يعتقدون أن األخذ بآراء غير أراء األسرة يعني الخروج  66, 3 %في حين تكتفي نسبة   
عن قيمهم كما اعتقدوا أن اختالف و تنوع اآلراء عليهم سيشتت أفكارهم عند اختيارهم للتخصص، في حين تعتقد 

 1,37%يفكر في نفسه ومصلحته وبالتالي فهو ال يفيده، أما نسبة أن كل من يريد االعتماد عليه  1,83%نسبة 
فعبروا عن ذلك لكون أن الدراسة في التخصص مفروضة عليهم ولم يتسنى لهم االستعانة بأحد في اختيار 

 .التخصص
 
 
 
 
 يوضح االستعانة بأساتذة عبر شبكة التواصل االجتماعي للنصح حول المستقبل المهني(: 12)رقم  شكلال
 أن ما  الشكلنالحظ من خالل هذا   

 ال يستعينون باألساتذة عبر 73,55%نسبته 
 شبكة التواصل االجتماعي، وهذا راجع لكون 
 أن الغالبية ليس لديهم حساب على شبكة  

 التواصل االجتماعي وهو ما يمثل نسبته حوالي
 
شبكة التواصل االجتماعي لعدم احتكاكهم ، فيما يبرر آخرون عدم استعانتهم وتواصلهم بأساتذة عبر 22,60% 

، وهذا راجع في نظرهم إلى أن جيل األساتذة قديم لذلك ال يفكرون %14,90باألساتذة وهو ما يمثل نسبتهم حوالي 
بالتواصل عبر هذه الشبكة، فيما أرجع آخرون ذلك لنقص خبرة األساتذة مما يعني عدم استفادتهم في التواصل بهذه 

أرجع آخرون عدم االستعانة باألساتذة عبر هذه الشبكة كون هذه األخير هي في نظرهم تستخدم  الوسيلة، بينما
، كما أرجعه %10,55لتسلية والترفيه فقط ال من أجل التواصل في مواضيع علمية مفيدة وهو ما يمثله حوالي 

ية على االفتراضية وهو ما آخرون لعدم وثوقهم بالتواصل على الشبكة االفتراضية حيث يحبذون المقابلة الشخص
يرى ذات النسبة السالفة الذكر أنهم في غنى عن هذا التواصل مع األساتذة ألن لهم  ، فيما%5,21يمثل نسبته 

 .تمثالتهم الخاصة التي تساهم في بنائهم لمشروعهم المهني وتحقيق ذواتهم الفردية ومن ثمة هويتهم الفردية
يخطر على بالهم حتى التواصل أو االحتكاك مع األساتذة ال عبر من لم  6,37%بينما نجد ما نسبته   

شبكة التواصل االجتماعي وال غيرها، وهذا راجع لسببين هما بمثابة الجوانب الكامنة في التنظيم التي تحدث عنها 
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 ال نعم

Série1 34, 1,3 10, 2,4 22, 7,2 6,3 0,9 14, 7,2 0,9 
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يوضح االستعانة بأساتذة ): 12)الشكل رقم 
عبر شبكة التواصل االجتماعي للنصح حول 

 المستقبل المهني
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رى الطلبة يتمثل في الفجوة الموجودة بين الطلبة واألساتذة حيث ي( الجانب األول)السبب األول (: روبرت ميرتون)
أن هناك حاجز يعيق عملية االتصال بين الطرفين وهذا راجع لتجنب األساتذة التواصل مع الطلبة خارج قاعة 
التدريس من أجل فرض قيم االحترام المتبادل بين الطرفين والمحافظة عليه، أّما الجانب أو السبب الثاني فهو راجع 

خوفا من ردة فعل غير متوقعة من األساتذة من جهة أخرى، وهي لخجل الطلبة في التقرب والتواصل مع األساتذة 
بمثابة الجوانب الكامنة التي تعيق مساهمة العالقات االجتماعية في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة، وقد 

ة، وعدم تفاوتت أوجه النظر ألسباب عدم االستعانة باألساتذة عبر شبكة التواصل االجتماعي بين عدم وجود الفرص
  .على التوالي 0,97%و 2,40%توفر الوقت لذلك بنسبة 

يستعينون بأساتذة عبر شبكة الفايسبوك بهدف تبادل الخبرات والنصائح  35,94%نالحظ أن ما نسبته كما   
 . فيما بينهم وهو ما يساهم في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة

 
 
 
 بأصدقاء عبر شبكة التواصل االجتماعي للنصح حول المستقبل المهنييوضح االستعانة (: 13)رقم  شكلال
 
 
 
 
 
 
   

بنسبة ( فايسبوك)أنه ال يتم االستعانة باألصدقاء عبر شبكة التواصل االجتماعي  الشكلنالحظ من خالل هذا 
ليس لديهم فايسبوك، وفي المقابل من يملكون حساب على  22,02%، وهذا راجع لكون ما نسبته %66,51

من يرجع عدم االستعانة  9,63%، بينما ما نسبته 11,93%الفايسبوك فهم ال يستغلونه إال لترفيه والتسلية بنسبة 
ست باألصدقاء عبر الفايسبوك إلى الخبرة المحدود لألصدقاء مما يعني عدم إمكانية االستفادة من خبراتهم ألنها لي

فهم  8,72%في المستوى الذي يمكن أن تساهم من خالله في بناء تمثالت المشروع المهني، أّما ما نسبته حوالي 
يرجعون سبب عدم االستعانة باألصدقاء عبر الفايسبوك بأن لهم هدف خاص يسعون لتحقيقه وليسوا في حاجة إلى 

  .وح المشروع المهني بالنسبة لهممساعدة األصدقاء عبر شبكة التواصل االجتماعي، مما يعني وض
يستعنون باألصدقاء عبر شبكة التواصل وهذا من أجل االستفادة من  33,49%في المقابل نجد ما نسبته   

 .  خبراتهم وتبادل النصائح التي من خاللها قد تساهم في بناء مشاريعهم المهنية المستقبلية
 معات أخرى للتوجه نحو مهنة معينةيوضح االستعانة بأساتذة من جا(: 6.)الجدول رقم 
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 ال نعم

Série1 22,02 0,57% 11,93 22,02 1,38% 2,29% 4,13% 6,42% 8,72% 9,63% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 

يوضح االستعانة بأصدقاء عبر شبكة ): 13)الشكل رقم 
 التواصل االجتماعي للنصح حول المستقبل المهني
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 مجموع النسب مجموع التكرارات النسبة التكرار االحتماالت

 نعم
 45,07% 96 خبرة األستاذ

133 %62,44 
 17,37% 37 إذا توافقت نصائح مع رغباتي

 ال

 31,46% 67 أثق في قدراتي

80 %37,56 

 1,41% 3 لدي هدفي الخاص كأنثى

 2,82% 6 األساتذةعدم الثقة في 

 0,47% 1 االكتفاء بنصائح األسرة

 1,41% 3 ليس لدي اتصال مع األساتذة

 100% 213 100% 213 المجموع الكلي

من الطلبة يستعينون بأساتذة من جامعات أخرى  62,44%نالحظ من خالل هذا الجدول أن ما نسبته   
للتواصل معهم حول مشاريعهم المهنية، وهذا راجع لثقة الطلبة في األساتذة والرغبة في االستفادة من خبراتهم التي 

ع ما نسبته  أنهم  17,37%قد تكون مختلفة عن ما يملكه أساتذة الجامعة المحلية في نظر الطلبة، فيما ُيرجى
باألساتذة من جامعات أخرى إذا كانت اقتراحاتهم ونصائحهم تتوافق مع رغبات الطلبة، بينما نالحظ أن ما يستعينون 

 ال يستعنون باألساتذة من جامعات أخرى حول  37,56%نسبته حوالي 
ي حاجة مشاريعهم المهنية وهذا راجع إلى ثقة الطلبة في قدراتهم ورغباتهم لتحقيق أهدافهم وذواتهم الخاصة وليسوا ف

إلى من يّوجههم نحو مشاريعهم المهنية المستقبلية، ومن ثمة فإن التواصل مع األساتذة من جامعات أخرى ال يساهم 
إلى عدم الثقة  2,82%من الطلبة، فيما أرجع ما نسبته حوالي  31,46%في بناء تمثالت المشروع المهني لدى 

ذة المشاريع المهنية التي تتالءم مع قدراته العلمية والعملية في األساتذة وهذا راجع في نظرهم لعدم معرفة األسات
عن عدم االستعانة باألساتذة من جامعات أخرى  1,41%والمورفولوجية أكثر من الطالب ذاته، فيما يبرر ما نسبته 

ا الخاصة كون أن لها أهدافها الخاصة والمتمثلة في التفكير بالمشروع العائلي وهو ما عّبرت عنه بأن لها أهدافه
كأنثى، إاّل أن ذات النسبة السالفة الذكر ُترجع عدم االستعانة بأساتذة من جامعات أخرى لعدم وجود اتصال معهم 
وهذا راجع لكون عدم احتكاك الطلبة مع األساتذة من جامعات أخرى من خالل الملتقيات العلمية الوطنية والدولية 

 .صدي مرباح ورقلةالتي تقوم بها الكليات على مستوى جامعة قا
من  0,46%في المقابل نجد نسبة قليل من الطلبة الذين يكتفون بنصائح األسرة وهو ما يمثله حوالي   

ومن ثمة فقدان الهوية الفردية لهذه  الطلبة، وهو ما يدل على عدم رغبة هذه الفئة في التخّلص من التبعية األسرية،
 .الفئة

IV ) بالتساؤل الثالث وتحليلهاتبويب البيانات المتعّلقة: 
 يوضح قيام الكلية بأيام دراسية حول التخصصات(:  ..)الجدول رقم 

 مجموع النسب مجموع التكرارات النسبة التكرار االحتماالت

 نعم

 20,53% 46 مساعدات معنوية حول المشروع الدراسي

118 %52,67 

 1,33% 03 االطالع على الجوانب السلبية لتخصص

 18,75% 42 التعّرف على اآلفاق المستقبلية للتخصص

 4,91% 11 ال أحضرها

 7,14% 16 ال شيء

 47,32% 106 47,32% 106 ال

 100% 224 100% 224 المجموع الكلي
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من الطلبة ُيقّرون بعدم قيام الكلية بأيام دراسية حول  47,32%نالحظ من خالل هذا الجدول أن حوالي   
الحقوق والعلوم السياسية، اآلداب واللغات، )كلية : التخصصات، مع العلم أن الكليات المعنية بالدراسة تتمثل في

 .، وهذا راجع إلهمال االدارة  بالدرجة األولى واألساتذة بالدرجة الثانية(التكنولوجيا وعلوم المادة
من الطلبة يؤكدون قيام الكلية بأيام دراسية حول التخصصات واالستفادة  52,67%المقابل نجد حوالي  في  

منها، وهذا لما لها من أهمية في تقديم مساعدات معنوية للطلبة لنصحهم وارشادهم حول المشروع الدراسي بنسبة 
 42%وع المهني لدى الطلبة بنسبة ، باالضافة إلى مساهمتها في بناء تمثالت اجتماعية حول المشر %20,53

  .وهذا من خالل توضيح المشاريع المهنية المستقبلية المالئمة لتخصصات المفتوحة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
عون االستفادة إلى االطالع على الجوانب السلبية لتخصصات  1,33%فيما نجد ما نسبته حوالي    مسن ُيرجى

 .لى وعي الطلبة بالتخصصات التي يدرسونهاالعلمية المفتوحة، وهو ما يدل ع
فهم لم يستفيدوا من األيام الدراسية للتخصصات التي تقوم بها كلياتهم، وهذا  12,05%أّما ما نسبته حوالي   

، ولعدم وصول المعلومة للطالب بالشكل المناسب من جهة 4,91%راجع لعدم حضور الطلبة من جهة بنسبة 
يساهم ذلك في عدم وضوح المشروع الدراسي الذي قد ًيساهم بدوره في بناء التمثالت ، مما 7,14%أخرى بنسبة 

 .االجتماعية حول المشروع المهني لدى الطلبة
ومن ثمة يمكن القول أن األيام الدراسية التي تقوم بها الكلية ال تساهم في بناء التمثالت االجتماعية حول   

   .  المهني لدى الطالب الجامعيالمشروع 
 يوضح مساهمة المرافقة البيداغوجية في بناء المشروع المهني(: 16)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
عدم مساهمة المرافقة البيداغوجية في بناء التمثالت االجتماعية للمشروع  الشكلنالحظ من خالل هذا   

مع العلم أن  54,42%، وهذا راجع لعدم وجود مرافقة بيداغوجية بنسبة 74%المهني لدى للطالب الجامعي بنسبة 
ُيقّرون ( ل م د)في نظام  43,85%فقط يدرسون في النظام الكالسيكي، ومن ثمة فإن حوالي  10,57%ما نسبته 

الحصة، فيما بعدم وجود مرافقة بيداغوجية، وهذا راجع في نظرهم إلى إهمال االدارة بالدرجة األولى على مزاولة هذه 
لى عدم حضور الطلبة أنفسهم بنسبة 7,07%أرجع آخرون ذلك لعدم حضور األساتذة من جهة بنسبة   5,30%، وا 

من جهة أخرى، وهذا نظرا لعدم معرفة الطلبة بمدى أهمية هذه العملية ومساهمتها في وضوح المشروع الدراسي 
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يوضح مساهمة المرافقة البيداغوجية في بناء المشروع ): 14)الشكل رقم 
 المهني
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والمهني للطالب، إضافة إلى كون حصة المرافقة البيداغوجية هي ليست حصة اجبارية بقدر ما هي حصة اختيارية 
  .ى إهمالها وعدم الحضور لهامما يجعل من الطلبة ينظرون لها نظرة حصة الفراغ، مما يؤدي إل

ُيرجعون سبب عدم مساهمة المرافقة البيداغوجية إلى عدم فهم  3,09%كما نالحظ أن ما نسبته حوالي   
األساتذة لها، وبالتالي فحضور الطالب مثل عدمه، بينما يرى آخرون بنسب قليلة ومتفاوتة أن ذلك راجع لعدم 

جهة، والعتقاد الطلبة العاملين أنهم غير معنيين بها كونهم عاملين من  مالئمة النصائح واالشادات مع الواقع من
 .جهة أخرى

من الطلبة مساهمة المرافقة البيداغوجية في بناء التمثالت االجتماعية  60%في المقابل يؤكد حوالي   
رشادات وتوجيهات للمشروع المهني، وهذا من خالل المساعدات المعنوية التي يقدمها األساتذة للطلبة من نصائح  وا 

حول المشروع الدراسي كتقديم المعلومات حول المقاييس والتخصصات، باالضافة إلى االطالع على المشروع 
المهني حسب كل تخصص، مما يساهم في بلورة وبناء التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطلبة الجامعيين 

من الطلبة الجامعيين يرون أنها تساهم في تقديم أساليب  1,76%، إضافة إلى كل هذا فإن حوالي 23,87%بنسبة 
وتقنيات في كيفية االنضباط في العمل، وكيفية تجاوز الصعوبات المهنية المستقبلية، وهذا من خالل كيفية التدريس 

   . بالنسبة للفئة الراغبة بالعمل في قطاع التعليم( التلميذ أو الطالب)وتوصيل المعلومة للمتلقي 
 يوضح وجود الدراسات الميدانية ومدى مساهمتها في بناء المشروع المهني للطالب(: .1)رقم  شكللا
 

   
 
 
 
 
 
 
ُيقّرون بوجود الدراسات الميدانية وقيامهم بها خالل فترة  72%أن ما نسبته  الشكليتبّين لنا من خالل هذا   

التكوين الجامعي في مختلف المقاييس، حيث ساهمت في بناء التمثالت االجتماعية للمشروع المهني عند الطلبة 
الجامعيين وهذا من خالل المساعدات المعنوية حول التخصص بهدف دفعهم لبناء مشروعهم الدراسي الذي يؤهلهم 

، كما ساهمت في بناء تمثالت اجتماعية حول المشروع المهني لدى 28%ندماج المهني وهذا بنسبة حوالي لال
الطلبة الجامعيين من خالل زياراتهم الميدانية لمختلف األنساق االجتماعية، السياسية، االقتصادية، والثقافية 

ناسبة لها، حيث يتم التعّرف من خاللهم واالحتكاك بأهل االختصاص حسب الهدف من كل دراسة في المقاييس الم
على المىهن التي تتالئم مع تخصصاتهم، باالضافة إلى أن الدراسات الميدانية ساهمت في بناء التمثالت االجتماعية 
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يوضح وجود الدراسات الميدانية ومدى ): 15)الشكل رقم 
 مساهمتها في بناء المشروع المهني للطالب
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للمشاريع المهنية من خالل التعّرف على كيفية سير العمل المالئم لتخصص وكيفية تجاوز الصعوبات في 
  .المستقبل

، من الطلبة ُيصّرحون بعدم قيام دراسات ميدانية خالل فترة التكوين، 28%ل فإن ما نسبته حوالي في المقاب  
، وهو ما صّرح به بعض 18,50%بالخرجات الميدانية بنسبة  راجع في نظرهم لعدم إهتمام األساتذة  وهذا

، فيما أرجعه ما نسبته حوالي "اهمال األساتذة الذي ال يشجعون على الخرجات الميدانية"راجع لـ المبحوثين بقولهم أنه
ال توفر لنا : "الهمال االدارة وعدم اهتمامها بالخرجات الميدانية وهو ما يؤكده رأي أحد المبحوثين بقوله %5,76

 ".ي مناطق بعيد كحاسي مسعود أو تقرتاالدارة حافالت خاصة للقيام بخرجات جماعية إلى المؤسسات الكائنة ف
لم يستفيدوا شيئا من هذه الدراسات لعدم مساهمتها في بناء تمثالت اجتماعية حول  2,46%بينما حوالي   

المشروع المهني، نظرا ألن الخرجات كانت في مقاييس غير أساسية في التخصص مما جعلهم يعتقدون بعدم 
 .االستفادة منها

فقد أرجعوا ذلك على التوالي إلى عدم رغبة أصحاب الميدان المرغوب قيام  0,41%حوالي  إاّل أن ما نسبته  
عتقاد ذات النسبة بأنهم غير معنيين كونهم عاملين، وهو  الدراسة به بالتسهيالت الالزمة الجراء الدراسة الميدانية، وا 

مهن التي ُيزاولونها، واستمرارهم في ، وهو ما ُيفسر تمسكهم بال(14)ما سبق التطّرق له من خالل الجدول رقم 
الدراسة هو بهدف تحسين المستوى العلمي، وفي القابل أرجعها آخرون لعدم التفكير بالمشروع المهني نهائيًا وهو ما 

 .  ُيفسر عدم مساهمة الدراسات الميدانية في بناء تمثالت اجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي
 يوضح المهن المرغوب ممارستها مستقبال من طرف الطلبة(: 14)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن التمثالت االجتماعية للمشاريع المهنية عند الطلبة تتسم ببعدي الجنس  الشكليتبين لنا من خالل هذا   
والتخصصات، حيث جاءت تمثالت االناث في التخصصات األدبية حول المشروع المهني بين التعليم الثانوي 

ة ، ونحو السلك القضائي كمحاميات أو موثقات بنسب6,19%، والتعليم العالي بنسبة 14,15%والمتوسط بنسبة 
، بينما كانت تمثالت االناث في التخصصات العلمية حول التعليم 3,10%، باالضافة إلى الترجمة بنسبة %4,42

، وهو ما 4% ، باالضافة إلى الهندسة بنسبة3,53%بنسبة  ، والتعليم العالي3,10%الثانوي والمتوسط بنسبة 
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يوضح المهن المرغوب ممارستها مستقبال من طرف ): 16)الشكل رقم 
 الطلبة

 التخصصات األدبية ذكور

 التخصصات األدبية إناث

 التخصصات العلمية ذكور

 التخصصات العلمية إناث
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التي جاءت ميوالت االناث نحو ( عائشة بن صافية)ة يتوافق مع نتائج الدراسة السابقة األولى السالفة الذكر للباحث
 .المحاماة والتعليم الجامعي

في المقابل نالحظ أن تمثالت الذكور األدبيين حول المشاريع المهنية ليست ببعيدة عن تمثالت االناث   
الذكور العلميين حول التعليم في كل األطوار، إضافة إلى ذلك تمثالت حول األعمال الحّرة،  بينما جاءت تمثالت 

عائشة بن )، وهو ما يتوافق مع النتائج التي تحصلت عليها الباحثة 0,45%بنسبة  للمشروع المهني حول مهندس
 ، وما نسبته7,52%حيث جاءت ميوالت الذكور نحو الهندسة، كما جاءت التمثالت حول أعمال حّرة بـ ( صافية
ُيقرون بعدم وضوح المشروع المهني، وهذا راجع في نظرهم لتعدد التخصصات التي يعتمد عليها نظام  4%حوالي 

، حيث يتم تقسيم التخصص إلى تخصصات فرعية كثيرة تتفرع بدورها على تخصصات أخرى جديدة وهو (ل م د)
التمكن من التوظيف السريع بعد ما يجعل الطالب في حيرة من أمره، مما أثار لديهم المخاوف المستقبلة في صعوبة 

 .التخّرج
في المقابل جاءت التمثالث االجتماعية للمشاريع المهنية عند بقية الطلبة متفاوتة، بين تمثالت االناث حول   

، أعمال 0,44%بنسبة  ، المؤسسات االقتصادية1,32%  ، العمل بالشركات بنسبة4,85%بنسبة  العمل باالدارة
، سفيرة بنسبة 1,34%، صحافة 2,2%بنسبة  ، هندسة البرامج0,45%بنسبة  اسبة، مح3,09%بنسبة  حّرة

، بينما جاءت تمثالت الذكور تتوافق مع 0,44%، ومشروع عائلي بنسبة 0,9%، ومشروع دراسي بنسبة %0,44
 . 0,44%، والعمل كإمام مسجد 1,32%تمثالث االناث، إضافة إلى تمثالتهم حول العمل باألمن الوطني بنسبة 

كما أن هناك تمثالت إجتماعية للطلبة حول مشاريع مهنية ال تتوفر تخصصاتها بالعينة المعنية بالدراسة   
، وهذا راجع 1,34%بجامعة قاصدي مرباح ورقلة وتتمثل حول العمل بالقطاع الصحي كالصيدلة، والتمريض بنسبة 

 . من خاللهالرّغبة في دراسة هذه التخصصات مستقبال وبناء المشروع المهني 
 يوضح مدى توافق اختيار التخصص مع مهنة المستقبل(: 19)رقم  شكلال
 أن الشكليتبّين لنا من خالل هذا   

 غالبية التمثالت االجتماعية للمشاريع المهنية
 عند الطلبة الجامعيين تتوافق مع اختياراتهم

 ، وهو77,25%لتخصصات العلمية بنسبة  
 ليوسف ضامن"ما يتوافق مع الدراسة السابقة  
 اختيار كثير"حيث توصل إلى أن " خطايبة 
من الشباب الجامعي للتخصص الذي يدرسونه كان بناءا على توجهاتهم المهنية، وهو ما يعني أنه يوجد تخطيط  

 "ووعي عندهم بأهمية الحصول على عمل يناسب تخصصاتهم التي اختاروها بناءا على توجهاتهم وميولهم المسبقة
من ُيرجعون ذلك حسب قولهم إلى أن  74,40%، منهم حوالي (..2، ص7..2: يوسف ضامن خطايبة)
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يوضح مدى توافق اختيار ): 17)الشكل رقم 
 التخصص مع مهنة المستقبل
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ذلك إلى تالءم التخصص الُمختار  2,84%التخصص يوجهني نحو ميدان الشغل المناسب له، فيما أرجع ما نسبته 
  .مع المهنة التي ُيزاولونها

يرون أن تخصصاتهم العلمية ال تتوافق مع التمثالت  من 22,75%في المقابل نجد ما نسبته حوالي 
، مما يثير لديهم نوع من 9,47%للمشروع المهني، وهذا راجع إلى حداثة تخصصاتهم العلمية بنسبة االجتماعية 

ذلك لعدم وضوح المشروع المهني لديهم وهذا قد  6,16%الخوف والقلق حول المستقبل المهني، فيما أرجع ما نسبته 
رقم  الشكلينأنظر )يدانية للطلبة الجامعيين يكون راجع لعدم وجود المرافقة البيداغوجية وعدم القيام بالدراسات الم

أرجعوا ذلك لقل مناصب الشغل في ظل كثرة األيدي  4,73%بينما ما نسبته حوالي ، (على التوالي 14و .1
، والعمل وفق تخصصات أخرى 0,94%العاملة، فيما تراوحت بقية اآلراء حول تفكيرهم بالمشروع الدراسي بنسبة 

 .1,42%ا بنسبة نظرا لتعدد شهاداتهم وهذ
ومن ثمة يمكن القول أن للطلبة إهتمام وتطّلع كبيرين للتكيف مع نسق مشروع الحياة ككل ونسق المشروع     

المهني بصفة خاصة وهذا من خالل رغبتهم في الحصول على الشهادة التي تتالءم مع مشروعهم المهني، وهذا ما 
حيث نتجت إلى وجود إهتمام وتطّلع كبيرين لدى الطلبة ، "أحمد زقاوة"يتوافق مع نتائج الدراسة السابقة للباحث 

 .  لمستقبلهم المتعّلق بالدراسة والحصول على الشهادة التي تؤهلهم لالندماج االجتماعي والمهني
 يوضح إطالع الطلبة عن إحتياجات سوق العمل المرتبطة بتخصصهم(: 15)رقم  شكلال

  الشكلنالحظ من خالل هذا   
 أن للطلبة الجامعيين إطالع حول 
 احتياجات سوق العمل المرتبطة 

 وهذا  64,40%بتخصصاتهم بنسبة 
 راجع لوعي الشباب بتطور الحراك 
 االقتصادي والمهني في والية ورقلة 
 بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة، 
 وهذا من خالل توفر فرص العمل  في

 نظرهم والتي تتالئم مع مشاريعهم المهني المرغوب تحقيق ذواتهم من خاللها، مما يعني وعي الطالب 
بهويته الفردية، وعن طريق االحتكاك بأهل االختصاص واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم مما يوسع الخيال الفكري 

كتشاف فرص عمل جديدة ُيظه ر من خاللها مهاراته وابداعاته السوسيولوجي لديهم حول مشروعهم المهني وا 
وقدراته، كما أنه يمكن زيادة وبلورة تمثالته االجتماعية من خالل االطالع على مسابقات التوظيف ومكاتب التشغيل 

يوسف "بمختلف القطاعات لتساهم في بناء المشروع المهني لدى الطلبة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الباحث 
ن القدرات الذاتية الممثلة في المهارات والخبرات والتجارب تساهم في تّوجه الطالب ، حيث يرى أ"ضامن خطايبة

الجامعي ألعمال والمىهن التي تتناسب وتلك القدرات وهي أهم من الرغبات والميول التي ال تكفي لوحدها في تحقيق 
 (..2، ص7..2: يوسف ضامن خايبة).األهداف المرغوب الوصول إليها
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يوضح إطالع الطلبة عن ): 18)الشكل رقم 
 إحتياجات سوق العمل المرتبطة بتخصصهم
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ُمّطلعين على احتياجات السوق المرتبطة بتخصصاتهم  غير 35,60%ما نسبته حوالي  د أننجفي المقابل   
لم يبحثوا في هذا المجال لعدم وضوح المشروع المهني في نظرهم وهو ما قد يسبب  27,02%وهذا راجع لكون 

مشاريع المهنية مما يعني ضرورة بناء تمثالت اجتماعية حول ال" يوسف ضامن خطايبة"وقوعهم في البطالة حسب 
التي يوفرها ويتطلبها سوق العمل، فيما أرجع البقية عدم اطالعهم على احتياجات سوق العمل المرتبطة 
بتخصصاتهم لفقدان عامل الخبرة من جهة، واالهتمام بالمشروع الدراسي وفقط من جهة أخرى وهذا بنسبة حوالي 

ذين يرغبون في مهن غير متوفرة بوالية ورقلة كالعمل على الطلبة العّمال، وال 2,25%، توزعت ما نسبته %6,3
بالسفارة، والذين يدرسون بتخصصات جديدة تثير لديهم نوع من القلق والخوف من البطالة لعدم التعّرف على آفاقه 

 . المستقبلية
 
 
 يوضح القطاع المفّضل لتطبيق المشروع المهني(: 17)رقم  لشكلا
 
 
 
 
 
 
 
 

أن غالبية الطلبة ُيفّضلون العمل في المستقبل بالقطاع العام عوض القطاعات  الشكلنالحظ من خالل هذا   
، وهو 31,90%، وهو راجع لكون القطاع العام يوفر الضمان واالستقرار للعامل بنسبة 63%األخرى وهذا بنسبة 

ما ُيعد أمر مهم، فالشعور بالراحة واألمن، له نتائج إيجابية عديدة على الشخص نفسه، وعلى النسق المهني، وعلى 
" ليوسف ضامن خطايبة"النسق االجتماعي األكبر آال وهو المجتمع ككل، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة السابقة 

تعة بعيدا عن االرهاق والتعب سمة مهمة في العمل عند الشباب، التي خلصت إلى أن الشعور بالراحة واألمن والم
 . حيث يرغبون في تحقيقها والوصول إليها أثناء العمل

العمل بالقطاع العام نظرا لطبيعة العمل التي تفرض عليه ذلك، حيث من  15,51%بينما ُيفضل ما نسبته   
نحو القطاع العام، وهذا راجع لكون هذه األخيرة هي من  يرغب في العمل بالتعليم في نظره أنه البد له من االتجاه

المىهن التي لها مكانة اجتماعية كبيرة، حيث يرغب الكثير في مزاولتها بإعتبارها مصدر تفاخر داخل النسق األكبر 
 الذي يرى أنه يرتبط فيها اختيار الفرد لمهنة ما" يوسف ضامن خطايبة"ككل، وهو ما يفسره علم االجتماع حسب 

" خطايبة"على نحو كبير بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي، وهي ما تتفق أيضا مع دراسة استعان بها 
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يوضح القطاع المفّضل لتطبيق المشروع المهني): 19)الشكل رقم   
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حيث تشير نتائجها إلى أن األبناء يرغبون في االلتحاق بمهن ذات مكانة اجتماعية " علي حسن الجندي"للباحث 
 .  مرموقة

مال والمىهن التي تتيح لهم فرصة تقديم مساعدات لآلخرين فيما نجد أن هناك من لهم الرغبة في مزاولة األع  
الذي يتجهون نحو القطاع العام ألنهم إناث، مما يدل على  1,72%، باالضافة إلى ما نسبته 8,62%وهذا بنسبة 

 التمسك بقيم التعاون والتكافل االجتماعي والتمسك بالقيم االجتماعية وأهمية نظرة المجتمع خاصة لالناث، وهو ما
في دراسته حيث وجد أن الشباب يحرص على صيانة القيم الثقافية والدينية التي تؤكد تقديم " خطايبة"توصل إليه 

 .الدعم وخدمة اآلخرين والمحافظة على القيم المتعاف عليها في المجتمع
من يتجه نحوه  أّما بقية اآلراء فكانت متفاوتة بين الرغبة في التمسك بعمله كونه يعمل بهذا القطاع، وبين  

بإعتباره ال يتطلب جهد كبير في العمل، وبين من يعتقد أن فرص الشغل بالقطاع العام أكبر من القطاعات األخرى 
  .كونها تتفرع على العديد من القطاعات الحكومية

يرغبون في التوجه نحو القطاع الخاص باعتبار أنه يوفر  14,20%في المقابل نجد أن ما نسبته حوالي   
في تحّمل المسؤولية  ، وهو ما يدل على وعي الطلبة الجامعيين والرغبة6,46%هم المصداقية في العمل بنسبة ل

والجدية في اتقان العمل والتفاني فيه، وهذا راجع للحرص والتمسك بالقيم الدينية والثقافية السائدة في المجتمع، ونجد 
نتيجة الظروف المعيشية االقتصادية السيئة التي يعيشها،  يرغبون في كسب المال وهذا راجع 3,01%أن ما نسبته 

من ارتفاع في األسعار، الرغبة في الزواج، أي غالء المعيشة بصفة عامة، مما يجعلهم يبحثون على المهن التي 
حيث نتجت " للجندي"والدراسة التي اعتمد عليها " خطايبية"توفر لها دخال مرتفعا، وهو ما نتجت عنه دراسة 

استين على رغبة األبناء في االلتحاق بالمهن التي تدر عليهم دخال عاليا، باالضافة إلى الرغبة في اكتساب الدر 
الخبرة المهنية التي قد تكون عامال أساسيا لحصوله على المهنة التي يرغب في الوصول إليها مستقبال بنسبة 

 .تمرار والتمسك بالمهنة التي يزاولها بنسب متفاوتة، أّما باقي اآلراء فتراوحت بين الحّرية في العمل واالس%1,72
، وهذا 20,25%العمل بالقطاع الحّر للحّرية في العمل بنسبة  22,80%ومن جانب آخر ُيفّضل حوالي   

نظرا لعدم رغبته في أن يكون مقيد وُمكّبل من جهة، والرغبة في القيام باألعمال المرغوب فيها باألسلوب الذي يرى 
وفي التوقيت والمكان المناسبين له، مما ُيشعره بالراحة والمتعة في العمل، وهو ما قد يؤدي إلى بروز أنه مناسب 

المهنة  1,72%مهارات وقدرات عالية تساهم في تطوير قدراته واالبداع في العمل، فيما نجد أن ما نسبته حوالي 
زاولة مهنة المحاماة طبيعة عملهم تفرض هي التي تفرض عليهم اختيار القطاع ال العكس حيث الذين يرغبون م

 .   عليهم العمل بالقطاع الحّر، فيما نجد نسبة قليلة جدا تختار هذا االتجاه رغبة في كسب المال
 عرض نتائج الدراسة الميدانية: ثانيا
انطالقًا من أهداف الدراسة والتزامًا بحدودها، نهدف من خالل هذه الخطوة إلى االجابة على التساؤالت  

مشروع المهني التمثالت االجتماعية للأن  يمكن القوللذلك الفرعية للدراسة، ومن ثمة االجابة على التساؤل الرئيسي 
تنشئة أسرية، عالقات )ساق االجتماعية الفرعية من افر جهود مختلف األنظتُبنى من خالل ت لدى الطالب الجامعي

التي هي عبارة عن مقّومات اجتماعية تقوم بمجموعة من الوظائف، تساهم في بناء ( إجتماعية، تكوين جامعي
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، ومن ثمة تساهم في بناء الهوية الفردية واالجتماعية مشروع المهني لدى الطالب الجامعيتمثالت اجتماعية لل
يين من خالل اكتسابهم للخبرات والمواقف عبر المؤسسات التي يمر بها الطلبة عن طريق الخرجات للطلبة الجامع

الميدانية التي توفرها لهم الجامعة خاصة في المقاييس األساسية، والتي تعطي الطلبة الشعور باالنتماء االجتماعي 
والتي سوف  )جوفمان(قات المستقبلية كما يرى الذي سُيجسد من خالل المشروع المهني المستقبلي والذي ُتؤكده العال

 .«اآلخرين»و «هم»و «نحن»يتشكل منها الـ 
 : المراجع

 :المصادر والمراجع باللغة العربية: أوالً 
 :الكتب باللغة العربية (1

 2004، دار عمار، عمان، األردن، 1، طالتنشئة االجتماعية(: ابراهيم)ناصر  -1
 :المقاالت (2

، مجلة دراسات في العلوم االنسانية "المشروع المهني في ذهن المتفّوق دراسيا(: "عائشة)بن صافية  -2
 2009، جامعة الجزائر، 12واالجتماعية، العدد 

، جامعة ورقلة، 1مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد  ،"تصورات الشباب لمشروع الحياة(: "أحمد)زقاوة  -3
 2012جوان 
 :مراجع إلكترونية: ثانيا

 :رات الجامعية االلكترونيةالمذك (1
الميول المهنية والقيم وعالقتها بتصورات المستقبل لدى طلبة كلية مجتمع غزة بوكالة (: محمد)عياد وائل  -4

، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر غزة، كلية التربية، قسم علم النفس، فلسطين، جويلية غوث الدولية
 (مذكرة إلكترونية)، 2011

، المجلة "التوجهات المهنية عند الشباب الجامعي، دراسة ميدانية في األردن"(: يوسف)ضامن خطايبة  -5
، (مذكرة الكترونية)، 2009، 2، العدد 2األردنية للعلوم االجتماعية، المجّلد 

[u.jo/JJSS/article/viewFile/845/840http://journals.ju.ed] 
 :المراجع باللغة األجنبية: ثالثا

1) DICTIONNAIRES: 

6- Raymond Boudon et al, Dictionnaire de sociologie, Larousse, édition paris, 2005 
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 الهوية التنظيمية في المجال المهني المتعدد الثقافات 
 جامعة سكيكدة / اللكــرومة جـبو .أ                                                                  

 جامعة سكيكدة / ديفــة محـمالع.أ                                                                  
 

 الملخص 

 متعددة العمل فرق في تنظيمية هوّية خلق على الثقافي التعدد مساهمة مدىإبراز  هدفت الدراسة الراهنة إلى     
وحدة إحصائية من  55ولتحقيق هذا الهدف اختبرت عّينة قصدية قوامها . األجنبية الشراكة مؤسسات في الثقافات

وقد استطاعت الدراسة البرهنة . سكيكدة  Topping de condensat بمشروع البترول تكرير معملفرق عمل 
تكسب العامل الجزائري هوّية تنظيمية ( جّراء االحتكاك مع الشريك األكنبي)اختالف القيم المتعددة الثقافات  على أنّ 

التي تنّص على أّن اختالف السلوكات بين األعضاء المتعددي ( تحقق الفرضية البديلة)جديدة، وكذا البرهنة 
 ال التنظيمية، الهوّية أنّ  معرفة ،راسة إلى ضرورةكما خلصت الد. الثقافات ال تساهم في بناء الهوية التنظيمية

 واالجتماعية والثقافية التنظيمية مقتضياته مع التكّيف دون الثقافي التعدد عقبة تخّطي األحوال من حال بأي يمكنها
 .الثقافات المتعددة التنظيمية بالهوية يعرف أن يمكن لما أسس تضع أن شأنها من التي نثروبولوجيةواأل

 :المداخلةنص 
 إشكالية الدراسة -1
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ليست بالظاهرة الحديثة، إاّل أّن مالحظة تجلياتها  272على الرغم من أّن الليبيرالية وما تبعها من نيوليبرالية
العلمية الغزيرة والمتعددة  273واآلثار الناتجة عنها في البنى االجتماعية، كانت ومازالت مجال للعديد من الدراسات

التخصصات، التي تركت بصمات عميقة على التمّثالت التي نبديها حول هذا المفهوم وكيفيات تجسيده عمليا، 
خاصة في مجال التنظيمات، ما ترك العديد من النقاط الغامضة تظهر حول كيفيات تطبيق أنماط تنظيمية ُمعسولسمة 

(planétarisée). 

لمة قد أّثر في البنى االجتماعية بصفة عامة، حيث عرفت هذه األخيرة تطورات كبيرة في فظهور تيار العو 
بيئتها االقتصادية، التكنولوجية والتنظيمية، كما تالشت الحواجز السياسية، الجغرافية، االقتصادية والثقافية بين 

دا ما يزيد من التحديات التي تواجه الدول، كما تقاربت األسواق في مختلف دول العالم لتشّكل سوقا عالميا موحّ 
 .التنظيمات المعاصرة في ظل هذه التطورات

والجزائر ليست بمنأى عن هذا تحول، فبانتهاجها سياسة االنفتاح على العالم، وعولمة مؤسساتها في سياق 
زالة التأخر المسجل في هذه الميادين  جّراء سنوات العزلة، يضمن لها مواكبة التطورات االقتصادية والتكنولوجية، وا 

اتجهت إلى إصالحات شاملة وجذرية لهياكلها المؤسساتية، عن طريق فتح المنافسة الحرَّة العالمية فيما يعرف 
وهكذا اتجهت السياسة الجديدة للجزائر إلى فتح مؤسساتها على الشريك األجنبي، وعكست ". بالشراكة األجنبية"

 .تصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع بأسرهمحاوالت السلطات للنهوض بالجوانب االق

لكن، ولتركيزها على جانب التصنيع فقط، فقد كانت طبيعة العقود التي أبرمتها الشركات الوطنية مع 
الشركات األجنبية غالًبا ما تترك مسألة عالقات العمل والبعد البشري في المؤسسة كمتغيرة تقنية ثانوية، ألّن 

ومنه فقد تصرفت الشركات األجنبية في تنظيم عالقات العمل كشرط من  .تم لصالح اإلنتاجيةاالختيار األساسي ي
شروط تنفيذ العقد التي تعمل في إطاره، فما كان من هذه األخيرة إاّل محاكاة تنظيم العمل الساري في ثقافتها، وما 

وهكذا كان الستعارة . ع كمحك أشملكان ذلك إاّل على حساب ثقافة المؤسسة المحلية كمحك أّول ثم على المجتم
استعارة ألشكال تنظيمها ومعالم ثقافتها التي لم تكن لتتوافق دائًما ( عن طريق الشراكة األجنبية)التكنولوجيا األجنبية 

فقد غاب عن منّظري الشراكة االقتصادية األجنبية في الجزائر أنَّ المعالم الثقافية . مع ثقافة المؤسسة المحلية
ال التنظيمية األجنبية لم تكن إاّل لتعكس قيم ورموز المجتمع الذي أوجدها وأوجد األدوات اإلنتاجية التي واألشك
ضف إلى ذلك أّن أغلب النقاشات التي جرت حول مسألة االنفتاح االقتصادي والشراكة في الجزائر غالًبا . ُتجسِّدها

وتناست بذلك أنَّه أيًّا كان  ال يتجزَّأ من عملية اإلنتاج، ما همَّشت هذا الجانب في طروحاتها معتبرة إيَّاه ُجزءاً 
التنظيم، فهو أساًسا وليد بيئة ثقافية واجتماعية ُمعيَّنة ألبسته خصوصيته وطابعه األصيل وخلقت فيه ثقافة مرجعها 

 .المجتمع المحيط وواقعها عالقات العمل السائدة في هذا التنظيم
                                                           

 .أو ما اصطلح على تسميتها بالعولمة   272
 .من األكثر محافظة إلى األكثر انتقاد   273
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ختالفا بين القيم الوافدة التي يحملها الشريك األجنبي، وقىيسم محلية تعكسها هذه الوضعية ولَّدت تعارًضا وا
سلوكات الُعمال المحليين، هذا ما من شأنه أن يخلق لنا اختالفًا ثقافيًا وسط المؤسسة يؤثر على الهوية التنظيمية 

 .للمؤسسة ككل

ل بتىها نحو تحقيق فعالية البنية التنظيمية ومنه، فإنَّ خلق هوّية تنظيمية ُتراعي هذا االختالف ومحاولة قسوأ
ال يأخذ مسار الصراع واالختالف السلبي ما يؤثر على  تصبح حتمية وميدان الُبدَّ من التحكم فيه وتوجيهه لكي

 .هوّية البنية التنظيمية وديناميكيتها

تنظيمية في  فرق العمل متعدد الثقافات كبنية من هذه الوضعية برزت سياق الدراسة الذي يحاول وصف
مؤسسات الشراكة األجنبية والكشف عن مجموع الميكانيزمات واألنماط التفاعلية السائدة فيها والتي تعمل على خلق 

 :هوّيتها، وهوّية كل فاعل فيها من خالل طرح التساؤل التالي

 .في المجال المهنيِإلى أّي َمَدى ُيَساِهُم التعدد الثقافي في بناء الهوّية التنظيمية  -

 :والذي يدفعنا إلى طرح فرضيتين هما

 هل يؤثر اختالف القيم الثقافية على الهوية التنظيمية للعامل الجزائري؟ -
  في استقرار المجال المهني؟ اختالف السلوكاتهل يساهم  -

 أهداف الدراسة -2

حول إبراز مدى مساهمة التعدد الثقافي  األهداف، تدور جّلها من مجموعة تحقيق إلى الراهنة دراستنا تطمح
 .فرق العمل متعددة الثقافات في مؤسسات الشراكة األجنبيةفي على خلق هوّية تنظيمية 

  :ويمكن حصر أهداف الدراسة فيما يلي
 .التعرف على مظاهر التعدد الثقافي في فرق العمل متعددة الثقافات -
وللعامل  الهوّية التنظيمية لفرق العمل متعددة الثقافاتمحاولة التعرف على أثر التعدد الثقافي على  -

 .الجزائري
الكشف عن مجموع الميكانيزمات واألنماط التفاعلية التي تساهم على خلق الهوّية التنظيمية لفرق العمل  -

 .متعددة الثقافات
 الدراسة فرضيات -3

 .جديدة تنظيمية هوّية الَجزَاِئِري الَعاِمل المتعددة الثقافاتالِقَيْم  اختالف ُيْكِسبْ  -
  المجال المهني استقرار التعدد الثقافي في يساهم -
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 تحديد مصطلحات الدراسة -6

 التعدد الثقافي –1 –6
التعدد الثقافي على مستويين، المستوى األعلى الذي يظهر لنا نجد أّن التعريفات دراسة وتحليل العديد من من 

، والمسـتوى الفـردي وهوّيتـه الفرعية التي تتسم بثقافات فرعية ُمستقاة من ثقافة المجتمع الكلـيمن خالل البنى الثقافية 
القـــيم والســـلوكات البشـــرية المنتظمـــة والتـــي تحتـــوي علـــى معـــايير دينيـــة، مهنيـــة، ثقافيـــة،  اخـــتالفالـــذي يتضـــح فـــي 

 274.الخ...علمية
لتــي هـي ميــدان تحتــك فيـه ثقافــات متباينــة تبــاين ومنـه فالتعــدد الثقــافي يتواجـد فــي مؤسســات الشـراكة األجنبيــة ا

 .المجتمعات، والتي تتضح في تفاعل أعضائها متعددي الثقافات
من هنا يتضح كذلك أنَّ تعدد القيم واختالفها هو اختالف في المبادئ واألفكار واالتجاهات، فقـد تتعـدد، ومنـه 

 .ثقافة األفراد وثقافة مجتمعاتهمتختلف، درجات تقدير قيمة العمل، الوقت، التنظيم، وذلك حسب 
ــم التعــدد الثقــافي، فهــي مجــال لتعــدد القــيم  ومنــه، فمؤسســات الشــراكة األجنبيــة ـ مــن جهــة ـ ُمؤشــر ُمهِّــٌم لىفسهأ

ُن فــي   K.Yongعلــى حــدِّ قـــول  اجتماعهــاواختالفهــا بــين األفــراد الفــاعلين، هـــذه القــيم المتعــددة والمختلفــة التــي ُتكَّـــوى
لية لتحديد الـدوافع واألهـداف وذلـك لمجـرى  والهوّيات تركيب من األفكار واالتجاهات" المختلفة التي ُتعطي مقاييس أوَّ

التقـدير الـذي نضـيفه علـى األشـياء ذات القيمـة القـادرة "علـى أنَّهـا  L.Carr، والتي يراها "الفعل من الدافع إلى الهدف
 275".على إرضاء الرغبات

له مثل التنظيم ـ عرضة للتعدد الثقافي إن كان التنظيم الذي ينتمي إليه يعتمد على مبدأ وفريق العمل ـ مث
إاّل أّن التعدد الثقافي في فريق العمل يعطي بعدا . والفنيةالشراكة، خاصة في تبادل المهارات والكفاءات اإلدارية 

 .أكثر ديناميكية أي أكثر تجليا في مظاهره وتفاعالته

 تنظيميةالهوية ال –2 –6

أّن الهوية الثقافية للتجمعات البشرية تؤثر مباشرة على طبيعة العالقات  Claude Lévi-Straussويرى 
وبإسقاط . بما يحقق درجة من التضامن تتجلى في أنماط التواصل والتعامل والتفاعل -والعكس صحيح-السائدة 

التنظيمية السائدة هذه الفكرة على الجماعات التنظيمية نجد أّن ثقافة المؤسسة مثال من جهة والعالقات االجتماعية و 
            داخلها تتبادل التأثير والتأثر، هذا ما يساهم في تفعيل التماسك بين أعضائها بخلق قيم جماعية مقبولة

(Des valeurs collectivement acceptées) حيث تكون مجموع هذه القيم الجماعية المقبولة، القيمة ،
 .والتي تعر بالهوية التنظيمية المركزية التي يتماسك حولها أعضاء الجماعة

                                                           
274 Paul RASS : La rencontre des mondes, Diversité culturelle et communication, Armand Colin 
édition, Paris, 2006, p.65. 

 .36، ص2000 مصر، الجامعية، الدار المنظمات، في اإلنساني السلوك الباقي، عبد محمد   275
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 فريق العمل  –3 –6

 :التعريفات يمكن استخالص مجموعة من العناصر هيدراسة وتحليل العديد من من 
 .لمجموعة أفراد محدودة العدد منّظمفريق العمل تجمع رسمي و  -
 .ينتمي إلى تنظيم ُيملي له أهدافه، وظائفه، مكانته وبنيته التنظيمية -
 .مشترك يسعون لتحقيقهيجمعهم هدف  -
 .يربطهم التزام معين بأداء مهام محددة -
 .توجد بينهم مهام وعالقات متبادلة وتكاملية -
 .لهم قيم ومبادئ لتنظيم سلوك وتصرفات الفريق -
 .يعتبرون أنفسهم مسؤولين مسؤولية جماعية عن تحقيق األهداف المنوطة لهم -

الجماعي والمسؤولية المشتركة أي تقاسم األنشطة  تتجلى مفاهيم مثل األداء العناصرمن تحليل هاته 
بهدف مشترك لكي يكون، بل هو مطالب ( مثل الجماعة)والمسؤوليات المحددة سالفا، أي أّن فريق العمل ال يكتفي 

 . باإلضافة إلى ذلك بأداء جماعي ومسؤولية مشتركة
( الفريق كتنظيم قائم بذاته)العضوي مفهوم التنظيم في شكليه،  -العناصرومن خالل نفس -كما يتجلى كذلك 

، فال يمكن لفريق العمل أن يكون خارج التنظيم، بل مفهوم فريق العمل أصال (D’appartenance)واالنتمائي 
ما يفّرق مفهوم  وهذايتضمن كونه ينتمي إلى تنظيم ُيملي له أهدافه، وظائفه، مكانته من التنظيم وبنيته التنظيمية، 

أي (" تمنحها إياه المنظمة التي لن يكون لوالها)تجمع ذا شرعية تنظيمية "وم الجماعة في كونه فريق العمل عن مفه
ّنما أّن فريق العمل ليس معطى اجتماعي   .بناٌء تنظيمي وا 
ويمّهد لتحديد مفهوم فريق العمل متعدد الثقافات، استأنست بتعريف  دراستناوعليه، ولتحديد مفهوم يخدم 

Peter Drucker يرى أّن فريق العمل هو عدد محدد من األفراد، ينتمون إلى مصالح وأقسام متعددة في  الذي
 276"المنظمة، تجمعهم المنظمة للعمل سويا في مهّمة معروفة ومحّددة ُيسألون عنها من طرف المنظمة

 مفهوم فريق العمل متعدد الثقافات –6 –6
هو عدد محدد من األفراد، ينتمون إلى جماعات  فريق العمل متعدد الثقافاتومنه يمكن أن نستخلص أّن 

عمر مختلفة وطبقات اجتماعية ومهنية متباينة وجماعات دينية وعنصرية وأحياء ومناطق متفرقة ولغات وعادات 
لى مصالح وأقسام متعددة في المنظمة، تجمعهم المنظمة للعمل سويا في مهّمة معروفة  ومعتقدات غير متماثلة وا 

 .عنها من طرف المنظمة ومحّددة ُيسألون
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  Pierre Bergeron, La gestion Dynamique. Concepts et méthodes et applications, 3éme édition, Gaten Morin, 

Québec, 2001, p.102. 
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 موضع فريق العمل متعدد الثقافات من المحيط التنظيمي لمؤسسات الشراكة األجنبية  - 01شكل رقم 

 

 االجراءات المنهجية للدراسة -.
 منهج الدراسة -1 -.

 متعددة العمل فرق موضوع بمعالجته أخرى جهة من ومتشابك ومعّقد جهة، من معاصر جديدٌ  الدراسة موضوع وألنَّ 
 طبيعة ضوء االستكشاف، وفي وحديث الضبط صعب وميدانه تسمساُسكها، في االتصال مساهمة ومسدسى الثقافات
 المنهج على اعتمدت للدراسة، أكبر مصداقية إلعطاء منَّي وسعياً  تحقيقها إلى تسعى التي واألهداف الدراسة
 .الوصفي
 المـيـــداني المعتمدة البـحــــث تــــقـنـيــات -2 -.

سمحت لي المالحظة المباشرة في دراستي هاته بلعب دور المراقب دون المشاركة الفعلية، وذلك :  المالحظة -
لمحاولة فهم ما يحدث بين أعضاء فرق العمل في المركب من خالل مشاهدة الوقائع كما هي أثناء الذهاب إلى 

ة المشرف الميداني السيد جهة مستهدفة في المركب، مثل تعرُّفي على فرق العمل التي اخترتها للدراسة بمعي
الذي أوكلت له مهمة مساعدتي على انجاز هذا البحث في شقه التطبيقي، تنقالتي بين قاعات  حمو السعيد

تجمع أعضاء فرق العمل، حضوري بعض اجتماعاتهم واستماعي إلى طريقة تبادلهم لآلراء ومعالجتهم 
ا مباشرة أو حين انفرادي، وكل هذا بهدف تعزيز وكنت أسّجل مالحظاتي إمّ . الخ...للمشكالت التي تصادفهم

نتائج الدراسة، واالستعانة بالمالحظات في شرح نتائج االستمارة، كما أفادتني كثيرا في االستشهاد على ما طرح 
 .في الشق النظري للدراسة
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ثالت الثقافية لبعض ، ألهميتها في محاولة الكشف عن اختالف التم277بالمقابلة المتعّمقة اولقد استعنّ :  المقابلة -
وما لهذه التمثالت من دور في تشكيل ...( العمل الجماعي، االتصال، التماسك، التعدد الثقافي)القيم التنظيمية 

ظهاره دون مقابلة مباشرة مع أصحاب القرار من كال  الهوية التنظيمية للفرق،  وهذا ما ال يمكن تشخيصه وا 
 (.لى قادة فرق العملحيث اقتصرت عّينة مقابالتي ع)الشريكين 

بتصميم ثالث استمارات متشابهة في المحاور ومضامين العبارات وطريقة صياغتها  ناولقد قم: االستمارة  -
رست على ثالث لغات هي العربية، الفرنسية واالنجليزية  .وطرحها، ومختلفة من حيث اللغة، حيث ُحرِّ

 والمسترجعة والمعتمدة في الدراسةعدد ونسب االستمارات المّوزعة  - 15جدول رقم 

 
إنَّ االعتماد على السجالت واألرشيف والوثائق أمر ضروري الستكمال البحث : السجالت والوثائق واألرشيف  -

نظريا وميدانيا، حيث يستعين الباحث بالسجالت واألرشيف والوثائق الموجودة في مختلف مصالح المؤسسة، 
عقد الشراكة ، الوثائق المختلفة حول تاريخ المؤسسة :نجد مثالً  نامة علمية لومن هذه الوثائق التي كانت ذا قي

حول األداء، )اإلحصائيات الدورية للمؤسسة ، الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وبنوده على مستوى المرّكب
وغيرها ، مجالت المؤسسة، اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن مختلف مديريات المؤسسة، (الخ... االنتاج

 .من الوثائق التي ال غنى عنها لتـدعيم مـوضوع الدراســـة
 عينة الدراسة -3 -.

 الموضوع لطبيعة نظرا فقط المرّكب إطارات اختيار أّما عن عّينة الدراسة، ولكون دراستي، من جهة، اقتصرت على
 أكثر الفاعلين بين الثقافي التبادل سيكون أين ما، نوعا مرتفع ثقافي ومستوى فكري نضج لها عينة يتطلب الذي

 الثقافات، التنظيمية، ومن جهة أخرى ولمعالجتي لفرق العمل متعددة البنيةالهوية و  على تأثيرا وأكثر وتجليا حضورا
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اثر  يتم  اليت عىل مجموعة من الأس ئةل الرئيس ية تعمتد ذكل النوع من املقابالت اليتويه    القليةل وعية و العيمنات النتصلح يف اليت ومناقش هتا مع املبحوث، و  هتاا 

 .العدد
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 دراستي عّينة فقد كانت إحصائية، وحدة 55 يمّثل بما للمرّكب العليا التنظيمية المستويات في منها سبعة دوالتي نج
 .االحتمالية غير العّينات من هي والتي قصدّية عّينة

 حسب الفئات المهنية لإلطارات عينة الدراسة أفراد توزيع - 16جدول رقم 

 
 المعتمدة االحصائيةأساليب  -6 -.

تّم جمع بيانات الدراسة الميدانية كما سبق أن أشرت من خالل تطبيق االستمارة على عّينة الدراسة المعنية، 
 Rensis)درجات ُأعّدت بطريقة السلم الخماسي لليكرت  05إجابات المبحوثين متدّرجة على سّلم من وقد جعلت 

Likert) تّم تحليلها بواسطة استخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ،(SPSS)278  14.0اإلصدار ،
 : وهي على النحو التالي

 مقياس ليكرت الخماسي للدراسة - 15الجدول رقم 
الفرضية 

 الأوىل

ممي ة الرتمزي السل ة ال أأوافق حمايد أأوافق أأوافق بشدم  ال أأوافق بشدم

 1 2 3 4 5 ادلرجات
الفرضية 

ممي الثانية  أأبدا قليال أأحياان غالبا دامئا الرتمزي السل

                                                           
278

 Statistical Package for Social Science. 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

719 

تقسيمه على عدد ثّم تّم ( 4=  1 - 5)تّم حساب المدى ( الحدود الدنيا والعليا)ولحساب طول خاليا المقياس 
، بعد ذلك تّم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة (0.10=  5/  4)فئات المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح 

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وبالتالي اعتمدت على ( أي بداية المقياس وهي الواحد الصحيح)في المقياس 
 :وبة والمتوسطات المتوقعة كما يليطول الخاليا في تفسير المتوسطات المحس

  دائماأو  موافق بشّدةيشير إلى  4.2أكثر من متوسط. 
  غالبا أو موافقيشير إلى  4.2و  3.4أكثر من متوسط يتراوح بين. 
  أحياناأو محايد يشير إلى  3.4و  2.6أكثر من متوسط يتراوح بين. 
  قليالأو  غير موافقيشير إلى  2.6و  1.1أكثر من متوسط يتراوح بين. 

 .أبداأو  غير موافق بشّدةيشير إلى  1.1و  1متوسط يتراوح بين 
برنامج الرزم  ناوعلى العموم، ومن أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها، استخدم

 :اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وذلك باستخدام المعالجات االحصائية التالية
 .حسابية، االنحرافات المعيارية والنسب المئويةالتكرارات، المتوسطات ال -
لتحديد مدى اّتساق أداة الدراسة مع ما ( Pearson Correlation Coefficient)معامل االرتباط بيرسون  -

التأثير )وكذا لحساب العالقات بين متغيرات الدراسة المستقلة التابعة (. متغيرات الدراسة)وضعت لقياسه 
 (.الخ...االحصائية الداّلةوالتأثر، العالقات 

ويستخدم في الدراسات التي تشتمل  f279، يرمز له بالرمز (One Way Anova)تحليل التباين األحادي  -
للتحقق مما إذا كان ( كمجموعات أو فرق مختلفة، شريطة أن تكون أكثر من اثنتين)على عينات متعددة 

من متغيرات الدراسة التابع لجميع العينات الفرعية لمتغير من متغيرات الدراسة المستقل تأثيرا على متغير 
في آن واحد، أو التحقق من مدى داللة متغير من متغيرات الدراسة لجميع العينات الفرعية في آن واحد، ثّم 
تحديد أين توجد هذه الداللة بالضبط بين مجموعات العينات الفرعية، وهذا من خالل إجراء بعض المقارنات 

 .التي تّم الحصول عليها الستخالص أكبر قدر من المعلومات المفيدة من بيانات الدراسةبين المتوسطات 
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للكشف عن مصادر الفروق ( Scheffe Test)اختبار شيفيه  -

 .في فرضيات الفروق االحصائية الداّلة

 للدراســــة الميدانيـة المعـطيات وتحلـيـل عرض -4

 :تبويب وتحليل البيانات الشخصية -1 -4
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   f  لدلالةل عن قميةOne-Way ANOVA حسب جدول القمي احلرجة لتوزيعات املدى اللكي للعبارات اذلي ) واجلدولية (اخلاصة ابدلراسة) احملسوبة

 (.John Tukeyوضعه 
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 1 الرسم البياني رقم

 

 
 2الرسم البياني رقم 

 

 
 3الرسم البياني رقم 

 

المستوى التعليمي للعينة الجزائرية

7%
15%

78%

متوسط

ثانوي

جامعي

المستوى التعليمي للعينة الصينية

2%

98%

ثانوي

جامعي

 المستوى المهني للعينة المختلطة

24% 

38% 

38% 

 عمال إطارات منفذة إطارات وسطى

 توزيع العينة حسب السن

24% 

29% 19% 

17% 

11% 
24-28 

29-33 

34-38 

39-43 

44-59 

المختلطة حسب الجنس ةعينالتوزيع   

15% 

85% 

 إناث

 ذكور



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

721 

 4الرسم البياني رقم 

 :البيانات المتعلقة بالفرضية األولىوتحليل تبويب  -2 -4

 
 6الرسم البياني رقم 

 

 
 0الرسم البياني رقم 

 

 
 0الرسم البياني رقم 

 

قانون الداخلي  مدى الموافقة على ال

صيني المطبق في المؤسسة ال

72%

28%

موافق غير موافق

قانون اإلطالع الشخصي للجزائري على ال

100%

0%

نعم ال

في القيم الثقافية بين الشريكين اختالفوجود   

100% 

0% 

 غير موجودة موجودة

 ضرورة وجود الشريك الصيني

57% 

43% 

 غير ضروري  ضروري
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 9الرسم البياني رقم 

 

 

 17الرسم البياني رقم 

 

 

 

 11الرسم البياني رقم 

هل هذا اإلنضباط يحثك على اإلنضباط كذلك

98%

2%

نعم ال

نظرة الجزائريين لقيمة العمل

75%

15%

0% 10%

واجب مقدس مصدر لألجر

حفظ للشرف عبء غير مرغوب

صينيين  لقيمة العمل نظرة ال

74%

0%13% 13%

واجب مقدس مصدر اللجر

حفظ للشرف عبء غير مرغوب

مدى قبول الجزائري للعمل الجماعي

81%

19%

قابل رافض

صيني في العمل  انضباط العامل ال

100%

0%

نعم ال

صيني بالعمل الجماعي هل يهتم ال

87%

13%

نعم ال
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 12 الرسم البياني رقم

الرسم   

 13البياني رقم 

 
 14الرسم البياني رقم 

 :المتعلقة بالفرضية الثانيةتبويب و تحليل البيانات  -3 -6

الرضى على دور المنفذ

62%

38%

تنفيذ قبول دور ال عدم قبوله

موقع العامل الجزائري من 

قرارات اإلدارية ال

75%

25%

تنفيذ المشاركة

هل يحترم العامل الجزائري 

مسؤولياته

85%

15%

نعم ال

ماذا إكتسبت من إحتكاكك بالشريك الصيني

21%

12%

19%18%

30%
اإلنضباط في العمل

إحترام الوقت

إحترام المسؤوليات 

إحترام القانون الداخلي

قيم شخصية

هل يحترم العامل الصيني مسؤولياته

90%

10%

نعم ال
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 15الرسم البياني رقم 

 
 16الرسم البياني رقم 

 

 
 10الرسم البياني رقم 

 

 
 10الرسم البياني رقم 

 

هل تعير إهتماماً لسلوكات 

الصينيين في العمل

56%

44%

نعم ال

تنازل الجزائري عن قيمه للتخفيف من 

ة اإلختالف حدَّ

45%

14%

41%

ال أتنازل أتنازل حسب الظروف

تنازل الصيني عن قيمه للتخفيف 

ة اإلختالف من حدَّ

48%

11%

41%

ال أتنازل أتنازل حسب الظروف

هل هناك مناوشات بين 

الشريكين

45%

30%

25%

ً غالبا ً أحيانا نادراً

تأقلم الجزائريين مع وتيرة عمل الصينيين

90%

10%

نعم

ال

هل هذه السلوكات

25%

51%

24%

تعجبك ال تعجبك ال تبالي
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 19الرسم البياني رقم 

 النتائج منها واستخالص حوصلة البيانات  -9
 :أظهرت النتائج الخاصة بالبيانات الشخصية أن ه

 .٪ من اإلناث15المختلطة من الذكور مقابل ٪ من أفراد العينة 55 -
 .سنة 33و 29٪ من أفراد العينة المختلطة تتراوح أعمارهم بين 29 -
 .٪ من أفراد العينة الصينية ذا المستوى الجامعي91مقابل  جامعيين٪ من أفراد العينة الجزائرية 51 -
طارات م٪ من العينة المختلطة مستواها المهني يتراوح بين عمال 31  -  .نفذةوا 
 .٪ من أفراد العينة الصينية متزوجون50٪ من أفراد العينة الجزائرية عزَّاب مقابل 50 -

 :وأظهرت بيانات الفرضية األولى أن ه
 .األجنبي وجود الشريك٪ من أفراد العينة الجزائرية ترى ضرورة 55 -
 .إطَّلع عليه ٪ منهم100و  العمل،٪ من أفراد العينة الجزائرية تقبل القانون الصيني المطبق في 100 -
٪ منهم يرى أنَّ هذا 91و  عمله،٪ من أفراد العينة الجزائرية ترى أنَّ العامل الصيني منضبط في 100 -

 .في العمل لالنضباطدافع 
 ٪ من أفراد العينة الصينية يرى أنَّ العمل مصدر لألجر ال غير54 -
 .قدس٪ من أفراد العينة الجزائرية يرون أنَّ العمل واجب م55مقابل  -
 .٪ من الصينيين15مقابل  ة الجزائرية قابلة للعمل الجماعي٪  من أفراد العين11  -
 .٪ منهم راضون بذلك62وأنَّ  القرار،سلطة  وال تمتلك٪ من أفراد العينة الجزائرية منفذة 55 -
 ٪ من أفراد العينة الصينية ترى أنَّ الجزائري يحترم مسؤولياته15 -
 .جزائرية يرون أنَّ الصيني كذلك٪ من أفراد العينة ال90مقابل  -
٪أنَّها 21و ،...(التآخي التعاون، اآلخر،قبول ) قيم شخصية اكتسبت٪ من أفراد العينة الجزائرية أنَّها 30 -

 .الوقت احترام٪ 12و  ،المسؤوليات احترام٪ 19و  العمل،في  االنضباط اكتسبت

إختالف السلوكات بالنسبة 

للصيني يتسبب في

50%50%

إستقرار المناخ التنظيمي خلق صراعات

إختالف السلوكات بالنسبة 

للجزائري يتسبب في

51%

49%

تنظيمي إستقرار المناخ ال خلق صراعات
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بالعامل األجنبي يكتسب قيم  احتكاكهفي  الجزائرييمكننا أن نستشف من كل هذه الدالئل اإلحصائية أنَّ العامل 
 .بالشريك من جهة أخرى وعلى االحتكاكتنظيمية جديدة تساعده على مزاولة مهامه من جهة 

 :لقيم الشريك تتمثل في اكتسابهأنَّ مصادر  ولقد الحظنا
 الكتساببحيث تكون هي المصدر األساسي  الثقافات،العمل مختلفة  ماعةوهي ج: االنتماءجماعة  .1

 .العامل الجزائري قيم تنظيمية جديدة
يرغب العامل الجزائري في والتي  فقط،التي تتكون من عمال أجانب  وهي الجماعات: الجماعة المرجعية .2

 .إليها االنتماء
 :التنظيمية من الشريك األجنبي تتم على شكلين العامل الجزائري للقيم اكتسابكذلك أنَّ طرق  والحظنا
أو  الجزائري،هذا الشريك على عمل  وكذا إشرافالمباشر مع الشريك  االحتكاكطريق  وتتم عن: التعلم   .1

 .القيم من خالل القانون الداخلي المطبق من قبل الشريك اكتساب
قيمه تعتبر  ويعتبر أنّ العامل الجزائري لنموذج ثقافي لعامل أجنبي يختاره  ويعني إستدخال: التقمص   .2

 .كل ما يوجد من إيجابي في الشريك وُتعسبُِّر عنمثلى 
 :والمتمثلة في ر عن صدق فرضيتنا األولىتعب األجنبي،الثقافي من الشريك  لالكتسابكل هذه المظاهر 
 " جديدة تنظيمية هوّية الَجزَاِئِري الَعاِمل الثقافاتالمتعددة الِقَيْم  اختالف ُيْكِسبْ " 

 :وأظهرت بيانات الفرضية الثانية أن ه
٪ منهم غير راضين بهذه 51وأنَّ  الصينيين،٪ من أفراد العينة الجزائرية تهتم عن قرب بسلوكات 56 -

 .السلوكات
٪ من 45مقابل  ،الثقافي االختالف٪ من أفراد العينة الصينية ال تقبل التنازل عنه قيمها للتخفيف من حدَّة 41 -

 .أفراد العينة الجزائرية التي ال تقبل كذلك
 .٪ من أفراد العينة المختلطة ترى أنَّ هناك تناوش مستمر بين الشريكين45 -
 .رة العمل الصينية٪ من أفراد العينة الجزائرية تأقلمت مع وتي90 -
٪ من أفراد العينة الصينية 50الثقافي عامل صراع مقابل  االختالف٪ من أفراد العينة الجزائرية ترى أنَّ 51 -

 .ترى ذلك أيضاً 

ضافة لما الدالئل،بناءًا على  السلوكات من تأثير سلبي على المناخ  الختالفاستخالص ما  سبق، يمكننا وا 
بين العامل الجزائري والسلوكات القيم  اختالفقد الحظنا من خالل التحاليل أنَّ ف الشراكة،التنظيمي لمؤسسات 

نأ لموالتي  والخالفاتالصيني ولَّدت نوع من التوترات و  فهي تؤثر في المناخ العام  العمل،تؤثر في سريان  وا 
 .للمؤسسة

التي يصعب في أغلب األحيان التعرف على أسبابها  التنظيمية،فاختالف القيم قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل 
 :حسب درجة هذا األخير لالختالفأنأ نحصرها في أربع مستويات  والتي يمكن القيمية،
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 القيم داخل مؤسسات الشراكة يؤدي إلى صعوبة  والتناقضات بين االختالفاتإنَّ قوة : صعوبة التكيف
والتناقضات زادت  االختالفاتفكلما زادت  ،القيم المتعاكسةعدم القدرة على تحمل ضغوط مختلف التكيف و 

 .وأكثر قوةانعكاسات أوسع مدى  وأدَّت إلىصعوبة التكيف 
 لنا ثالث مظاهر للفشل هي وهنا تبرز: فشل التكيف: 

 الشريكين،درجات الثقافة بين  واختالف في ،في طبيعة القيم اختالفهناك : سوء العالقات اإلنسانية 
 .قد يصل إلى درجة توتر العالقات اإلنسانية داخل التنظيم فاالختالهذا 

 الشريكين،إنَّ سوء التأقلم بين الشريكين يؤدي إنخفاض الرضا المهني عند كال : الرضا المهني انخفاض 
 .المعنوية وانخفاض الروح لإلنجاز، ونقص الدافع

  بين الشريكين يؤدي  وتناقض القيمي المهن وانخفاض الرضاإنَّ مشاكل العمل : والبدنياإلجهاد الذهني
 .واإلجهادإلى التعب 

 وكثرة القدرة على مسايرة التغير والتأقلم مع الشريك وعدم إنَّ صعوبة العمل في التنظيم : المواجهة
 :بين الشريكين يؤدي إلى ظهور آليات دفاعية يمكن أن تتخذ إحدى األشكال الثالثة التالية الخالفات

 أو طلب التحويل أو العطل المرضية المتكررة االستقالةإمَّا عن طريق : االنسحاب. 
 مواجهة الشريك بالعنف ويتمثل في: الصراع. 
 قصوى تدفع الشريك إلى تخريب آالت شريكه وتكون كمرحلة: التخريب. 

 نَّنا نقبل ببديلها أي أّنهوأ ولم تتحققخاطئة لدراستنا كل هذه المؤشرات المالحظة تدفعنا للقول بأنَّ الفرضية الثانية 
 .الهوّية التنظيمية بناء في السلوكات اختالف يؤثرال 

 النتيجة العامة للدراسة -5
 .أسفرت الدراسة الراهنة عن جملة من النتائج العامة حول الفرضيات التي تمَّ طرحها في إطار هذا البحث      
ُبُه حيث تمَّ التأكد اال        اختالفمبريقي من صحة الفرضية األولى للدراسة والمتمثلة في أنَّ العامل الجزائري ُيكأسى
كما تكسبه سلوكات  ،عالئقية وتنظيميةهذه القيم الجديدة تعمل على رفع مهاراته  ،جديدة تنظيمية هوّية الثقافية القىيسمأ 

 .وثقافة تنظيمية كذلكتنظيمية جديدة 
لمجال في استقرار ا التعدد الثقافيفي حين أنَّ الفرضية الثانية لم تتحقق، فلم نتمكن من إثبات ما دور       
، فكل المعطيات اإلمبريقية أثبتت أنَّه وعلى الرغم من اكتساب العامل الجزائري لقيم تنظيمية جديدة جرَّاء المهني

ٍل ناتج عن إختالف الثقافات األم لكال الشريكين ال يمكن أنأ يساهم في الثقافي كك التعددإالَّ أنَّ  ،احتكاكه باألجنبي
 .لمؤسسات الشراكة المجال المهنياستقرار 
التنظيمية للعامل الجزائري، فهو يؤثر  الهوّيةالثقافي يؤثر تأثيرًا متفاوتًا على  التعددفيمكن القول أنَّ  ومنه،      

ال يخدمه و  نظيمية جديدة تساهم في رفع وتثمين مهاراته وكفاءته في العمل،عليه إيجابا من حيث أنَّه يكسبه قيم ت
 .من حيث أنَّه ال يساهم في استقرار المناخ التنظيمي للمؤسسة
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يمكن القول أنَّ االختالف الثقافي يخدم الفرد أكثر مما يخدم  ،ومنه، ولإلجابة على تساؤل االنطالقة      
 .عل أكثر مما يؤثر على النسق، وأنَّه يفيد العامل أكثر مما يفيد التنظيمالمؤسسة، وأنَّه يؤثر على الفا

 الخاتمة -9
لى التحليالت االحصائية في الشق الميداني  وعلى العموم، واستنادا إلى ما ورد في الشق النظري للدراسة وا 

 في الثقافي التعددمنها، ووصوال إلى ختامها، يمكننا اإلجابة على التساؤل المحوري لها بالقول أّن مدى مساهمة 
 ذكاء ظرفيالميكانيزمات االتصالية المعتمدة على تطوير  تتجّلى في قدرة المهني المجال في التنظيمية الهوّية بناء
(Intelligence situationnelle ) ظرفية  تنظيميةمن خالل تدريب المورد البشري المتعدد الثقافات على أنماط

خاصة بالوسط التنظيمي الذي يتفاعلون فيه لخلق مهارات وكفاءات اجتماعية فّعالة تحّد من االختالالت 
 .ومنه إلى خلق هوّية تنظيمية مستقرةعضاء األالتي قد تنجم عن الغموض وسوء الفهم بين والصراعات 
المجال المهني المتعدد  تسيير أنّ  عمومها في تعّبر أن يمكن التي الدراسة نتائج من وبالرغم كل، وعلى

 من يبقى االختالالت، من الوسط يخلو عندما خاصة الكالسيكية، التنظيمية األوساط في عنه يختلف ال الثقافات
 األحوال من حال بأي يمكنها ال ،الهوّية التنظيمية أنّ  معرفة بالذات، االختالالت هاته ظهور وعند الضروري،

 من التي واالنثروبولوجية واالجتماعية والثقافية التنظيمية مقتضياته مع التكّيف دون الثقافي التعدد عقبة تخّطي
 .بالهوية التنظيمية المتعددة الثقافات يعرف أن يمكن لما أسس تضع أن شأنها

 قائمة المراجع
 .2000محمد عبد الباقي، السلوك اإلنساني في المنظمات، الدار الجامعية، مصر،  -
أعراب سعيدة، التكنولوجيا وتغيير القيم الثقافية واالقتصادية للموارد البشرية في المؤسسة الخاصة الجزائرية،  -

الماجستير في علم االجتماع الموارد البشرية، جامعة المنتوري، قسنطينة، مذكرة مكملة لنيل شهادة 
2005/2006. 

سومر نعيمة، اإلدارة ما بين الثقافوية تكييف النموذج أم تكييف الموظف، حالة المؤسسة اليابانية في  -
لجزائر، الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في علم االجتماع تخصص علم اجتماع التنظيم، جامعة ا

2010. 
- Paul RASS : La rencontre des mondes, Diversité culturelle et communication, 

Armand Colin édition, Paris, 2006, p.65. 
- Pierre Bergeron, La gestion Dynamique. Concepts et méthodes et applications, 

3éme édition, Gaten Morin, Québec, 2001., p.102. 
 

 لهوية المهنية لدى األخصائيين النفسانيينل التصورات االجتماعية
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 جامعة سكيكدة      / سهام بوغندوسة.أ
     جامعة سكيكدة/ بوشرمة سامية. أ  

                     

  :ملخصال
أفكاره، قيمته وعاداته، موضوع الّتصّورات يبّين لنا بأّن الفرد من خالل احتكاكه وتفاعله مع مجتمعه يكتسب ثقافته  
مصادفته لفكرة ما، فإّنه يتصّورها بطريقته الخاّصة، على أّنها ليست عملّية إعادة بناء الواقع فقط، بل هي  حينو 

، ...تنظيم ذو داللة يتوّقف على أمور منها الّظروف، طبيعة وصعوبة الوضع الّظرف اآلني، تاريخ الفرد والجماعة
راء واالّتجاهات، حيث تشمل هذه المفاهيم كّلها موضوع ما، والّتصّورات االجتماعّية هي كّل ما يتعّلق بالقيم واآل

وما نحاول إماطة اللثام حدث معّين، وتكون مشتركة بين مجموعة من األفراد، ، يكون إّما شخص أو شيئ، أو فكرةف
يشتهم من خالل معاوذلك لّتصّورات االجتماعّية للهوّية المهنّية لألخّصائّيين الّنفسّيين، ا عنه، هو الكشف عن

 ؟ لهوّيتهم المهنّية وكيف يحّددونها
 :نص المداخلة

 :مقدمة

إّن مصطلح الهوّية، يمكن أن نجده في قاموس العلوم اإلنسانّية كما قد نجده في الّلغة العاّمّية، أو لغة الّشارع، وقد   
من دون أن ،  21، ص2000كلود دوبار،)) (Claude.Dubar (.crise d’identité)نتكلم عن أزمة هوّيـة 

صعوبة اإلدماج المهني، ارتفاع البطالة والّتهميش االجتماعي،  نعرف ما ستطرحه هذه العبارة، فقد تحتوي على
مثلما يحصل في بعض  ،رفض الّتغيير أو الّتغّير، عدم ارتياح بعض الفئات، فتبدأ في الّدفاع عن كيانها و وجودها

في . الشّك الذي يعترى المؤّسسات التي تكّون و تؤّهل إطارات جديدةالفترات التي تعقب أزمة اقتصادّية حاّدة، و 
 .حين تعتبر الهوّية شيئا بالغ األهّمّية بالّنسبة ألّي شخص و ضياعها، تشّوهها يعني القلق و الضياع

 :اإلشكالّية

 إيريك اركسون، )لّنفسي مفهوم الهوّية ومن زوايا متعّددة، فالمحّلل ابتنـاولت الكثير من العلـوم اإلنسـانّية     
E.Erikson ) إّن دراسة الهوّية أصبحت أمرًا مركزّيا في وقتنا الحالي، مثل » :بهذا الّشكل 1961يقّدمها سنة

 (.13، ص2005اىدموند،) (E.Edmond) .«الجنسّية في عهد فرويد
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وتشّعب عناصره، إذ يشتمل  رغم هذا ظّل هذا المفهوم في عديد الحاالت مستعصيا وصعبا نظرا لدرجة تعّقده،    
اىجتماعّية والثّقافية التي -على كّل شيء ومرتبط بكّل شيء، بشكل جعل الهوّية تظهر في عمق التغّيرات الّنفسو

التّفّرد و االنتماء إلى )إنها تترجم ، يعرفها العالم اآلن، وفي نفس الوقت هي فردّية وجماعّية، شخصّية ومشتركة
 .، أين يستمّد كّل واحد ميزته الخاّصة«عرقية، محلية، اجتماعية، إيديولوجية و طائفية جماعات عائلّية كانت أم

ذا كان إجماع الباحثين حول فكرة أّنه ال وجود لشعب دون هوّية، فإنهم اىختلفوا في الّشكل الذي يحّدد الهوّية، إذ     وا 
، 2005( )ادموند( )Edmond.E)« في نفس الوقت حالة وحركة، مكتسب و مشروع، حقيقة و افتراضية»: تعتبر
، 1991بوقنيت، ) L- Baugnet) (.«نفسها و من غيرهاالّنقطة الفاصلة بين معرفة الّذات ب»: ، كما تعتبر( 3ص
 (.12ص

الشيء الذي جعل هذا المفهوم مرتبط بأكثر من تخّصص كالّصحافة، القانون، الّتشريع، الفلسفة، الّسياسية،    
هذه، و والذي ستنسب إليه دراستنا     األنتروبولوجيا الثّقافية، علم الّنفس، علم االجتماع، علم الّنفس االجتماعي،

كثير الّتداول بين العام والخاّص، فكما نجده في الجرائد اليومّية، يتناول هوّية المؤّسسة، هوّية اإلطارات، هوّية 
البّطالين، هوّية الجماعات، السياسة،نجده في البحوث العلمية تحت عناوين شّتى، كالهوّيات العرقية، الهوية 

هذه األخيرة التي ستكون موضوع دراستنا، إذ يعتبر مجال البحث في ، ...مهنّيةالجنسّية، الهوّية الثّقافّية، الهوية ال
دوبار، )، ( Taylorتايلور،)مفهوم الهوّية المهنّية حديثا نسبّيا، فأولى األبحاث كانت في المجال الّصناعي على يد 

Durbar) ،( ،سانسوليوSainsaulieu)ف أوجه الهوّية ، إذ عملت كل البحوث على تسليط الضوء على مختل
العالم الُمعاش في العمل، : فالهوّية المهنّية مرتبطة بثالث أبعاد اجتماعّية و هي» المهنّية، أبعادها، محّدداتها؛ 

المهنّية، و كذلك الحركات المهنّية، إذن من خالل التقاء هذه الحقول الّثالثة، يتّم تحديد مفهوم -السيرة االجتماعّية
وبالّنظر لما تّم ذكره، فقد اخترنا فئة األخّصائيين (. 202، ص1991دوبار،)) (C.Dubar.«الهوّية المهنّية

محاولة التعّرف على تصّوراتهم االجتماعية لهوّيتهم المهنّية كما يشعرون بها ل الّنفسّيين إلخضاعهم للّدراسة
بنائها المتمّثلة في العقيدة  مع العلم بأن بناء التصّورات االجتماعّية، ومصادر .ويعيشونها من خالل ممارستهم

حصيلة لنشاط عقلي يقوم بواسطتها فرد أوجماعة، بإعادة » :والثّقافة الّسائدة، وعوامل التّنشئة االجتماعّية، كونها
عطائه معنى خاّص  ، كما تساهم في الّتعريف (64، ص1991أبريك،) G.Abri)   («بناء الواقع الذي يواجههم، وا 

في محاولتنا  فاظ عليها، ومن خالل هذا الّطرح البسيط، والذي سنتعّرض له الحقًا بالتّفصيلبهوّية الشعوب وكذا الح
جتماعّية المهنّية لفئة األخّصائيين الّنفسّيين، لهذا ستكون غايتنا من تسليط الضوء على الواقع ل معرفة التصّورات االى

 :ة عن طريق اإلجابة على الّتساؤالت التّاليةالتعّرف على تصّوره لهوّيته المهنيو  المهني لألخّصائي الّنفسي
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ثبات  لمهنتهم ّيوناناألخّصائيون الّنفس هل اختيار - يدخل في إطار اختيار مشروع مهني من أجل تقدير وا 
 الّذات؟ 

بها أم هو تخّصص مفروض العتبارات  ونتمّتعيهذه المهنة نابع من المكانة التي  وتحديد هل اختيار -
 ايجابية؟ عنهم هل الّصورة التي يعكسها المجتمع و أخرى؟ 

هل صعوبة العالقة مع المرضى، و هل الممارسة والواقع المعاش يدفعهم نحو تكوين هوّية انسحابّية؟  -
  الّزمالء، وكذلك الّرؤساء تؤذي وتشّوه الّدور الذي يقومون به؟ 

 :تحديد المصطلحات

 :أساسّية هي إن مجال بحثنا هذا تحّدده مصطلحات         

 .التصّور االجتماعي -
 .الهوّية المهنّية -
 .              األخّصائي الّنفسي -

تناولت الكثير من العلوم اإلنسانّية مفهوم التصّورات، و من زوايا عديدة و مختلفة، و ذلك :  التصّور االجتماعي-1
إّن » ( : E.Kant، ايمانويل كانط) الّتصاله بكّل شيء، و اىشتماله على كّل شيء، فقديما قال عنه الفيلسوف

مواضيع معرفتنا ليست إاّل تصّورات و من المستحيل معرفة الحقيقة الّنهائية، بالّنسبة اليمانويل كانط، المقصود 
بالتصّور هو تحليل ظروف المعرفة التي هي عبارة عن بنيات ذهنّية، حيث نحن مقّيدون، و لمعرفتنا يجب األخذ 

عتبار الثّ   (.03، ص 2002معاش، شرفي،كويرة،.)«( شيء مدروس، موضوع دارس)نائّية بعين االى

، حيث يرى بأّن التصّورات (  Moscovicموسكوفيسي،)ويبقى أّول من بدأ البحث في هذا الموضوع هو الفرنسي   
جتماعّية هي جتماعيّ    المعرفة الّتلقائية الّساذجة التي تهتّم بها العلوم اإلنسانية »: االى ة والتي عادة ما نسّميها واالى

بالمعرفة بالمعنى المشترك، أو التّفكير الّطبيعي يعكس التّفكير العلمي، هذه المعرفة التي تتشّكل اىبتداء من تجاربنا، 
ّتّصال االجتماعي إميل دوركايم، )ولكن  .  (360، ص 1914موسكوفيسي، . )«هي نماذج من التّفكير، الّتربية واالى

E.Durkeim )جتماعي حينما قارن بين التصّورات الفردّية والتصّورات  أّول من اىستعمل وعّرف مفهوم التصّور االى
جتماعّية  جتماعّية الجماعّية موضوعها الخاّص و المستقّل، كما للّتصّورات االى الجماعية، إذ يعتبر للتصّورات االى

 .كيميائية-زيائيةالفردّية خصائص تمّيزها، إذ ال يمكن اىختزالها لمجّرد عملّية في

جتماعّية بأّنها(Abricأبريك، )أّما     تمّثل وحدة تضّم المعارف و اآلراء و الّصور و » :، فيعّرف التصّورات االى
هرزليش، )أّما .(32ص 1994أبريك، .)«المواقف و االّتجاهات كمحتوى واحد له عالقة بموضوع ما

C.Herzhich )جتماعي على أّنه عبارة عن سيرورة  ومن خالل دراستها حول الصّحة و المرض فتعتبر التصّور االى
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التصّورات هي » بأّن ( D.Jodeletجودلي، )وترى ، (360، ص 1996هرزليش، ) C.Herzhich) (.لبناء الواقع
جتماعي لألفراد من خالل إستدماجهم لممارسات وخبرات نتماء االى ونماذج سلوكّية  ظواهر معرفّية، تعّبر عن االى

 .(36، ص 1994جودلي،) (D.Jodelet). «وفكرّية

جتماعّية بأّنها ( Fisherفيشر، )ويعّرف      بناء اىجتماعي لمعارف عادّية، تهيّئ من خالل القيم و » الّتصّورات االى
، و تؤّدي إلى ...(األفراد، أحداث، )المعتقدات، أو يتقاسمها أفراد جماعة معّينة، و تدور حول مواضيع مختلفة 

 .«توحيد نظرتهم لألحداث كما تظهر أثناء التّفاعالت االجتماعّية

 (S. Boumedienne )(05، ص2001سليمان،  بومدين.)   ولهذا يمكن أن نخلص إلى أّن للّتصّورات
جتماعّية والبناء الفكري لألفراد   .توالمجتمعا       االجتماعّية دور هاّم وأساسي في تشكيل الحياة االى

جتماعي هو الّطريقة التي يدرك بها الفرد محيطه الماّدي: الّتعريف اإلجرائي  جتماعي،             التصّور االى واالى
وتأثيره فيه، فاإلدراك في        حيث يقوم الفكر من خالل اىحتكاكه بالمحيط الخارجي بإعادة بنائه من خالل تأّثره

 .حيط بنا وفقًا ألهدافنا و مقاصدنانهاية األمر هو عبارة عن اىنتقاء لما ي

، و في كتابه الّشامل «علم اىجتماع المهن»إّن مصطلح الهوّية المهنّية بدأ مع : الهوّية المهنّية-2
ومركزّية بالّنسبة         ، بأّن كّل مؤّسسي علم االجتماع أولسوا مكانة هاّمة ( 1966نيسبر،)  (R.Nisbert)وّضح

من القالئل ( C.Dubarكلود دوبار، )ويعتبر . ّية في أعمالهم و تفكيرهم الّنظري و اإلمبريقيلتحليل الّنشاطات المهن
وحسب نفس المؤّلف، فهي ترجع إلى مسارات     الذين بحثوا و درسوا ظاهرة الهوّية خاّصة في مجال العمل

فئات رسمية، مراكز في  اجتماعّية مختلفة، و لكّنها ال تختزل إلى مظاهر طبقّية، كما تعّبر عن انشغاالت
ولكّنها أيضًا ال تتلّخص في فئات اجتماعّية، إّنها ُمعاشسة بصورة ُمكثّفة       فضاءات، مدرسية، اجتماعّية، مهنية

  (. 1991دوبار، . )ومرّدها إلى تعريفات للّذات عوض تلك التي يكّونها اآلخرون عنهم    من طرف أفراد معّينين، 

، ما يسّمى بالهوّية الّذاتّية، أو الهوّية من أجل الّذات والهوّية ( 09ص ،1961اريسكون، ) ( Erikson )ويذكر 
، (لحظات زمنية)إّن األشكال الهوهوّية الّنموذجية تستطيع أن تتقاطع تدريجيا مع »: من أجل اآلخر، وهي أيضاً 

 (.260، ص1991دوبار،))  (C.Dubar.    «محتكرة للّسيرة الّذاتية للمهنة المثالّية

جتماعّية والمهنّية الّنموذجّية ليست عبارات نفسّية شخصّية فردّية أومنتوجات لهياكل : الّتعريف اإلجرائي الهوّيات االى
سياسّية واىقتصادية، مفروضة من أعلى، إّنها بناءات اىجتماعّية و اىقتصادّية ُتدرىج التّفاعل بين المسارات الفردية و 

، بعبارة أخرى، هي عبارة (الجماعة/اآلخر/ الّذات)وهي أيضًا الهوّية حصيلة للعالقة  .ينأنظمة تشغيل عمل و تكو 
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جتماعّية  والعالقات الّداخلية الّشخصّية إلعادة بنائها في محتوى مؤّسساتي     عن منتوج من التّفاعالت االى
 .وجماعي، والهوّية لها عالقة بالمحتوى و اإلطار الذي تُنسب إليه

هو شخص أين نشاطه المهني يكون في أحد ميادين علم الّنفس في فرنسا، منذ » :األخّصائي الّنفسيتعريف -3
مارس ، االستعمال المهني الىسم األخّصائي الّنفسي  13و البالغ التّنفيذي لـ  1915جويلية  25صدور القانون 

: مستوى عالي في علم الّنفس، مثلمخّصص لكل حامل لشهادة و تلّقى تكوينا جامعّيا، أساسية و تطبيقية، ذو 
، باإلضافة إلى  (D.E.A)أو شهادة الّدراسات المعّمقة  D.E.S.S))شهادة الّدراسات العليا المتخّصصة 

((Maîtrise في علم الّنفس، إّن شهادة عام نفس العمل المعطاة من المعهد الوطني للفنون و الحرف، أو الّشهادة ،
وسرقة واغتصاب اسم األخّصائي الّنفسي ُيعاقب عليه بالّسجن وفق الماّدة . يين الممارىسينالمقدَّمة من مدرسة الّنفسان

 .من قانون  العقوبات 259

وكذلك القدرة   علم الّنفس هو تخّصص صعب، ُيلزم الّشخص الذي يمارسه بالمعرفة الواسعة نظرّيا وتطبيقّيا،   
وصادقة مع اآلخر، إدراك        مح بتكوين عالقة حقيقّية، و الذي يسL’empattie))على المشاركة وجدانياًّ 

 .أدواره، فهم مواقفه و تصّرفاته

، و تطوير الّشخص (اىختبارات، مقابالت)تقليدّيا يشارك في الّتشخيص : وظائف األخّصائي الّنفسي متعّددةو  
 (.إلعالم، الّتكوين و البحثا) وغالبا ما تكون له نشاطات وقائية (. اإلرشاد، المساندة، القّياس الّنفسي)

لتزام باىحترام قانون  - في فرنسا، توجد منّظمة مهنّية، المدرسة الفرنسّية لعلم الّنفس، أين يقوم أفراد هذه المنّظمة باالى
نوبار ) Nobert Sillamy)  (.     «1995، و مصّحح كاماًل في 1961أخالقّيات المهنة المبلور من طرفها في 

 (.211ص، 1991سيالمي، 

يحمل لقب أخّصائي نفسي كّل من تحّصل على شهادة ليسانس في هذا التخّصص، و يستطيع : الّتعريف اإلجرائي 
اإلرشاد، الّتعليم في علم النفس، التّقييم، : أن يشغل مناصب حكومّية أو حّرة، ويمكن أن يقوم بعّدة مهام، مثل

 ... الخبرة، الّتكوين، العالج و التكّفل و البحث

هي المسار أو الّطريق الذي يسلكه الباحث في جمع وتنظيم المعطيات من أجل الحصول  :اإلجراءات المنهجّية -
على معلومات دقيقة ومنّظمة، من أجل اإلجابة على الّتساؤالت المطروحة في البحث، وعلى هذا األساس سيتّم في 

عتماد عليها في جمع ب  .يانات ومعطيات الّدراسةهذا الفصل عرض اإلجراءات التي تّم االى
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 :مجاالت الّدراسـة -1

أجريت هذه الّدراسة في والية قسنطينة والتي اىستخدمت كنموذج في هذه الّدراسة لصعوبة : المجال الجغرافي: 1-1
لت كّل الوصول إلى كّل األخصائّيين الّنفسانّيين الموّزعين على الّتراب الجزائري، من الّناحية المادّية والّزمنّية، وشم

 :األخّصائّيين الّنفسّيين الممارسين في الوالية والموّزعين في مختلف القطاعات، و هي 

  .قطاع الصّحة -
 .قطاع الّتربّية والّتعليم -
 .الّنشاط االجتماعي -
 .الّشباب والّرياضة -
 .الّتكوين المهني -
  .الهالل األحمر -
 .خلّية اإلصغاء -
 .األمن والّدرك الوطني -

 :الّزمنيالمجال : 1-2

 Paul)هذه الّطريقـة مستنبطة من أعمال  L’évocation hiérarchisé: طريقة االستحضار الّتسلسلي -

Verges) (،1992بول فارجس ) عتبار مؤّشـرين الذي اقتـرح استعمال منهج التّـداعي الحّر، ثّم أخذ بعين االى
ذه الّطريقـة اىستخدمت بصورة واسعة، لكّنها طرحت تواتر أو تكـرار المفـردة وترتيب ظهورها، ه: تدريجّيين، هما 

، والمتعلّـق بترتيب ظـهور المفردة، وتعبيرها كمؤّشـر أكثر (Paul Vergesبول فارجس، ) مشكل مهّم بالّنسبة لـ
لكن في علم أهمّيـة بالّنسبة لألفراد، وهذا يعني أّنه في أّي تداع حّر، فالكـلمات أو العبارات األكثر أهمّية تظهر أوال، 

الّنفـس فالموضوع يأخـذ منحنى آخر، حيث أّن األمـور ذات األهمّية ال تظهـر إاّل بعد وقت من كسب الثّقـة وكـسر 
تعويض رتبة ( Paul Vergesبول فارجس، ) المقاومة، والتّقليـل من اىستخـدام ميكانيزمات الـّدفاع، ولهـذا اىقتـرح 

 . الّناتجة عن ترتيب يعطيه األفراد إلى المفردات التي يتّم إنتاجها " ة برتبة األهميّ " الّظهور بما أسماه 
(J .C.Abric)( ،63-62، ص 2003أبريك) 

 :سنطلب من كّل شخص الّتعبير في وقت أّي مرحلتين: كيفّية الّتطبيق 

 الّتداعي الحّر : المرحلة األولى(L’association libre) 
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األفراد إنتاج ككلمات والعبارات التي تخطر إلى الفكر، فالّطابع العفوي اىنطالقا من كلمة حاثة نطلب من  
إذن أقّل تعّرضا للمراقبة، يسمح بالّدخل بشكل أسهل منه فالمقابلة إلى العناصر التي تكّون العالم الّداللي للكلمة أو 

 .الموضوع المدروس

الحوارّية ن مختفية ومستترة في اإلنتاجات يسمح الّتداعي الحّر بالوصول إلى العناصر الّضمنّية التي تكو  
 .المنطقّية

للّتصّور االجتماعي، في حين تسمح ( الّتصويرّية ) يسمح الّتداعي الحّر بالولوج إلى الّنواة المركزّية  
 .التّقنّيات األخرى كاالستبيان، بتوضيح األبعاد المحيطّية للّتصّورات 

  المرحلة الّتسلسلّية أو الهومّية : المرحلة الثّانّيةHiérarchisation 
 .يتّم حيث كّل شخص على ترتيب إنتاجه الخاّص حسب األهمّية التي يليها لكّل مفردة بالّنسبة إليه

 L’analyse: الّتحليل -

، بعد ( تحمل نفس المعنى)كة بعد جمع كّل المعطيات، يتّم جمع إجابات األفراد تحت كلمات وعبارات مشتر        
هذا نتحّصل على مجموعة من المفردات والعبارات، نقوم بحساب تكرار العناصر واألهمّية المعطاة لكّل عنصر من 

 :المواضيع، ثّم نقوم بإجراء تقاطع المعلومات المجّمعة حسب الجدول التّالي

 

 ضعيــــف قــــويّ  

–  1 –خانة  قويّ 

 الّنواة المركزية

–  2 -خانة 

 العناصر المحيطّية األولى

- 3-خانة  ضعيف

 (المتباينة )العناصر المتضاّدة 

- 4–خانة 

 العناصر المحيطّية الثّانّية

 ( L’importance )األهميّة .  1. الجدول رقم

 :تحليل الّتداعيات الّتسلسلّية  -

  

الّتكرار
(

Fréq
u

en
ce

) 
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 تواترا واألمر أهمّية، وهي تمّثل منطقة الّنواة المركزّيةتجمع العناصر األكثر : الخانة األولى. 
  حيث نجد العناصر المحيطّية األكثر أهمّية، ما نسّميه العناصر المحيطّية األولى: الخانة الثّانّية: 
 منطقة العناصر المتضاّدة أو المتباينة، حيث نجد المواضيع المعروضة والمعلنة من طرف : الخانة الثّالثّة

، ولكن يعتبرونها مهّمة جّدا، هذا الّشكل من الممكن أن يكشف عن ( ترّدد ضعيف ) ل من األشخاص القلي
تحتّية أقلّية حاملة لتصّور مختلف، بمعنى أّن الّنواة المرّكزة متشّكل عن طريق عنصر أو  –وجود مجموعة 

 .لمحيط األّولعناصر موجودة في هذه الخانة، ولكن يمكننا أيضا أن نجدها بالّطبع تكملة ل
 مكّونة من العناصر قليلة الّظهور وقليلة األهّمّية في حقل الّتصّور: الخانة الّرابعة (J .C.Abric)( ،أبريك

 (.64، ص 2003
حيث تعّد المرحلة األولى في الجانب الّتطبيقي، من حيث أنها تهدف الى جمع أكبر :  الّدراسة االستطالعّية -2

موضوع البحث، كما تساعد الباحث على وضع تصّور عاّم حول بحثه، الّشىء  عدد ممكن من المعلومات حول
الذي يمّكنه من وضع الفرضّيات، و كذا المحاور األساسّية التي تخدم فرضّياته، كما تلقي مزيدا من الّضوء على 

ساسا جوهرّيا لبناء تعتبر الّدراسة االستطالعّية أ» ":محي الدين مختار"المشكلة المطروحة، و يقول بهذا الّصدد 
 (.45، ص2000محي الدين مختار، . )«البحث كّله

، أي حوالي ربع (50)شخصا من مجموع العّينة الكّلّية  20الّدراسة االستطالعية على  ناأجري: وصف عّينتـها:2-1
لعقلّية و الّصّحة العّينة اإلجمالّية، معظمهم يعملون في ميدان الّصّحة، موّزعين على الّصّحة المدرسّية، الصّحة ا

 .الجسدّية

 :كيفّية إجرائـها: 2-2

تضّمنت مجموعة من األسئلة المفتوحة حول بحثنا كي يتبّين لنا مفتوحة  كانت الّدراسة على شكل مقابلة         
منح حّرّية أكثر لألخّصائّيين، و من ناحّية أخرى، الحصول على رصيد أكبر من المعلومات إلثراء الموضوع و 

 :تحديد الفروض فيما بعد، و التي تمّثلت فيما يلي

 هل اخترتم مهنتكم؟ -
 ما هي العناصر التي تدخل في تكوين هوّيتك المهنّية؟ -
 ما هي الّصعوبات التي تواجهها أثناء ممارستك المهنّية؟ -
 المرضى؟ -الّرؤساء -كيف تستطيع أن تصف عالقاتك المهنّية بالّزمالء -
 ي؟كيف تتصّور مستقبلك المهن -
 ما هي الّنظرة المكّونة من طرف المجتمع اتجاه مهنتك؟ -
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 ما هي مصادر اإلشباع المهني لديك؟ -
ومن خالل إجابات أفراد العّينة على هذه األسئلة، تمكّنا من التعّرف على الكيفّية التي يتصّور بها : نتائجــها: 2-3

خل في تكوينها، و كذلك الّصعوبات أوالتحّديات التي األخّصائي الّنفسي لهوّيته المهنّية، من خالل العناصر التي تد
يواجهها و يرفعها كّل يوم، فلقد اجمع الكّل على ضعف التّأطير و التباين الكبير بين الّتكوين وما يتطّلبه الواقع 

ل أعضاء المهني والممارساتي وعدم االستقاللّية التّاّمة في الممارسة، خاّصة في ظّل الاّلمحدودّية المهنّية وتدخّ 
كاألطّباء، المرّبون، و الممّرضين، عدم الّرضا الكّلي عن : الفريق المهني المتعّدد االختصاصات في ممارساته

القانون األساسي للمهنة الجديد، حيث وصفه البعض بالمجحف، سواء فيما يخّص الّرتبة، أوفي باقي بنوده، الّشيء 
وافتقاره لفرصة الّتكوين و البحث المستمّر الذي تتطّلبه .الجتماعّية لديهمالذي صّعب الحياة المعيشّية االقتصادّية و ا

 .ممارستهم، وكذلك انعدام فرص االرتقاء المهني

وخبرة مهنّية طويلة وهم على عتبة في العمل ولكن رغم هذا فقد أجمع بعض األخّصائّيين الذين لديهم أقدمّية  
مع اّتجاههم كأخّصائّيين نفسّيين ايجابّية جّدا، تترجم في قّوة الّطلب وعدم التّقاعد، بأّن الّنظرة التي يحملها المجت

قدرتهم على تلبّية كّل الّطلبات لضعف الّتوظيف، إذ هناك عدد ضئيل من األخّصائّيين الّنفسّيين الممارسين مقارنة 
 .بمجموع الّطلبة المتخّرجين من الجامعة سنوّيا

 .ت كثيرا، كما كانت عليه في الّسابق عند بداياتهم المهنّيةألنها ودائما حسب تصّورهم تطّور  

 .ورغم هذا تظّل هذه المهنة مهّمشة و تفتقر الى العرفان خاّصة من الّرؤساء و المسؤولين   

وبهذا فقد ساهمت الّدراسة اإلستطالعّية في توضيح أكثر إلشكالّية البحث وأهداف الّدراسة، كما ساعدت في    
 .الّتدقيق في طرح الفرضّيات

الّتربّية  الّصّحة القطاع
 والّتعليم

الّنشاط 
 االجتماعي

الّشباب 
 والّرياضة

الّتكوين 
 المهني

الهالل 
األحم
 ر

األمن 
 والدرك

خلّية 
 اإلصغاء

 02 06 02 01 03 19 02 42 العدد

 

 توزيع أعضاء العيّنة حسب القطاعات الوظيفيّة.  2. الجدول رقم 
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 األخّصائي النّفسي لوالية قسنطينة

 .أخصائي نفسي 50حوالي : المجموع

 :عرض و مناقشة الّنتائج العاّمة لالستحضار الّتسلسلي -

 :عرض الّنتائج العاّمة لالستحضار الّتسلسلي -

ألجل تطبيق طريقـة االستحضار الّتسلسلي طلبـنا من كّل فرد من أفراد العّينة بأن يتّبع الّتعليمة التّالّية؛ ما هي  -
، بعد ذلك طلب من كّل فرد ترتيب هذه "الّسيدا"الخمس كلمات أو العبارات التي تأتي في ذهنك عندما تسمع كلمة 

 .من أفراد المجموعة( α)لمات المتداعّية لفردنأخذ مثاال عن ذلك، الك: الكلمات حسب األهمّية

 في المرحلة األولى كانت كالتّـالي: 
 االستماع -
 عرفان المرضى -
 أجر متدّني -
 غياب التّأطير -
 .غياب الّتكوين و البحث -
  5        1في المرحلة الثّانّية، طلب من المفحوص ترتيب هذه الكلمات حسب األهّمّية من 
 (1)االستماع    -

 (3)المرضى   عرفان  -

 (2)أجر متدّني    -

 (5)غياب التّأطير    -

 (4)غياب الّتكوين و البحث    -

         1بعد ذلك تّم إعطاء قيمة لكّل مفردة من إجابات األفراد حسب األهّمّية، و كانت القيمة تتراوح من             
5. 

 (    5(                   )+1)االستماع   -
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 (    3(             )+3)عرفان المرضى   -

 (    4(                 )+2)أجر متدّني   -

 (    1)+ (              5)غياب التّأطير   -

 (2)+  (  4)غياب الّتكوين و البحث   -     

 

 األهمّية الّتكرار المفردات الّرقم

 30 39 غياب الّتكوين و البحث 01

 11 30 أجر متدّني 02

 101 30 ّصراع الوظيفي 03

 66 24 االستماع 04

 66 25 (الجامعة) غياب التّأطير 05

 39 11 عرفان المرضى 06

 55 15 صعوبة الوظيفة المهنّية 05

 39 15 غياب العرفان 01

 55 15 الاّلمحدودّية المهنّية 09

 24 9 غياب االرتقاء 10

 30 9 جهل المهنة 11

 12 9 المهنّية غياب األخالقّيات 12
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 24 9 طلب المجتمع 13

 33 9 مشاكل 14

 25 6 حّب المهنة 15

 11 6 غياب عرفان اإلدارة 16

 6 6 االحتراف الوظيفي 15

 6 3 إثبات الّذات 11

 9 3 وسائل العمل 19

 9 3 غياب نقابة حقيقّية 20

 15 3 خوف المهنة 21

 15 3 الّتهميش 22

- 01-االستحضار التّسلسلي رقم -  3-جدول 

 :من خالل الجدول تمّ  إجراء تقاطع المعلومات المجّمعة في التّقسيم التّالي

 األهمّيــة

 قـوّي                      ضـعيف                                  

-1 -

 أجر متدنيّ  -
 الّصراع الوظيفي -
 غياب التّأطير الجامعي -
 االستماع -

- 2 -

 عرفان المرضى  -

 صعوبة الوظيفة المهنّية  -

 الاّلمحدودّية المهنّية  -

 غياب الّتكوين و البحث  -

 

قـوّي                                         
قـوّي                

                 
قـويّ 

 

ر
را
الّتكــــ
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 مشاكل  -

- 3 -

 حّب المهنة -
 طلب المجتمع  -
 غياب األخالقّيات المهنّية  -
 جهل المهنة  -
 غياب االرتقاء  -

- 4 -

 غياب عرفان اإلدارة  -
 االحتراف الوظيفي  -
 إثبات الّذات  -
 وسائل العمل  -
 ا غياب نقابة حقيقّية  -
 خوف المهنة -
 الّتهميش -

 تحليل االستحضار التّسلسلي -  4-جدول 

 

    :و تضّم العناصر األكثر تكرارا واألكثر أهّمّية التي ظهرت لدى أفراد العّينة، و التي تعّبر عن : -1-الخانة  -
أجر  -: الّنواة المركزّية للّتصّورات االجتماعّية للهوّية المهنّية لدى األخّصائّيين الّنفسّيين، و تمّثلـت   فيما يلي

 .االستماع -ب التّأطير الجامعي، غيا -الّصراع الوظيفي،  -متدّني، 

عرفان المرضى     -: تضّم العناصر األكثر أهمّية و التي تمّثل العناصر المحيطّية األولى، و هي: -2-الخانة  -
 .             مشاكل -غياب الّتكوين و البحث،  -الاّلمحدودّية المهنّية،  -صعوبة الوظيفة المهنّية،  -

 -حـب المهنة، -: عناصر األكثر تكرارا و األكثر أهمّية بالّنسبة ألفراد العّينة، حيث شملتتضّم ال: -3-الخانة  -
 .غياب االرتقاء -جهل المهنة، -طلب المجتمع غياب األخالقّيات المهنّية،

 - : و تتكّون من العناصر األقّل تكرارا و األقّل أهّمّية في تصّور األفراد العّينة، حيث شملـت: -4-الخانة  -
 وسائل العمل،  -إثبات الّذات،  -االحتراف الوظيـفي،  -غياب عـرفان اإلدارة، 

 .الّتهميش -خوف المهنة،  -غياب نقابة حقيقّية،  -             

ضعيـف
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بعد تحديد المجتمع األصلي للّدراسة والذي ضّم كّل األخّصائّيين الّنفسّيين الممارسين على مستوى والية قسنطينة و  
أخّصائي نفسي موّزعين على القطاعات الوظيفّية التّالّية كما يوّضحه الّشكل التّالي يوّضح أهّم العناصر  50عددهم 

 :المركزّية و المحيطّية المشّكلة للّتصّور االجتماعي للهوّية المهنّية لدى األخّصائّيين الّنفسّيين

 

 

           

وعلى هذا األساس ولصغر أفراد العّينة فقد كانت بحّد ذاتها هي مجتمع الّدراسة نفسه، فالّدراسة كانت عبارة عن    
 .مسح بالعّينة

:) ناصر المحيطّية، كـإّن الّتداعي الحّر ألفراد العّينة أظهر مجموعة من الع: مناقشة نتائج االستحضار الّتسلسلي -
عرفان المرضى، صعوبة الوضعّية المهنّية، غياب العرفان، الاّلمحدودّية المهنّية، غياب الّتكوين و البحث، 

-، و هذا يدّل على أّن تصّور األخّصائّيين الّنفسّيين هوّيتهم المهنّية تحكمها مفاهيم ذات دالالت نفسو(مشاكل

 حّب املهنة

هنة
ت امل

القّيا
 أخ

اب
غي

 

 جهل املهنة

غياب االرتقاء
 

 طلب اجملتمع

 عرفان املرضى

 صعوبة الوضعّية املهنّية

 غياب العرفان

 الاّلحمدوديّة املهنّية

 غياب الّتكوين و البحث

 مشاكل

 أجر متدينّ  -

 الّصراع الوظيفي -

 غياب الّتأطري اجلامعي -

 االستماع -

 وسائل العمل

 غياب العرفان

 

 الّتهميش

 خوف املهنة
 غياب نقابة حقيقّية     

 إثبات الّذات
 االحتراف الوظيفي
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ك مجموعة من األفراد يستمّدون اشباعاتهم الّذاتّية من عرفان المرضى بصورة عاّمة اجتماعّية معنوّية خاّصة أّن هنا
يؤّثر سلبا عليهم، كما عّبروا عن وجود عناصر أخرى تحّط من معنوّياتهم و تحّد من مردودهم، و هي الاّلمحدودّية 

تكوينهم و قانونهم األساسي في الوظيف المهنّية، إذ ال يشعر األخّصائّيون الّنفسّيون باالستقاللّية التي منحها لهم 
العمومي، إذ تنتمي فئة األخّصائّيين الّنفسّيين إلى فئة المصّممين ال فئة المطّبقين، كما يعتبرهم البعض من الفرق 
المتعّددة االختصاصات التي غالبا ما يعملون فيها، أّما تعبيرهم عن وجود مشاكل و غياب الّتكوين والبحث، فهو ما 

م عاجزين أمام تحّديات كبرى، مجبرين على الّتعامل معها دون دعامات و مساندات صلبة و حقيقّية، أي يجعله
 .حرمانهم من الّتكوين المستمّر و فرض البحث

كما ظهرت في تداعيات األفراد مجموعة من العناصر المتناقضة و التي ظهرت بتكرار قليل، ولكّنها اعتبرت ذات  
حّب المهنة، طلب المجتمع، جهل المهنة، غياب االرتقاء، و ) و تمثّلت في العناصر التّالّية  أهمّية بالّنسبة لهم،

، إذ يعتبر حّب المهنة عن اختيار الّتخّصص الذي يدخل في إطار مشروع مهني، و الذي (غياب أخالقّيات المهنة
جلده و عطائه و مردوده فيما بعد، كما نجد يعتبره أفراد العّينة عامال مهّما في نجاح األخّصائي الّنفسي و ثباته و 

تعّبر عن البعد االجتماعي للهوّية المهنّية لألخّصائّيين الّنفسّيين و حقيقة أّن هناك طلب ( طلب المجتمع)بأّن مفردة 
ها متزايد على الخدمات التي تقّدمها هذه المهنة بكّل تخّصصاتها يترجم هذا بأّن هذه المهنة في تطّور مستمّر، و ل

مكانتها االجتماعّية، رغم هذا فهي مغّيبة على المستوى اإلداري، إذ هناك ضعف في الّتوظيف، و هي مهّمشة، مّما 
أّما طلب المجتمع ال يفّسر دائما بصورة ايجابّية، . جعلها غير واضحة المعالم ومجهولة حتى من طرف خرق العمل

ابّية بعض الّشيء، إذ يعتبر األخّصائي الّنفسي ذلك الّشخص فهذا الّطلب يحمل كثيرا من األفكار المغلوطة و ضب
الذي يملك الحلول للمشاكل، و هذه نظرة اجتماعّية ثقافّية، في حين واقع الممارسة يبّين بأّنه أي األخّصائي الّنفسي 

م أّنها مهنة هو إنسان علمي بالّدرجة األولى كالعلوم األخرى له قواعده و حدوده التي يقف عاجزا أمامها، و رغ
تتمّتع بمكانة اجتماعّية كما أظهرته تصّورات أفراد العّينة، فإّن هذه الفئة المهنّية تفتقر إلى االرتقاء في السّلم 
الوظيفي، رغم أّن القانون األساسي األخير وضع بعض الوظائف العليا التي يمكن أن يرقى لها األخّصائي الّنفسي، 

دارات المؤّسسات و مدى سعيها لتوفير هاته الوظائف لألخّصائّيين الّنفسّيين ذوي لكن يبقى هذا دائما مرتبطا بإ
 .الخبرة الّطويلة، وهذا االنتظار الّطويل دون جدوى يؤّدي و يشّوه الهوّية المهنّية لهاته الفئة

يتركه أمام فراغ قانوني  وعدم وجود مجلس لألخالقّيات المهنّية والممارسة الّنفسّية لمهنة األخّصائي الّنفسي         
كبير، ويترك هذه المهنة عرضة لتجاوزات كبيرة قد تكون خطيرة على الممارس و المرضى معا، كما هو الحال مثال 
 .لالختبارات الّنفسّية التي ال يجب ألّي أحد لم يخضع لتكوين جامعي في تخّصص علم الّنفس باستعمالها و تطبيقها
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) ّرة بعض الّتصّورات التي لم تظهر بشّدة و ال بأهمّية كبيرة، غير أّنها ذات داللة كـ كما أظهرت الّتداعيات الح  
، (غياب العرفان، االعتراف الوظيفي، إثبات الّذات، وسائل العمل، غياب نقابة حقيقّية، خوف المهنة، الّتهميش

ا بهذه المفاهيم، كغياب وسائل العمل، بمعنى أّن هناك مجموعة من أفراد العّينة ربطت مفهوم الهوّية المهنّية لديه
وغياب نقابة حقيقّية مع أنها مع أنها موجودة ولها نشاط فّعال، و لكن نقص  اإلعالم ونقص الوعي الّنقابي لدى 
أفراد العّينة جعلها مغّيبة لديهم، أّما عنصر عرفان اإلدارة أو المسؤولين، كّل هذا يجعل من عملّية إثبات الّذات أمرا 

صيا، األمر الذي ينعكس سلبا على الصّحة العاّمة لألخّصائي الّنفسي، وتركه عرضة لمرض أصبح فتّاكا مستع
، إذ تنهار القوى الجسدّية  Burnt-out ) (بالّنسبة للعاملين، خاّصة في بالدنا، وهو العياء أو االحتراف الوظيفي
العياء الّشديد، الّروماتيزم المزمن، )دي، مثل والّنفسّية لألخّصائي الّنفسي ليصبح بعدها ضريبة للمرض الجس

، و كذلك المرض الّنفسي، مثل االنهيارات العصبّية، ... (السّكري، ارتفاع الضغط الّشرياني، الّصداع، الّسرطان
 ... (.القلق المستمّر، عدم القدرة على الّنوم،

 

أجر متدّني، الّصراع الوظيفي، )زّية، تتمّثل في و تبقى هذه االستنتاجات الّتصّورّية تدور حول نواة مرك         
، و هذا يشير إلى أّن التصّور االجتماعي للهوّية المهنّية لألخّصائي الّنفسي (غياب التّأطير الجامعي، االستماع

ياب التّأطير مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذه العناصر و الكيفّية التي تتشّكل وفقها نظرة أفراد العّينة لهوّيتهم المهنّية، فغ
الجامعي و االستماع هي مفردات متعّلقة بتحديد مفاهيمي حول الهوّية المهنّية و خصوصّية الممارسة الّنفسّية، أي 
 (أّن مهنة األخّصائي الّنفسي من المفروض أنها تستفيد من الّتكوين و الّتطبيق المكّثف في نفس الوقت 

Formation et stages (  أّما االستماع ،) (L’écoute  هو الحضور التاّم و المشاركة الوجدانّيةـ، و القبول
أو المرضى، و محاولة مساعدتهم على فهم  ) Acceptation inconditionnée (غير المشروط لآلخر

 (مشاكلهم، و احتواء آالمهم، بمعنى آخر مرافقتهم إلى مرحلة يستطيعون فيها أن يتخّطوا احباطاتهم و تثبيطاتهم 
Un travail d’occupation  (بمعنى أدّق تصميم مشروع عالجي)  (Un projet thérapeutique  و فردي ،

، و ال يقف تحديد ... لكّل حالة قد يكون هذا األمر على مستوى انفرادي، مجموعات، عائالت، أزواج، مؤّسسات
الّصراع ) ات دالالت قيمّية معنوّية، كـ الهوّية المهنّية لدى أفراد العّينة هنا، بل تتعّدها إلى انتاجات أخرى ذ

الذي ينتج عن عدم استسالم األخّصائي الّنفسي لكّل الّضغوطات الممارسة عليه و التدّخل في عمله ( الوظيفي
بشّتى الّطرق، مباشرة و غير مباشرة، و قمع إمكاناته خاّصة في قطاع الصّحة المسيطر عليه حاليا األطّباء و 

اجتماعي، و رغم هذا، فهناك انتاجات تصّورّية _ا ما يعطي لمفهوم الهوّية المهنّية بعدا نفسوالّشبه طّبي، و هذ
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مهّمة أيضا في تحديد الهوّية ( األجر المتدّني)المادّية كـ  باالشباعاتتتجّلى في بعض مفردات العّينة التي تهتّم 
يعكس بأّن األخّصائي الّنفسي يتخّبط في مشاكل المهنّية لألخّصائي الّنفسي و عيشها بطريقة ايجابّية، و هذا ما 

 .          اقتصادّية تؤّثر سلبا على ممارسته و مردوده

 :الخالصة -
رغم أّنه من خالل هذا التّقديم الوصفي البسيط لمختلف الوظائف التي يمكن لألخّصائي الّنفسي أن          

ّن المجتمع بحاجة ماّسة للمعارف التي يقّدمها علم يشغلها، تظّل هذه الفئة تعاني من ضعف الّتوظيف، رغم أ
الّنفس، خاّصة في ظّل األزمة العالمية االقتصادّية التي مّست الجزائر كغيرها من البلدان، أزمة خّلفت الكثير 
من المشاكل التي يتخّبط فيها الفرد الجزائري، كتدّني المستوى المعيشي موازاة مع ارتفاع األسعار، الشيء الذي 

 .  يؤّثر سلبًا على الصّحة الّنفسّية و الجسدّية التي ما فتئت تهّدد الفرد الجزائري

 (Liste biographique) قائمة المراجع  
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 نية ببعض الكلياتالهوية المه مفهومتغير 
ة رقلدراسة ميدانية لعينة من المسؤولين  بجامعة قاصدي مرباح و   

    جامعة ورقلة/ كلثوم مدقن . د
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 جامعة ورقلة   /نرجس زكري. د         

 الدراسة ملخص  
يتمحور موضوع دراستنا في الكشف عن عالقة بعض المتغيرات بالهوّية المهنّية لدى بعض المسؤولين       

بجامعة قاصدي مرباح ورقلة في تقّلد المناصب الجامعّية وذلك باعتبار عاملين مهّمين نعالجهما في هذا 
البحث وهما الجنس والسن وكذا المنصب المشغول، من خالل ماتم مالحظته يمكننا تسجيل بعض التغيرات 

ة في التفكير لدى أغلب في الفئات التي تعمل كإطارات مسؤولة في التسيير الجامعي، وهو ما خلق مرون
الموظفين الراغبين في تقّلد مناصب مسؤولة إلثبات ذواتهم وهويتهم، وهو ما دفعنا للتساؤل عن المصدر 
الرئيسي في تغيير الهوّية، لذا قمنا بطرح تساؤل محوري على المسؤول األّول في المؤسسة الجامعّية تمّثل 

  :فيما يلي 
 إرساء مبادئ جديدة إلشباع رغبات الموظفين الطموحين للسمو بالجامعة؟  ما هي الميكانيزمات المعتمدة في

  وكانت العّينة ممثلة في العمداء، نواب العمداء، ورؤساء األقسام، نواب ورؤساء
 هل توجد عالقة بين متغير السن و تحديد معنى الهوية المهنية؟  -1
 المهنية؟  هل توجد عالقة بين متغير الجنس و تحديد معنى الهوية -2
 هل توجد عالقة بين مختلف المناصب و تحديد معنى الهوية المهنية؟  -3

  :وانطالقًا من تساؤالت الدراسة، قمنا بصياغة الفرضيات علئ النحو التالي
 أهمية الدراسة وأهدافها

أال  االجتماعتعالج الدراسة الحالية موضوع يمتلك من األهمية البالغة ضمن مختلف المواضيع التي يتناولها علم 
 .لين  الجامعيينو بعض المسؤ  ىعاملي السن والجنس لد باعتبارالهوية المهنية  معنىوهو تغير 

 لمعلومات النظرية حول متغيرات البحثلصورة  
 أهم المفاهيم علىتعتبر أهمية القيام بهذه الدراسة من الحاجة الماسة إلى إلقاء الضوء 

 ورؤساء األقسام نواب العمداء ونواب العمداء -تهتم الدراسة بفئة مهمة من إطارات الجامعة وهم العمداء التي 
عاملي السن والجنس وفتح المجال  باعتبارتطبيقية إلمكانية تغيير إستراتيجية تقلد المناصب ى إعطاء أفكار ورؤ 

 .لمتغيرات أخرئ ذات صلة بالهوية
 : أهداف الدراسة

 .فتح المجال لدراسات علمية تجريبية الحقة
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 غض النظر عن العوامل الديمغرافية بالكفاءة  باعتبارضرورة التفكير أكثر في تقليد المناصب 
  ورقلةقاصدي مرباح لين  الجامعيين بجامعة و بعض المسؤ ى الهوية المهنية لد معنىتشخيص واقع تغير  -

 تعريف الهوية

الهوية ثمرة التنشئة  اعتبارفالتحليل النفسي يميل إلى . أن تصورات مفهوم الهوية متعددة" نيكوالس فيشر”يرئ       
بأن  ضحوأو االجتماعية الهوية من خالل إشكالية التفاعل، -في حين عالج فيشر في مقاربته النفسية. االجتماعية

الهوية  اعتبارتذهب إلى  االغترابمفهوم  استخداممن خالل  أألولىالمقاربة السوسيولوجية تتميز برؤيتين مختلفتين 
الهوية كنتيجة  تنظر إلىفإنها ، أما الثانية وهي النزعة الوظيفيةألسائدة، االجتماعية  المحدداتتفرضها  مزيفههوية "

 ".   البناء االجتماعي"و" الوعي الفردي"لعملية التفاعل بين 

الهوية ف، ناتج عن وعي باالنتماء االجتماعي، "وعي بالذات"على أنها " الهوية" النفسية االجتماعيةالمقاربة  ىإذن تر       
 ن نقطة التقاء للمكونات النفسية واالجتماعيةتوليفا للتفاعالت التي تتم بين الفرد ومجتمعه وبالتالي فهي عبارة ع" هي
 . محيط االجتماعي الذي يعيش فيهال ماهيته وكذال يسمح للفرد تحديد وتمثي" بناء عاطفي وتصوري"تأخذ شكل  التي
، سواء كانت مهنية اجتماعيةغوفمان أن الهوية هي تعبير عن االنتماء إلى فئة "بالنظر إلى ما ذكره " بونييه"وترى  

 .معينة اجتماعية، كما أنها تعبير عن األدوار التي يؤديها األفراد في وضعيات جتماعّية اأو 
 : مكونات الهوية األساسية ثالثة هي 

 (التي تبين للفرد من هو)الذات -1
خالله الفرد تحديد من هو بالعودة إلى إحدى المجموعات االجتماعية  واالنتماء االجتماعي، حيث يعتمد من -2

 .يشعر بأنه ينتمي إليهاالتي 
 . االلتزام االجتماعي، الذي يشير إلى درجة تبنيه وتحكمه في األدوار المنوطة به-3
 

       
 

 التعريف اإلجرائي للهوية المهنية
 فإن الهوية المهنية لإلطار العامل بالجامعة هي توليفا اتهذه التعريف على واعتمادا  

 المعني بالدراسة ومجموع الزمالء الذين يتعامل معهمللتفاعالت التي تتم بين اإلطار 
حيث أنه ينتمي إلئ فئة من العينات المحددة في إطار الدراسة وهو يعبر بذلك عن الوظيفة  ألجامعيفي الوسط 
 .التي يؤديها
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 مجموع الزمالء الذين يعمل معهم ضمن الوسط إلىفنقول أن االطار الجامعي ينتمي 
 العميد، نائب العميد،)ووظيفته في حدود  وأدوارهاء مهامه الجامعي وهو يلتزم بأد

 ( نائب رئيس القسم القسمرئيس 
 بتواجد اجتماعي، وبمركز محدد، سواء: ”إيميل دوركايم ”وتتحدد الهوية وفقا لنظرة 

 ،في الحياة العامة أو في مجال العمل أو في غيره من المجاالت االجتماعية األخرى
 استنادا أالجتماعيةيعتقد أن من بين العناصر المشكلة للهوية " دوبار"وبالتالي فإن 

واحد والوسط المهني  يختص بها كل التي ال تبدو سوى اسم المهنة التي ألمهنيةالهوية : نجد  دوركايملتصور إيميل      
تعطى من طرف المجموعات المهنية التي المعنى،  الهوية بهذاف وكذا التدريب الذي خضع إليه ،الذي ينتمي إليه
االجتماعي القائم تلك المجموعات التي تضطلع بمهمة إدماج األعضاء في نسق  أساسيا من البناء تشكل عنصرا

الى نسق األفكار والمشاعر والمصالح التي تميز كل مجموعة من القواعد  . لمجموعات المهنيةا المنظمة ألية مهنة و 
أن هوية  ألتاليالنحو  علىبحثنا فإنه يمكننا تعريف الهوية المهنية في حدود“ ل دركايمإيمي”إذن حسب تصور  

لىللنسق الذي ينظم هذه المهنة  يخضعوبذلك  المسؤول الجامعي هي في حدود الوسط الجامعي نسق االفكار  وا 
  .سب فئتهتميز كل من مجموعة  العمداء نواب ،عمداء ورؤساء أقسام كل ح التي والمشاعر والمصالح

من عناصر الهوية  عنصرا أساسيامن جهة أخرى أن االنتماء إلى مجموعة مهنية، يشكل " دوبار"ويالحظ 
 المجتمعات االجتماعية في المجتمعات الصناعية أو في

 .المجتمعات هوية اجتماعية رسمية المعاصرة، حيث أن احتالل منصب مهني معين يعطي لألفراد في هذه
 اجتماعيةاإلطار الجامعي للفئة التي يعمل معها  وتقلده لمنصبه وشعوره القوي بذلك يعطيه هوية  انتماءإذن         

 وال يحول ال وثابتاً  دائماً  كياناً  ليست لهويةأهم ميزة للهوية مالزمة لها، حيث انا علىوفيما يلي سوف نعرج . رسمية
 المتغّيرات مع االيجابي النقدي والحوار الدائم والتجدد االستمرار على القدرة يعني بنظرنا الهوية تعزيز، فيزول

بأن الهوية مجموعة من المكونات، وهي ليست ثابتة بل تتغير بحسب الظروف التي يعيشها " فيشر"، ويرى الجديدة
انما العديد من الهويات حسب فترات . األفراد الحياة التي يمر ويستنتج من ذلك أن الفرد ال يملك هوية واحدة دائمة و 
 . بها

 فإنه الذكوريالعنصر  إلىالسن إضافة  كباروبعدما كانت العديد من المناصب يتقلدها 
 البد حسب ما يفرضه قانون التغير والديناميكية الطبيعية من إعطاء مجال إلثبات

ما ستتضح صحته  وهو. جدارة العنصر الشاب والجنس األنثوي في تأدية المهام المنوطة في المناصب المسؤولة
  من عدمها من خالل الدراسة الميدانية
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 خصائص الُهوية

 التي العناصر من جملة الى العودة يقتضي فرد او جماعة او مجتمع هوية تحديد ان   
  :التالية المجموعات الى تصنيفها يمكن

 : تشمل وفيزيائية مادية عناصر :اوال
  .والمالبس السكن األموال والموضوعيات اآلالت االسم: الحيازات      

  .والعقلية المالية و االقتصادية القوة: القدرات      

  .االنسانية االتصاالت نظام ألسكن نظام أإلقليمي التنظيم المادية التنظيمات      

        األخرى  لمرفولوجيةا والسمات واالجتماعية التوزيعات االجتماعي االنتماء ألفيزيائية االنتماءات           
  :وتتضمن تاريخية عناصر :ثانيا

 االبطال بتكوين الخاصة     الخرافات والقرابة االتحاد والمبدعون االسمو  والوالدة األسالف والتاريخية االصول    
  .االوائل

 والتنشئة التربية الفارقة، االثار األساسية التحوالت التطور، في الهامة المراحل و والهامة التاريخية االحداث
 .االجتماعية

 في وجدت التي والمعايير القوانين وأ التطبيع عملية عن الناشئة العقد والتقاليد، والعادات العقائد: التاريخية ثارآلا  
  .الماضية المرحلة
 :وتتضمن نفسية ثقافية عناصر :ثالثا
"    المختلفة التعبير اشكال ثم ألثقافية القيم ونظام االيدولوجيا  ألثقافية والرموز االديان العقائد، الثقافية، المنطلقات   
  .”دبأ فن

 العادات الجمعية، المعايير المغلقة، االتجاهات ألثقافية، التقاطع نقاط العالم، الى رةظالن: العقلية العناصر   
  .القيم نظام اتجاهات الخاصة، النفسية السمات االجتماعيه

 :وتتضمن اجتماعية نفسية عناصر :رابعا

 ةاجتماعي انتماءات نشاطات، اجتماعيه وارأد واجبات، سلطة، مهنة، جنس، عمر، مركز، اسم، اجتماعيه، سسأ 
 .المختلفة التقديرات النوعية، الكفاءة،: االجتماعية القيم  
  .السلوك نمط التكيف، االستراتجية، االثارة واالمكانيات، القدرة: بالمستقبل الخاصة القدرات  

 التغير
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علم و  واألنثروبولوجيا يهالتاريخفقد أظهرت عدة علوم مثل  ألبشريقديمة قدم التواجد  اجتماعيةالتغير ظاهرة 
 إلى البدائي المجتمع من النتقمختلف التغيرات التي مر بها الجنس البشري وكمثال على ذلك اال االجتماع
  .بطبيعته متغّير فالمجتمع ،والمتمدن المتحضر المجتمع

 تعريف التغير

تغير معنى الهوية المهنية باعتبار أن الهوية  تعطى من طرف المجموعات المهنية التي  ننطلق للحديث على     
تمس كل الجوانب من اهمها  إجتماعيةتشكل عنصرا أساسيا من البناء االجتماعي القائم وباعتبار التغير ظاهرة 

 ببعض المتغيرات لدى بعض المسؤولينالهوية المهنية  عالقة إلئالجانب المهني، فإننا سنتطرق في بحثنا هذا 
من ( عمداء، نوابهم، رؤساء االقسام) ورقلة، ونقصد بالتحديد تغير تقلد المناصب المسؤولة مرباحبجامعة قاصدي 

 .بابا ثم من الجنس الذكوري فقط إلى الجنسين معاكبار السن لمن هم أكثر ش مسؤلين

  :وللتغير عدة خصائص نذكرها فيما يلي

  :عامة ظاهرة -1

 باالنتشار وتتصف منه، واسعة فئات ولدى ألمجتمع أفراد من عريض قطاع في تحدث ظاهرة االجتماعي فالتغّير
  .الجماعات أو األفراد بعض في محدودة حاالت على تقتصر وال وبالتوسع

  :االجتماعي البناء يصيب -2       

  .اجتماعي تغّير أّنه قلة أشخاص أو شخص لدى حصل لتحول ُيقال وال فرد، بنية ال المجتمع، بنية في تحول فهو      

  :آثاره وتقويم معرفته يمكن حتى زمنية، بفترة يقاس -3

 زراعي، أو أمي، مجتمع وهو ما مجتمعاً  نشهد فقد المجتمع، في يحصل ما كشف في هام معيار( الزمن) فعنصر
 أبناؤه يتأبط متعلماً  أخرى زمنية فترة في ونشهده ،(اإلنترنت) يعرف ال أو القتل، ظاهرة فيه تستفحل أو

 تقاناته عمق في( اإلنترنيت) وتستقر جناحه، التسامح عليه وينشر الصناعة، تسكنه الجامعية، شهاداتهم
  .والمعرفية التواصلية

  (:واالستمرار الديمومة) النسبي الثبات -6

ّنما الزوال، سريع أو عرضيًّا أو مؤقتاً  ليس فيه الحاصل التغير أنّ  أي  فيه ذلك يبدو بحيث الزمن من مدة يستقر وا 
  .بارزاً  ملمحاً 

  :والسلب اإليجاب -.

 وال ،(وانحداراً  نكوصاً ) سلبيًّا يكون وقد ،(وازدهاراً  تقدماً ) إيجابيًّا يكون قد أّنه االجتماعي التغّير خصائص ومن
  .فقط بالسلب أو فقط، باإليجاب االجتماعي التغّير يختّص 

  :والقصد التلقائية -4
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  .ومخطط مقصود بشكل أو وعفوي، تلقائي بشكل يحدث قد االجتماعي فالتغّير

بمفاهيم  ارتباطهمما سبق يبدو جليا أن مفهوم التغير ذو أهمية كبرى ما يجعله موضوع دائم البحث لحداثة         
 والحالة الجديدة الحالة بين ما الكيفي أو الكمي االختالف إلى يشيرفالتغير . االجتماعمتجددة في مجال علم 

ومن هنا يمكننا القول بأن عالقة . الزمن من محددة فترة خالل في عليه، كان عما الشيء اختالف أو القديمة،
الهوية  ببعض المتغيرات في المجال المهني، يأتي من خالل تغير تقلد المناصب حسب بعض العناصر 

 .الديمغرافية أبرزها عاملي السن والجنس

  المنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات

إدالء خالله معرفة والذي حاولنا من  ألوصفي االستكشافيفي دراستنا هو المنهج  اتبعناهبالنسبة للمنهج الذي 
معنى الهوية المهنية وذلك التي يعتمدها في تغيير  والميكانيزماتة األول حول اإلستراتيجيات المتبع المسؤول
معد من  استبـــيانأما عن األداة الموجهة لمختلف المسيرين فكانت ، .على المقابلة كوسيلة لذلك باعتمادنا

 طرف الطالبتين

األول حول إستراتيجيته في  وقد تمحورت المقابلة في سؤال واحد يتفرع إلى أسئلة جزئية موجهة إلى المسؤول
  .تنصيب اإلطارات الجامعية

 بوطرفايةاألّول األستاذ الدكتور أحمد  مقابلة مع المسؤول
األّول في إسناد المهام مركزين على  المسؤولاألساسية التي يعتمدها  كان السؤال المطروح حول الميكانيزمات

  :الجنس في األّول وجاء الجواب على النحو اآلتي

ذكر أّنها تتمّتع بكفاءة عالّية في  ـ تحّدث الدكتور على ارتفاع نسبة اإلناث مقابل الذكور، عن وصفه للمرأة المسؤولة
  .تسيير المحكموكذا ال  والبيداغوجيالجانب العلمي 

في الجامعة في أداء مهامهّن وخاّصة عميدة كلّية علوم اإلعالم واالتصال التي  ـ براعة الكثير من المسؤوالت
  اعتبرها نموذجًا ناجحًا في التسيير اإلداري

  :قائاًل بصفة عاّمة أجاب األستاذ  أما عن سؤالنا في انتقاء المسؤولين

  .ـ توّفر شرط القيادة

  .الكفاءة العالّية ـ 

  .ـ حّب العمل 

  .ـ القدرة على االتصال المتواصل مع الطلبة

  .ـ التركيز على األساتذة الشباب لتسهيل التواصل مع الطلبة 
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تسمح لنا االستمارة بالحصول على كمية كبيرة من المعطيات من خالل استقصاء أكبر عدد ممكن من المبحوثين، 
 المعالجة اإلحصائية والكميةمما يتيح لنا إمكانية 

عاملي الجنس والسن وكذا المنصب، وهو  باعتباروقد احتوت االستمارة على بعدين يجسدان معنى الهوية المهنية   
 : على النحو التالي

 :  ديمغرافية السوسيوبعض المعطيات .   1

 إن عملية تحديد خصائص هوية أية  فئة اجتماعية تكون

 .عاملي الجنس والسن علئاألساسية ألفرادها ونقتصر في بحثنا هذا  ديمغرافية السوسيو بالتطرق إلى المعطيات

  :التاليعامل الجنس وهو أول خاصية نحددها، وهو مبين في الجدول  2-2

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس:  71الجدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %12.5 33 ذكر

 %15.5 05 أنثى

 %100 40 المجموع

 

إن تحديد مختلف الفئات المكونة لعينة الدراسة، يعطينا صورة واضحة عن مدى تواجد الشباب والمتقدمين في السن 
وبالتالي إعطاء صورة عن مستوى التغير والتطور في تنصيب اإلطارات و تكافؤ الفرص لمختلف الفئات 

 والجدول التالي يوضح توزيع الفئات في تقلد المناصبالعمرية وعلى  مدى السعي إلرضاء طموحات الشباب 

 توزيع أفراد العينة حسب السن:  2.جدول رقم 

 النسب المئوية التكرارات الفئات

30-40 21 52.5% 

40-50 12 30% 

 %15.5 05 فما فوق 50

 %100 40 المجموع
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األكبر وهذا يعود إلى الحاجة الملّحة في تغيير نسجل في هذا الجدول أن عدد الشباب المسّيرين لإلدارة هو النسبة 
الذهنّية لدى المسؤولين وكذا توزيع الفرص على الجميع  وهي السياسة العامة التي صارت من أولويات الدولة 

ن كان  لضمان نتائج أفضل ألّن هذه الفئة تتمّيز بالحرص الشديد في العمل كما أّنها ال تمّل العمل حتى وا 
منها في حصد النتائج التي تعود بالفائدة للجميع ، كما أنها تتمتع بالمرونة في التعامل مع  متواصاًل سعياً 

 .الزمالء رغم تفاوت أعمارهم 

 منصبحسب ال ( اإلطارات) توزيع أفراد العينةيمثل :  3.جدول رقم 

 النسبة العدد الكلي عينة الدراسة الوظيفة

 %50 10 05 العمداء

 %30 20 06 نواب العمداء

 %56 25 19 رؤساء األقسام

 %16 50 01 نواب رؤساء األقسام

ويمكن أّن نسّجل مالحظة تخّص العدد في التسيير بين رؤساء األقسام ونوابهم وكذا العمداء حيث تسند لهم         
المهام الكاملة ويتقاسم معهم المهام نوابهم الذين يقدمون الصورة حول العمل حسب جدّية وحرص النواب 

هم يمثلون الوجه الحقيقي للعمادة أو القسم الذين يتصرفون مباشرة في أداء مهامهم مع الطلبة واألساتذة و 
 .خاصة إذا قاموا بأداء واجبهم على الوجه الحسن والعكس صحيح

 

 

 

 :حسب الجنس( اإلطارات)يمثل أفراد العينة : 04جدول رقم 

نواب  النسب العمداء الوظيفة -الجنس 
 العمداء

رؤساء  النسب
 األقسام

نواب رؤساء  النسب
 األقسام

 النسب

 55 06 19.45 15 13.33 05 51.42 05 ذكر

 25 02 10.52 02 16.66 01 21.55 02 أنثى 

 100 01 99.99 19 99.99 06 99.99 05 المجموع
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من الجدول نالحظ تفوق نسبة الذكور على اإلناث في تقلد مناصب التسيير في اإلدارة الجامعية وذلك على مستوى 
كل المناصب، إذ أنه كلما زاد اإلرتقاء والسلم اإلداري كلما قلت نسبة اإلناث في العمل بهذه المناصب وهو 

 . مجال التسيير ما يبين بقاء سيطرة الجنس الذكوري وعزوف اإلناث على إكتساح

 :حسب السن( اإلطارات)يمثل أفراد العينة : 04جدول رقم 

نواب  النسب العمداء الوظيفة -الجنس 
 العمداء

رؤساء  النسب
 األقسام

نواب  النسب
رؤساء 
 األقسام

 النسب

30-40 00 00% 02 33.33% 12 63.15% 04 50% 

41-50 01 14.21% 03 50% 06 31.55% 03 35.5% 

 %12.5 01 %05.26 01 %16.66 01 %15.51 06 فوقفما  51

 05 99.99% 06 99.99% 19 99.91% 01 100% 

من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسب للعمداء متمركزة في من يفوق سنهم الواحد والخمسون         
وهذا ما يدل على أن هذا المنصب يتقلده من لديه خبرة وباع في تسيير المجال، إضافة إلى ( 15.51)سنة

ل درجة، كما ان السن ضرورة وجوب التدرج في تقلد المناصب لتوفير إدراك جيد لما تتطلبه المناصب األق
يفرض وجوب اإلحترام من المسيرين في إطار العمل والتفاعل اإلجتماعي، أما عن رؤساء األقسام فنرى فئة 

وهو ما يدل على وجود الطموح لدى هذه ( 63.15)الشباب هي المتنصبة بنسبة كبيرة في هذا المجال بنسبة 
ننسى إعطاء الفرص للشباب بما أنه محرك المجتمع الفئة والتطلع لمناصب أعلى في المستقبل، وكذا ال 

 .للتقدم واإلبداع في مجال التسيير وهو ما ينعكس على الزيادة في المردودية
 

 نتائج الدراسة الميدانية

الهوية المهنية ىوتحديد معنيمثل العالقة اإلحصائية بين عامل السن : 05جدول رقم   

 الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط عدد أفراد العينة 
الهوية  ىوتحديد معن العالقة بين عامل السن

 المهنية
 دالة إحصائيا 4.22 04
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الهوية المهنية، حيث بلغ معامل  ىمن خالل الجدول نالحظ أنه لعامل السن دور كبير في تحديد معن            
أنه كلما زاد عامل السن كلما تحددت أكثر معالم الهوية المهنية أي أن اإلطار الجامعي  بمعنىبيرسون   االرتباط

،نالحظ أن النسبة االكثر انتشارا هي الفئة العمرية التي تمثلها يجعله اكثر فعالية يعي أكثر هويته المهنية وهذا ما
يزمات المسؤول األول ليحقق عنصر وهي ما نطلق عليه فئة الشباب الصغرى وهذه من ميكان( سنة 40-30)الفئة

التواصل بين المسير والطلبة نظرا لقرب السن بينهما وكذا الذهنيات ومتطلباتها، ومن ثم تحقيق مردودية، إضافة 
تقانه للعمل وسعة الصدر التي تتيح للمسؤول  إلى النشاط الدائم الذي يحظى به المسؤول في هذا السن وحبه وا 

 .الطلبة لتسهيل تسيير الجانب البيداغوجي ورفع نسبة النجاح وتحسين المستوى  االندماج الكلي ومتطلبات

 والتي( سنة50-40)أما بالنسبة للفئة الثانية هي ما نطلق عليها فئة الشباب الكبرى

تتميز بعنصرين مهمين في إنجاح العملية البيداغوجية، وهما الخبرة التي تمكن المسؤول من التوجيه الجيد للطالب       
وكذا النشاط والرزانة التي تمكنه من التحكم الجيد في التسيير وهي من أبرز العوامل للقيادة المثلى التي تعطى 

 .مردودية تعكسها النتائج المحققة

فادة أما الفئة  الثالثة التي تمثلها فئة كبار السن تعبر عن الخبرات المكتسبة وتعكس حب المسؤول في التسيير وا 
 . المؤسسة من خبراته التعليمية والبيداغوجية

الهوية المهنية ىوتحديد معنيمثل العالقة اإلحصائية بين عامل الجنس : 06جدول رقم   

 اإلحصائيةالداللة  معامل اإلرتباط عدد أفراد العينة 
الهوية  ىوتحديد معنالعالقة بين عامل الجنس 

 المهنية
 غبر دالة إحصائيا 4.20 04

  

الهوية المهنية، يعني أن  ىنستنتج من الجدول أنه ليست هناك عالقة قوية بين عامل الجنس وتحديد معن 
، ونفّسر ذلك إلى  مهنيةــــــــــالهوية ال ىتحديد معن ىحد السواء عل ىليست هناك تأثير لإلناث أو الذكور عل

الميكانيزمات األساسّية التي انتهجها المـــــــــــسؤول األّول في إسناد المهام حســـــــب الكفاءة العلمّية وقــــّوة 
حساســــــــــه بالمسؤولّية اتجاه مهـــــــنته والتفاني في القيام  بدوره على الشخصّية وحّب المســــــــــؤول لمنصبة وا 

 .أحســــــن وجه دون مراعاة لجنـــــــــسه
 
 الهوية المهنية ىوتحديد معنيمثل العالقة اإلحصائية بين نوع المنصب : 05جدول رقم 

  
 الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط عدد أفراد العينة 

 دالة إحصائيا 4.22 04 الهوية المهنية ىوتحديد معنالعالقة بين نوع المنصب 
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 الهوية المهنية ولكن بمعامل إرتباط أقل ىتحديد معن ىهناك تأثير لنوع المنصب عل   

 من المتوسط وهذا مانستشفه من الجدول أعاله،وسنوضح في الجدولين التاليين أي

  :الهوية المهنية ىالفئتين االكثر تأثيرا في تحديد معن
الهوية المهنية ىمعن (وتحديد العمداء ونوابهم)المنصب يمثل العالقة اإلحصائية بين نوع : 09جدول رقم   

 الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط عدد أفراد العينة 
 دالة إحصائيا 4.32 23 الهوية المهنية ىوتحديد معن العمداء ونوابهمالعالقة بين 

  

بدرجة ضئيلة  لكل من منصب العمداء ونوابهم في تحديد  االرتباطعامل  توفرمن خالل الجدول نسجل       
، وذلك يعود إلى تفّرع األقسام وتعددها مما يعيق العملية التسييرّية للكلّية ومدى تطبيق القوانين الهوية المهنية 

ا البيداغوجّية في كّل قسم وكذا اسناد المهام األساسّية لكّل قسم مرتبط باللجان المنتخبة التي تعطى له
الصالحّية الكبرى في بسط القوانين الداخلّية لكّل قسم ، وال يخفى علينا ذلك التماطل في التنسيق العام بين 

 .األقسام ، من حيث التأطير والتسيير البيداغوجي 
 الهوية المهنية ىوتحديد معن (رؤساء األقسام ونوابهم)يمثل العالقة اإلحصائية بين نوع المنصب : 01جدول رقم 

 الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط عدد أفراد العينة 
 دالة إحصائيا 4.473 22 الهوية المهنية ىوتحديد معن رؤساء األقسام ونوابهمالعالقة بين 

 
بدرجة عالية  لكل من منصب رؤساء األقسام ونوابهم في متوفر  االرتباطعامل أن من خالل الجدول نسجل       

، ونفّسر ذلك بمحدودية المسؤولية الملقاة لهم وكذا ضيق مساحة التسيير التي تتعّلق فقط  المهنيةتحديد معالم الهوية 
بالقسم وتسييره وانشغاالت األساتذة والطلبة ، إضافة إلى عودة النواب في التسيير إلى الرئيس في حالة التباس 

 .األمر لديهم رغم تفّرع التخصصات في بعض األقسام 
 خاتمة

ما نستخلصه من هذه الدراسة أن درجة التأثير في تحديد  عوامل، ومن عدة  انطالقايتحدد معنى الهوية المهنية 
 : العوامل المدروسة والتي جاءت نتائجها كما يلي باختالفالهوية يختلف 

الهوية ، فكلما زاد السن نسجل تحديدا أكثر لمعنى الهوية المهنية معنىلعامل السن دور كبير في تحديد  -1
 .المهنية
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، أي أن جنس اإلطار الجامعي الهوية المهنية معنىيست هناك عالقة قوية بين عامل الجنس وتحديد ل -2
 .ليس له دخل في تحديد معنى الهوية المهنية

  أقل من المتوسط ارتباطالهوية المهنية ولكن بمعامل  معنىتحديد  عليهناك تأثير لنوع المنصب  -3
  الهوية بين رؤساء األقسام ونوابهم أقوى منه لدى العمداء ونوابهمإرتباط تحديد معنى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "دراسة ميدانية"التمثالت االجتماعية للهوية المهنية للطبيب الجزائري 

 يجلـجامعة ج/ ى يـسعـدلـبن. أ                                                                 
 جامعة ورقلة/ ورةثــاليجية نـ. أ                                                                 

 :الملخص

تعتبر المهنة من بين الركائز األساسية التي يتم من خاللها التعريف بمختلف فئات المجتمع وشرائحه إذ أن 
الفرد إلى جماعة انتماء مهنية مميزة له، من أجل الفضاء المهني ضروري ومهم ألي تكوين هوياتي ففيه يوجه 

تحديد معنى وجوده من خالل إكتشاف ما يناسبه من األهداف واألدوار والعالقات االجتماعية ذات المعنى أو القيمة 
فنجد الطبيب يتقمص . بالنسبة  له، فيندرج ببطئ حتى ينغمس كليا في الدور الذي تريده الثقافة المجتمعية منه 
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ومن اجل .ة غير واعية  دوره حسب تصور اآلخر فتبنى هويته المهنية ويفرض عليه بعد ذلك االلتزام بهابصور 
توضيح ذلك؛ تم تسليط الضوء على فئة األطباء الجزائريين وما تحمله هذه الفئة من تمثالت ألنفسهم ولمهنتهم 

 .ولقضاياهم وقضايا المجتمع الذي ينتمون إليه

 :نص المداخلة

 :مقدمة 

مشكلة : إن قراءة سريعة ألزمة الهوية عالميا نجد أنها ليست مشكلة مجتمع بذاته بل هي مشكلة بشقّين 
ألن المجتمعات المأزومة تعاني خلال تركيبيا في بنائها يقودها في بعض " هنتكتون"مجتمعات عّدة كما يصفها 

ى الصمود واالستمرار لوحدها نتيجة للتزاحم األحيان إلى التفكك والتشرذم تحت عناوين وهويات فرعية ال تقوى عل
ألنها تتعّلق بالهوية  (63،ص1779:هيبرمان)المفترض فيما بينها أو مع محيطها ومشكلة فردية كما يصفها 

ذا كانت   الشخصية وسالمة بنائها ينتج عنه التوافق الفردي للعامل مع التنظيم أو المؤسسة التي ينتمي إليها وا 
الهوية هي كّل المعايير ومختلف االنتماءات والقيم والقواعد الخاصة بأعضاء جماعة معينة وتوّثق ضمنيا كمرجع 

رجية، ومنه جاءت دراستنا للبحث في طبيعة تصورات األطباء حول هويتهم لتعريف الجماعة ومنحها صورة خا
 .المهنية

 :إشكالية الدراسة:أوال 

يدفع انتماء الفرد لحقل عمل ما بشعوره نحو االندماج والتجانس الذي يصطبغ بهوية خاصة من خالل   
مما يضع  تصال، التكوين، قانون العمل،فرض ثقافة فرعية معينة تابعة للنظام الداخلي من الفعالية، التنظيم، اال

وهو ما ال يستطيع الفرد الخضوع له كليا فلكل فرد شخصية مختلفة  "هوقز"العّمال في قوالب مهنية كما يوّضحها 
عن اآلخر ولكل عامل بصمة مهنية متميزة عن العمال اآلخرين، فالهوية المهنية ألي فاعل اجتماعي ليس من 

دم المهني واالجتماعي فقط، بل وتحديد مسيرته المهنية كذلك، وبالتالي يتمتع كل فاعل شأنها مساعدته على التق
كاري )( إيجابية/سلبية )تكون ، كما يمكن أن ( االندماج/االنكماش)داخل أي تنظيم بهوية مهنية قد تتراوح بين 

أما  ،"دوبار"اصة حسب وتحّققها يشترط عيش الفرد في جماعة وكيف يعرفونه بميزاته الخ. (7،ص2.12:أمينة
على أنها منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية إليها فيشير  "أليكس ميكشيللي"يــالمفكر الفرنس

 إلىفهذا المركب الديناميكي إذا يحتاج  واالجتماعية  بحيث تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفي المهني،
، فالعامل يستبطن الثقافة المهنية بتدرج بطئ حتى "أوتري" مجال تفاعلي لبنائها وتوافق عناصرها المشّكلة كما تصفه

ينغمس كليا في الدور الذي تريده الثقافة الشعبية منه وهنا تكون الممارسة اليومية للمهنة كنقطة أساسية يحقق 
خالل عمله وتعامالته مع المرضى وتقديره لذاته حسب  الطبيب من خاللها صورة إيجابية في حقل العمل من

المكانة المرموقة التي يتوقعها األفراد منه، باإلضافة إلى محاولته جاهدا المحافظة على مهنته ليس بهدف المنفعة 
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يب المادية بقدر مكانته االجتماعية النبيلة؟ وهنا يتقّمص الطبيب بصورة غير واعية ومشرعنة دوره من خالل التدر 
إذا هذه السيرورة .حسب تصّور اآلخر، فتبنى هويته المهنية ويفرض عليه بعد ذلك االلتزام وتحّمل مسؤولية عمله 

" نموذج جتمعة مهنية" تقّدم على شكلو فرض على الطبيب ويستدمجها من طرف الجماعة المرجعية المهنية تُ 
تمثالت الطبيب الجزائري لهويته المهنية؟وهل  ماهو محتوى:ونتسائل هنا مصّممة على شكل مسار مسبق التصّور،

ته وشغل دوره باستمرار كما تتوقعه الجماعة المرجعية أم يتميز ءتساعده على تطوير مهاراته وكفا مكانته
 بخصائصه الشخصية؟

 :تحديد مصطلحات الدراسة: ثانيا

هذا المصطلح إلى حّد ما حديث العهد ولكنه يعتبر من حيث االستعمال قديم حيث جاء : "التصورات" التمثالت-1
ال تصّورات، ومن المستحيل معرفة الحقيقة النهائية ، والمقصود إمواضيع معرفتنا ليست أن  "ايمانويل كانط"حسب 

هي طريقة ف .((Y,autres,2002,p3 بالتمّثل أو التصّور هو تحليل ظروف المعرفة التي هي عبارة عن بنيات ذهنية
تفسير وترجمة الواقع االجتماعي، وتعد شكال من أشكال المعرفة التي تالزم النشاط العقلي المنتشر بين األفراد 

، فهو  (Jodelet in Moscovici,1984,360) ...والجماعات لتثبيت موقفهم من وضعية، حدث، فكرة، شخص
 تلك أفراد يتقاسمها فكرية وتاريخية مرجعية من انطالقا معينه اجتماعية جماعة تبنيه فكري نسق عن عبارة

 إنتاج عملية نتيجة هي التمثالت إذن. الواقع بناء بإعادة لهم تسمح للعالم رؤية هي تصوراتهم بذلك الجماعة، فتكون
والجماعة،  التقاء الفرد نقطة بذلك ليكون معين مجتمع من الواقع يفسر واجتماعي تاريخي قيمي معرفي وبناء

،  بأنها مجموعة المعارف المنظمة بالنسبة لموضوع ما، والمشتركة بين أفراد جماعة متجانسة "فالمون"ويعرفها
 بوغندوسة): بأنها نظام مركب من نواة مركزية ونظام محيطي الى بنية التصورات االجتماعية" فالمون"ويشير 
 (.1،ص.2.1،سهام

 .عناصر التصور عمقا ومركزية فهي تعمل على حماية واستقرار التصورتعتبر أكثر  :النواة المركزية-أ

يعتبر جزءا من التصورات االجتماعية ويتضمن هذا الجزء أكثر العناصر المكونة للتصور  :النظام المحيطي-ب
طي لكن رغم ذلك يعتبر وجود النظام المحي.لكن هذه العناصر ليست لها نفس وزن وداللة عناصر النواة المركزية

اذن نحن  (Nathalie Blanc ,2006,pp15-16) .ضروري لحماية النواة المركزية وضمان استمرار وجود التصور
 Maache) (موضوع دارس /شيء مدروس) مقّيدون لمعرفتنا وبذلك يؤخذ بعين االعتبار الثنائية

Y,autres,2002,p3) من أنّ " لحلو"الى ما يراه جع السبب ، ويبقى القول أّن هناك تباين كبير في التعاريف وير 
فهي نفسها تصّورات لمفهوم معين يعيدون )...( تعريفات التمثالت االجتماعية تتغير حسب المؤلفين والوضعيات

 (.lahlou,2006,p130)صياغتها بحيث يمكن توظيفها في السياق الذي يستعملونه
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األطباء إزاء المواقف المختلفة في فضاء يعتبر الباحث التمثالت االجتماعية مجموعة من استجابات : اجرائيا
تفاعله وحقل عمله وصورته لذاته وتمثالته حول مفهوم هويته المهنية في خضم أبعاد التغيرات المجتمعية 

 . وتوقعات الجماعات المرجعية حول طبيعة مكانته ودوره

 فالهوية ،"نفسه الشيء يكون به ما على يدل" فلسفي كمصطلح نفسها الهوية كلمة فرضت  :المهنية الهوية -2
 والدته عند يمتلك الجديد فالطفل فرد لكل فريدة كينونة بتمّيز الذات وعي فهي بالّذات، والجماعة الفرد إحساس هي

 من جزءا تصبح ال حال كل في األشياء هذه وحال ومواطنيه ووالديه جنسه مع عالقة لها معينة هوية عناصر
 تتمثل التي لداخليةا المشاعر وحدة هي فالهوية ،(39،ص...2هنتكتون،)بها نفسه ويعّرف الطفل يعيها حّتى هوّيته
 المادية العناصر من وحدة هي الهوية أن يعني وهذا المركزي والجهد والديمومة والتمايز المادية العناصر وحدة في

 اسعد علي" السوري المفكر ويعرفها ذاتيةال بوحدته ويشعر سواه مما يتمايز الشخص تجعل التي المتكاملة والنفسية
 وفي واالستقرار األمن مشاعر أفراده تمنح المجتمع وهوية متكاملة انتماءات بين يجمع كيان الهوية» " : وطفه
  . اجتماعية أو سياسية أو دينية أو عرقية وجماعات وفئات بانتماءات متعدداً  المجتمع فيه يكون الذي الوقت

 بأنها "Sainseulieu"يعّرفها بينما بأنماطها تتعّلق التي االجتماعية التنشئات محّصلة أنها على" Dubar" يعّرفهاو 
 والتنظيم العامل الفرد بين القائمة العالقات محّصلة فهي المهنية الهوية أما للسلطة العالئقية و االجتماعية التجربة

 بتحديد للعامل تسمح بحيث إليها ينتمي التي المهنية المجموعة اتفاق ويحّددها والزمالء، اإلدارة مع تفاعله خالل من
 في بقوة تؤثر المهنية الهوية بأن "Huberman"  يقول الصدد هذا وفي Sainseulieu,1988,pp14-20))موقعه
 ينتمي الذي التنظيم أو المؤسسة أو للجماعة ومكانته دوره حسب الفرد يقّدمه ما خالل من الشخصية الهوية
 (Huberman,1997,p43).اليه

من هذه الدراسة هو محاولة رصد واقع وطبيعة تمثالت الهوية المهنية لألطباء من  الهدف :أهداف الدراسة:ثالثا 
رصد أبعاد التغّيرات  إلى باإلضافةوبنائها المعرفي، خالل أدوارهم ومكانتهم داخل القطاع الصّحي الجزائري 

 .المجتمعية الخارجية وتأثيرها على بناء هويتهم المهنية

 "Les socialisations professionnelle chez Hughes: والجتمعة المهنية( هوقز) الدراسة مقاربة: رابعا 

صياغة ما  ( Hughesهوقز، )، أعاد "اإلنسان وعمله "ي مقاله الّشهير كما ذكرنا سلفا ، وف1955في سـنة 
 ( صناعة الّطبيب)وعنونه بـ (. إسكيمة عاّمة مرجعّية لدراسة الّتكوينات المختلفة للمهن)أسماه 

(la fabrication du médecin ) مَّم على شكل مسار (  initiation)ويقّدمه على شكل نموذج جتمعة مهنّية مصس
لى   .(طبّية ) هنا ( الثقافة المهنية )في المعنى االنثولوجي وا 

 Une" "هوّية جديدة " وكشكل تحويل بالمعنى الّديني للفرد إلى معنى جديد وتصّور ذاتي وعالمي، وباختصار إلى 
nouvelle identité ." 
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 .للجتمعة المهنّية(  Hughesهوقز، )خاّصة يوصي بها  ثالث ميكانيزماتهناك             

رؤية المشهد :ويحتوي على: Le passage à travers la méroire) (( المرور عبر المرآة ) األّول  يسمى-1
العالمي الخلفي من خالل مرآة، بمعنى أن نرى األشياء معكوسة مثلما تنعكس على المرآة، إنها عبارة عن اىنغماس 

عن  وتطرح سؤاال محيِّرا ومقلقا( الجاهلة)التي تظهر فجأة على شكل يعاكس الثّقافة العاّمّية " الثّقافة المهنّية"في 
التقّمص الّتدريجي )الكيفّية التي تستدخل بها داخل أعماق اإلنسان، لكّن المشكلة والمعضلة الكبرى، تكمن في 

وال يمكن أن يتبّدد إاّل بالتخّلي اإلرادي عن القوالب المهنّية، فيما يخّص طبيعة العمل، واىستباق المسار ( للّدور
 .المهني، وصورة الّذات

يبّين  L’instalation dans la dualité (ااِلستقرار في الثنائّية)  يخّص ما يسّمىالثّاني، أّما الميكانيزم  -2
الذي يهتّم بـ   ،(الّنموذج الّتطبيقي) المطبوعة، قيمتها الّرمزّية عنالّنموذج الثّاني الذي يمّيز كرامة المهنة، صورتها 

الّنموذج ) أّن هذه المسافة بين الّنموذجين (  Hughesهوقز، )ويوّضح ( . األعمال اليومّية واألعمال الّشاّقة)
مختلف عن طرق الممارسة اليومّية، هي حقيقة ونتيجة في نفس الوقت لجدل ومشاّدة داخل الجماعات ( المقدَّس 

الّدائم  الميل) المهنّية، والمقاومة إلبقاء مراقبة األعمال الّنبيلة، وهي تشّكل نقطة لفهم الوسط المهني الذي يتمّيز بـ 
) دخل إذن مفهوم الّسيرورة المهنّية ي. إلى أّن الّنشاطات المختلفة واليومّية والّروتينّية تصبح غاية في حّد ذاتها

ا دائما ، بمعنى التّفاعل مع اآلخرين داللة تحاول تخفيض هذا االزدواج، وتمّثل عبور ( سلسلة من الخيارات لألدوار
استباق للمكانة ( جماعة مرجعّية ) تشّكلف .روثابتا من نموذج إلى آخ وبناءها في المهنة يمثال في نفس الوقت ى

هذه الّسيرورة . المرجوة والمصبو إليها، ولحظة شرعّية لقدراتها، تعتبر ميكانزما أساسيًّا في تسيير هذه الثنائّية
، أعضاء جماعة L’identification) التقّمص)االسقاطّية الفردّية الشخصّية في المسيرة المهنّية المستقبلّية عن طريق 

، وتقّمص األفراد أثناء الّتدريب تدخل في إطار  Socialisation anticipante)  ةالجتمعة المستبق)بـ  مرجعّية تلحق
مقارنة بأعضاء من محيطهم، يتمّتعون بمكانة اجتماعّية عالية، فيصنعون هوّية ليس من ( اإلحباط المّتصل)

، والتي يحلمون باالنتماء إليها في المستقبل والتي بالّنسبة (مجموعتهم المرجعّية ) ل يتقّمصون مجموعة اىنتماءاتهم ب
إليها يشعرون باإلحباط، هذا التقّمص المسبق مشكال الّتعلـم قبال من طرف األعضاء المعنّيين بالمعايير، القيم، 

عن طريق وجود تخّصصات، مهيكلة ومنظَّمة  ويوّفر بصورة مكثّفة.نموذج سلوكي ألعضاء من مجموعتهم المرجعّية
تعمل على تنظيم وتخطيط الّدخول إلى المجموعة، وتسمح بمعرفة مدى اىلتزام األفراد بالّنسبة لألعمال الموكَّلة إليهم 

(Beker)(،1960بيكر )وكملخَّص لهذه المقاربة، ما يمّيزها الّطابع الجّدي .، وتطبَّق خصوصا على الجتمعة المهنية
لّطريف، وقّوة الّنموذج الذي تقترحه من خالل الخصوصّية العلمّية ، ولم تعط فقط العديد من الّدراسات اإلمبريقّية، وا

، والتي أجراها لمدة ( Fred Davisفريد دافيد )وأشهرها تلك التي قام بها " الّنموذج"ومن بين البحوث التي طبَّقت 
 (.التحّول الّذهبي للممّرضين) حل ة مراتث سنوات على خمس دفعات، تلخِّص سثال
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، فهو هاّم جّدا، ويعّد بمثابة الحّل المعتاد للمرحلة الّتحويلّية الّنهائّية، عن طريق ترك الميكانيزم األخيرأما  -3
ّيته ، ويعني الّتعديل للتطّور الثّاني، أي لهو (المعايير الممارسة)و( الّنموذج المثالي ) والثنائّية بين ( القوالب)وكبت 

والحظوظ (  الّشعور بقدراته، الفيزيائّية، الّذهنّية، والّشخصّية، أذواقه، تقّززاته)التي في طريق اإلنشاء والّتكوين بإدراج 
المهنّية والتي هي نوعا ما عقالنّية التي من الممكن أن يتحّصل عليها المهني في المستقبل، وينبغي تحديد أوال كّل 

يكلونها، والبعض اآلخر غير شكلي، متحّقق له عالقة عموما بالّتغّيرات في تركيبة الفروع واىستطاعوا أن يه
 .الّنشاطات

إذن يتعّلق األمر بوضع معالم القرارات التي تساهم في الّنجاح المهني، مع الفرصة المناسبة، للّنقلة التي 
والتي تأتي لتحّدد مسار الذي سندرجه اإلشارات واإلسقاط )تدخل خبرات ذكّية وحكيمة للجماعات المرجعّية وبعض 

 (4.-6.،ص ص.2.1:سامية بوشرمة)(.للمستقبل

هي خطوة أساسية إذ تضمن موضوعية الباحث وحياده المنهجي أثناء نزوله : للدراسة اإلجراءات المنهجية: خامسا
 .قنية البحثإلى ميدان الظاهرة المراد دراستها حيث يختار منهج الدراسة ومجاالتها ،عينة الدراسة وت

ينتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص : منهج الدراسة-1
مجموعة معينة أوموقف معين يغلب عليه صفة التحديد في الزمان والمكان أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة 

سمير ).ا دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيهابطبيعة ما، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنه
 (131،ص1774حسن،

 :مجاالت الدراسة-2

 متغير الجنس  إلىسنوات، فال نحتاج  5يتكون من مجموعة من أطباء لديهم على األقل خبرة : المجال البشري
 . التخصص السن أو أو

 عيادات خاصة، عيادات متعددة الخدماتمستشفيات، " قطاع الصّحة في  والية سكيكدة  :المجال الجغرافي." 
 2014أواخر أكتوبر إلىاستغرق تطبيق استمارة بالمقابلة مدة شهر سبتمبر : المجال الزمني. 

المعاينة ارتباطا وثيقا بأداة جمع المعطيات المستعملة فالمنهج تطّلب منا  أسلوبيرتبط  :والمعاينة العينة-3
استخدام استمارة بالمقابلة ألنه يتطلب عينة تمثيلية وأسلوب المعاينة غير احتمالي،اعتمدنا على تحليل محتوى نص 

 .األقل إلىالمقابالت حسب دالالت الكلمة والمعنى من المصطلحات األكثر تكرارا 

يتم استخدام هذا النوع على أساس حكم وتقدير الباحث وأن الحاالت التي يختارها هي بغرض البحث : قصدية العينة
وهو نموذج من العينات غير االحتمالية وتتضمن هذه العينة اختيار عدة حاالت نمطية تمثل األبعاد المختلفة لعينة 

مد بخبرته السابقة أنها تمثل مجتمع البحث تمثيال البحث القصدية ألن الباحث يتعّمد اختيار مفردات معينة يعت
 .وقد اخترنا فئة من األطباء الجزائريين الذين توفرت فيهم بعض الشروط(.47ص،.177طلعت،) كامال
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في )تحوي وجيز أسئلة يطرحها المستجوب الذي يقوم ( استمارة بالمقابلة)اعتمدنا على المقابلة :أدوات الدراسة-4
وتطرح  األسئلة بشكل  (2.4،ص6..2موريس،) اإلجابات المقدمة من طرف المستجوببتسجيل ( نفس الوقت

من مميزاتها االتصال بأكبر قدر ممكن من األشخاص في وقت قصير مع عدم تزييف  شفوي وتسجل اإلجابات،
الهدف العام  إلىكان المبحوثون في قطاع واحد، وهو ما يوصلنا  إذاالوقائع مع سرعة التنفيذ وتضاعف الفعالية 

 .تكميم الواقع البشري على ضوء الخصائص والسلوكات والتصّورات الذهنية الفردية المتنوعة إمكانيةوهو 

 : االستمارة بالمقابلة أسئلة

 هل ترى أن األطباء يمثلون فئة مهنية متماسكة؟ .1
  (طبيب، دكتور،حكيم، اسمك فقط :)كيف تقّدم نفسك في حقل العمل 
 :هل يشعرك هذا ب .2
          الثقة 
 الحرفية 
 تقدير الذات 
 التميز 
 :كيف تصف عالقتك بالزمالء واألطباء الرؤساء .3
        تعاون وتكافل 
    تنافس نزيه 
 صراع وتوتر 
                         ارتقاء وتمّيز 
 ما هي خصائص الطبيب الناجح؟ .4
 حدد بعض مؤشرات النجاح المهني؟ .5
 يواجهها الطبيب ليحافظ على موقعه في حقل الطب؟حدد  أبرز المشكالت التي  .6
في ظل العولمة والتقانة الحديثة واالنفتاح على الثقافات األخرى هل تجد أن الطبيب الجزائري ال يزال  .5

 يتمسك بالصورة التقليدية لمهنة الطب؟

صورة  عرفان المرضى، العمل،المهارة، الصراع، الكفاءة في  عديم التقييم، الثقة، الحرفية، التفاعل،: امؤشراته
 التحّيز، تهميش، التحفيز، الطبيب والحكيم، قوالب مهنية، االلتزام، المكانة، تقمص الدور، الممارسة اليومية، الذات،

 .ارتقاء،تمّيز توتر، تكافل، تعاون،  العمل النبيل، الطموح، كرامة المهنة، انغماس في الثقافة المهنية، أجر ضعيف،
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 يوضح محتوى تمثالت األطباء الجزائريين حول هويتهم المهنية( 1)شكل

 :التحليل -5

بعد جمع المعطيات من المالحظة والمقابلة التي تعتبر عملية اجتماعية صرفة تحدث بين الباحث والطبيب 
اسة بحيث تضّمنت أسئلة مقّيدة وأخرى حّرة وقام بحيث كانت نصف موجهة رسمية وذلك تماشيا مع تساؤل الدر 

الباحث بتحليل الخصائص اللغوية والدالئل الرمزية لنص المقابلة بعد جمع تكرارات المصطلحات األولى التي تحمل 
المعنى منتشرة في كلمات وجمل والتي يمكن تمييزها  مؤشرات متشابهة ومتكررة نسميها بوحدات الداللة أو

غة عامة ثم تحديد المفاهيم المركزية والمحورية ثم المحيطية بالتدريج لها نفس المعنى وتكون بخصائص ذات صب
ذات صلة بطبيعة الدراسة وأبعادها، وهو ما يتناسب مع تحليل محتوى نص المقابالت ألن قيمتها تعود إلى قيمة 

والمتغيرات التي يتحدث عنها الطبيب  تجمع المؤشرات.األسئلة المشكلة والتي تتميز بالشمولية، التميز، الفعالية
من  اطبيبا تمكن  30من خالل المقابالت مع ...بصورة تلقائية وبطريقة متكررة عن هويته المهنية ، الشخصية

التعرف على الطريقة التي يتمثل بها الطبيب الجزائري هويته المهنية من خالل األجزاء المكّونة لها والعناصر التي 

 الترقية
هنة

 الم
ات

القي
أخ

 

 الجماعة المرجعية، االجتهاد، اتخاذ القرار

غياب االرتقاء
 

 االحباط،التعاون، تنافس

 عرفان المرضى

 التهميش ، النجاح، الشهرة،العالقة مع المرضى

 غياب العرفان

 إثبات الذات
 الذاتالذات،أجرضعيف

 التربصاتغياب الّتكوين و 

 ، تنافس،تكافلمشاكل

 صراع مهني        

 التميز  ، الحرفية      
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تدخل في بنائها والمشاكل التي تعيق تقدمها، وقد أجمع األطباء على الصراع المهني، الحرفية، والتميز نظرا لما 
نظمة العالمية للصحة أو التي تضعها الم"اق أخالقيات الطبيبيخضع له الطبيب من قوانين كبنود العمل وميث

وقانون النظام االستشفائي الداخلي في مؤسسات الصحة الجزائرية من مستشفيات وعيادات عامة  المحلية
المركزية في تسيير نظام  اإلدارةالقوانين طوعيا بل يخضع لها ويساير  هذهفالطبيب ليس مرتبطا ب...وخاصة

بّية، لذا فإن الصراع على عدم تقّبل الطبيب الجزائري في غالب األحيان القوانين المفروضة عليه من المؤسسة الط
في لعب المكانة التي يتوقعه " المهارة"وبين " تقمص دوره"طرف نظام المؤسسة الطبية والتزامه بالمهام المفروضة و

من خالل تبّني ميثاق أخالقيات " كرامة المهنة"و" لالعمل النبي"األفراد والمرضى والجماعة المرجعية من تمثيلها و
مصلحة المريض " في تعامالته وبناء عالقته مع المرضى التي تضع اإلنسانيةالطبيب وتجسيد هذه األخالق النبيلة 

وهي أهم قاعدة سلوكية أخالقية وضعتها الجمعية العالمية للصحة (9ص....2جون ويليامز،")فوق كّل اعتبار
قيات الطبية التي يجب أن تتضمنها العالقة بين الطبيب والمريض ، والتي في الغالب تتحّمل ضغوطا ووحدة األخال
خالقي نظرا لما يعانيه أه العالقة بمرشد ذجر الطبيب، وعدم تأطير هأا تقشيف الميزانية المالية، ضعف عديدة مرّده

 .          قطاع الصّحة في الجزائر من تدهور

بر محور كّل نقاش طبي وباألخالقيات الطبية وان معظم الجمعيات التي تعنى بالصحو لذلك فالمريض يعت
أي عالج ينفع المريض ويحّلف  بإسداءوحقوق المريض تقّر ضمن أهم لوائحها أن الطبيب عليه أن يعتبر قراره 

كثر ضغطا على مع حالة ذلك المريض، وهنا يصبح الوضع أ" التكافل"و" عدم تحّيزه" على حياته ويحافظ على
له  يتراء الذي كان يعتبره في بداية التعلم والتدرب بسيطا و" االلتزام"لحجم " يتوتر"و" مسؤولياته"الطبيب الذي تزيد 

مريض والعرفان من طرفهم  إنسانتتعلق بحياة  ألنهاالممنوحة له " الثقة ثقل"ـ بعضا من حقوقه مختزلة ويشعر ب أن
من جهة ومن جهة أخرى تحقيق ذاته وبناء صورة ايجابية عن هويته المهنية والوصول  إليهالذي يحلم بالوصول 

وتظل  ،"التميز واالرتقاء والكفاءة في المهنة" طموحه من خالل"  وتحقيق" المهارة والحرفية"هدفه  من خالل  إلى
 (ةالدور، التميز، الحرفيالمكانة و  الصراع المهني حول)هذه الّتصّورات تدور حول نواة مركزّية، تتمّثل في 

 ":المرور عبر المرآة"الميكانيزم األّول

انغماس الطبيب في الثقافة الطبية وكل ما يخص مهنة الطب ثّم يتقّمص الدور تدريجيا وتبدأ معالمه في 
بيب التدرج التعليمي ثم التدريب في المستشفيات والعيادات والتعلم والمعرفة العميقة للتخصص المالئم لرغبة الط

صراعا مهنيا والتدريب والتي تدّل على التقمص التدريجي لدور الطبيب ولعب تلك المكانة بكل شروطها ما يسبب 
 ةالحرفي،بيب من تحقيقه وهو التميز يتأرجح بين االلتزام والمسؤولية التي هدفها صحة المريض وبين ما يرغب الط

وكيف يرى ذاته وشخصه أي يتصّوره الطبيب  ة،أي مالكسب رضى الجماعة المرجعية واالرتقاء في سّلم المهن
بعض العناصر الداخلية والخارجية  المفاهيم التي تبنى حول ذاته ذات الداللة السوسيولوجية والتي تدور حولها

ترضي وتشبع تمثله كعرفان المرضى وآراء اآلخرين من عمال ومسؤولين بالقطاع الصّحي واألفراد في المحيط 
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ردود أفعاله بكّل ما يخّص جوانب مهنته من أداء الواجب وتحّمله لمسؤولية عمله وطريقة تعامله مع  وتوقعاتهم حول
مرضاه خاصة الجانب اإلنساني وهو أّول ما ينتظره المرضى من ردود األفعال األولى من األطباء  وهذا ما يدفعه 

العمل بإتباعه للقوانين واتخاذه للقرارات بصرامة ما  للتحّلي بالجدّية والصبر والتكافل والتحفيز لاللتزام واإلخالص في
ظهاريعّزز مكانته ويثبت أّنه طبيب جّيد يستوجب عليه تجسيد حرفيته  عن طريق شرح  هويته المهنية بل وتمّيزها وا 

 المعنيين من معارف بسيطة وبذلك يلعب مكانته كحكيم وبالتالي كسب رضا األفراد وهنا كّل ما يحتاجه المريض أو
تباع قوانين العمل وأخالقيات مهنة  يدفع نفسه للتقّدم واالرتقاء الذي يطمحه من خالل تقّمص الدور وتحقيق الخبرة وا 
الطب النبيلة وهنا يتراءى  للطبيب أن صورة ذاته ايجابية ومن خالل إتباع منحى وطريق الجماعة المرجعية 

، موافقة المريض الواعية، السرية ألن أخالقيات مهنة اإلنسان احترام:ومسارهم أّن تقديره لذاته جّيد من خالل مبادئ
تعّلم ومعرفة القضايا الصحية وتطبيق القواعد العقالنية  إلىالطب تعتبر ثاني أهم مادة بعد العالج ألنها تدعو 

خاصة وأن أهم عالقة اجتماعية هي عالقة ثقة المريض بطبيبه ثم عالقة هذا األخير بمجتمعه من خالل دوره 
الصحية، -الطرق لتطلعاته الطبية ألحسنوعالقته بزمالئه والتنافس النزيه حول النجاح والتمّيز من أجل االهتداء 

" أبوقراط" إلىالبدايات في ممارسة الطب عن طريق االحتراف في المجتمع اليوناني الذي يعود  إلىذا ما يرجعنا وه
م الذي أوجب القسم عالنية وااللتزام بجعل مصالح المرضى فوق كل اعتبار، وهنا يرى بعض األطباء 5في ق 

م تدهور مقارنة بما كانوا عليه سابقا أو زمالئهم، ويرجع الجزائريين الذين أجرينا معهم المقابلة أن االحترام المحيط به
المؤسسات  إدارةوالمتصرفين في  اإلداريينسحب مراقبة سياسة المعالجة الطبية من يد األطباء لفائدة  إلىذلك 

ر ستشفائية وهو ما يؤثر سلبا على مكانتهم واالعتراف بمهنتهم وهويتهم المهنية ، وهو ما أنتج عراقيل في نظإلا
) المشاكل التي يواجهونها  بدءا بالقسم الشرفي الطبي إلى باإلضافةاألطباء في تطوير السياسة الصحية في الجزائر 

 (.الذي أقرته جنيف في تصريج جمعية الطب العالمية قبل خوض الطبيب لمهنة الطب

  ":االستقرار في الثنائية"الميكانيزم الثاني

 ونبل هذا العمل لتعّلقه بالجانب اإلنساني أي حياة احد األقارب أو الصورة المطبوعة لكرامة مهنة الطبّ 
المنظومة القيمية وكذلك القيمة الرمزية عن النموذج التطبيقي  أي موتهم ومراعاة مشاعر وأحاسيس ومعاناة األفراد

يوميا من ممارسة، وانعكاس ذلك على بناء الهوية المهنية، أي المعاناة التي تقع على الطبيب الجزائري في عمله 
حاالت مستعجلة، أمراض جديدة، استخدام التكنولوجيا الطبية،تدريب، االغتراب في المؤسسات االستشفائية، األجر 
المتدني،غياب األجهزة الطبية،الصراع والتنازع حول التراتبية في العمل والتمّيز المهني، غياب التحفيز، تدهور 

تربصات والمؤتمرات الدولية أو العقبات كلها تقع كعبء أثناء ممارسته لمهنته القطاع الصّحي في الجزائر، قّلة ال
وهو ما يشّكل عقبة تمهيدا لألعمال الشاقة واليومّية ويصبح الصراع والتنافس حول القيمة المعنوية لمكانة الطبيب 

و ما تجّسد في المرحلة األولى الموقع الذي يحتله أي المشاّدات داخل الجماعات المهنّية وه أكثر من قيمة الدور أو
تصّور األفراد لمكانة الحكيم أكثر من احترافية الطبيب وهذا ما يضع الطبيب  إلىلبناء الهوية المهنية وهو الرجوع 

في موقف متعارض بين إرضاء األفراد والعامة وتجسيد صورته الجيدة والمقبولة في محيطه حتى وان كانت قالب 
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وّقع التوّجه على حساب عناصر أخرى كتمّيزه وانفراده أي وجوب المقاومة من طرف مغلق مسّير االتجاه ومت
كان في خضم بحثه عن التمّيز واجتهاده يميل دائما الى أعمال  إنالطبيب إلبقاء مراقبة أعماله الّنبيلة وحتى 

ونشاطات جانبية تدور كلها حول نوع المهنة فتصبح مع مرور الوقت هدف الوصول وغايتها فتغدو الخيارات 
خيارات حول الدور ونوع التخصص وحجم الترقية ومدى التقدم المهني عن طريق النجاح في ) المتاحة روتينية 

ه السيرورة من وضع الجماعة المرجعية وكلما كانت ذعلما أن هوالغير متاحة صعبة التحقيق ( لعمل الطبيجوانب ا
وهو في الحقيقة تحقيق تقدير الذات والصورة " المهني"صعبة التحقيق كلما ازدادت الرغبة في تحقيق هذا الهدف

جيدا في نظر الجماعة المرجعية والزمالء في االيجابية المعنوية للطبيب أكثر منها مادية، وهو ما يبقي الطبيب 
حقل العمل الطبي والمحافظة على  عمله النبيل لغاية االرتقاء في المهنة والنجاح في المسار المهني من خالل 

وفريدة مغايرة لتجارب الزمالء في حقل العمل وهنا يصبح البحث عن التمّيز كهدف والتقدم في  القيام بأعمال جديدة
التزم بقوانين  إذاتراتبية العمل بطريقة مشرعنة حسب قوانين العمل الداخلية ومتفق عليه جماعيا، خاصة  الدور وفي

المهنة وأخالقياتها وصبر الطبيب الممتهن في مواجهة المشاكل كالتهميش وضعف األجر والتنافس ونقص 
بالنسبة لهوية الطبيب الذي يقيس  "المهني اإلحباط"التجهيزات الطبية ونقص التربصات والملتقيات كلها تسبب 

 . نجاحه بنجاح الجماعة المرجعية

إذن تكون خيارات االجتهاد في العمل ورغبة العبور واجبة وشرعية ومن حّق كل طبيب فتغدو ثابتة تتحدد    
لتدريب داء واألتغدو متوقفة على مستوى ا في مجال العمل( المهنية)حسب القدرة على لعب المكانة ، إذن الترقية 

في الجتمعة المهنية، وهنا يتقمص " هوقز"والممارسة وتحقيق شروط الدور على معايير الجماعة المرجعية حسب 
 ألنهاالطبيب مسيرتها المهنية و مسار أطّباء ناجحين حّققوا النجاح والشهرة ،  هذه الفئة التي يحلم باالنتماء لها 

المهنيين وهنا " النجاح"و" الشهرة"في المجتمع الجزائري وقد حققت  تحتل مكانة اجتماعية عالية وتعتبر من النخبة
لدى األطباء وهنا تصبح عملية بناء  إحباطيكون العبور ثابتا وشرعيا للترقية ولكنها تشكل في نفس الوقت عملية 

أو تعود لشخص الهوية المهنية على شاكلة عملية تسلسلية وسيرورة متوّقعة ألن هذه الهوية ليست فريدة من نوعها 
مستنبطة  لخصائص الجماعة المرجعية من عادات، معايير،  هوية الطب متنّبأ لها ألنها واحد بل عملية بناء 

تدريب، تقويم، ترقية، خبرة، مكانة، نموذج سلوكي، تؤّهله الحتالل موقع سبق وخّطط له ونّظم للدخول إليه وفي هذه 
لية الدور من واجبات وحل المشكالت ليس لتحقيق النجاح المهني بل المرحلة تظهر قدرة الطبيب على تحّمل مسؤو 

 لتحقيق توقعات الجماعة المرجعية لمسيرة هذا الطبيب وتمثيله لصورتهم

وهنا يركز الطبيب على توازن هويته بين  :في بناء الهوية المهنية للطبيب" المرحلة التحويلية" الميكانيزم الثالث
، "مدى اىلتزام الطبيب بالّنسبة لألعمال الموكَّلة إليه"لجزائري وما يجب أن يكون عليه أي النموذج المثالي للطبيب ا

ويمّثل نبل شخصه وبين واقع المهنة والممارسة اليومية الشاقة مع ضعف التأطير ونقص التجهيزات ومعرفتها 
ة، عالئقية، وخاصة مادية نظرا وما يفرزه الواقع يوميا من مشاكل وصعوبات معرفية، معنوي "التحفيزات"وانعدام 

التربصات واختيار التخصصات المرغوبة في  إجراءاتللتهميش التي تعاني منه فئة األطباء في الجزائر ومعاناة 
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الطب والتوزيع العشوائي ألماكن العمل الغير مخطط له وهنا يجد الطبيب نفسه في إشكالية صراع بين صورة 
وتكون . في بداية المشوار المهني وما أفرزه الواقع وما أقرت به نتائج عمله الطبيب التي كانت متمثلة في ذهنه

نتائج الصراع إما بشغر القالب الذي فرضته الجماعة المرجعية بصورة مشرعنة أوالتحّرر من قيود النموذج المثالي 
نحتها وتشكيلها في صورة  وهنا تنبثق أّول سمات الهوية المهنية للطبيب منذ بدأ تكوينها إلى مّخاض تفّردها ثمّ 

معينة محّددة ثم التدّرج في تمّيزها العالئقي والمهني حسب شعور الطبيب بقدراته الفكرية المعرفية،الشخصية، 
 .االبداعية ، واختالف ذوقه ومنحى عمله في مواجهة صعوبات المهنة والتغلب عليها ثم إيجاد حّل لها

على الرغم من أن بعض النماذج متفّردة لكنها تخضع لنماذج شبه هنا " الجتمعة المهنية"في " هوقز"ويشير 
مستبقة تكون لها خطوط مهنية منظمة وعقالنية ومهيكلة وشكلية وفي الّنادر تكون مغايرة، إذن تتجّسد عملية اتخاذ 

نتاجالقرار في تكوين ورسم السيرورة المهنية وتخطيط العمل والنجاح فيه    .الهوية المهنية للطبيب وا 

نفسها في قالب  إنتاجتتشّكل الهوية المهنية وتبنى عن طريق مراحل وسيرورة معينة لكّنها تعيد : عامة نتيجة
مغاير يحمل نفس خصائص النموذج الذي رسمت معالمه الجماعة المرجعية التي تقّر النجاح المهني والفرص 

تفّرد عن الجماعة المرجعية فاستراتيجيات المناسبة في حقل الطّب وهنا تشترط الخبرة الذكية والحكيمة في ال
الجتمعة المهنية للطبيب الجزائري تفرض عن طريق التنّبؤ لواقع معروف ولتطّور النظام  الطبي في المؤسسات 

دراكاالستشفائية  الطبيب لهويته وموقعه في حقل الطب، وهنا تكون الهوية المهنية عبارة عن بناء ِاجتماعي  وا 
اعل بين المسارات المهني للجماعة المرجعية وطبيعة نظام العمل في الحقل الطبي ونتاج العالقة تحّدده درجة الّتف

خاصة )ودرجة توسيع الشبكة العالئقية االجتماعية والمحافظة عليها بالرغم من تنوع العراقيل( اآلخر/الذات)بين 
 .ونفسيا هو عرفان المرضى  لكن يبقى الهدف األول الذي يحقق الرضا لألطباء اجتماعيا( االقتصادية
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 الهوية التنظيمية وتشكيل الرأسمال االجتماعي لألساتذة الباحثين في مؤسسة التعليم العالي
 -جامعة ورقلة -دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 2جامعة قسنطينة  /بخوش أحمد .د.أ                                                                  
              جامعة ورقلة /رحمداوي عم .أ                                                            

 
 :ملخصال

في تشكيل الرأسمال هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مساهمة الهوية التنظيمية سواء كانت قوية أو ضعيفة     
خاصة الفكري كما يسميه بيار بورديو في المجاالت االجتماعية التي تتكون منها مؤسسة التعليم العالي  االجتماعي

والتي تتطلب على مستخدميها مجموعة من الخصائص والمميزات الواجب توفرها في كل فرد ينتمي إليها ومن بينهم 
 .األساتذة الباحثين بالدرجة األولى

مية في مجال مؤسسات التعليم العالي من المواضيع المهمة التي يثيرها الدارسون ويعد موضوع الهوية التنظي   
للنقاش في مجال علم االجتماع والتنظيم بالخصوص، إذ أنه يعبر عن ظاهرة مركبة بين ما هو فردي وما هو 

 . جماعي تتمثل صفاته عند كل فاعل اجتماعي
ة تكوين رأسمال اجتماعي في مجال كلية الجامعة يستثمر من لذلك تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمي    

أجل إنجاز النشاطات العلمية المختلفة والتي تعبر عن روح وجود الجامعة ومقياس تقدمها أو تخلفها، حيث جاء 
محتوى إشكالية الدراسة حول مجموع األفراد الذين يمثلون األساتذة الباحثين ينتمون إلى مجموعات تشكل هوية 

ظيمية واحدة لها رموز وصفات ومعايير وقيم منها ما هو نابع من ثقافة المؤسسة ومنها ما هو نابع من ثقافة تن
المجتمع الذي يعيشون فيه هؤالء األساتذة الباحثين يفترض فيهم أنهم بالدرجة األولى يشكلون رأسمال اجتماعي 

لي، وعليه تتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية يحمل هوية تنظيمية مميزة تعبر عن خصائص مؤسسة التعليم العا
 :حول التساؤل التالي
تساهم في تشكيل الرأسمال االجتماعي داخل مجال العمل لألساتذة الباحثين ( قوية أو ضعيفة)هل الهوية التنظيمية 

 .بجامعة ورقلة
 .التعليم العاليمؤسسة  –الرأسمال االجتماعي  –الهوية التنظيمية  –الهوية  :الكلمات المفتاحية
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Résumé :  

Le but de cette étude est d'identifier la contribution de l'identité organisationnelle quelle soit fort ou 

faible dans la formation du capital social dans les domaines sociaux qui incluent l'institution de 

l'enseignement supérieur. Cette dernière exige à ses utilisateurs un ensemble de caractéristiques qui 

devraient être disponibles pour chaque individu appartient à cette institution et spécialement les 

enseignants chercheurs.  

Et fait, l'objet de l'identité organisationnelle dans le domaine des institutions d'enseignement supérieur 

est très important. Ce sujet incite souvent les chercheurs dans le domaine de la sociologie et de 

l'organisation en particulier, parce qu’il exprime un phénomène complexe entre ce qui est individuel et 

ce qui est collectif et sa représentation se manifeste à chaque acteur social.     

Dans cette perspective, cette communication cherche  de  mettre en évidence l'importance de la 

formation du capital social dans les domaines du travail, afin d’accomplir les différentes activités 

scientifiques, qui reflètent l’esprit et la présence de l’université que ce soit dans son progrès ou dans sa 

régression. A ce propos, le contenu de la problématique de notre étude, enveloppe l’ensemble des 

individus qui représentent les enseignants chercheurs appartenant à des groupes qui forment une seule 

identité organisationnelle, et qui possèdent les codes, les normes, les qualités et les valeurs qui sont 

déployés de la culture de l'organisation et/ou de la culture de la société dans laquelle vivent ces 

enseignants qui possèdent principalement un capital social et une identité organisationnelle spécifique. 

A cet effet, notre problématique s'articule à travers le questionnement suivant : 

Comment l'identité organisationnelle participe à la formation du capital social dans l’entreprise du 

travail. 

 

 

 

______________________________ 

 

 Mots-clés : identité, identité organisationnelle, le capital social, l’enseignement supérieur, les 

enseignants chercheur, université de ouargla. 
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 :نص المداخلة

 تحديد اإلشكالية: أوال

يعد موضوع الهوية التنظيمية في مجال مؤسسات التعليم العالي من المواضيع المهمة التي يثيرها الدارسون      

للنقاش في مجال علم االجتماع والتنظيم بالخصوص، إذ أنه يعبر عن ظاهرة مركبة بين ما هو فردي وما هو 

 . ل صفاته عند كل فاعل اجتماعيجماعي تتمث

يستثمر من أجل  المؤسسةلذلك تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية تكوين رأسمال اجتماعي في مجال     

المختلفة التي تعبر عن روح وجود الجامعة ومقياس تقدمها أو تخلفها، حيث إنشاء شبة من العالقات اإلجتماعية 

في بناء مجموع األفراد الذين يمثلون األساتذة الباحثين كيفية مساهمة حول  البحثيةالورقة جاء محتوى إشكالية 

قيم منها ما هو نابع من ثقافة المؤسسة ومنها ما هو نابع من ثقافة المعايير و الصفات و الرموز و نموذج من ال

ية مميزة تعبر عن يفترض فيهم أنهم يشكلون رأسمال اجتماعي يحمل هوية تنظيم ،المجتمع الذي يعيشون فيه

 :خصائص مؤسسة التعليم العالي، وعليه تتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية حول التساؤل التالي

 هل تساهم الهوية التنظيمية للعامل في تشكيل الرأسمال االجتماعي بمؤسسة العمل؟           

 :مؤشرات الدراسة

 الخصائص البنائية الفردية -

 الجماعيةالخصائص البنائية  -

 الخصائص البنائية للمؤسسة -

 الهوية التنظيمية: ثانيا

جوهرية  األكثر للسمات الجماعي األفراد فهم التنظيمية عن تعبر الهوية :مفهوم الهوية التنظيمية   -1

 غيرها، فالهوية التنظيمية تتشكل من خالل القيم عن تميزها التي باالستمرارية عادة التي تتبناها المؤسسة وتتصف

تشكيلها ألنها  في أساسي دور العليا ولإلدارة ،العاملين بالمؤسسة تصرفات األفراد توجه التي والمعتقدات الجوهرية

الفرد  هوية صورتها بالنسبة لمثيالتها في المجتمع، وأن خالل من إدراكها يتم والتي لكل مؤسسة المميزة الشخصية
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 الفردي له السلوك في فعال تأثير التنظيمية التي تحملها ويكون لها الهوية بنموذج قوياً  ارتباطاً  ترتبط الذي يعمل بها

  .وخارجه العمل داخل

 :التنظيمية الهوية أبعاد  -2

280تمثلت في ما يلي أساسية هناك ثالث أبعاد
 

 وقد أخرى إلى مؤسسة من تختلف السمات أن هذه للمؤسسة، إذ الجوهرية السمات تلك هي :المركزية السمات -أ 

 281.إلى آخر وقت من نفسها المؤسسة في تختلف

بجودة خدماتها كذلك  األخرى، وتعرف المؤسسات عن المؤسسة تميز التي هي السمات :المتفردة السمات -ب 

 .المجال هذا في منافسيها أمام بصفة منفردة بنشاط أو رمز معين، اسمها يرتبط

 وهذه الزمن، بمرور المؤسسة في والمتفردة المركزية السمات وجود استمرار :السمات في هذه االستمرارية -ج 

  .البيئة بتغيرات سريعاً  تتأثر وال الديمومة صفة السمات لها

 المعنية األطراف وباقي والعمالء بالمؤسسة العاملين أمام ومحدد واضح بشكل التنظيمية الهوية سمات وتظهر    

 لسمات الجماعي الفهم التنظيمية، حيث أن الهوية لتكون وتتفاعل التنظيمية الثقافة ترسخ أن وبعد الزمن بمرور

 أعضاء بين المستمر التفاعل عن فضالً  العمل وخبرات السائدة الثقافية األنماط على يعتمد وخصائصها المؤسسة

 في أساسياً  ركناً  االستمرارية بعد يعد إذ للمؤسسة والمتفردة المركزية السمات وجود استمرار الضروري ومن المؤسسة،

 .ضعيفاً  يكون التنظيمية الهوية مفهوم فإن البعد هذا يتحقق لم فإذا التنظيمية، الهوية موضوع

 

 

 

                                                           
280  

 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

775 

 :مستويات الهوية التنظيمية  -3

 :رئيسيين مستويين إلى التنظيمية الهوية تصنيف يمكن

 تتوافر السماتقد  إذ ضئيالً  التنظيمية بالهوية المعنيون األطراف شعور يكون  :الضعيفة التنظيمية الهوية -أ 

 لتعميق( االستمرارية عامل) الزمن الكافي يمضى  لم أنه إال ّكلها، المؤسسات على مميزة السمات تكون وقد الجوهرية

 تغييرات أو أخرى هوية بروز يتطلب مما جديدة أنماط سلوكية لتبني نتيجة المؤسسة هوية تتغير قد ، الشعور هذا

 كافة أذهان في يرسخ لكي طويل وقت عليه يمر حتى ضعيفاً  سيكون الهوية في التغيير هذا لكن السائدة، الهوية في

 .األطراف المعنية

 التي السمات الجوهرية وجود عند القوية التنظيمية بالهوية المعنيون األطراف يشعر :القوية التنظيمية الهوية -ب 

 االتفاق يتم التي القوية التنظيمية فالهوية، السمات تلك على طويل زمن مرور مع المؤسسات، من غيرها عن تميزها

 ثم ومن تواجهها، قد التي األزمات تخطي على اإلدارة ّكلهم تساعد المعنية األطراف بين وأبعادها ماهيتها على

 .أدائها مستوى المؤسسة ورفع إدارة نجاح في تسهم

 بين العالقات االجتماعية موضوع لتشابه نتيجة التنظيمية الهوية مفهوم مع الشخصية الهوية مفهوم يتشابه    

 نفسه وبالمنطق مع اآلخرين، التفاعل خالل من الشخصية الهوية تتكون إذ والمؤسسات فيما بينهم، األشخاص

 بقوة التنبؤ في التنظيمية الثقافة عن دور فضالً  األخرى، المؤسسات مع التفاعل خالل من التنظيمية الهوية تتكون

 .التنظيمية الهوية

 "رأس المال االجتماعي: "لمبحث الثانيا: ثالثا

 :مفهوم رأس المال االجتماعي -1

" رأس المال البشري"في علم االجتماع في العقود األربعة األخيرة، فمن مفهوم " رأس المال"تعدد استخدام مفهوم     

، ما يطرح السؤال "رأس المال االجتماعي"وهو إلى المفهوم الذي نتعرض له اآلن " رأس المال الثقافي"إلى مفهوم 

 في علم االجتماع مفهومك هتعود بدايات ظهور و في المجاالت االجتماعية المختلفة، " رأس المال"عن استخدام مفهوم 
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وعالقته بالمجتمع المدني  لهذا المفهومتتابعت الدراسات التي تناقش اإلطار النظري حيث إلى أوائل القرن العشرين، 

ي التنمية االجتماعية واالقتصادية والتحول الديمقراطي ومن ثم شكل مفهوم رأس المال االجتماعي إطارًا ودوره ف

لمحاولة فهم العالقة المركبة بين مجموعة كبيرة من المفاهيم االجتماعية مثل التماسك االجتماعي، والتضامن 

 . االجتماعي واألعراف والقيم االجتماعية

تماعي جاء من خالل ثالثة من الكتاب الذين كان لهم الفضل في تقديمه إلى الجدل النظري تطور الرأسمال االج   

 282:وهؤالء هم

   pierre Bourdieuبورديو بيير 

 .Coleman J جيمس كولمان  

 Robert Putnam بوتنام وروبرت 

  pierre Bourdieuأولها لبيار بورديو "  رأس المال االجتماعي"لذلك هناك عدة تعريفات لمفهوم    
283

حيث 

 :وهي يميز بين ثالثة أشكال من الرأس المال

 رأس المال االقتصادي -

 ورأس المال الثقافي  -

 .ورأس المال االجتماعي -

ويعرف رأس المال االجتماعي بأنه مجموع الموارد الفعلية أو المحتملة التي تتراكم عند الفرد أو الجماعة من خالل  

 .المتبادل اجتماعية من خالل التعارف تفعيل عالقتهم االجتماعية عبر الشبكة، سواء كانت هذه العالقات رسمية أو

نما هناك أن رأس المال اال .Coleman J كولمن جيمس ويرى    جتماعي ُيعسّرف بوظيفته، وهو ليس كيانا مفردا وا 

 :مجموعة مختلفة من أشكال رأس المال االجتماعي كلها تشترك في أنها تتميز بعنصرين

                                                           
282
 

283  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam
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 .االجتماعية ىشكل ما من البن األول 

 .            لمؤسسات أنها تيسر نشاطات مختلفة لألعضاء داخل الشبكة االجتماعية سواء كانوا أفرادا أو ممثلين والثاني 

ة االجتماعية وهي يصف مالمح الحيا" رأس المال االجتماعي"فإن  Robert Putnam أما عند بوتنام     

فالشبكات االجتماعية تشكل الفضاء العام الذي يربط  ،الشبكات االجتماعية واألعراف االجتماعية ومفهوم الثقة

 .األفراد ببعضهم البعض من خالل ارتباطهم باألعراف االجتماعية المشتركة والثقة المتبادلة

 :أيضًا تمييزًا بين نوعين من رأس المال االجتماعي  Robert Putnamيقدم بوتنام كما  

وهو القائم على تقوية   (Bonding social capital) رأس المال االجتماعي القائم على الروابط النوع األول  

 .العالقات الداخلية لجماعة ما تجمعها هوية واحدة

الذي يعمل على  (Bridging social capital) فهو رأس المال االجتماعي القائم على المعابر نوع الثانيالأما 

 .  ربط األفراد والجماعات من مشارب اجتماعية وثقافية وطبقية مختلفة

نفسه هو أساس رأس المال " الثقة"مفهوم  Francis Fukuyamaومن ناحية أخرى، اعتبر فرانسيس فوكوياما     

 .االجتماعي

 284:أسباب التفاعل داخل الشبكات االجتماعية -2

، أربعة أسباب تدفع األفراد إلى "رأس المال االجتماعي"وهو واحد من أهم الباحثين في مجال  Lin "لين"يحدد      

 :الشبكات االجتماعية للحصول عل فوائدهاالتفاعل داخل 

للتعريف بالفرص  ىالتي تتدفق داخل الشبكة باعتبارها ذات أهمية قصو  الحصول على المعلومات  -أ         

المتاحة داخل الشبكة، ففي المجتمعات التي تحكمها أوضاع متخلفة تظل المعلومات الهامة عن الفرص المتاحة 

 ىمن المؤسسات الرسمية ومن ثم يتم حجبها عن باقي األفراد ومن ناحية أخر  اإلستراتيجيةاألفراد في المواقع  ىلد

                                                           

284 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
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 اإلمكانياتيمكن للمؤسسات التعرف على إمكانيات األفراد من خالل عالقات داخل الشبكة بل أنه يمكن كشف 

 .ييم واالختبارالخفية لبعض األفراد داخل الشبكة، وهي قدرات قد ال يمكن كشفها بالطرق العادية للتق

داخل الشبكة االجتماعية داخل أية مؤسسة إقتصادية  القدرة على التأثير من خالل الروابط االجتماعية -ب      

وفي مجاالت متعددة قد يتاح ألحد أطراف الشبكة، فردًا كان أو مؤسسة، موقع استراتيجي يتيح  ،كانت أو اجتماعية

 .االجتماعية الوساطة العابرة للفراغات البنيوية التي تتوزع بين الشبكات له لعب دور أكبر من األطراف األخرى في

حيث يراكم الفرد الشهادات االجتماعية من موارد العالقات  الحصول على التفويض االجتماعي  -ج      

داخل الشبكة االجتماعية  ىاالجتماعية، ما يجعل رأسماله االجتماعي بمثابة تفويض يتعامل به مع األطراف األخر 

وبمثل هذا التفويض يستطيع الفرد طمأنة المؤسسات التي تقف خلفه بقدرته على اإلضافة  ىوعبر الشبكات األخر 

 .المفيدة

، فاالنتماء لجماعة ما داخل الشبكة االجتماعية يعزز من مكانة الفرد االجتماعية، وربما دـ تقوية هوية الفرد       

ما يقوي موقعه داخل الجماعة بما يعنيه ذلك من حصوله على الدعم النفسي باالعتراف به  شخصيتهفي تعزيز 

علنًا كجزء من منظومة اجتماعية، ويحصل أيضًا على الدعم االجتماعي بتقوية قدرته على اإلعالن بمطالبه في 

 بهذا الشكل مهم للفرد والجماعة،بعض الموارد المتوفرة داخل الشبكة االجتماعية كجزء من حقوقه كفرد وتقوية الفرد 

فإن كانت هذه هي الدوافع التي تقود الفرد للدخول في شبكات العالقات االجتماعية فهل يمكن القول أن مردود رأس 

المال االجتماعي يعود على الفرد فقط؟ في هذه النقطة يتفق معظم الباحثين على أن المردود يعود على كل من 

ع إضفاء البعد المؤسسي على العالقات االجتماعية فإن المردود العائد على الجماعة الذي الفرد والجماعة معًا فم

الجماعي هناك موارد ومردود هائل في كافة العمليات  ى، فعلى المستو "الخير العام"تعبير  عليهيمكن أن نطلق 

 .دونهااالجتماعية السياسية واالقتصادية والثقافية التي ال يمكن أن يتقدم مجتمع ما ب

 :الجانب المظلم من رأس المال االجتماعي إنعزال األقلية أو عزلها  -3

في نظرية رأس المال االجتماعي يتشكل المجتمع في أوسع معانيه من شبكة كبيرة من العالقات تحتوي داخلها    
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على شبكات اجتماعية نوعية، وظيفية أو مهنية أو اجتماعية أو دينية وأن العالقات الداخلية التي تربط أطراف 

ي تقوم بين الشبكات المختلفة تمثل المعابر بين الشبكات عليها الروابط الداخلية، بينما العالقات الت يطلقشبكة ما 

النوعية المختلفة وتتشكل نتيجة للعالقة بين هذه الشبكات ففي المساحات البينية، بين الشبكات االجتماعية تتكون 

فراغات هيكلية تعزل الشبكات االجتماعية عن بعضها البعض، وتمثل المعابر جهود األفراد والجماعات من 

كات االجتماعية المختلفة لعمل عالقات تغطي هذه الفراغات وتربط الشبكات االجتماعية ببعضها البعض، الشب

وعزلة كل شبكة عن المجتمع العام  ،وكلما زادت المعابر وتنوعت كلما كانت تغطية الفراغات بين الشبكات كافية

 .أقل، وقوة المجتمع العام أكبر

، يدركون أهمية متعددة إجتماعية اتشبك داخللذين يملكون عالقات أكثر وأوثق ومن ناحية أخرى فإن األفراد ا    

المعابر ويعملون على االستثمار فيها، هؤالء يشكلون مراكز تدفق المعلومات والموارد داخل الشبكات وبين بعضها 

في قرار حجز  البعض ومن ثم يكون رأس المال االجتماعي المتراكم لديهم أكبر وهم بذلك يتحكمون بشكل ما

الموارد أو السماح بتدفقها بشكل يؤثر في حيوية المجتمع وحجم رأس ماله االجتماعي وقد يؤدي سلوك القابضين 

على المناطق الحيوية في المجتمع والمتحكمين في توزيع الموارد داخل الشبكات االجتماعية إلى شكل من أشكال 

فإذا  ،عنه تمييز ضد بعض أطراف المجتمع أفرادا أو جماعاتعدم المساواة أو اختالل تكافؤ الفرص ما ينتج 

فإن المجتمع يتحول إلى مجموعات  ،اختلت المعادالت االجتماعية أو تدني أداء المؤسسة أو تدهور وعي النخبة

وأقلية منعزلة تتفاوت في قوتها وقدرتها بسبب اختالل تدفق الموارد واإلمكانيات داخل المجتمع العام ومن ثم يتحول 

الفضاء االجتماعي القائم على العالقات والتآلفات للحصول على حصة من الموارد المتدفقة داخل الشبكة 

بين الشبكات االجتماعية كل يطلب اقتناص ما يستطيعه من الموارد دون اعتبار  االجتماعية إلى ساحة صراع

 .لألطراف األخرى ودون التفكير في األضرار التي تصيب المجتمع العام

 أنها تنمو بوصفها وظيفة من ثالثة أبعاد على تميز العالقات بين األفرادت :أبعاد ومستويات رأس المال االجتماعي

  :هي
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 ( في الناس)مستوى الثقة االجتماعية  -أ         

 (.إطار قانوني يضمن االلتزام بمعايير معينة)وجود نظام قانوني  -ب         

 وجود قنوات اتصال غير رسمية من شأنها أن تضمن االمتثال أشكال معينة -ج         

 مردودفائدة و قات االجتماعية له أن االستثمار في العال من المفكرين الكثير يرى :تشكيل الرأسمال االجتماعي -6

من  االجتماعية من العالقات ةالبعض عبر شبك ممع بعضه ونتعاملي، فاألفراد ايجابي في كل المجاالت المختلفة

في ضوء قواعد االشتراك  هاأجل الحصول على فوائد اجتماعية ومادية موزعة عبر هذه الشبكات ومتاحة لعناصر 

  .ه على بناء رأس ماله االجتماعي داخلهاوموقع كل فرد فيها وقدرت هافي

عادة ضمن المجتمع لوجوده الفرد تفسير بطريقة يرتبط الهوية من االجتماعي الجزء وباعتبار أن      تعريف وا 

انتماءه  على عتمدت المتطلبات فإن هذه ضمن اآلخرين، والمكانة والمشاركة والتنافس باأللفة وشعوره شخصيته،

 التي للشخصية تطويراً  هذا ويعد له، الهوية االجتماعية تشكيللمجموعة من أجل الموجودة في هذه االفعلي للشبة 

 .ومعاييره له خصائصه معين  اجتماعي مكان في تحدث

 الجانب الميداني

 :مجال الدراسة: رابعا

، وهي كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية (02)الكليات المتواجدة بالقطب الجامعي رقم : المجال المكاني   -4

 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية اآلداب واللغات

 2014ية شهر نوفمبر إلى غا 2014الفترة الممتدة من شهر سبتمبر : المجال الزماني  -5

أستاذ ذوي مناصب  20قصديه غير احتمالية شملت  أجريت دراسة استكشافية على عينة : المجال البشري  -6

إدارية في المستويات التنفيذية بالقطب الجامعي الثاني بجامعة قاصدي مرباح ورقلة وهي تعتبر أرضية لدراسة 

 معمقة تشمل ثالث أقطاب جامعية وجميع أفراد مجتمع البحث بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 :المنهج وأدواته: خامسا
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 :الدراسة المنهج الوصفي معتمدا في ذلك على األدوات البحثية التاليةاستخدم في  

كون الباحثان في لهما نفس خصائص الدراسة فالمعايشة اليومية للموضوع أفضت ببعض : المالحظة - ت

 .المالحظات التي استفاد منها الباحثان في التحليل وتفسير البيانات

على المقابلة بشرح بنود االستمارة وملئها من طرف المبحوث  اعتمد الدراسة :استمارة االستبيان بالمقابلة - ث

 .في الوقت الذي تجرى فيه المقابلة

 عرض وتفسير البيانات: سادسا

 يبين خصائص العينة( 1.)جدول رقم : بيانات عامة

 النسبة المئوية التكرارات الخصائص

 

 الجنس

  %45  17 ذكر

 % 32 08 أنثى

 %..1 25 المجموع

 

 السن

20- 30  03 12% 

31- 6. 16 46% 

 %26 06 فأكثر 61

 %..1 25 المجموع

 

 المنصب

 % .6 10 رئيس قسم

 % 34 09 نائب

 % 26 06 مسؤول شعبة

 %..1 25 المجموع
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سنوات 

 الخبرة

0- 3 18 92% 

4 -6 05 2.% 

 % 5. 2. فأكثر 6

 %..1 25 المجموع

 

نالحظ من خالل البيانات المذكورة في الجدول أعاله، نجد أن جنس الذكور هي الغالبة على عينة الدراسة         

مفردات، ويدل هذا على  42ويقدر ب   32%جنس اإلناث يتمثل في مفردة، أما 27تتمثل في  68 %وتتمثل في 

أن الصفة الذكورية تطغى على الصفة األنثوية ذلك أن المسؤوليات يتحملها الذكور عن اإلناث ألنها تتطلب الجهد 

 .والصبر والتواجد واالستقرار خاصة في المناطق الصحراوية

 % 30وتتمثل بنسبة  23بعدد يقدر  [04-32[ أما متغير السن نجد أن الفئة الغالبة هي الفئة العمرية التي بين 

 02[ مفردات من العينة، أما الفئة العمرية  43تمثلها  % 22بشكل أقل بنسبة [ 34-24[ ونجد الفئة العمرية بين 

مفردات من العينة حيث نالحظ أن النسبة الغالبة هي من فئة الشباب  43وتمثلها  % 20فهي بنسبة [ فأكثر

ويقدر عددهم  % 72بنسبة [ 3-4[ عقل، أما عن سنوات الخبرة فنجد أن سنوات الخبر منالمتميزة بسن الرشد وال

[ فأكثر 3[ مفردات و سنوات الخبر من  40ويقدر عددهم  % 24بنسبة [ 3-0[ مفردة و سنوات الخبر من   22

ينوا في المناصب مفردة من عينة الدراسة، نالحظ من خالل البيانات أن الغالبية ع 42ويقدر عددهم  %42بنسبة 

سنوات لذلك فهم يتسمون بالنشاط والحيوية وهذا ما يتناسب مع الفئة العمرية  43حديثا فال يتجاوز خبرتهم عن 

 .الغالبة

 يبين الخصائص البنائية الفردية( 02)جدول رقم  :المحور األول

 النسبة المئوية اإلجابات البنود
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 إلى فريق جماعة العمل  أنتمي -

 تجاه فريق العمل الوالءأشعر ب -

 %11.11 دائما

 أسعى إلى جذب األعضاء وربط العالقات بين األفراد -

 البقاء في الجماعةفي الرغبة أشعر ب -

 بين األفراد ترابط وتقارب األهدافأشعر ب -

 المبادرة الفردية في تسهيل األعمالأقوم ب -

 

 أحيانا

 

36.35% 

بمكان أحسن التصرف مع القواعد والمعايير المتعارف عليها  -

 عملي

التي يمليها ) االلتزام بالقوانين التنظيمية وفهمهاأسعى إلى  -

 (علي مسؤولي في االجتماعات خاصة

 بين األفراد المحبة التعاون، الصداقة،عالقات أبني  -

أشتغل على إضافة تحسينات في مستوى أداء القسم الذي  -

 أعمل به

 ضمن اآلخرين والمكانة والمشاركة التنافس -

 

 

 أبدا

 

 

45.45% 

 %..1 المجمـــــوع

 

تشير البيانات الموضحة في الجدول أعاله أن اإلجابات الواردة في المقابالت يمكن تصنيفها إلى ثالث        

وجهات نظر مختلفة حسب تكرارها الوارد في اإلجابات، فنجد أن هناك من يرى أنه ال يحسن التصرف مع القواعد 

ام بالقوانين التنظيمية وفهمها، وال يبني عالقات والمعايير المتعارف عليها بمكان العمل، وال يسعى إلى االلتز 

الصداقة، والمحبة بين األفراد، وال يسعى إلى إضافة تحسينات في مستوى أداء القسم الذي يعمل فيه، وبالتالي ال 
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يسعى إلى التنافس وكسب المكانة ضمن اآلخرين، هذا الرأي هو الغالب عند مفردات عينة الدراسة ومثل نسبة 

45.45% 

ن خالل  معطيات الجدول المبين أعاله الذي يوضح البيانات المتعلقة بالخصائص البنائية الفردية التي يتصف م

بها العاملين في المستويات التنفيذية للمؤسسة، ومن خالل بعض المقابالت التي قام بها الباحث مع بعض رؤساء 

لهوية التنظيمية الفردية قوية عندما يتعلق األمر األقسام وبعض النواب ومسؤولي الشعب توصلت الدراسة إلى أن ا

بتلبية الحاجات الخاصة للعامل وال يهمه هوية اآلخر سواء تمثلت في جماعة أو مؤسسة، ألن إنتمائه ميكانيكي أو 

عضوي فقط وهذا ما يدل على عدم وجود تماسك اجتماعي بين األفراد العاملين الذي يساعدهم على بناء رأسمال 

 .يستثمر من اجل بناء هوية تنظيمية جماعية قوية إجتماعي 

 الجماعية يبين الخصائص البنائية( 23)جدول رقم  :المحور الثاني

 النسبة المئوية اإلجابات البنود

 أفضل أن تنتقل المعلومة بسرعة عن طريق العمل الجماعي -

 االجتماعات، الندوات والملتقيات تنجح بفضل العمل الجماعي -

 %22.22 دائما

 التي المعلومات وتكنولوجيا العمليات من عدة أنماطاً  الجماعة تستخدم -

  مثيالتها عن تميزها

المتبادل، والتفاهم  باالحترامالتي أعمل معها تمتاز الجماعة  -

 المشترك

 تلتزم الجماعة بتعليمات رئيسها -

 تقسيم العمل وفق هيرارشية السلطة المعتمدة في المؤسسة -

 التضامن واالندماجأعمل معها بتمتاز الجماعة التي  -

 

 أحيانا

 

00.00% 

   تعمل الجماعة على احترام رزنامة األداء -
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 تضبط الجماعة نظام العمل الناجح -

 مثيالتها من ديناميكية أكثر جماعة داخل عملأ -

   %27.27 أبدا

    % 177  المجمــــــــوع

      

أن اإلجابات الواردة في المقابالت يمكن تصنيفها إلى ( 03)تشير البيانات الموضحة في الجدول أعاله رقم     

 ستخدمثالث وجهات نظر مختلفة حسب تكرارها الوارد في اإلجابات، فنجد أن هناك من يرى أيضا أن العامل ي

، ويعمل ضمن جماعة عن مثيالتها تميزها تيال وتكنولوجيا المعلومات العمليات عدة من أنماطاً  ضمن الجماعة

، وتلتزم بتعليمات رئيسها، ويرى أن تقسيم العمل وفق هيرارشية السلطة المتبادل، والتفاهم المشترك تمتاز باالحترام

 %54.55المعتمدة في المؤسسة، هذا الرأي هو الغالب عند مفردات عينة الدراسة ومثل نسبة 

ين أعاله الذي يوضح البيانات المتعلقة بالخصائص البنائية الجماعية التي يتصف من خالل  معطيات الجدول المب

بها العاملين في المستويات التنفيذية للمؤسسة، ومن خالل بعض المقابالت التي قام بها الباحث مع بعض رؤساء 

قوية عندما يتعلق األمر األقسام وبعض النواب ومسؤولي الشعب توصلت الدراسة إلى أن الهوية التنظيمية الجماعية 

باستخدام الجماعة كوسيلة لتلبية الحاجات الخاصة للعامل فهو يتعايش معها في إطار المصلحة الخاصة، ويكون 

نما يستثمر من اجل  إنتمائه وظيفي، وهذا ما يدل على عدم بناء رأسمال إجتماعي من أجل خدمة األهداف العامة وا 

 .دمة األفرادبناء هوية تنظيمية جماعية قوية لخ

 للمؤسسة الخصائص البنائية يبين (24)جدول رقم : المحور الثالث

 

 النسبة المئوية اإلجابات البنود

 المؤسسة داخل مشتركة أخالقية ومعايير قيم توجد -

 تأسيسها منذ المؤسسة داخل أولوية الخدمة جودة -

  دائما

42% 
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 تأسيس منذ ثابتال عنصرالقانون الداخلي هو ال -

 المؤسسة

 المؤسسة برموز خاصة في بنائهاتمتاز  -

 أعمل على رفع رمز المؤسسة -

 األطراف مع ودائمة جيدة عالقات المؤسسة تتبنى -

 المعنية

 المؤسسة داخل أساسي الجماعي العمل -

العمل على التفكير من أجل تطوير الكلية باعتبارها  -

 مجال العمل

 المؤسسة في األخالقية والمعايير القيم االلتزام بالمعايير -

  أحيانا

12% 

 %42 أبدا واالمتيازات السخية المادية المكافآت -

    % 177  المجمــــــــوع

 

أن اإلجابات الواردة في المقابالت يمكن تصنيفها إلى ( 03)تشير البيانات الموضحة في الجدول أعاله رقم       

ثالث وجهات نظر مختلفة حسب تكرارها الوارد في اإلجابات، فنجد أن هناك منظور ثالث يرى أن هوية المؤسسة 

عندما يتعلق بالعامل فهو ال يرى فيها إال المورد المادي فقط فهو يهتم باألجر والمكافئات المادية ضعيفة 

واالمتيازات دون أن يفكر في رفع شعارها وجعلها رمزا لتشكيل رأسماله االجتماعي ولذلك فهوية الفرد بالنسبة 

نه يعيش لذاته وليس للجماعة آو المؤسسة، للمؤسسة ضعيفة وال يبالي بما يحيط من حوله من تحسينات وتغيرات أل

 .%42وقدر ت هوية المؤسسة بالنسبة للعامل 
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من خالل  معطيات الجدول المبين أعاله الذي يوضح البيانات المتعلقة بالخصائص البنائية للمؤسسة التي يتصف 

بها الباحث مع بعض رؤساء بها العاملين في المستويات التنفيذية للمؤسسة، ومن خالل بعض المقابالت التي قام 

األقسام وبعض النواب ومسؤولي الشعب توصلت الدراسة إلى أن الهوية التنظيمية للمؤسسة ضعيفة عندما يتعلق 

األمر بالقوانين واللوائح واألعراف التنظيمية ألنها تعيق المصلحة الخاصة، وبالتالي يكون إنتماء العامل عضوي، 

 .ال إجتماعي يساهم في بناء المؤسسةوهذا ما يدل على عدم بناء رأسم

 

 

 

 

 النتائج الجزئية: سابعا

 :النتيجة األولى

ويدل هذا  مفردة، أما، 27تتمثل في  68 %نجد أن جنس الذكور هي الغالبة على عينة الدراسة وتتمثل في  -

اإلناث ألنها تتطلب على أن الصفة الذكورية تطغى على الصفة األنثوية ذلك أن المسؤوليات يتحملها الذكور عن 

 .الجهد والصبر والتواجد واالستقرار خاصة في المناطق الصحراوية

حيث نالحظ  % 30وتتمثل بنسبة  23بعدد يقدر  [04-32[ نجد أن الفئة الغالبة هي الفئة العمرية التي بين  -

 أن النسبة الغالبة هي من فئة الشباب المتميزة بسن الرشد والعقل،

 مفردة  22ويقدر عددهم  % 72بنسبة [ 3-4[ من  نجد أن سنوات الخبر -

سنوات لذلك فهم  43نالحظ من خالل البيانات أن الغالبية عينوا في المناصب حديثا فال يتجاوز خبرتهم عن  -

 .يتسمون بالنشاط والحيوية وهذا ما يتناسب مع الفئة العمرية الغالبة

 :النتيجة الثانية
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يمكن تصنيفها إلى ثالث وجهات نظر مختلفة حسب تكرارها الوارد في اإلجابات، فنجد أن هناك من يرى        

أنه ال يحسن التصرف مع القواعد والمعايير المتعارف عليها بمكان العمل، وال يسعى إلى االلتزام بالقوانين التنظيمية 

فراد، وال يسعى إلى إضافة تحسينات في مستوى أداء القسم وفهمها، وال يبني عالقات الصداقة، والمحبة بين األ

الذي يعمل فيه، وبالتالي ال يسعى إلى التنافس وكسب المكانة ضمن اآلخرين، هذا الرأي هو الغالب عند مفردات 

 %45.45عينة الدراسة ومثل نسبة 

         :النتيجة الثالثة

تكرارها الوارد في اإلجابات، فنجد أن هناك من يرى أيضا أن يمكن تصنيفها إلى ثالث وجهات نظر مختلفة حسب 

، ويعمل عن مثيالتها تميزها التي وتكنولوجيا المعلومات العمليات عدة من أنماطاً  ضمن الجماعة ستخدمالعامل ي

وفق ، وتلتزم بتعليمات رئيسها، ويرى أن تقسيم العمل المتبادل، والتفاهم المشترك ضمن جماعة تمتاز باالحترام

 .%54.55هيرارشية السلطة المعتمدة في المؤسسة، هذا الرأي هو الغالب عند مفردات عينة الدراسة ومثل نسبة 

 :النتيجة الرابعة

يمكن تصنيفها إلى ثالث وجهات نظر مختلفة حسب تكرارها الوارد في اإلجابات، فنجد أن هناك منظور ثالث       

لق بالعامل فهو ال يرى فيها إال المورد المادي فقط فهو يهتم باألجر يرى أن هوية المؤسسة ضعيفة عندما يتع

والمكافئات المادية واالمتيازات دون أن يفكر في رفع شعارها وجعلها رمزا لتشكيل رأسماله االجتماعي ولذلك فهوية 

ذاته وليس للجماعة الفرد بالنسبة للمؤسسة ضعيفة وال يبالي بما يحيط من حوله من تحسينات وتغيرات ألنه يعيش ل

 .%10آو المؤسسة، وقدر ت هوية المؤسسة بالنسبة للعامل 

 النتيجة العامة   : ثامنا

نالحظ من خالل اإلجابات حسب درجة  الهوية للفرد العامل بالمؤسسة أنها تقوى لديه عندما يتعلق األمر بحياته    

الخاصة ومصلحته وفردانيته فهو يستخدمها من أجل الوصول إلى أهدافه الخاصة فال يقدر األمور إال على مستواه 
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اعة ألنه يلتقي معها في نقاط كثيرة يلبي من خاللها الشخصي، وتكون متوسطة عندما يتعلق األمر بمصلحة الجم

 .الحاجات التي يراها مهمة بالنسبة لديه

وتكون ضعيفة عندما يتعلق األمر بالمؤسسة التي يعمل بها فهو ال يكترث بالتغيرات الحاصلة فيها ال من الناحية  

ية والثقافية التي تتشكل فيها وتغير من المحيط المادي والعمراني الذي يعمل فيه وال من ناحية التغيرات العلم

 .صورتها

من خالل ما سبق ذكره يمكن القول أن الرأسمال االجتماعي المتمثل في نموذج العالقات االجتماعية بين األفراد في 

المؤسسة بصفة عامة ال يتشكل إال بعد وعي الفرد بوجوده كفاعل داخل الجماعة التي يربط معها شبكة العالقات 

ماعية تتبادل فيها القوانين والعادات والتقاليد واألعراف واألفعال التي تبنى من خاللها الهوية التنظيمية وتتشكل االجت

عند الفرد في اإلطار الجماعي والمؤسساتي، حين إذ يمكنها أن تقوى وتؤدي وظيفة إيجابية على مستوى المؤسسة 

  .  والجماعة
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 :.................................................الجنس

 :...................................................السن

 :...............................................المنصب

 :.......................................الخبرةسنوات 

 

 

صن عالقات العمل التي تربط المسؤولين في الكلية تؤسسها قرارات التعيين في المنصب، لكن العمل اإلداري )  

الذي يمارسإ كل مسؤوو من خالو منصبإ في بناء العالقات االجتماعية التي تتشكل من خالو ( البيروقراطي)

، االحترام، التحفيز داقة واأللفة داخل محيط العملالصمجموعة من القيم والمعايير االجتماعية كالتعاون، المشاركة، 

 تطويرا   الذات و وتحقيق ضمن اآلخرين، والمكانة والمشاركة والتنافس باأللفة وشعورهالمعنوي، المساندة، 

 وصعادة ضمن المجتمع لوجوده الفرد تفسير بطريقة يرتبط الهوية من االجتماعي الجزء وباعتبار أن ،للشخصية

 (.  باأللفة وشعوره ،شخصيتإ تعريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم الفردية الخصائص البنائية دائما أحيانا أبدا
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 24 أسعك صلك جذب األعضاء وربط العالقات بين األفراد    

 20 بين األفراد المحبة التعاون، الصداقة،عالقات أبني    

 23 تجاه فريق العمل الوالءأشعر ب   

 21 العملصلك فريق جماعة  أنتمي   

 24 بين األفراد ترابط وتقارب األهدافأشعر ب   

 27 البقاء في الجماعةفي الرغبة أشعر ب   

 20 المبادرة الفردية في تسهيل األعماوأقوم ب   

 20 االلتزام بالقوانين التنظيمية وفهمهاأسعك صلك    

أحسن التصرف مع القواعد والمعايير المتعارف عليها بمكان    

 عملي

22 

أشتغل علك صضافة تحسينات في مستوى أداء القسم الذي    

 أعمل بإ

42 

 44 ضمن اآلخرين والمكانة والمشاركة التنافس   

  الجماعية الخصائص البنائية   

 12 مثيالتها من ديناميكية أكثر جماعة داخل عملأ   

 وتكنولوجيا العمليات من عدة أنماطا   الجماعة تستخدم   

 مثيالتها عن تميزها التي المعلومات

43 

 14 التضامن واالندماجتمتاز الجماعة التي أعمل معها ب   

المتبادو، والتفاهم  باالحترامالتي أعمل معها تمتاز الجماعة    

 المشترك

11 

 19 تقسيم العمل وفق هيرارشية السلطة المعتمدة في المؤسسة   

 10 عن طريق العمل الجماعي أفضل أن تنتقل المعلومة بسرعة   

االجتماعات، الندوات والملتقيات تنجح بفضل العمل    

 الجماعي

10 

 12 تعمل الجماعة علك احترام رزنامة األداء   

 22 تضبط الجماعة نظام العمل الناجح   

 21 تلتزم الجماعة بتعليمات رئيسها   
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  للمؤسسة الخصائص البنائية   

 22 المؤسسة داخل مشتركة أخالقية ومعايير قيم توجد   
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 هوية األستاذ الجامعي في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة
 دراسة ميدانية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة

 جامعة ورقلة/ ـاةبوساحة نج . أ
 الواديجامعة /  زايدي فتيحة                                                                           

 ملخصال

الجامعة من الضرورات التي اقتضتها التغيرات االجتماعية المعاصرة ،نظرا للتحديات التي  تعتبر مسألة تطوير
فال يمكن أن تكون هذه األخيرة بمعزل عن ما يعرفه .رفعتها الدول المتطورة في مجال المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

ة والرقي بالبحث العلمي وتطوير وتنمية العالم الخارجي من تطور فهي مطالبة بتقديم منجزات علمية ذات جودة عالي
الكفاءات المهنية لألساتذة والباحثين باعتبار أن االستثمار في مجال التعليم العالي من أكثر االستثمارات 

فأصبحنا نسمع عن الجامعات االفتراضية ،التعليم عن بعد، الفصول االفتراضية على الشبكة وهو ماطبقته .عائدا
فأصبحت المحاضرات تقدم على شبكات االنترنيت مما يساعد على عملية التواصل االلكتروني العديد من الجامعات 

 .بشكل جيد

 :كما فرضت عمليات التطوير على الجامعة مسؤولية تطوير أساتذة التعليم الجامعي من ناحية تطوير
ومات لتسهيل مهمة فهم ـتطوير طرق توصيل المعارف والمعلو ،ـتنويع أساليب التواصل العلمي، ـطرق التدريس

نترنيت والحاسوب وغيرها من برامج وخدمات وهو ماوفرته في غالبية األحيان األ .المعلومة وايصالها بطرق واضحة
علمية متخصصة، وبهذا تحتم على األستاذ الجامعي واستغاللها للرفع من قدراته وكفايته العلمية وتوظيفها في 

إال أن االشكال القائم .انجاز بحوثه العلمية مما يستجيب لطبيعة المستجدات المتسارعة المحيطة بعملية التدريس 
نتيجة تحصيل حاصل عن األنظمة "الهوية"ة األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية التي هي حول تشكيل هوي

التقليدية المتكون من خاللها األستاذ ناهيك عن عدم تفتح الجامعة على محيطها الخارجي خاصة في ميدان 
بتكنولوجيا حديثة وهنا  التطورات العلمية مما جعلها تعاني من شح فادح في تجسيد وارساء معالم جامعة معصرنة

يبرز االشكال في طريقة تجسيد هوية حقيقية لألستاذ الجامعي هل يتنمي هذا األخير إلى المنظومة التقليدية ياعتبار 
استخدامه لوسائل تقليدية في التدريس أم ينتمي إلى المنظومة الحديثة والمعصرنة من حيث استخدامه للوسائل 

لى  أي مدى استفادت الجامعة الجزائرية من تكنولوجيا المعلومات واستغلتها في تشكيل هوية المعلوماتية المتطورة، وا 
 . األستاذ الجامعي
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 :نص المداخلة

  :اإلشكالية

أدى تطور التكنولوجيا و االنفجار المعرفي إلى نشوء نوع من المجتمع أطلق عليه في المرحلة الحالية  
كل شيء على المعرفة على إعتبار أنها ثروة أساسية لمختلف األنشطة بمجتمع المعرفة الذي يرتكز أوال و قبل 

البشرية و تمثل تكنولوجيا المعلومات إحدى أهم اإلختراعات و اإلكتشافات          و المستجدات التي أصبحت 
ريقة محور الحديث في الساعة الراهنة ترتكز األخيرة على كيفية التعامل مع البيانات و المعلومات من حيث ط

جمعها و تحليلها، و تخلل هذا التطور التكنولوجي جل القطاعات اإلجتماعية، و اإلقتصادية، و السياسية، و 
ستغل لتطوير و تغير المجتمع و قد كان لقطاع التعليم العالي نصيب و حظ وافر في إستغالل هذا أُ . إلخ...الثقافية 

الجامعة ال تتوقف عند حد إنتاج المعرفة و العلم بل و أيضا الجانب لإلرتقاء بالجامعة إلى مستوى أفضل فوظائف 
حدد مهام الجامعة المعصرنة على ربط متطلباتها بإحتياجات المجتمع إنطالقا من تقديم المزيد من المنجزات تُ 

 .العلمية و تنمية الكفاءات المهنية لألساتذة و الباحثين

ح الجامعات اليابانية ارتكازها على معادلة خاصة تقوم تشير أغلبية اإلحصائيات إلى أن من أسباب نجا 
؛ ( 35، ص2014عبد الستار العلي وآخرون، . ) «نتعلم       نفهم        نطبق        ننافس  »على أساس 

ا ًإن هذه المعادلة لدليل واضح على أن من ضرورات النهوض بالجامعات هو تبني تكنولوجيات جديدة تصبح جزء
إستجابت جامعات الدول المتطورة لعملية  ًوفعال. لية التعليمية إلحداث تغيرات في البيئة التنظيمية لهامهما في العم

دمج تكنولوجيا المعلومات ضمن البرنامج التعلمي فظهرت الحاجات االفتراضية، التعليم عن بعد، الفصول 
تساعد على إكتساب أفكار جديدة  و هذه الطرق المتطورة. HDاالفتراضية على الشبكة، التدريس على طريقة 

 .بسرعة، التواصل بشكل إلكتروني فعال

و عموما فقد فرض هذا التحدي على الجامعة الجزائرية ضرورة تطوير بناءها التنظيمي من جهة و صياغة  
رؤية إستراتجية قائمة على أساس برنامج سليم من جهة أخرى؛ و سيكون على األستاذ الجامعي لعب دور تجديدي 
في وظيفته من خالل تطوير طرق التدريس و تنويع األساليب و إعتماد تكنولوجيا حديثة في العملية التعليمية 
لتحقيق الهدف و الوصول إلى التميز و تجاوز الطرق التقليدية التي تعتمد على أساليب بسيطة في إعطاء 

ما توفرت لدى األستاذ إمكانيات و مهارات  و ال يتزود الطالب بمهارات البحث التي يمكن أن تكون إذا. المعلومة
 .التعامل مع الوسائل التكنولوجية المتاحة

و في خضم الصراع الذي تعيشه الجامعة الجزائرية من إصالح إلى إعادة بناء الجامعة المعصرنة التي  
 .فرضت أساسياتها المستجدات الحاصلة في العالم الخارجي



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

796 

الجامعي المعاصر نفسه أمام تحديات قائمة على أساس كيفية إثبات و أمام هذه الوضعية يجد األستاذ  
مارس وفق من جانب نشاطه المهني، فاألعمال البيداغوجية و العملية التعليمية و المجال البحثيي يُ . هويته

كانيات االمكانيات المتاحة من طرف الجامعة، فاستخدام الوسائل التقليدية في التعليم و البحث العلمي و نقص االم
مجال ) التنكنولوجية التي تساعد على االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي جعلت األستاذ الجامعي ال يندمج في 

بصورة فعالة في مصاف الجامعات المتطورة، و إن إندمج فتبقى نسبة االندماج ضعيفة، و ( التكنولوجيا الحديثة 
ية عن هوية هذا األستاذ، هل ينتمي هذا األخير إلى هو ما خلق نوع من الضبابية في تشكيل الصورة الحقيق

النموذج الكالسيكي بحكم الوسائل البسيطة المستخدمة في الميدان البحثي أو التعلمي و بالتالي تشكلت لديه هوية 
مهنية تقليدية، أم ينتمي هذا األخير إلى النموذج المعصرن بحكم التطورات الملحوظة على مستوى الجامعات 

ة و بحكم اإلصالحات البنائية التي تشهدها الجامعة في ميدان تطبيق التكنولوجيا الحديثة على الواقع المتطور 
الجامعي و بالتالي تستطيع هذه األخيرة تشكيل هوية مهنية معصرنة لألستاذ الجامعي و لقد جاءت هذه الدراسة 

 : كخطوة إستكشافية تحاول اإلجابة على التساؤالت التالية 

 :الرئيسي التساؤل

 .ما مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على تشكيل هوية األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية ؟

 

 :التساؤالت الفرعية

 .ما نوع هوية األستاذ الجامعي في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها الجامعة ؟ (1
 .ظل التكنولوجيا الحديثة ؟ما هي الصورة التي يحملها األستاذ الجامعي عن ذاته في  (2
ما هي العوائق التي تحول دون تشكيل هوية حقيقية لألستاذ الجامعي في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة  (3

 .؟

 :تحديد المفاهيم 

يمكن عرض المفاهيم التي تحتويها الدراسة بصورة إجرائية إلعطاء صورة توضحية أكثر عن الموضوع  
 : مباشرة و من هذه المفاهيم

 :مفهوم الهوية  -1

تتشكل الهوية في خضم عالقات إجتماعية و ثقافية متداخلة و عليه فيمكننا التركيز على التعريف الذي  
فقدم ( األخر -الذات ) إلى أنها تجسد الطابع االجتماعي للذات حيث اقتراح نظرية توجيه     ( ziller) طرحه 
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) باآلخر و بالمجموعات ذات األهمية بالنسبة للفرد فالهوية تمثل فرضية التعرف على الذات من خالل عالقتنا 
 .للتفاعالت مع األخرين بغية تعريف و توسيع الحدود لكل عالقة( جواب إجتماعي

أي أنها توصف على أنها منظومة من المعطيات المادية أو المعنوية و االجتماعية التي تنطوي على نسق  
ال تستطيع هذه المنظومة أن تأخذرمكانها في حيز الوجود ما لم يكن هناك ما  من عمليات التكامل المعرفية، و

 (.129، ص 1993علي وطفة، (. ) أي الشعور بذاتية الفرد) يمنحها الوحدة و التكامل 

و تتجسد الهوية في موضوع البحث في تشكيل األستاذ الجامعي لذاته و لهويته إنطالقا من عاالقاتها  
 .المتقدم في الميدان العلمي و البحثي و التعلمي بميحطه المتغير و

 :مفهوم األستاذ الجامعي -2

المحور الفاعل في الجامعة كونه المؤثر األول في تشكيل ذوات الطلبة من الناحية العلمية و التكنولوجية و  
 .تحديد البرامج و النشاطات العلمية الجامعية

أن تتوافر فيه كفاءات التدريس الجامعي و متابعة البحث و أن األستاذ الجامعي البد " ما كنزي"ويرى  
 (.30، ص 1995سعيد التل، . ) االهتمام باألمور اإلدارية و التأليف في مجال التخصص و قد قدرته التوجيه

وقد حدد المشرع الجزائري مهام األستاذ الجامعي منها مهام بيداغوجية كالمشاركة في اللجان التربوية، و  
المشاركة بالدراسات و األبحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية و تعليمية كعملية تحضير الدروس و بحثية ك

 .  تحديثها و تأطير رسائل الليسانس و الماستر

 :المفهوم التغيرات التكنولوجية -3

) العناصر هو جملة التحوالت و التعديالت التي طرأت في ميدان تكنولوجيا المعلومات التي تعني كافة  
و كذلك المناخ العام للمجتمع و بالتالي رفع ( أجهزة و معدات و حاسبات و برامج أساسية و نظم و أفراد و تنظيم 

 (.21، ص 2009محمد الصيرفي، . ) و تحسين مستوى المعيشة

 :المقاربة النظرية للدراسة 

 :المدخل التكنولوجي في علم االجتماع 

ل المعاصرة في علم االجتماع التي فسرت الظواهر اإلجمالية إعتمادا على اعتبر هذا المدخل من المداخ 
 .تأثير التكنولوجي في تشكيل سلوكات األفراد في الواقع الحالي
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ركز على أهمية الحقل السوسيولوجي في تشكيل الذات الفردية خاصة بأن هذا " بيار بورديو" فإذا كان  
ببعضها البعض في الحقل العلمي مثال يحدد آليات التفاعل االجتماعي الحقل يحوي تفاعالت و إرتباطات الحقول 

مما يكسب . و األكاديمي بين أعضاء الجماعة العلمية و كذا آليات الممارسة العلمية و إنتاج العلم و المعرفة
 (.113-112بيار بورديو، ترجمة أنور مغيث، ص ص . )الباحث ذات فاعلة تساهم في عملية إنتاج معرفة

في حقبته العلمية ركز على دور الحقل العلمي في تشكيل الذات الفردية و بالتالي " بيار بورديو" إذا كان ف 
فإن الوقت المعاصر ركز اإلتجاه التكنولوجي في السوسيولوجيا على التقنية و العلم و دورها في تطوير . الهوية

 .و الجماعات نوعا من التميز في المجال المعرفيذوات األفراد بحيث تعطي هذه التقنيات التكنولوجية لألفراد 

بأن التكنولوجيا عملت على إدخار " التقنية و العلم كإديولوجيا" كتابا حول ( يورغين هابرماز) فقد طرح  
إلى أننا تتحرك صوب حقبة ال تسيطر " أنطوني جيدنز"و قد أكد . الفرد المعاصر داخل قوالب إجتماعية جديدة

التحولية كما كان في الماضي و إنما تسيطر عليها تكنولوجيا المعلومات، إذ سيعلب العلم في عليها الصناعات 
اإلنتاج الحديث دورا مهما، حيث إستخدام الحسابات اآللية و التقنيات المتناهية، و سيكون لهذا آثار عميقة على 

طبقة حاكمة جديدة تعتمد على التحكم  النظام االجتماعي القائم حيث أن المجتمع ما بعد الصناعي يؤدي إلى ظهور
 (.294، ص 2010عامر مصباح،.    ) في المعلومات و ليس نصيبها من الملكية

وبهذا تكون التكنولوجيات الحديثة قد أحدثت عملية تغيير ليس فقط في المجال االجتماعي    و إنما أيضا  
فما نوعية الهوية . لجامعين كونهم محور الدراسةفي مجال تشكيل الذوات الفردية و خاصة منها هوية األساتذة ا

 .المشكلة لألستاذ الجامعي المعاصر في ظل هذه التكنولوجيا المتطورة التي ال تعرف حدودا للتوقف

 :اإلطار المنهجي للدراسة 

الذي يقوم على أساس وصف " إستدعت هذه الدراسة اإلستكشافية ضرورة تطبيق المنهج الوصفي : المنهج -1
و لذلك و تماشيا مع أهداف الدراسة و المتجسد " . الظاهرة و جمع المعطيات و المعلومات الدقيقة عنها 

في محاولة وصف واقع و تأثيرات التكنولوجيات الحديثة على تشكيل هوية األستاذ الجامعي في الجامعة 
. ) ير هل هو سلبي أم إيجابيو من تم محاولة الخروج بإستنتاجات واضحة حول نوعية هذا التأث. الجزائرية

أي هل فعال ساهمت التكنولوجيا الحيثة المطبقة من طرف الجامعة في تشكيل هوية حقيقية لألستاذ 
أم . الجامعي و بالتالي أصبح لدينا في الوقت الحالي أستاذ جامعي معصرن متكيف مع هذه التكنولوجيا

 (.ذ لهويتهنقص تطبيقات هذه التكنولوجيا ساهمت في فقدان األستا
 :أدوات جمع البيانات  -2

. لخصوصية الموضوع ثم استخدام وسيلة االستمارة و المالحظة نظرا االعتبارات لها عالقة بالوقت المحدد
 .سؤال كانت تتراوح ما بين األسئلة المفتوحة       و المغلقة 26فاالستمارة تشكلت من 

 :المحور األول خاص بالبيانات األولية 
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خاص بنوعية هوية األستاذ الجامعي في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها : نيالمحور الثا
 .الجامعة

 .خاص بالصورة التي يحملها األستاذ الجامعي عن ذاته: المحور الثالث
 .الخاص بالعوائق التي تحول دون تشكيل هوية لألستاذ الجامعي: المحور الرابع 

 :مجتمع البحث  -3
العينة بصورة مقصودة فنظرا إلعتبارات الوقت تم حصر مجال الدراسة مستوى كلية العلوم تم إختيار 

االجتماعية و اإلنسانية و كلية اآلداب و اللغات األجنية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة  و قد حدد حجم 
األصلي لتمثيل المجتمع  %25و قد تم حساب العينة بأخذ نسبة . موزعة على كال الكلتين 222العينة 

 فتحصلنا على 
222x25/100 =55.5 

 :المعالجة الميدانية 

 :عرض  وتحليل البيانات الخاصة بالتساؤل األول  -1

تحاول الكشف في هذا المحور عن نوعية هوية األستاذ الجامعي في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة التي 
األسئلة في االستبيان لمعرفة قياس تشهدها الجامعة، و على إثرها حاولنا التركيز على تحليل بعض 

هل هي هوية أخذت الطابع التقليدي في ممارسة المهنة أم هي هوية أخذت الطابع ) تصنيفات هذه النوعية 
 :الجدوال التالية توضح ذلك ( المعصرن

 :يوضح دراجة إتقان األستاذ الجامعي اللغات األجنية و عالقتها بتشكيل هويته( 01)الجدول التالي رقم 

الدرجات     
 اللغات

 جيدة
 تكرار

 %النسبة 
 متوسطة
 تكرار

 %النسبة
 ضعيفة
 تكرار

  % النسبة 

 06.12 03 21.27 10 51.12 40 العربية
 51.02 25 27.65 13 15.64 12 الفرنسية
 42.85 21 40.42 19 14.64 10 االنجليزية

 00 00 10.63 05 01.12 06 لغات أخرى
 %100 49 %100 47 %100 61 المجموع
 هناك من أجاب على أكثر من إحتمال في الدراجات الجيدة: مالحظة

تشير هذه النسب المئوية المبرمجة في الجداول أعاله دراجات إتقان األستاذ الجامعي للغات األجنبية و قد  
كان الغرض وراء ربط اللغات األجنبية باألستاذ الجامعي االعتبارات أصبحت لغات التكنولوجيا الحديثة فمعرفة 
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ل الجدول اعاله أن أعلى نسب االتقان  الخاصة إستخدامتها متوقفة على درجة إتقان لغاتها، و كما اتضح من خال
فهل يستطيع األستاذ . من نسبة المبحوثين الذين يتقونها % 51.12باللغات كانت للغة العربية إذ بلغت نسبة 

الجامعي أن يكتفي بإتقان اللغة العربية لفهم التكنولوجيا المتطورة في العالم الجامعي و تدخل في سلبيات عدم تعلم 
جهل ) اذ الجامعي إلتقان  اللغات األجنبية عدم التحكم في إمتالك الثقافة التكنولوجية و كنموذج على ذلك األست

 (.األغلبية المعارف و المواقع العلمية األجنبية الموجودة في االنترنت

بها  مستويات و أنواع الوسائل التي يستعين( 02)و لتدعيم هذا الموقف أكثر يبين الجدول الموالي رقم  
 .األستاذ الجامعي في العملية التكنولوجية

 : التعلمية و عالقتها بتكوين هوية لألستاذ الجامعي المنتمي إلى الجامعة المعصرنة( 02)الجدول رقم 

 %النسبة   التكرار  أنواع الوسائل
 32.72 18 جهاز اإلسقاط

 18.18 10 الجهاز العارض للمعلومات
 45.45 25 جهاز كمبيوتر
 03.63 02 أجهزة أخرى

  100%  55 المجموع
مهما اختلفت األجهزة التي يستخدمها األستاذ الجامعي في عملياته التعلمية تبقى الوسيلة الخاصة بعرض  

من مجموعة البحث التي تستخدم  % 45.45المعلومة إنطالقا من الكمبيوتر هي األكثر إستعماال إذ مثلت نسبة 
، أما األجهزة األخرى فتبقى حسب تخصصات % 32.52هذه الوسيلة، أما جهاز االسقاط فنسبة استعماله بلغت 
 . بعض األساتذة كإستخدام مختبرات اللغة، الكتب المصورة

ات المتطورة إضافة و الرغم من تنوع هذه األجهزة تبقى هذه األخيرة بسيطة مقارنة بما هو مطبق في الجامع
إلى ذلك إن نقص و قلة األجهزة التي توفرها الجامعة لتطور أساليب أداء األساتذة ناهيك عن ضعف التحكم في 

 .هذه التكنولوجيا لقلة الدورات التكنولوجية

و تبقى عملية تجديد المعارف لألستاذ الجامعي محدودة في حدود اإلمكانيات التي توفرها الجامعة و التي 
ففي الوقت الذي وصلت فيه . بقى دائما إمكانيات شحيحة بالنظر إلى العالم الخارجي الذي هو في تغير مستمرت

في العملية التعلمية بعض التخصصات ( HD)اليابان إلى تبني طريقة جديدة في التدريس و هي إدخال برامج ال 
معلومة؛ فهل هذه الكيفية سمحت للجامعة في الجامعة الجزائرية تعاني من نقص أبسط الوسائل لكيفية نقل ال

 :الجزائرية بتشكيل هوية معصرنة لألستاذ الجامعي ؟ هذا ما يتوضح في التالي 

 :يوضح مدى استخدام األستاذ الجامعي للبرامج التكنولوجية في عرض المعلومة للطلبة( 03)الجدول رقم  
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  %النسبة  التكرار االحتماالت

 54.54 41 نعم

  %النسبة التكرار االجابة بنعمفي حالة 

 WORD 34 43.03برامج 

 EXEL 11 13.92برامج 

POWER POINT 24.05 19 برامج 

 SPSS 15 11.91برامج 

  00 00 أخرى تذكر

 %100 59 المجموع

 25.45 14 ال

 % النسبة التكرار في حالة اإلجابة بال

  51.45 10 لخصوصية التخصص

  21.55 04 لعدم المعرفة الكافية لطريقة إستعمال 

  00 00 أخرى تذكر

 % 100 14 المجموع

     %100 55 المجموع

 .إذا زاد المجموع عن العدد اإلجمالي ألفراد العينة لدليل على إجابة المبحوثين عن أكثر من إحتمال: مالحظة

تشير إحصائيات الجدول السابق إلى أن أغلبية المبحوثين يستخدمون برامج تكنولوجية مختلفة في العمليات  
من مجتمع البحث و إن من هذه المجموعة ما  % 54.54التعلمية  و حتى البحثية و هي ما وصلت إليه نسبة 

عدم إستخدامها لهذه البرامج فترى  ، أما المجموعة التي أكدت% 43.03أي ما نسبته  Wordتستخدم أكثر برامج 
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بأن خصوصية التخصص ال تسمح لنا باستخدام هذه البرامج و عموما فإن االمكانيات و الوسائل التي يستخدمها 
األستاذ الجامعي مهما تنوعت تبقى غير كافية لربط القنوات االتصالية بين المتعلم و المعرفة و تسمح بعملية 

 .و ألكتساب المهارات التعلمية و البحثيةاالستيعاب أكثر للمعلومة 

هل يوجد ) يوضح أوجه المقاربة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عن الوسائل التقليدية ( 04)الجدول رقم  
 (:   فرق بين الطريقتين

النسبة  التكرار االحتماالت
% 

 

 56.36 42 نعم

  %النسبة التكرار في حالة االجابة بنعم

36.51  30 يرسخ عملية االحتفاظ بالمعلومة  

 23.15   19 يختصر الوقت و جهد األستاذ

  15.15 13 درجة التفاعل بين األستاذ و الطلبة تكون عالية

  24.39 20 يشجع الدافعية التعليمية

 %100 12 المجموع

 23.63 13 ال

 % النسبة التكرار في حالة اإلجابة بال

  24 06 قلة التفاعل المباشر بين الطالب و األستاذ 

يشجع على االشكالية إلعتماد الطلبة على الشبكات 
 أكثر من المكتسبات

10 40  

  36 09 قلة االستعمال العقالني لهذه التقنيات

  00 00 أخرى تذكر
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 % 100 25 المجموع

     %100 55 المجموع

 (.بنعم أوال هناك من أجاب على أكثر من إحتمالفي حاالت اإلجابة ) 

ما يالحظ من هذا الجدول هو تشجيع األساتذة للطريقة التكنولوجية الحديثة مما يتماشى      و ضرورات  
عن تحبيذ الطريقة التقليدية التي تعتمد على أسلوب الحفظ و التلقين   %56.36المجتمع المعاصر فقد عبرت نسبة 

من مجموع المبحوثين، أما  % 36.51و السبورة ترسخ عملية االحتفاظ بالمعلومة أكثر و هو ما عبرت عنه نسبة 
فهي ترى   % 23.63المجموعة التي ال تقبل بفكرة إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعلمية و هو ما يقارب 

 .أنها تزيد من روع اإلشكالية على تلك التقنية و تقتل اإلبداع الفردي للطلبة

تحليل بيانات المحور الثالث الخاصة بالضرورة التي يحملها األستاذ الجامعي عن ذاته في ظل التكنولوجيا  
 :الحديثة

ية األستاذ الجامعي و الذوات األخرى من لقد تم التركيز في هذا المحور على إعتماد طريقة المقارنة بين ذات 
 .نفس الصنف

 :يوضح أهم المصادر المعرفة التي يكتسب األستاذ الجامعي منها معارفـه ( 05)الجدول رقم 

 %النسبة   التكرار  المصادر
 21.22 31 الكتب و المراجع

 20.11 36 الموسوعات
 15.15 32 الدوريات العلمية
 11.15 20 شبكات االنترنت

 16.20 29 المصادر اإللكترونية
 05.51 10 النقاشات العلمية مع الزمالء

 05.12 14 الملتقيات و المحاضرات العلمية
  % 100 159 المجموع
 إختيار المصادر كان أكثر من مصدر: مالحظة 

األصلي من خالل الجدول أعاله يالحظ بأن األستاذ الجامعي يسعى للحصول على المعلومة من مصدرها  
من مجموع أفراد   % 21.22تبقى أفضل من حصولها من مصادر إلكترونية متنوعة فقد عبرت ما يقارب من 
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العينة أنها تنتقي مصدرها المعرفي من المراجع و الكتب و حتى الموسوعات التي بلغت فيها النسبة ما يقارب 
نية يمكن أن تكون غير مصدوقة إضافة إلى و يدخل هذا في اعتبارات أن المعلومة الصفحات االلكترو  % 20.15

 .نقص الدقة في البحوث العلمية المعروضة فيها

و هذا دليل على قدرة األستاذ الجامعي على التكيف مع الواقع المتطور أضافة إلى قدرته على تشكيل هوية  
التي يحملها األستاذ عن فردية تكون متداخلة بين ما هو تقليدي و ما هو معصرن، لكن يبقى اإلشكال في الصورة 

 .ذاته

 :و يمكن توضيح ذلك في 

الذي يوضح إمكانية مشاركة األستاذ الجامعي أساتذة أو باحثين آخرين في إنجاز أبحاث علمية ( 06)الجدول رقم 
 :أو أعمال بيداغوجية

  النسبة التكرار االحتماالت

 14.54 41 نعم

  %النسبة التكرار :نعمباإلجابة  في حالة

 31.13 31 أساتذة  من نفس القسم

 32.11 32 أساتذة من نفس الجامعة

 25.51 25 أساتذة من جامعات

 12.24 12 أساتذة أجانب

 %122 11 المجموع

 25.45 14 ال

 %122 55 المجموع

خاصة به تتم هذه الهوية إن عملية إعطاء األستاذ صورة عن ذاته تتم المقارنة ذاته بالذوات األخرى لتشكيل هوية 
 .بالتفاعل مع الذوات األخرى

من المبحوثين من عبرت  % 31.63فمن خالل الجدول إتضح بأن أغلبية األساتذة آخرين إن بغت نسبة 
من األساتذة  % 12.24على أن اإلنجاز رقم في إطار عالقات مع أساتذة القسم، وتبقى أقل نسبة و هي ما يقارب 

 .الذين تكون عالقاتهم مع أساتذة آجانب
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بفهم عالقة التكنولوجيا بنمو جماعات العمل التي تتكيف ببطء مع التغيرات " ليونارد سايلز" لقد اهتم 
أن لتنكنولوجيا دور في تحديد السلوك       و تشكيل نمط " أكدسايلز" البنائية التي تطرأ على التنظيم و قد 

 ( .130،ص2005طلعت إبراهيم لطفي،. ) مل جماعات الع

تعمل الكتنولوجيا الحديثة و المطبقة في جامعات الدول المتطورة على كشف التفاوت في المهارات المختلفة 
و بذلك فقلة العالقات التي تربط األستاذ الجامعي بأساتذة من جامعات أجنبية تعطي محدودية نطاق بين الصورة 

 .عن ذاته و بين الذات األجنبيةالتي يحملها األستاذ 

 حول العوائق التي تحول دون تشكيل هوية لألستاذ الجامعي: تحليل البيانات المحور الرابع 

إختلفت العوائق التي تحول دون تشكيل هوية حقيقية لألستاذ الجامعي خاصة في ظل التغيرات التي  
 .تشهدها التنكنولوجيا المطبقة في الواقع الجامعي

 :تشكيل فكرة إنطالقا من و يمكن

 (:االنترنت) الذي يبين مدى توفير الجامعة لألستاذ شبكات االتصال ( 05)الجدول رقم 

  النسبة التكرار االحتماالت

 15.45 41 نعم

  %النسبة التكرار :نعمباإلجابة  في حالة

 14.11 21 جيدة

 55.31 21 متوسطة

 21.15 13 ضعيفة

 %122 41 المجموع

 14.54 21 ال

 %122 55 المجموع

ترى بأن الجامعة  % 15.45يتضح من خالل الجدول أغلبية مجموع العينة وهو ما بلغت نسبته أكثر من  
و يشكل هذا . توفر شبكات االتصال و المتجسدة في االنترنت بصورة مقبولة، و لكن تبقى درجة القبول متوسطة

 .المعوق من المعوقات التي تعيق األستاذ الجامعي عن تشكيل هوية معصرنة
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االلكترونية المعروضة في صورة يبين مدى إستفادة األساتذة من المكتبات الرقمية و المعارف ( 01)الجدول رقم 
 :مجالت و دوريات و عالقته بهويته

  %النسبة  التكرار االحتماالت

 51.11 43 نعم

  %النسبة التكرار في حالة االجابة بنعم

الدخول إلى المكتبة الرقمية لتحميل الكتب و االستفادة 
 العملية

14 24.13 

 13.59 01 امتالك موقع شخصي أو مدونة إلكترونية

 51.52 30 المشاركة في الملتقيات عبر االنترنت

 10.34 06 المشاركة في المجالت االلكترونية

 %100 51 المجموع

 21.11 12 ال

 % النسبة التكرار في حالة اإلجابة بال

 13.33 10 عدم إمتالك موقع شخصي أو مدونة إلكترونية

 16.66 02 على المواقع اإللكترونيةعدم االهتام بنشر األعمال 

 00 00 أخرى تذكر

 % 100 12 المجموع

     %100 55 المجموع

 هناك من آجاب على أكثر من إحتمال في حاالت اإلجابة بنعم: مالحظة 

يتضح من خالل الجدول أعاله أن األساتذة يستفدون بصورة مباشرة من خدمات التكنولوجيا الحديثة إذ  
من مجتمع البحث في التأكيد على االستفادة من هذه المواقع، بينما عبرت نسبة   %51.11نسبتهم ما يقارب بلغت 
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من أفراد العينة على عدم أستفادتها من هذه األخيرة، فال يكتب األساتذة الجامعيون و ال ينشرون   21.11%
بار أنه يلعب دور مهم في تحسين االتصال بحوثهم على االنترنت و قد يغفل الكثير منهم عن هذا الدور على اعت

 .بين الطلبة و األساتذة و رفع درجة التفاعل بين كال الطرفين

و في هذا اإلطار قد يكون األستاذ هو بذاته معوق في تشكيل هوية خاصة به إنطالقا من عدم إندماجه في  
 .العالم المتطور

 :النتائج العامة للدراسة 

لومات في الجامعة الجزائرية بكيفية فعالة و بما يتطابق و العالم المتطور يجعل أن توظيف تكنولوجيا المع 
من نوعية التعليم ترتفع نحو الجودة إضافة إلى أن بقاء أي جامعة معصرنة مرهون بما تطبقه من تكنولوجيا عالية 

 : في البحث و التعليم و قد أسفرت النتائج المتحصل عليها في الحاور السابقة ذكرهم أن

أن األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية ال يزال يمتلك هوية تقليدية من جانب المهنة التي يؤديها على  -1
إعتبار الوسائل التي يستخدمها في العملية التعلمية و على إعتبار ما توفره الجامعة من تقنيات فعملية 

من الحاجات الضرورية التي يجب على تطوير السياسة التعلمية و المناهج الدراسية في عصر المعلومات 
المؤسسات التعليم العالي أن تتبناها، فالرغم من إستعانة األستاذ الجامعي بالوسائل التكنولوجية في عرضه 
للمادة أو في القيام باألبحاث لمواكبة إلى حد ما متطلبات التعليم الحديثة و الخروج من التقنيات التقليدية 

 .ى غير موائمة لمتطلبات المجتمع المعصرنإال أن هذه الوسائل تبق
يعتبر األستاذ محور العملية التعلمية و الذي تجاوزت مهامه في الوقت الحالي من مجرد وسيلة لتوصيل  -2

البرامج المقررة إلى الرفع من قدراته و كفايته العلمية بما يستجيب لطبيعة التحوالت المتسارعة التي تحيط 
لذلك وجب عليه االستفادة من الخدمات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في بعمله التعليمي و البحثي 

الميدان العلمي و ربط عالقاته المهنية مع العالم الخارجي و المشاركة في الحوارات األجنبية من خالل 
 .الندوات و المؤتمرات و مصادر المعلومات اإللكترونية لتشكيل صورة واضحة عن هويته و إنتمائه

سد العوائق التي تواجه األستاذ في عدم تشكيله لهويته في جانب مهنته العلمية و التعلمية في مشكالت تتج -3
تقنية ترتكز على طبيعة التكنولوجيا في حد ذاتها بإعتبارها نظاما بالغ التعقيد    و معوقات مادية و هي 

رتفاع أسعار الوسائل التكنولوجية و نقص التمويل الجامعي لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الجامعة أمام إ
سرعة تطور التكنولوجيا، إضافة إلى عدم قدرة األساتذة للدخول لبعض المواقع العلمية و المتخصصة تعوق 

 .من إستفادته من هذه المواقع القيمة

ضف إلى ذلك عزوف بعض األساتذة عن صعوبة هضم هذه التكنولوجية مما يجسد إشكال تشكيل هوية 
 . الجامعي تحمل الطابع المعصرنلألستاذ 
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  الملخص: 
 لطبيعة العالقات اإلنسانية التي يساهم المناخ المدرسي االيجابي في تعزيز الهوية المهنية لدى المعلمين نظرا

تتشكل أثناء التواجد اليومي للمعلمين بالمحيط المدرسي، هذا األخير الذي يعتبر بمثابة مجتمع مصغر أو مجال 
مكاني يقضي فيه كل من التالميذ والمعلمين وقتا طويال حيث تشيع أجواء التآلف فيما بينهم مساهمة بذلك في 

 .في إطار الشعور االيجابي باالنتماء نحو هذا المجتمع أو هذا المجالتحقيق الفعل البيداغوجي، 
هذا وتعمل العديد من المدارس عبر العالم على تحسين مناخها المدرسي مما يساهم في تعزيز الشعور بالهوية 

خاصة لدى المهنية و يساهم في تحسين ظروف ممارسة الفعل البيداغوجي بالوسط المدرسي ويشيع أجواء تحفيزية، 
فئة المعلمين ذات الموقع المحوري في العملية التعليمية والتي تتوقف على كفاءتها وانضباطها معظم االنجازات 
المدرسية باألخص منها نجاح التالميذ وتحقيقهم ألداء جيد وبالتالي تحقيق المدرسة لمخرجات نوعية مفيدة لنفسها 

 .ولمجتمعها
خالل هذه الدراسة التي أجريت على عينة من المعلمين عبر مجموعة من  من هذا المنطلق نحاول التعرف من

 .المدارس بالجزائر العاصمة على مدى مساهمة المناخ المدرسي في تعزيز الهوية المهنية لدى المعلمين

سي، المناخ المدرسي، الهوية المهنية، الفعل البيداغوجي، الظروف التنظيمية، الوسط المدر :  الكلمات المفتاحية
 .االنتماء

 :نص المداخلة

 : مقدمة و إشكالية الدراسة

تعتبر المدرسة بيئة للتعايش العلمي وترسيخ قيم النزاهة واالنضباط واحترام الوقت؛ وفيها تنمو المهارات والطموحات 
 .عالقات الصداقة واأللفة فيما بينهم بأترابهم وتتكونوهي المكان الذي يقضي فيه التالميذ وقتا طويال ويجتمعون 

كما تتكون عالقات إنسانية ومهنية أكثر نضجا بين العاملين باألخص منهم المدرسِّين باعتبارهم الطرف الفاعل في  
؛ الذي العملية التعليمية، مما يؤدي لتشكل أجواء تواصلية والتي أجمع الباحثون على تسميتها بالمناخ المدرسي

ؤثر في طبيعة العالقات السائدة بالوسط المدرسي نظرا الرتباطه بالصحة النفسية للمعلمين والتالميذ يعتبر متغير م
 همإقبالويساهم في تعزيز الهوية المهنية لدى المعلمين على المناخ المدرسي االيجابي ؛ حيث يعمل على السواء

 .درجة فاعليتهمأداءهم و  على االنجاز ويرفع من
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مؤسسة مطالبة بإنتاج مناخ تواصلي محفز للتعايش التربوي واالجتماعي وتحديدا ما يسمى  المدرسةلقد أصبحت 
باعتبارها متغير وظيفي مندمج في مكونات العمل المدرسي و الذي يستوجب عناية خاصة  ،بالحياة المهنية للعاملين

يجابي يساعد المعلمين على القيام بواجبهم المهني  وتأدية رسالتهم في أجواء تواصلية ضمانا لتوفير مناخ سليم وا 
 .مفعمة بالشعور بالهوية المهنية واالنتماء للمؤسسة التربوية

مجاال خصبا لإلبداع ويجعل من المعلمين عناصر حيوية ممارسة ألفعال ايجابية من هذه األخيرة مما يجعل من 
على تفتيق المواهب والقدرات ون عمليو خالل  مساهمتهم في تحريك المتعلمين وتحرير طاقتهم الذهنية والوجدانية، 

إن أفعاال من هذا النوع ال يمكن تحقيقها إال في ، المضمرة أو الظاهرة الموجودة لدى المتعلمين تعويضا وتحررا
إطار الشعور بالهوية المهنية السليمة لدى العاملين بالوسط المدرسي في ظل وفرة مناخ دراسي ايجابي يساعد على 

 .تراجعاإلقدام وليس ال

أفرادا وجماعات داخل نسق عام منظم،  لمتعلمينيعيشها المعلمين واالحياة المدرسية حياة اعتيادية يومية وباعتبار 
يشعر من خالله الجميع باالنتماء التربوي والمهني وهم يمارسون فعل التعلم، أي يعيشون الحياة المدرسية في أجواء 

يين بالوسط المدرسي، في ظل مناخ يسوده الشعور باألمن التربوي و تواصلية مفعمة باإلبداع والنجاح الدراس
االجتماعي المساهم في تعزيز الهوية المهنية لدى العاملين باألخص منهم المعلمين، وهذا ما تسعى إلى التأسيس له 

 285.داخل الفضاءات المدرسيةالكثير من المدارس عبر العالم 

على تشجيع النمو المهني وتحسين مناخ   CADRE( 2370)ديد المربين الرابطة الجامعية لتنمية وتجوقد عملت 
التعلم بالمدرسة األمريكية من خالل التفاعالت االبتكارية، وهي تضم معلمين و إداريين، استشاريين تربويين 

توصلت في إحدى دراساتها إلى أن المدارس المحققة  لنسب عالية في النجاح  حيثواستشاريين في مجال األعمال، 
 :ـــــــالدراسي واالستقرار المهني تتميز بـــ

وجود ثقة واحترام متبادل بين التالميذ والمعلمين، قيادة نابعة من األفراد أنفسهم، فلسفة واضحة للمدرسة مهارات -
 :م تحديدا المتغيرات التاليةعليه تو بناءا ؛ المعلمين سعة من التالميذ وتسيير عملية اتخاذ القرار، مشاركة وا

  286.االهتمام بتحديث المؤسسة-االنتماء والتماسك-النمو األكاديمي واالجتماعي-المشاركة-الثقة -االحترام-

                                                           
285 .2221، دار احلامد للنشر والتوزيع، التنظيمي وادارة الصراع في المؤسسات التربويةالمناخ ، واصل مجيل املومين 

  
286National School center.School Safety check Book, (1988) school climate and Discipline Attendance, personal safety, school security, Model Programs. 

Malibu, California, Pepperdine University Press, September 1988, p09. 
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الجيد،  االتصال: إلى أن Anderson (1982)تعزيز الهوية المهنية لدى المعلمين توصلت أندرسون  إطاروفي 
عالقة المدير بالمعلمين، عالقة المعلم بالمعلم، مشاركة المعلمين في اتخاذ القرار، مشاركة المدير في التدريس، 
المرونة، التنظيم اإلداري، تصنيف التالميذ وفقا لقدراتهم، مشاركة التالميذ في اتخاذ القرار، العالقة بين المدرسة 

أن تأسس لمناخ مدرسي ايجابي يساهم في تعزيز الهوية المهنية لدى متغيرات بإمكانها ؛ والمجتمع المحلي
 287.المعلمين

الذين أصبحوا يأملون في العمل في أطر تنظيمية سليمة غايتها عالقات إنسانية تواصلية متكيفة مع الوسط 
جتماعي قبل أن يكون المدرسي بجوانبه التنظيمية والفيزيقية والعالئقية، وتمثل المدرسة بالنسبة لهم وسط إنساني وا

 مهني؛ فإلى أي مدى يساهم المناخ المدرسي االيجابي في تعزيز الشعور بالهوية المهنية لدى المعلمين؟ 

التطرق إلى مفهوم المناخ المدرسي وحيثيات ظهوره نظريا و سنحاول غير أنه وقبل التفصيل في هذه اإلشكالية 
 .المهني ودوره في تفعيل العالقات اإلنسانية بالوسط المدرسيميدانيا بهدف توضيح أهميته بالنسبة للتعايش 

  :مفهوم المناخ المدرسي

أخذت فكرة المناخ المدرسي طريقها إلى الظهور مع مطلع الخمسينات من القرن الماضي حيث أصبحت موضوع 
أو حتى التنظيمي، بل  ليس وليد الحقل المعرفي التربوي" المناخ "دراسة للعديد من الباحثين؛ مع العلم أن مصطلح

هو مصطلح جغرافي مرتبط بدرجة الحرارة والضغط الجوي واألمطار والرياح؛ وبالتالي فهو ينتمي لحقل معرفي آخر 
 .يتسم بالدقة والتأسيس منذ زمن بعيد

ية قد تم استعارة هذا المصطلح بهدف التعبير عن التنظيم ككيان عضوي يتفاعل مع البيئة الفيزيقية واالجتماع و
بر مجموعة من العالقات السائدة بين لذلك فهو مصطلح غير ملموس غير أنه يتم الشعور بتأثيره ع؛ للمحيط

 .مختلف الفاعلين في التنظيم وروحهم المعنوية ومدى إقبالهم أو تراجعهم في العمل ودرجة مساهمتهم في االنجاز

المناخ المدرسي حيث تطور هذا األخير في إطار قد كان لمفهوم المناخ التنظيمي األسبقية في الظهور عن و 
استلهم الباحثون في الميدان التربوي هذا ، وقد الحقل المعرفي لعلم االجتماع التنظيمات وعلم النفس العمل والتنظيم

 .المفهوم من هاذين المجالين

                                                           
287Anderson Carolyn,(1982) The Search for school climate, A Review of the Research, Review of Educational Research,p330. 
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كبير في إطار تطور  وعليه فقد تطور مفهوم المناخ في إطار المؤسسات الصناعية واالقتصادية، وتبلور بشكل
يجمعون على أن المناخ هو تعبير مجازي يستخدم في اإلدارة للداللة ين الفكر اإلداري المعاصر، مما جعل الباحث

على مجموعة العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين داخل التنظيم، كنمط القيادة، طبيعة الهيكل التنظيمي، 
يم اإلدراكية، خصائص البيئة الداخلية والخارجية للتنظيم، وغيرها من التشريعات المعمول بها، الحوافز، المفاه

لهذا كان المناخ التنظيمي المفهوم األكثر دقة في التعبير عن األجواء المهنية ؛ العوامل واألبعاد المؤثرة في السلوك
 .السائدة داخل المؤسسات مهما كانت طبيعتها

في الخمسينات من القرن الماضي تعيش حالة من االنفجار ولما كانت المؤسسات ذات الطبيعة التربوية 
الديموغرافي جراء انتشار ديمقراطية التعليم وتزايد عدد المتمدرسين وظهور متطلبات بيداغوجية جديدة، فإن االهتمام 

درسة خاصة وأن مؤسسة المربوية، نجاح األنظمة التبالتربوي توجه نحو معالجة مشاكل من نوع جديد لديها ارتباط 
أصبح يسودها عالقات ذات نمط جديد، أدت لظهور بحوث ودراسات تهدف إلى خلق شروط تمدرس تتسم بالفاعلية 

 .ومواكبة التطور على مستوى العالقات داخل المجتمع المدرسي

أول من استخدم مصطلح المناخ التنظيمي المؤسسي، في دراسته عن مناخ  Cornel(  2300)كان كورنل وقد 
 التعليمية، ليتم تكييفه مع المدرسة ليصبح المناخ المدرسي، وبالتالي ظهر على الساحة العلمية دراسات  المؤسسات

 :لتكامل في البحوث بين كل من المجاالت العلمية التاليةلوالتي كانت نتيجة  "المناخ المدرسي" 

   "بحث في فاعلية المدرسةومجال ال –مجال مناخ المؤسسات الصناعية التنظيمية "                     

ولتصبح فيما بعد  ،لترث بحوث المناخ المدرسي عن هاذين المجالين اإلطار النظري وأساليب البحث وأدوات البحث
وهذا باعتبار المدرسة مؤسسة من ، بحوث المناخ المدرسي تتميز بكونها مجال استقصاء منفرد ومستقل بذاته

التي يجب أن توفر للعاملين بها والمستفيدين منها ما يحقق لهم رضا ذاتيا  "التنظيمية -االجتماعية "المؤسسات 
نتاجية عالية   288.وا 

تسعى إلى إيجاد مخرج ( 2374)والسبعينات ( 2334)لقد كانت الدراسات التي سادت الحقل التربوي في الستينات 
اهتمام الباحثين نحو تحليل الهيكل و لهذا اتجه ؛ لوضعية األزمة التي أصبحت تعاني منها األنظمة التربوية
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التنظيمي لهذه األنظمة وأدى لميالد الدراسات التربوية في إطار بعدها التنظيمي، والتي عمل خاللها الباحثون على 
 .تطوير أدوات البحث لتتكيف مع المجال التربوي

مفهوم جديد ذو صلة بالمناخ  (2324)وفي ظل التحول التنظيمي وتعقد عالقات العمل ساد في مرحلة الثمانينات 
بالتركيز على االستراتيجيات ( 2334)التنظيمي آال وهو الثقافة التنظيمية للمؤسسات، لتتسم مرحلة التسعينات 
كما برزت في نهاية هذه الفترة أعمال ، والتقنيات المستعملة في قياس مفهوم المناخ والثقافة التنظيمية للمؤسسات

  .اعليجديدة ذات بعد اجتماعي تف

تنوع وتعدد في األدبيات العلمية نظرا لتعدد األطروحات التي تنتمي ( 2444)نهاية التسعينات وبداية األلفية لتعرف 
 UNESCOكمنظمة اليونسكو بهذا الموضوع اهتمام الهيئات الدولية ؛ حيث تزايد إليها األنظمة التربوية عبر العالم

أصبحت تولي أهمية كبيرة لنوعية التربية عبر التي  OCDE، (2424)ومنظمة التعاون االقتصادي واالجتماعي 
 289.العالم

لقد سعى الباحثون عبر مختلف هذه األطروحات االنتقال من المناخ التنظيمي إلى المناخ المدرسي والذي اعتبروه 
حساس يسري في النفس والوجدان أو هو مناخ نفسي، وقد استخدم معظم منظري  المنظمة مصلح بمثابة شعور وا 

المناخ التنظيمي لوصف الشعور أو الجو المدرسي وتحديده بناءا على الشعور الذي ينتابنا ونحن نلج أبواب 
المدارس، فيكون بذلك اإلدراك المتجمع لدينا حول هذه المدرسة أو تلك عبارة عن تداخل العوامل المدرسية متجمعة 

 .تنظيمي، وهذا ما يمكن تسميته مناخ مدرسيإطارها ال بجوانبها الفيزيقية و العالئقية و

وغيرها من  لقد وصف الباحثون المناخ المدرسي باالتجاه العام في السلوك، الجو المدرسي، البنية المدرسية
ومدى إدراكهم للفاعلين التربويين الروح المعنوية ، والتي تتلخص في المسميات التي تصف البيئة الداخلية للمدرسة

محددة متغيرات ؛ بين المعلمين واإلدارةالمباشر ومدى االتصال ، عند صنع القرار وأرائهمأفكارهم لدرجة األخذ ب
 .و مؤسِّسة لثقافة االنتماء وتعزيز الهوية المهنية لدى المعلمين لمناخ المدرسيكذلك ل

 :مفهوم الهوية المهنية

التعريف بمختلف فئات المجتمع، حيث تشير إلى جملة تعتبر المهنة من بين الركائز األساسية التي يتم من خاللها 
من النشاطات والعالقات و األفكار التي تحدد أهداف المهنة عبر مختلف التبادالت والتفاعالت التي يمكن أن 
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تحدث بين األفراد المنتمين إلى الجماعة المهنية نفسها وبين اآلخرين، حيث يظهر هؤالء خصائص و تماثالت 
 .سطهم المهني، أي يكشفون ويعبرون عن هويتهم المهنيةمهنية خاصة بو 

الوحدة والتآلف الداخلي بالهوية بأنها حالة نفسية داخلية تتضمن إحساس الفرد  Eriksonف إريكسون عرّ وقد 
نظام دينامي للدوافع والقدرات هي البناء الداخلي للذات، و بمثابة الهوية تعتبر كما ، والتماثل والتماسك االجتماعي

بدا الفرد أكثر وعيا بمدى تميزه عن اآلخرين  والتاريخ الخاص بالفرد، وكلما تطور هذا البناء على نحو جيد
بدا األفراد أكثر اضطرابا بشأن اختالفهم عن اآلخرين  وكلما كان هذا البناء أقل تطوراً في نفس؛  ومشابهته لهم

يرى اريكسون أنه من صول على هوية ناضجة حو لل 290.وأكثر اعتمادا على مصادر خارجية في تقييم ذواتهم
 : وهما عاملين أساسيينالضروري وجود 

 . أزمة االكتشاف وااللتزام

والشك باألهداف والقيم المطروحة من قبل  إلى اختبار الفرد للفرص النمائية وقضايا الهوية االكتشافشير حيث ي
 .فيما يتعلق بالمهنةاألسرة والمجتمع، والبدء بالبحث عن بدائل شخصية مناسبة 

وبتطبيق  ، فيتعلق بمدى االندماج لدى الفرد بطموحات وأهداف ومهنة يختارها بنفسه ويدين لها بالوالء االلتزامأما 
  :هذين المعيارين فإنه تنبثق أربع حاالت للهوية

 :المشتتةالهوية 

قضــايا  ومحــددة،  تزامــات نحــو مهنــةالوتضــم األشــخاص الــذين لــم يمــروا بأزمــة الهويــة أو االكتشــاف، ولــيس لــديهم 
 .حتى لو ظهرت بمثابة قضايا فلن يجدوا لها حلوالً بالنسبة لهم الهوية ليست بقضايا هامة 

 :الهوية المنغلقة

وتتضمن األفراد الذين لم يمروا بخبـرة أزمـة الهويـة المتعلقـة باالكتشـاف، إال أنهـم اتخـذوا علـى عـواتقهم التزامـات نحـو 
نما صيغت لهم من قبل اآلخرين وغالبًا ما يكونوا الوالدينم تكن من اخلمهن   .تيارهم، وا 

 :الهوية المؤجلة
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وهـي حالــة حــادة مــن أزمــة االكتشــاف ويبحــث أفــراد هــذه الفئــة عــن قــيم ليتبنوهــا، فهــم يكــافحون مــن أجــل تحديــد هويــة 
ــم يتخــذوا علــى عــواتقهم التزامــات معينــ روا أنواعــا مــن ة، أو أنهــم طــوَّ شخصــية مــن خــالل اختيــار األدوار، إال أنهــم ل

 .نحو مهن معينة مؤقتةالااللتزامات 

 :الهوية المنجزة

إلى تحديد جيد لاللتزام  اتوصلو و  أفراد هذه الفئة خاضوا عملية االكتشاف، األزمة، وقاموا بحل قضايا الهوية بأنفسهم
بذلك ألنهم  ، وتمكنوا من القيامللبدائل حّل أزمات الهوية من خالل التقييم الدقيقمعينة؛ و توصلوا إلى  نحو مهنة

 291.عاليًا من التكامل النفسي والتوافق االجتماعي مستوىحققوا 

لذلك يعد عالم الشغل أو الفضاء المهني من بين المراحل المهمة و المميزة لتكوين الهوية لدى الفرد، فهو يعبر عن 
المهني، أي إلى جماعة انتماء مهنية مميزة له من ناحية المرحلة الزمنية التي يتوجه فيها الشخص إلى الوسط 

 .الموقع االجتماعي والمهني الذي تحتله هذه الجماعة في بنية الحقل المهني الذي تنشط فيه

و الهوية المهنية لدى المعلمين ليست معطى خارجي نقلت إليهم واستوعبوها بصورة سلبية بل هي بناء نشط تفاعلي 
النسق الذي يعمل فيه المعلمون، لذلك يمكن تسجيل عملية بناء الهوية في إطار ما يسمى  ينجز يوميا في إطار

أزمة الهوية والذي أصبح يمس العديد من الجماعات المهنية، لذلك تعتبر أزمة الهوية فرصة تجديد إدراك المحيط 
في إطاره ويمارسون من خالله  ، هذا المحيط الذي يمثله المناخ المدرسي الذي يتعايشون 292المهني لدى المعلمين

 .نشاطهم المهني ويعبرون عن هويتهم المهنية

 : المنــاخ المدرسي عامل مساهم في تبلور الهوية  المهنية

التساؤالت الذهني لبعض  اإللحاحمع بداية الهوية تبدأ عملية تشكل  نموذج إريكسون للنمو النفسي االجتماعيحسب 
لى أين أتجه من): مثل  بالفرد منعتمد على ما يحيط تحل ال، وال شك أن طبيعة (؟...أنا، وما دوري في الحياة، وا 

 .ظروف اجتماعية من جهة وطبيعة البناء النفسي المترتب على ذلك من جهة أخرى

دواره االجتماعية قدرته على القيام بأفي إن حل الفرد ألزمة الهوية حاًل إيجابيًا يقوده لحياة أكثر سعادة، تتمثل 
وتساعده على فهم نفسه وتقبلها وتقبل اآلخر، وتطوير مشاعر المودة واأللفة وصواًل إلى  المنوطة به بكفاءة أكبر

                                                           
نفس املرجع أبو غزالة معاوية محمود،   291

  

.0210 ،، دكتوراه يف علم النفس العيادي، جامعة عنابةالصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي في السنوات األولى من مسيرته المهنية، عبد الناصر سناين 292
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  بالتالي االنخراط الصحي في عجلة النظام االجتماعي ومشاركته في التفكير واإلنجاز، و التوافق مع اآلخر
 .وباألخص االنخراط في عالم الشغل

رد في هذا الجزء من مسار نموه النفسي االجتماعي يشعر بأنه جزء من كل، متناغم معه، سعيد بوجوده فيه، والف 
 293.هذه المشاعر تدفع به إلى االندفاع نحو المشاركة الفاعلة والعطاء دون حدود

باألخص ممارستهم إن المناخ المدرسي الذي بإمكانه المساهمة في بلورة الهوية المهنية لدى المعلمين بالمدارس، 
اجتماعية والتي من  -نفس مكوناتللفعل البيداغوجي باعتباره يمثل جوهر العملية التعليمية، يتمظهر في خمس 

خاللها بإمكانهم التعايش بالفضاء المهني كمكان للتعلم و مكان للممارسة المهنية وانجاز الفعل البيداغوجي مع 
األفواج التربوية بحجرات الدراسة باعتباره مهمة ونشاط مهني للمعلم يثبت من خالله كفاءته ويعبر عن هويته 

 .المهنية

 :1المكون رقم -

يتضمن هذا العامل نوعية العالقة بين المعلم و التالميذ بالقسم، : أو الدعم المقدم من طرف المعلم السند
و يمكن وصف هذا العامل عبر المؤشرات . اهتماماته، تفرغه، طريقة تطبيقه للتعليمات، الثقة المقدمة لتالميذه

 .(المعلم يثق في التالميذ -التالميذ المعلم يقوم بكل شيء لمساعدة  -لمعلم يهتم بكل تلميذ :  )التالية

 :0المكون رقم -

يصف هذا العامل نظرة التلميذ إلدارة القسم من طرف المعلم، النظام، االنضباط، ومؤشرات هذا العامل : إدارة القسم
الهدوء المعلم عليه أن يطلب أحيانا من التالميذ أن يلتزموا  -المعلم عليه أن يتوقف أحيانا لفرض االنضباط : )هي
 (.بالقسم بعض التالميذ غالبا ما يشردون -

 

 

 :2المكون رقم -
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 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

817 

يهتم هذا العامل بالتطبيقات البيداغوجية، الجدية، االهتمام لدى التالميذ، ومؤشرات هذا العامل : التجديد البيداغوجي
اسطة أشياء مختلفة، المعلم يطرح أشياء هامة للنقاش، المعلم عليه أن يثير حب االطالع لدى التالميذ بو : )هي

 (.المعلم يحب المشاريع الخارجة عن المألوف

 :7المكون رقم -

بالقسم : )هذا العامل على أهمية المهمة والواجبات المدرسية، ومؤشرات هذا العامل هي يركز:  أهمية المهمة
 .(المحددالمعلم يبدأ الدرس في وقته  –بالقسم التالميذ يعملون بجد  –نتمسك دائما بموضوع الدرس 

 :6المكون رقم -

 .يصف هذا العامل العالقة بين تالميذ القسم، تعاونهم، رغبتهم في التعارف، التشارك: العالقة بين التالميذ

تالميذ القسم لديهم  -بالقسم كل التالميذ أصدقاء  -بالقسم من السهولة تكوين فرق : )و مؤشرات هذا العامل هي
 (. الرغبة في العمل مع بعضهم البعض

مع العلم أن نشاطات التعلم  المدرسية، الثقافية،  294.تبدو هذه المكونات بمثابة كاشف هام للحوار البيداغوجي
مكانيات التالميذ باعثة على التحفيز و الرياضية، واالجتماعية مثيرة و  لديها معنى وتمثل تحدي معبر عن مستوى وا 

 . من جهة وعن كفاءة وأداء المعلمين من جهة أخرى

المناخ مكونات هذا مجموع العاملين في المدرسة تكون متأثرة بالطريقة التي يعايشون بها الحياة المدرسية لكما أن 
بين العاملين مبني على العالقات االجتماعية  ن الشعور بالهوية المهنية في المدرسةوأ 295".في محيط عملهم

ات اإلنسانية واالجتماعية بين الفاعلين التربويين بالوسط المدرسي، أي وجود مناخ دراسي ايجابي مدعم للعالق
حساسهم تجاه مدرستهم وبالتالي هويتهم المهنية  .وباألخص المعلمين الذين تتأسس فاعليتهم البيداغوجية وا 

 

 

 :الحدود الزمنية والمكانية للدراسة الحالية-
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التابعة لمديرية التربية للجزائر غرب، وهذا تم انجاز هذه الدراسة بالمنطقة الغربية للجزائر العاصمة أي بالمدارس 
، خالل الثالثي الثاني من السنة الدراسية باعتبارها أنسب فترة  2213إلى  2212خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

 .لتطبيق االستبيانات

 : الدراسةوتقنيات منهج  -

ث بنود تتطلب إجابات موضوعية من وقد تضمنت أداة البح المنهج الوصفيتم االعتماد في هذه الدراسة على 
 .العالئقية المادية والتنظيمية وبمختلف جوانبها  طرف المعلمين حول تصوراتهم للحياة المدرسية

 عينة الدراسة-

التابعة لمديرية التربية للجزائر  من مجتمع المعلمين العاملين بمؤسسات التعليم االبتدائيالدراسة  تم استخراج عينة
 . والجداول الموالية تقدم وصفا إحصائيا لخصائص العينة. أن أوضحناغرب كما سبق و 

 ..معلومات حول جنس أفراد العينة( 1)الجدول رقم 

 النسبة التكرار  الجنس

 20.00 68 ذكور 

 57.77 100 إناث

 122 182 المجموع

وهذا يتماشى مع %  11.11: ــــبــــــــــأن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور حيث قدرت ( 1)رقم الجدول  يظهر
الذي تستحوذ الفئة النسوية على أكبر نسبة منه نظرا لطبيعة المهنة التي تجذب إليها خصائص مجتمع المعلمين 

 .اإلناث أكثر من الذكور

 . سنحسب  توزيع أفراد العينة( 0)الجدول رقم 

 النسبة التكرار  فئات السن

 15.11 02أقل أو يساوي 
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 سنة 22

  إلى 21من 

 سنة  72

77 07.77 

 62الى 71من 

 سنة         

76 71.55 

أكبر أو يساوي 

61   

02 10.77 

 26.22 22 دون إجابة 

 122 182 المجموع 

وذلك سنة  52إلى  41وقد سجلت اكبر نسبة في الفئة العمرية من  فراد العينةألفئات السن ( 2)رقم الجدول يظهر 
وهي تعبر عن االستقرار المهني عند الوصول لسن معينة لدى فئة المعلمين، تليها فئة السن من  % 41.11بنسبة 

وهاتين  % 11.11سنة نسبة  32كما سجلت فئة السن أقل من  %24.44سنة والتي قدرت بنسبة   42إلى  31
في الفئة  % 12.11نسبة النسبتين األخيرتين تعبران عن التجديد البشري بقطاع التربية الوطنية، في حين نجد 

وهي مؤشر عن االتجاه نحو التقاعد لفئة هامة من مجتمع المعلمين وهي الظاهرة  % 51العمرية أكبر أو يساوي 
 .التي أصبح يشهدها قطاع التربية الوطنية في العشرية األخيرة

 .الخبرة المهنية للمعلمين( 2)الجدول رقم 

 النسبة  التكرار  سنوات الخبرة 

 21.11 65 ( 6ــــ1)من 
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 8.22 16 ( 12ـــــ 5)من 

 11)من 

 (16ـــــــ

02 10.77 

سنة فما  15

 فوق 

72 72.82 

 2.88 27 دون إجابة 

 122 182 المجموع 

في فئة أكبر نسبة  سجلتوقد يتوزعون على أربع فئات، وهم  نلمعلميلسنوات الخبرة المهنية ( 3)رقم يظهر الجدول 
و هذا الرقم يبدو  % 31.11سنوات وهذا بنسبة  5-1تليها فئة من  % 43.12والتي قدرت بــــــــ  سنة فما فوق 11

منطقي بالنسبة لهذا المجال الزمني، نظرا للتجديد البشري الذي أصبح يشهده قطاع التعليم واتجاه نسبة معتبرة من 
 .الخاص بفئات السن 2المعلمين نحو التقاعد، وهذا الجدول ذو ارتباط وثيق بالجدول رقم 

 :عرض النتائج

 :نتائج االستبيان( 7)الجدول رقم 

 النسبة  التكرار  العبارات 

 19444 35 المعلمون يفتخرون بانتمائهم للمدرسة 

 13.33 24 المدير يشرك المعلمين في اتخاذ القرارات 

 13433 24 المعلمون والعمال يجتهدون في احترام القوانين وسير النظام العام للمؤسسة  

 13433  24 مدير  المدرسة يقوم بزيارات تفقدية للمعلمين في مواقع عملهم 
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 13.33 24 العالقة بين المعلمين واإلدارة جيدة  

 13400  25 يستمع إليهعندما يأخذ الكلمة احد المعلمين في اجتماعات العمل الجميع  

المعلمون يعبرون عن أرائهم أثناء االجتماعات مع مختلف األطراف حتى وان  
 كان مختلف عن رأي ألغلبية

25 13.00 

 13.00 25 يشارك المعلمون في التنظيمات النقابية بحرية    

 16466 37 يشارك المعلمون في النشاطات الثقافية التي تنظمها المدرسة       

 14444 26 يعمل المعلمين على تعزيز صورة مدرستهم بالمحيط  

 15477 20 .عندما يتغيب احد المعلمين بسبب قاهر يقوم بالتعويض عنه بقية المعلمين 

 15455  20 التالميذ يحترمون المعلمين 

 15455  20 المعلمون يظهرون في سلوكاتهم االحترام للتالميذ 

 16411 29 مساعدة التالميذ في التغلب على صعوبات التعلمالمعلمون يتعاونون على  

 15477 20 عندما يصاب احد المعلمين بمكروه يجد الدعم والمساندة من طرف زمالئه 

 19444 35 المعلمون يعتبرون المدرسة بمثابة منزلهم الثاني  

 10400 32 يساهم المعلمون في تعزيز العالقات اإلنسانية بمدرستهم  

 14444 26 واالنتماء لمدرستهم   ءالمعلمون يشعرون بالوال 

 19444 35 تمثل المدرسة لدى المعلمين األمن المهني    

حصيلة نتائج االستبيان الموجه للمعلمين والذي كان عبارة عن بنود تتضمن تصورات ( 4)يظهر الجدول رقم 
المعلمين حول الممارسة المهنية بمدرستهم، كما يكشف عن مدى وجود حرارة التواصل بالمؤسسة التعليمية ومدى 

سة  التركيز على الجوانب ذات االرتباط بالمناخ وقد حاولنا خالل هذه الدراشعور المعلمين باالنتماء لمجال عملهم، 
 .المدرسي نظرا ألهميته ودوره في تعزيز الهوية المهنية لدى المعلمين
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تمثل المدرسة لدى المعلمين : "باالنتماء المهني أعلى الدراجات وهذه العبارات هيوقد سجلت البنود ذات الصلة 
وهذا " المعلمون يفتخرون بانتمائهم للمدرسة" و" ثابة منزلهم الثانيالمعلمون يعتبرون المدرسة بم" و" األمن المهني

 .لكل عبارة % 23.00بنسبة 

يساهم المعلمون في تعزيز : "تليها في المرتبة الثانية العبارات ذات الصلة بالعالقات اإلنسانية وهذا بالنسبة للعبارة
 .%27.77وهذا بنسبة " العالقات اإلنسانية بمدرستهم

المعلمون يتعاونون على مساعدة : " وقد وردت في المرتبة الثالثة العبارات ذات الصلة باألنشطة البيداغوجية وهي
وذلك " يشارك المعلمون في النشاطات الثقافية التي تنظمها المدرسة"و " التالميذ في التغلب على صعوبات التعلم

 .لكل عبارة .%23.22بنسبة 

التالميذ : " وفي المرتبة الرابعة وردت العبارات ذات الصلة بالجانب العالئقي في بعده التربوي وهذا بالنسبة للعبارات
 .لكل عبارة .%20.00وهذا بنسبة " المعلمون يظهرون في سلوكاتهم االحترام للتالميذ" و " يحترمون المعلمين

عندما يصاب احد المعلمين : " لبعد التواصلي بين المعلمين وهيوفي المرتبة الخامسة وردت العبارات ذات الصلة با
عندما يتغيب احد المعلمين بسبب قاهر يقوم بالتعويض عنه بقية " و" بمكروه يجد الدعم والمساندة من طرف زمالئه

 .لكل عبارة .% 20.44وهذا بنسبة " المعلمين

المعلمون يشعرون بالوالء : " ؤسسة لدى المعلمين وهيوفي المرتبة السادسة وردت العبارات ذات الصلة بمكانة الم
 .لكل عبارة .% 20.00وهذا بنسبة " يعمل المعلمين على تعزيز صورة مدرستهم بالمحيط" و" لمدرستهم

عندما يأخذ الكلمة احد المعلمين : " وفي المرتبة السابعة وردت العبارات ذات الصلة بحرية الرأي لدى المعلمين وهي
المعلمون يعبرون عن أرائهم أثناء االجتماعات مع مختلف األطراف " و" اجتماعات العمل الجميع يستمع إليهفي 

 .% 23.22 وهذا بنسبة."يشارك المعلمون في التنظيمات النقابية بحرية" و "حتى وان كان مختلف عن رأي ألغلبية
 .لكل عبارة

في المعلمون والعمال يجتهدون : " مناخ التنظيمي للمدرسة وهيوفي المرتبة الثامنة وردت العبارات المعبرة عن ال
المدير يشرك المعلمين في " و" العالقة بين المعلمين واإلدارة جيدة" و " احترام القوانين وسير النظام العام للمؤسسة

لكل  .% 23.33وهذا بنسبة  "مدير المدرسة يقوم بزيارات تفقدية للمعلمين في مواقع عملهم" و" اتخاذ القرارات
  .عبارة
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 :   تحليل وتفسير النتائج

إن القراءة األولية للنتائج توضح لنا مناخ العمل الذي يمارس في إطاره المعلمين واجبهم المهني، حيث تكشف 
النتائج عن الشعور المرتفع باالنتماء وبالتطور في الهوية المهنية لدى المعلمين الذين يتواجدون في مناخ مدرسي 

بااليجابية، وعن الشعور المنخفض باالنتماء وكذلك في الهوية لدى المعلمين اللذين يتواجدون في مناخ يتسم 
 .مدرسي يتسم بالسلبية واالنخفاض

وهي مؤشرات أساسية للحياة المدرسية باعتبارها محددا هاما لطبيعة المناخ المدرسي السائد ومناخ االنتماء لدى 
ن الباحثين بأهمية العالقة بين المناخ المدرسي والهوية المهنية وهذا عبر مجموعة الكثير مالمعلمين، وقد اعترف 

عن العمل واإلنتاج، والشعور باالنتماء  ىدراسات التي عملت على توضيح اثر مناخ المدرسة على الرضمن ال
 .السائد بالمؤسسة التعليمية وتحديد العالقة بين نمط القيادة والمناخ التنظيمي

 لهما  دراسةمن خالل   brook over et  Erickson (1975)اريكسون  بروكوفر وخلص إليه كل من وهذا ما 
من مجموعة متغيرات محددة ومرئية من طرف حسب الباحثين لمدرسة، والذي يتكون باعن المناخ االجتماعي 

االنتظارات المشتركة من طرف أعضاء الجماعة، هذه المتغيرات بإمكانها أن تالحظ كمعايير للنظام االجتماعي، و 
 .و التي تشكل المناخ المدرسي لمؤسسة ما مختلف أعضاء الجماعة

وهو  296.فعل أو سلوك مباشر متصل بالمردود الدراسيالمدرسي بالنسبة لهاذيين الباحثين يعتبر المناخ وبالتالي 
 :تكون من ثالث عوامل كبرىي

حول ما ينتظر منهم، ما تعلق منه بتقييم عملهم ومعايير النظام متعلق بالمعلمين وباإلدراك الذي لديهم : األول
 .االجتماعي

دراكهم لالنتظارات المتعلقة بهم، : الثاني أنماط و مبني على ما يحمله التالميذ من إمكانية نجاحهم في النظام وا 
 .التقييم لمردودهم األكاديمي ومعايير المدرسة

متعلق باإلدراك الذي لدى المدير في تجاه باقي أعضاء التنظيم، المعايير، المجهودات التي يجب أن تبذل : لثالثا
 . لتحسين الوضعية

                                                           
296

 Luc Brunet (2001) Climat Organisationnel et efficacité scolaire, 



 قسم علم االجتماع والديموغرافيا...................... االنسانية واالجتماعية كلية العلوم ......................جامعة قا دي مربا  ورقلة 

 المجاالت اإلجتماعية التقليدية والحديثة وإنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 
 

824 

أن من بين العالقات المفحوصة األكثر تأثيرا وهذا حسب تصورات المعلمين تلك التي كانت حول إدراك المعلمين  و
دراكهم فيما يتعلق بخصائص المحيط المدرسي وتقييم هم لسلوكات المدير، مردود التالميذ وارتيادهم المدرسة وا 

  297.للعالقات الضمنية إلدارة المدرسة

معلم تم  1222على عينة مكونة من بدراسة   Stoutan et Lunenburg 1111كما قام كل من ستوتان وليونبرغ 
نحو الضبط المدرسي تنتشر في المدارس ذات إلى أن االتجاهات اإلنسانية مدرسة ابتدائية توصال  35اختيارهم من 

هذا األخير الذي أرجعه  298المناخ المفتوح بينما االتجاهات الحارسة فإنها تنتشر في المدارس ذات المناخ المغلق،
إلى نوعية الحياة والتواصل المدرك في الوسط المدرسي، كما يمكن اعتبار   Marc Thiébaud 2440مارك تيبو 

صلة باألجواء السائدة في العالقات االجتماعية، القيم، المواقف، الشعور المشترك الذي يتقاسمه  مناخ مدرسة ما ذو
  299.الفاعلون في المؤسسة التربوية

بدراسة النظام االجتماعي إلحدى المدارس من خالل قياس     Jons et willower 2337كما قام جونس و ويلوفر
مابين : اتجاهات المعلمين، وتوصل الباحثان إلى اختالف في االتجاهات والتي خلصت إلى تصنيف المدارس

 . المدارس الحارسة و المدارس اإلنسانية

 : المدارس الحارسة-

لى التالميذ قبول قرارات المعلمين دون مناقشة، وال يتصف مناخها بالقسوة واالنضباط والمحافظة على النظام، وع
 .يحاول المعلمون فهم سلوك التالميذ، ويسيطر على جو هذا النمط من المدارس عدم الثقة والتشاؤم

 :المدارس اإلنسانية-

نفسية تتوفر فيها بيئة تعليمية يسودها التفاعل االيجابي والتعاون بين المعلمين والتالميذ، وتهتم بالنواحي ال
واالجتماعية في العملية التعليمية، و يفضل المعلمون في هذا النموذج المناخ الديمقراطي الذي يكون فيه االتصال 

 300.مفتوحا بين التالميذ و المعلمين، ومختلف الفاعلين التربويين بالمؤسسة التعليمية
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لنظام والرضا واإلنتاج وكيفية تفاعل التلميذ هذا ويرى مركز األمن المدرسي بالواليات المتحدة األمريكية أن مستوى ا
و المعلم واإلدارة والبيئة المحلية بعضهم ببعض، تعد أهم المتغيرات التي تحدد االتجاهات السائدة أو الجو العام أو 

الذي يساهم في تعزيز الشعور لدى العاملين بالوسط المدرسي باألخص منهم  301.المناخ التربوي واالجتماعي
الذين تتأسس هويتهم المهنية تجاه مدرستهم وتجاه مهنتهم تدريجيا، حيث يتعزز الوالء المهني لديهم بفضل المعلمين 

 .المناخ الذي يعملون في إطاره

البنود ذات الصلة لقد اشتركت نتائج مختلف هذه الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية في مختلف أبعادها، سواء في 
صلة باألنشطة لمعلمين، أو في البنود ذات الصلة بالعالقات اإلنسانية، أو بالتي لديها باالنتماء المهني لبالشعور 

ذات البيداغوجية، أو الجانب العالئقي في بعده التربوي، وكذلك البنود ذات الصلة بالبعد التواصلي بين المعلمين، و 
 . سةالصلة بمكانة المؤسسة لديهم، أو تلك المعبرة عن المناخ التنظيمي للمدر 

، بالنسبة للمعلمين االنتماء االجتماعي والمهنيباالندماج  والشعور  حياة مدرسية متميزة بالفعالية والحرية وإن 
 .وتنشطها نشاطا تلقائيا وحرا متكون شخصيته و موتخدم ميوالته ممواهبه ينشك وأنها ستثير في المتعلمال

المعلمون دورهم المهني و يعملون فيه مع مجموعة من زمالئهم ن المناخ المدرسي الذي يمارس في إطاره حيث أ
الشك وأنه يحقق نتائج أفضل، خاصة إذا كان هذا المناخ يشعرهم بالطمأنينة والثقة، وبالتالي يمنحهم القدرة على 
التكيف والرضا عن العمل، وكل هذا مرتبط بمؤشرات تتضمن الكثير من العوامل غير المادية، كالمشاعر 

   302.حاسيس لدى كل من الفرد والمجموعة التي يعمل في إطارهاواأل

.  وعليه فإن كل أعضاء الجماعة المدرسية مدعون إلى الحفاظ على عالقات صحيحة ومفيدة ومبنية على االحترام
مع وجود ثقافة انتظار مرتفعة في اتجاه تطوير  ،في ظل توفر مناخ تربوي ايجابي ُيشعر الجميع  بالدعم واألمن
 303.مباالفتخار باالنتماء لمدرسته موتشعره يننتائج التعليم التي تسهم في تعزيز الهوية المهنية لدى المعلم

 : الخاتمة

لقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن تصورات المعلمين للحياة المدرسية التي يمارسون في إطارها مختلف األفعال 
البيداغوجية والتي ما هي إال تعبير عن نوعية المناخ الذي يتواصلون من خالله، هذا المناخ المدرسي الذي يعتبر 
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  National School center. opct 
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   .223، ص 2373جملة اإلداري العدد األول ، سلطنة عمان،  ،العالقات اإلنسانيةعديل فريد،   
303

Façonner une culture de respect dans nos écoles : promouvoir des relations sains et sur , équipe d’action pour la sécurité dans les 
écoles : imprimeur de la reine pour L’Ontario ,Toronto ,2008,      
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بمثابة محصلة التعايش بالوسط التربوي سواء لفئة التالميذ أو المعلمين، هؤالء المعلمين الذين يمارسون يوميا فعال 
 .مزدوجا فعل تربوي بيداغوجي، وفعل مهني

ذه االزدواجية مؤشر معِّبر عن الهوية المهنية للمعلمين، الن دورهم المهني في المجتمع ليس بدور عادي تمثل ه
المناخ مما يجعل من األهمية بمكان العمل على تحسين نوعية المناخ المدرسي لممارسة مهنية من هذا النوع، وألن 

عم لالندماج االجتماعي والذي يستجيب للحاجات المدرسة وسط ارتباط مديجعل من المدرسي االيجابي بإمكانه أن 
 .والعالقات مابين األشخاص لتطوير المهارات االجتماعية واالنتماء للجماعة

لمناخ  سإن الحياة المدرسية حالة ايجابية يعيشها الفاعلون التربويون بمؤسستهم التعليمية و يضفي إلى التأسي
للتكيف مع خصبا لتنمية الفرد و إعداده المدرسة مجاال عل من ، و يججتماعيالاتواصلي ببعده البيداغوجي و 

 .مه أساليب الحياة االجتماعية بإيقاع تعلمي وتربوي وتنشيطييوتعلبالمجتمع التحوالت العامة 

الشك أن هذه الحركية ستعمل على تعميق الوظيفة االجتماعية للتربية و تأسس لمناخ  تربوي و اجتماعي معزز 
 . لالنتماء المهني لدى المعلمين وعامل محفز لإلقبال بدل التراجع بالنسبة لكل الفاعلين التربويين
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 تشكيل الهويةالتجاذب بين المجال االجتماعي و المجال المهني في 
 جامعة باتنة  /بشتلة مختار. د           

        
  ملخصال

ال شك ان الحياة المهنية المعاصرة و ما تفرضه من ضوابط داخلية موجهة وفق معايير محكمة تحكم سلوك 
روح  الهدف من ورائها خلق'' هوية '' العاملين لتحقيق أهداف المؤسسة جعلت هذه األخيرة تشكل لدى كل عامل 
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االنتماء للمؤسسة من خالل تحديد العناصر الرئيسية الداعمة لروح االنتماء كما هو الحال في الثقافة التنظيمية 
 .بوجه عام و تشكل اتجاهات ايجابية نحو المؤسسة

اك لكن بالنظر الى التجربة الجزائرية في مجال التنظيمات المعاصرة عموما إنتاجية او خدماتية وغيرهما نجد ان هن
تجاذبا بين المجال االجتماعي العام و المجال المهني في تشكيل هوية األفراد ما جعل المنتمون للمؤسسات بل و 
حتى المسيرون لها ال يعيرون اهتماما لهذا الجانب إذ يلحظ أن الخلفية الثقافية و االجتماعية للعاملين تؤثر سلبا 

 .مؤسسات الجزائرية في هذا المجال يكاد يكون منعدماعلى تشكيل الهوية في المجال المهني وان دور ال

:نص المداخلة  

    :(المؤسسة)البعد السوسيولوجي للمنظمة 
يعكس صورة المجتمع الذي يحيط بها ، فال وجود " جسدا اجتماعيا"أصبح ينظر إلى المؤسسة باعتبارها 

جملة من العالقات تتراوح بين التفاهم  لمؤسسة خارج االعتراف المتواصل بمجموعة اجتماعية تربط بين أعضائها
 .واالنسجام أو التناقض والصراع

ضمن هذا الطرح الحديث لمفهوم المؤسسة، برزت مقوالت ومفاهيم مركزية أصبحت متناولة في الدراسات 
ى اعتمدت هذه المقوالت عل... العلمية، ومنها ثقافة المؤسسة والسلطة داخل المؤسسة وعالقة المؤسسة بالمحيط 

مقاربة المؤسسة كنظام اجتماعي شامل يرتبط مصيره بعالقة جدلية وتفاعل بين البنية الداخلية للمؤسسة وبين بيئتها 
 ...(304)ومحيطها الذي تنتمي إليه 

هدفه بلورة أساليب عملية من شأنها رفع درجة والء العمال للمؤسسة " إنساني"المؤسسة انطالقا من خطاب 
الموجه لمجاالت العمل كما نظرت لها المدرسة التايلورية وغيرها من المدارس " التسيير العملينظم " وتزايد نقد 

المقرة بأهمية الضبط والرقابة الفوقية الصارمة لسير العمل وسلوك العمال،وتزايد في مقابل ذلك االقتناع بحاجة 
ودة والمرونة في ممارسة العمل، وضرورة مؤسسات العمل إلى هيمنة معايير مختلفة تعنى بالتكامل االجتماعي والج

سيادة ثقافة تنظيمية تكرس روح الفريق ومشاعر الوالء والوحدة في إطار مبادئ إلتزام العمال وتبني منطق عدم 
ذلك أن الحياة االجتماعية الجيدة للعمال تزيد . التمييز بينهم وتعزيز استقالليتهم في إطار تمثلهم روح الجماعة

ي  . (305)مانهم بأهمية العمل وتقوي من والئهم للمؤسسة فتضمن بذلك نجاحها  وتميزهادافعيتهم، وا 

                                                           
  33-30ص ص  2422-مصر -القاهرة –وعلم اجتماع العمل والمؤسسة، منظمة المرأة العربية  النوع   -  304

 . 32ص   -نفس المرجع  -  305
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 :مفهـوم الهويـة
إن استعماالت مفهوم الهوية لمجاالت العلوم االجتماعية كاالنثروبولوجيا وعلم االجتماع والعلوم السياسية على 

التي يتلقاها من أقاربه   :العمليات المعرفيةاعتبار أنه يطرح مسألة التكوين االجتماعي للفرد عن طريق مختلف 
 .ال يمكن ألي مجتمع أن يبقى إال كان أفراده ال يحملون خصوصيات تميزهم عن غيرهمومحيطه والقوى الجماعية 

وينظر  -المدرسة -الدين -األسرة: مرت إشكالية تشكيل الهوية بمراحل تاريخية بدءا من المؤسسات التقليدية
لتشكيل المجتمع الريفي الجمهوري   محصلة للسير الجيد للمؤسسات القاعديةmإلى الهوية في هذه المرحلة كونها 

 . Henri Mendrasالالئكي كما تحدث عنها هنري ماندراس 
ذ أن غزا المجتمع الصناعي األراضي وأصبح هناك مجتمعا استهالكيا ومجتمع التنظيمات، منذ أن لكن من

أصبحت ساعات العمل تمتص الجزء األكبر  من أوقات النشاط لدى األفراد أصبحت الهوية تأخذ صبغة 
هوية حادة لدى الممارسات المهنية لدرجة أنه في أيامنا هذه فقدان منصب العمل يؤدي بشكل آلي إلى أزمة 

 (306) .البطالين وأبنائهم وأزواجهم
 :المجتمع عبارة عن مجموعة العالقات اإلجتماعية التي تضم

 المحور المعرفي( : règles)القوانين  -
 المحور العاطفي(: valeurs: )القيم -
 المحور التعبيري( Signes: )الرموز -

وهذا يدل على أن هناك رابطة قوية  بين البنية الفكرية   يةإنها المؤشرات التي بموجبها تتكون التنشئة االجتماع
والبنية اإلجتماعية وليس هناك تقسيما واضحا بين األشكال اإلجتماعية للتعاون والبنية الفكرية للطفل بحيث ال يمكن 

 (307)أن نضع حدودا بين علم النفس وعلم االجتماع

لفاعلين فرادى  Personnelleشخصية   Individuelleإن الهوية تعريف اجتماعي لحقيقة فردانية 
Singuliers   في حالة الهويات الجماعية. 

إن الفرد ال ينظر على اإلطالق على أن هويته تتعارض مع هويته مع اآلخرين، والهوية لم تتشكل أو تتكون 
 : هويةثالث مؤشرات لبعد ال  Sainsaulieuلقد وضع سانسوليو ... لكنها في التكوين دائما

 accès au .أو حصوله على السلطة  champ d’investissement de l’acteurحقل االستثمار للفاعل  -4

pouvoir  

                                                           
306  - Sainsaulieu Renaud- L’identité en entreprise . PP 252-253 

307  - DUBAR Claude- la socialisation : construction des identité – édition revue  3eme tirage 1998. 
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 (االنفصالية -األحادية  -الفردانية )تشكيل السلوك العقالني   -0
 قيم العمل -3

 : من منطلق هذه المؤشرات ميز سانسوليو بين أربعة أنواع للهوية في العمل
فالفرد هنا ينصهر بشكل كلي تقريبا في المجموعة التي    fusionnelle L’identité :وية االنصهاريةاله -4

إنها المجموعة التي تملك مهنا، وتقنيات وهذه المجموعة تقدم    des liens de pairsتأخذ بروابط األقران 
ها  إنها بفضل تضامنها تجاه عالقات متعارضة مع التسلسل الهرمي على اعتبار أنها تملك معاييرها وقيم

زمالئها في العمل ووالئها للسلطة  الهرمية يستطيع الفرد المنتمي إليها في كسر اإلنزواء ويحاول اكتساب هوية 
 .جماعية التي تمنح هامش للمناورة في اللعبة االجتماعية

ال تتشكل في محيط العمل، بل  تمثلها مجموعة سلبية فعملية التعبئة أو التجنيد ، والهوية :هوية االنسحاب -0
 .خارجه أين استثماراتها الرئيسية هناك، وأن هذه المجموعة ال عالقة لها بالمهنة

إنها المجموعة المهنية ذات العالقة القوية بالمهنة تمتاز بمهاراتها والتي توظفها من اجل  :الهوية التفاوضية -3
شكل المجموعة بناء على هدف محدد وتحقق نجاحات نتيجة وهنا نجد أن الفردانية قوية، وتت. تحقيق رغباتها

 .المصلحة الجماعية لألفراد المنتمون لها
تمثلها الجماعة الضعيفة بقليل من الدافعية والعالقة بين الزمالء والسلطة تكون مفضلة : هوية التقارب -1

 .الداخلية لتبني استراتيجية  فرديةواندماجها في المهنة قوي، واألفراد يكونون في اتساق وانخراط في الثقافة 
(308) 

  

                                                           
308  - DUBAR Claude- la socialisation : construction  des identités sociales et professionnelles  édition 

Armond colin – 2eme édition revue  3eme tirage 1998. 
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 : وثقافة المؤسسة Siderحالة 
في وضعية منفصلة بين القاعدة ممثلة في أعوان التنفيذ الراغبين في التعبير ( رؤساء)وضع رؤساء العمال 

 .عن إنشغاالتهم بشكل متزايد وبين اإلداريين الذين ال يعرفون إال إعطاء األوامر
العمل غنية بالمعلومات وبدالالتها والحقيقة أن هذه الفئة تظهر هويتها داخل المعمل أو إن مسيرة رؤساء 

يتحدثون عن سنوات السبعينات حيث أحبوا العمل داخل المركب وتعهدوا بالحفاظ على التجهيزات حفاظهم : المركب
ة أيام بدون البحث عن فرصة تعول اإلدارة على رؤساء العمل أحيانا بالعمل المتواصل لمدة ثالث. على أبنائهم
 .للعودة للمنزل

 .هنا يجب علينا التساؤل لماذا لم تدم المدة الزاهية من عمر المركب؟ 
في السبعينيات القادة كانوا في جميع األوقات معنا لم يكونوا كثيري العدد كيومنا هذا يبلغوننا دائما بالجديد 

ماعات موسعة في جو من التعاون واالنضباط كنا نحس باالهتمام وبانتظام  ويطرحوا علينا النتائج في جلسات واجت
 .الذي يولى لنا وبالمساعدة التي تقدم لنا

كان التقويم عندما يتطلب األمر ذلك وكان التوجيه أيضا وكان للقادة والمسؤولين اإلصغاء إلى اهتماماتنا إنها 
 .عقلية التكوين المتواصل التي تقود القادة في هذه المرحلة

فيما يخص نقل التكنولوجيا يمكن لنا أن نقول أن التجهيزات الكبرى لم تخفنا، وليس هناك أي عقدة بالرغم من 
أن التعاون التقني األجنبي في هذه المرحلة استفاد من األحكام المسبقة لصالحه من طرف القادة لكن هذا لم يؤثر 

 .ديالت المحلية وضعت على هذه التجهيزاتفي الكفاءات المحلية، وفي هذا الشأن فإن كثيرا من التع
إن ثقافة المؤسسة هي ثمرة اللقاء بين المجموعات أو الجماعات االجتماعية التي تحملها : مفهوم ثقافة المؤسسة 

بالمقابل فالمؤسسات هي المنتجة لنماذج ثقافية وبخاصة عندما . إلى المؤسسة والتي تختلف حسب أجيال العاملين 
 .لى المدى الطويل بين العاملينتنشئ عالقات ع

لكي تستمر المؤسسة وتنجح عليها قبل كل شيء أن تمتلك : األمريكية IBMيقوم طوماس واطسون جينيور رئيس 
مجموعة من القيم التي بواسطتها تؤسس لسياسة وفعل وبعد ذلك عليها ان تسهر على احترام معتقداتها عندما قدمت 

 : تاليهذا القول قال لي رئيس عمال ال
 ألنها أوال منها اجمع قوتي   Siderأنا  -
 ألنها أعطتني سكنا بجانب المصنع  Siderأتنفس  -
 .ما ال يمكن أن أتعلمه خارجها  Siderتعلمت مع  -
 لدينا ناديا رياضيا    -
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 عندما يطلب من استظهار بطاقتي الوطنية كنت دائما أميل إلى استظهار شارة المركب  -
 (309)في دمي Sider؟ ماذا تريدون -

مهما كانت هناك حقائق حول االندماج إال أن ما قدم في بداية المداخلة والذي مفاده أن المؤسسة كيان 
 .اجتماعي يعكس صورة المجتمع

... مصنع ياباني، فرنسي، روسي، جزائري: في جميع المجتمعات ممارسات المؤسسة هي ممارسات مجتمعية
االجتماعية تكبح اإلنتاجية ال يمكن بناء مصنع في الجزائر يخضع لهرمية السلطة كما هو فإن بعض الممارسات 

الحال في فرنسا وعندما نتحصل على مصنع بصيغة المفتاح في اليد فإن نمط إنتاج سلطة الهرمية ليس موحدا لذا 
جزائري يعيد إنتاج الممارسات  إنه. فإن هذا المصنع ال يشتغل على الطريقة األمريكية أو على الطريقة اليابانية

إن فاعلية المعدات ال تتمثل . الجزائرية والنظام االجتماعي الجزائري مهما كانت جرعات التكوين، التأهيل، التقنية
 .في التقنيات بل في التزام السلطة

 
لثقافة في ةاألخير هل يمكن لنا فعال القول أن المؤسسة الجزائرية استطاعت ان توفق في إرصاء قواعد 

تؤدي إلى رفع روح الوالء واالنتماء ألعضائها أم أن هوية العاملين رغم ... المؤسسة قائمة على معايير وقيم ورموز
اإلمكانات المتاحة تخضع لوالءات خارج المؤسسة يمكن إسقاط نوع الهوية اإلنسحابية السابقة الذكر عليها سؤال 

 .  يجدر البحث عن اإلجابة عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .حول اندماج العمال في فرق العمل siderمداخلة ألحد إطارات  - 309
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 التواصل االجتماعي وتشكل الهوية المهنية للممرضة 
 دراسة ميدانية بالمؤسسة االستشفائية محمد بوضياف بورقلة

 جامعة ورقلة/  ـابريـح راب .أ                                  
           جامعة ورقلة/ حمد بجاج. أ                                                             

 :ملخصال

تفاعلي بين األفراد، ليس اجتماعي التواصل االجتماعي بالمنظمة بشكل أساسي في عملية خلق مجال  يساهم        
فقط لضمان تداول المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمجال المهني بل أيضا تداول األفكار والمشاعر من خالل 

بين مختلف الفاعلين وتنمية  المجتمعيةالمعايشة اليومية والتي من شانها إنتاج مضامين ثقافية تساعد على خلق 
كّل حسب انتمائه المهني،  ،د على تشكل الهويات المهنية للفئات المهنية المختلفةكما يساع. روح االنتماء للمؤسسة
   .وموقعه في التنظيم

 بات مؤخًرا مؤسسة،المركزي في تحقيق أهداف ال هله دور  ااجتماعيً  فاعالً يشكل  ولّما كان العنصر البشري      
في هذا البحث  انشغالناومنه جاء  .نسانية بشكل عاموالعلوم اإل مركز اهتمام النظريات المعاصرة في علم اإلدارة،

ممثاًل في على العنصر البشري المهني،  ، تحديدا)محمد بوضياف بورقلة(المؤسسة العمومية االستشفائية ب
 .المؤسسةالتنظيم والتسيير داخل فاعلية في  امركزيً  اتلعب دورً  ةاجتماعي ةالممرضة، كفاعل

التواصل االجتماعي يحدث بين الممرضة ومختلف الفاعلين ويستجيب لمتطلبات المهنية ولمعرفة ما إذا كان    
لضغوط العمل بالمؤسسة  وبالتالي خلق تفاعل ايجابي،  يساعد على تشكل هويتها المهنية، أم انه يخضع

ة االستشفائية والمجاالت االجتماعية التي تنتمي اليها بمرجعياتها الثقافية بحيث ال تتناسب مع أهداف المؤسس
 ومبادئ مهنة التمريض اإلنسانية؟

لمعالجة إشكالية البحث  ،(-Habermasلهبرماس )الطرح اعتمدنا على مقاربة الفعل التواصلي وفق هذا       
 :التالية 

محمد بوضياف ) مؤسسة االستشفائيةالهل طبيعة التواصل االجتماعي بين الممرضة ومختلف الفاعلين   
يتطابق مع المقتضيات المهنية واألخالقية التي تنتج التفاعل االيجابي الذي يحقق االعتراف المتبادل، فيكون  )ورقلة

ثقافة المجال على تشكل هويتها المهنية، أم انه يخضع لالعتبارات تعتمد على مضامين باعثا عامال مساعدا 
 . مما يعيق تشكل هوية هذه الفئة المهنية ؟ ،مهنةللاالجتماعي لبعد اإلنساني امع  تتناقضاالجتماعي للممرضة قد 
 :نص المداخلة
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 إشكالية الدراسة

محمد بوضياف )مؤسسة االستشفائيةالهل طبيعة التواصل االجتماعي بين الممرضة ومختلف الفاعلين   
يتطابق مع المقتضيات المهنية واألخالقية التي تنتج التفاعل االيجابي الذي يحقق االعتراف المتبادل، فيكون )ورقلة

ثقافة المجال على تشكل هويتها المهنية، أم انه يخضع لالعتبارات تعتمد على مضامين باعثا عامال مساعدا 
 .   مما يعيق تشكل هوية هذه الفئة المهنية ؟ ،مهنةللاالجتماعي لبعد اإلنساني امع  تتناقضاالجتماعي للممرضة قد 

 :التساؤالت الجزئية

 :التساؤل األول

على االعتراف والتواصل معهن كفئة مهنية هرات الممرضة بالمؤسسة االستشفائية ظإلى أي حد تساهم تم -    
 .بالمؤسسة محل الدراسة

 : التساؤل الثاني

بالمؤسسة (بين الممرضة ومختلف الفاعلين التعاون في العمل  المتبادلهل يمكن أن يحقق االعتراف  -      
 ؟.)االستشفائية محمد بوضياف ورقلة

 : التساؤل الثالث

 ؟.محل الدراسةاالنتماء للمؤسسة بالتعاون بين الممرضات ومختلف الفاعلين على تنمية الشعور  ينعكس هل-

 :الفرضيات
 :الفرضيةاألولى

في تحقيق االعتراف بدورهن  كفئة  (بورقلةمحمد بوضياف  بالمؤسسة االستشفائية)هرات الممرضة ظتمتساهم  -
 .مهنية متجانسة
 :الفرضية الثانية 

المؤسسة االستشفائية محمد )يشجع االعتراف المتبادل بين الممرضة ومختلف الفاعلين على التعاون ب -
 (.بوضياف بورقلة

 : الفرضية الثالثة
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للمؤسسة االستشفائية  )اون بين الممرضة ومختلف الفاعلين عامل محفز لتنمية الشعور باالنتماءالتع يعد -   
 .(محمد بوضياف بورقلة

 :المقاربة السوسيولوجية 

نعني بالمقاربة السوسيولوجية للموضوع الخلفية النظرية والبعد الفلسفي الذي يؤسس الباحث عليه وحوله 
فالمقاربة السوسيولوجية تنمح مشروعية االنتماء .ونظريات قابلة لالختبار ميدانيابما يعززه من مفاهيم , الموضوع

 .تستجيب بفعالية لمقتضيات الموضوع المطروق والتي, والتموقع ضمن حقل نظريات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
تتبلور األحداث  باعتبار أن النظريات االجتماعية نشاط عقلي يفعل األفكار التي تسمح بشرح كيف ولماذا

 310.؟االجتماعية

بل إن الموضوع يفرض  ،لم يكون اختيارنا للمنهج والمقاربة السوسيولوجية في دراستنا من قبيل الصدف أو االعتباط
من حيث يتوافق الطرح مع المنهج ومع االتجاه الفكري الذي يتبناه الباحث لمعالجة الموضوع وتفكيك , شروطه

ومع التنظيم  ومن حيث أن موضوع دراستنا يتناول الفرد في عالقته التواصلية مع األخر. ةاإلشكالية والتنبؤ للظاهر 
تحقيق سس يفضي إلى أمجتمع المؤسسة من تم وما يتعرض له في حياته اليومية ضمن نشاطبمختلف حقوله 

عادة إنتاج ثقافة فرعية تعد كذخيرة  تعزز الذات من خالل المساهمة في  االجتماعي والثقافي مال  الرأسإنتاج وا 
 .هويته الفردية والجماعية تشكل إمكانية للفاعل من حيث تنمحه

توظف في  قيم وتراكم خبراتي بين الذوات المتفاعلة لبناء خبرات اجتماعيةلعن تواصل منتج في دراستنا  نتحدث
-Sainsoulieuوليوسانس)كما يشير"ضروب منطق فاعلين في تنظيم "نحن أمام  بمعنى. المواقف المعاشة يوميا

).311 

اكسيل )الفعل التواصلي و نظريةمن خالل  (Jürgen Habermas-هابرماس يورغن)لقد استفدنا من طرح
الطرح  التي تلتزمفي براديغم االعتراف وهما من رواد المدرسة النقدية فرانكفورت،  (-Axel Honnethهونيت

بمعنى أن هذه المقاربة تعمد الحوار . اإلنسان وتشيؤ داتي،آلالمثالي والتوجه نحو العقل التواصلي،ونقدها للعقل ا
 . والمحاججة والنقاش العقالني كأداة لخلق مجتمع مؤسسة متماسك

                                                           

 .16،ص 2005دار الشروق ،عمان االردن ،,نظريات معاصرة في علم االجتماع, معن خليل عمر 310

 .153،ص2001ترجمة رندةبعث ،المكتبة الشرقية ،بيروت لبنان،,  أزمة الهويات, كلود دوبار311
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تؤثر في  ثقافة مؤسسة يا أمام منطقضمنفي هذه الدراسة، يحيل إلى أننا مجتمع مؤسسة  إن تبني مفهوم
 312.عن اجتماع أفراد تربطهم ببعضهم رابطة االعتماد المتبادلفالمجتمع عبارة  .لكل الفاعلين نسيج الحياة اليومية

الحياة اليومية للمؤسسة الصحية التي  بوعي نسيج فالممرضة تعيش .أن الحاجة إلى األخر ضرورة وجودية بمعنى
الفاعل يقوم باستنساخ جهده أمام  أينتفرض عليها أن تتعامل مع كل حالة على حدة بخالف المؤسسة الصناعية 

 .أمام فعل إنساني بامتياز بمعنى نحن .وفق العمل بالسلسلة ز آليجها

تنــــــتج رصــــــيدا مشــــــتركا مــــــن المعــــــاني التــــــي  –بمــــــرور الســــــنين  –أن الجماعــــــات (-Schutzشــــــوتز)يــــــرى 
إن  فــــــي دراســـــــتنا،و 313.بـــــــأخرى مــــــن أن يفهمـــــــوا بعضــــــهم بعضـــــــا ويتوقعــــــوا أفعـــــــالهم تمكــــــن أعضـــــــاءها بدرجــــــة أو

ـــــق مجـــــال التواصـــــل  ـــــتجعامـــــل مســـــاعد لخل ـــــيم إنســـــانية اجتمـــــاعي من ـــــي ق ـــــزام المهن ـــــب االلت العمـــــل  ضـــــرورة، يتطل
ــــــاعلين االجتمــــــاعيين . بهــــــا ــــــين الف ــــــة ب ــــــتج روابــــــط اجتماعي ــــــي تن ــــــيم اإلنســــــانية والت ــــــى نحــــــن أمــــــام ســــــلطة الق بمعن

ـــــــى. بالمؤسســـــــة ـــــــنحن األنـــــــا الجمـــــــاعي أو ومـــــــن هنـــــــا ننتقـــــــل مـــــــن أنـــــــا الفـــــــردي إل ـــــــى (le nous)ال حـــــــد عل
وهنـــــــا تصـــــــبح المؤسســـــــة مصـــــــدر إلعطـــــــاء الهويـــــــة ومكـــــــان منـــــــتج لثقافـــــــة نوعيـــــــة  ،(-Grivitchقـــــــرفيتش)تعبيـــــــر

 314.(Donissgristinدونيسسغريستان)و (-R.Sainsoulieuرونوسانصوليو)وخاصة بالمؤسسة حسب 

وهو ما نحاول الوقوف عنده في هذه الدراسة التي تبحث في دور التواصل االجتماعي بالمؤسسة الصحية كعامل  
بمعنى مجتمع المؤسسة ة لمكونالعناصر الفاعلة المنتج للقيم ولثقافة مؤسسة، من خالل عملية التفاعل بين مختلف 

 .ك الفاعلين المجاالت القانونية والمعيارية واالجتماعية التي تؤطر سلو 

 :أسباب اختيار الموضوع 

 : األسباب الذاتية

سبق لنا دراسة موضوع االتصال بالمؤسسة العمومية الجزائرية لنيل شهادة الليسانس في اختصاص علم االجتماع 
وقصد مواصلة البحث حول براديغم االتصال  حيث ال . االتصال وأدركت خطورة الالتواصل على كيان المؤسسة

                                                           

 243ص, مرجع سابق , معن خليل عمر312

 151ص , نفس الرجع      313

 .231ص  ،2212مطبعة امبابالست اجلزائر ،4  علم االجتماع التنظيم4  حممد املهدي بن عيسى314
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كل متابع أهمية التواصل االجتماعي في توجيه السلوك وتحريك األفعال داخل  المؤسسة ومع مختلف  يخفى على
األنساق كمنتج للقيم، لدى ارتأينا إعداد هده المذكرة علها تكون لبنة إضافية ولو بسيطة في حقل سوسيولوجيا 

 . التنظيم والعمل

ل بالمؤسسات العمومية وبخاصة السلك امعاناة العمو  الممارسات التنظيميةكما انه بحكم عملي واطالعي على 
األساسي في تحقيق أهداف المؤسسة كالممرضة في المنظومة الصحية  من خالل نوعية العالقات  المهني ودوره

باعتبارهم فئة اجتماعية مهنية . المهنية بين مختلف الفاعلين ودرجة امتثالهم لثقافة المؤسسة ومقتضيات المهنة
 .المؤسسة ضمن مجتمع

 : األسباب الموضوعية

من خالل المطالعات عبر وسائل اإلعالم الجماهيرية والمشاهدات اليومية واالحتكاك مع مختلف شرائح       
المجتمع والمالحظات في عين المكان حول الخدمات الصحية بالمؤسسات االستشفائية واالنتقادات الموجهة حول 

 .لحساسية الموضوع تكونت لدي الرغبة في محاولة فهم الوضعية عن قربو , ومختلف الفئات المهنيةالخدمة 

إخفاء معلومة أو  أو ذلك أن األمر يتعلق بحياة اإلنسان وكل خطأ بشري ممثال في إهمال إيصال معلومة       
كما  ت،يعرض حياة اآلخرين إلى خطر المو , اإلساءة في المعاملة وسلوك منافي ألخالقيات المهنة عدم تعاون أو

 .أي خدمة أن المواطن يرغب في المعاملة باحترام قبل االستفادة من

اإلقرار الرسمي للدولة الجزائرية بحالة الخلل التي تعيشها المؤسسات الصحية وضرورة االصطالح من خالل  وأخيرا
صالح المستشفيات)تسمية الوزارة   .(وزارة الصحة وا 

 : أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول احد أهم القطاعات المرتبطة بحياة وصحة اإلنسان بصفة خاصة وبالصحة  -
مستوى تحضر وتطور المجتمعات بمستوى الخدمات الصحية   يبرز إذ.العمومية في المجتمع بصفة عامة

من حيث المعاملة  الجزائر لدى جاءت هده الدراسة الكتشاف جانب من واقع المنظومة الصحية في. ونوعيتها
 .والخدمات
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 المؤسسةلها دور فعال في  فئة مهنية تكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول التطرق إلى عنصر الممرضة ك   -   
يمكن تجاهل دورها ومكانتها في الحقل الطبي وتمفصالت  باعتبارها إحدى مكونات المنظومة الصحية والتي ال

 .التنظيمية والمعيارية واالجتماعية  التي تعمل على تأطير سلوك الفاعلين بالمؤسسة والمجاالت .التنظيم الصحي

وهناك التأريخ للمؤسسة االستشفائية أوال و لمهنة الممرضة ثانيا باعتبار أن هذه المهن اإلنسانية لها أهمية مركزية -
ير العالمية واألبحاث توصي بأن يلمعاحيث أن ا وتستشعرها الممارسة التنظيمية، أخرى البد من مواجهتها، حقيقة

فني تمريض، وأن تكون نسبة التمريض  (%30)أخصائي تمريض و  (50%)التمريضية من  العاملة تتكون القوى
بما يعني أن التغطية البشرية يجب أن تكون .315مرضى أربع(04)لكل  (01)المستشفيات هي ممرضة واحدة في

 .الفاعلية متوازنة وفق المعدالت العالمية لتحقيق

ودعمها لتبقى تمارس دورها االستشفائية باإلضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على المؤسسة العمومية   -
مع اإلقرار بأهمية ذلك في تطوير القطاع إذا أمام زحف الخوصصة .مساعدة الطبقة الوسطى والفقيرة لاالجتماعي 

 .ما حصل تعاون بين القطاع العام والخاص

 المهن التقنية والفنيةبالمؤسسة االستشفائية وتحديدا أهمية العنصر البشري  جاءت هذه الدراسة إلبرازلدى  - 
 .للتنظيم  الكلي اءبدورها ضمن البن معترف ة مهنيةهويوأهمية شعور أصحابها ب

بمعنى محاولة اإلجابة عن أسئلة الواقع  .كما تكمن أهمية الدراسة في توظيف العلم لقضايا المجتمع      -
وتمشكالته من خالل توظيف المنهج العلمي والدراسة الميدانية وفهم الواقع من منظور علمي سوسيولوجي يقف عند 

 .بين المتغيرات االرتباطينتوضيح العالقة السببية أو 

تواصل االجتماعي مستمر في الزمان تتطلب , فالخدمة العمومية بالمؤسسات االستشفائية خدمة إنسانية بامتياز
مما يتسبب في تدني مستوى ،  تواصل من شانه أن يعرض صورة المؤسسة وطاقمها إلى التشويهالال و .والمكان

 .مخرجات المؤسسة

 : أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى التالي
                                                           
www.kacnd.org . -70-71مقال عن مهنة التمريض منشور  بموقع  حوار منتدى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني   315

.97/70/9719الزيارة  9772  
 

http://www.kacnd.org/
http://www.kacnd.org/
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لتي تعمل على تأطير سلوكات الفاعلين المجاالت المختلفة ادراسة مجتمع المؤسسة الصحية في الجزائر وفهم  -   
موجه لسلوك  كعاملمؤسسة  التواصل باعتباره منتج لثقافة حول فاعلية بلورة تصور يعتمد على مقاربة تتأسسو . بها
 . بما يتوافق مع مبادئ المهنة وخصوصياتهاالفاعل اتجاهات و 

ر إلى مهنتها  وتمظهرات ذلك عبر الوقوف عند واقع المنظومة الصحية من خالل عمل الممرضة وكيف تنظ -
 . الممارسة اليومية للخدمة العمومية

أهمية الدور االجتماعي اإلنساني الذي تطلع به الممرضة باإلضافة إلى دورها التقني المرتبط  تأكيد علىال  -
 . بخصوصية المهنة

وتعزيز المجال الثقافي  خلقاالستشفائية في  بالمؤسسةبين الممرضة ومختلف الفاعلين إبراز دور التواصل  -
 .االجتماعي بالمؤسسة على أساس التعاون واالعتراف المتبادل بالدور ولتعزيز الشعور باالنتماء

 :المفاهيم األساسية للدراسة
 إنه ينظم الواقع محتفظا بصفات الظواهر.ليس المفهوم عونا من أجل الفهم فحسب، بل هو طريقة للتصور

تعتبر هذه العملية مركزية لوضع الباحث في صميم اإلشكالية التي يشتغل عليها الموضوع وفق  316.الدالة، المتميزة
تساعد على سبر أغوار  والمفاهيم تمثل اضاءات للباحث وللقارئ .المتبناة الحقل المعرفي والمقاربة السوسيولوجية

وبالتالي فهي تؤمن خريطة الطريق .نياكما تؤمن التناسق بين الطرح النظري ومجريات الموضوع ميدا.الدراسة بدقة
 .وال يمكن االنطالق في البحث من دون االتفاق على مقاصد ودالالت مفاهيم الدراسة

 :هي ومن المفاهيم المركزية التي اشتغلت عليها الدراسة
 التواصل االجتماعي   

 :التواصل 
معنى االستمرارية والالتواصل بمعنى  (continuite)في اللغة الفرنسية.من فعل تواصل واالسم التواصل

في اللغة العربية نجد الحقل الداللي لهذا المفهوم  يشمل كلمة وصل التي تشير إلى الربط بين اثنين أو . االنقطاع
لسان "وجاء في . بين نقطتين ومنه الوصل والهجر في لغة العشاق ويدل على خلق الروابط اإلنسانية بين الناس

وصل الشيء بالشيء  ،الوصل هو خالف الفصل ،والوصل ضد الهجران ،الشيء وصال وصلت: وصل: "العرب
 .وصلةيصله وصال 

                                                           

 .53، ص 1993المركز العربي للتعريب والترجمة،دمشق سوريا ،,ترجمة سام عمار ,  مناهج العلوم االجتماعية, مادلين غراويتز 316
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وهو قريب من الفعل الالتيني ,فيإن االسم تواصل ظهر في اللغة الفرنسية في القرن الرابع عشر بمعنى المشاركة 
(communicare)تصال بمعنى مرور الرسائل بين فاال.الذي يفيد الجمع بين األشياء ووضع األشياء ضمن عالقة

 .317المرسل والمستقبل اضافة إلى حدوث تغير وتأثير في سلوك الفعل والمعاني
إن ثمة اختالف واضحا في الداللة يفصل بين كلمتي اتصال وتواصل،فالتواصل يتضمن عنصرا مضافا إلى 

 318.ية وينشد اإلجماعاالتصال وهو التفاعل واالستمرارية فالتواصل يتوخى تعزيز المصالح اإلنسان
إن مفهوم التواصل يعني كل عالقة ديناميكية ضمن حركية ما ويهدف إلى خلق روابط إنسانية بين الناس من خالل 

عادة إنتاج  ,ن الناس يتصرفون وفق ما يعني لهم الرمز أو اإلشارةأل.إنتاج الرموز واإلشارات الدالة على المعاني وا 
وذلك قصد اإلبقاء على الروابط االجتماعية ونحث قيم ومعايير  319،المعنى فالتواصل عبارة عن ممارسة إنتاج

 .ثقافة تساعد على عملية التنشئة االجتماعية لكل العناصرفي المحصلة إنتاج بمعنى 
 :التواصل االجتماعي  -
ضمن إن وجودنا في األرض وحده كاف الن يفرض علينا االنخراط : "(-Jean C.Martinجون كلود مرتان)يقول 

إن التواصل االجتماعي هو العالقة القائمة ". كيفما كانت طبيعة هذا التواصل اختيارية أو مفروضة ،عملية التواصل
بمعنى تحقيق  .واالستقرار األمن بين بني اإلنسان للحفاظ على النسل وتوفير التبادل واإلنتاج ولتحقيق أهداف

اللغة  آليات وفق .عبر التعاون واالعتراف المتبادل باألدوار خرمن خالل تحقيق الذات وفهم األ، اجتماعية اإلنسان
ذلك رابط من الروابط االجتماعية الذي يتخلى فيه الفرد عن ذاتيته الطبيعية  الدالة، باعتباروالعالمات  أو الرموز

 320.وينخرط في اإلطار االجتماعي
ث معاني وهي األولى تعني البحث عن األخر ومن خالل اختصار التطور التاريخي للممارسة االتصالية نلمس ثال 

أما المعنى الثاني فظهر في سياق الثقافة . م(1160)واالقتسام والتي ظهر في القرن الثاني عشر وبالضبط 
 إن,وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا":تعالى وهو ما جاء مثال في قوله ,اإلسالمية ويشير إلى التعارف والتعاون

أما المعنى الثالث والذي يعود .(القرآن الكريم)13سورة الحجرات،اآلية "صدق اهلل العظيم .اتقاكمأكرمكم عند اهلل 
 321.اإلرسال والبث وهو مرتبط بتطور التقنيات إلى القرن السادس عشر ويشير إلى

 منطلق عن التواصل االجتماعي بمعنى التفاعل والتعاون بين مختلف الفواعل ليس من وبالتالي نتحدث في دراستنا
 .العمل بل من منطلق العالقة اإلنسانية والحس المشترك نحو المهنة واالنتماء إلى مجتمع المؤسسة الزمالة في

                                                           
317Piere.G.Bergeran, La gestion moderne, Arun édition, Quebec,p369,1989. 

 .2011،السنة 1بمجلة اإلذاعات العربية العددمحمد بابكر العوض ،اإلعالم والمعلومات، االتصال والتواصل ، دراسة منشورة 318
، الموقع 2004،السنة 21، مقال منشور في مجلة عالماتااللكترونية ، المغرب ، العدد وصل وبلغ,محمد الرضوان 319

www.saidbengrad.com 
 .120،ص 2010منشورات االختالف ،الجزائر ،, النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت, كمال بومنير 320
،السنة 2كوم للدراسات والنشر ،الجزائر ،العدد.طاكسيج ,، مقال منشور بمجلة فكر ومجتمع انتربولوجيا االتصال, بوجمعة رضوان 321
 .31،ص 2009

http://www.saidbengrad.com/
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 -Alain Touraine)  أالن توران(، الذات الفاعلة كما يقترحهالتوفير مناخ اجتماعي يساعد على تحقيق الذات
يرفض هيمنة فئة على كما  ،الثقة بين المستخدمين زز اجتماعي ويع تواصل. واالعتراف باآلخر كشريك في العمل

ميشال ")كما يتصورها .التي تعني القدرة على العمل والفعل جماعياو  ،لثقافة المؤسسة مولدإذ يعد  .حساب فئة أخرى
 Machel Crezier-).322كروزيه
 :الهوية المهنية    

 :الهوية  -
أو المطابق أو  عينه وتفيد إلى الشيء نفسه أو. الضمير هواشتق المعنى اللغوي لمصطلح الهوية من : لغويا 

 .الشبيه لهذا الشيء
فالهوية  .فقال هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة: )الجرجاني(اصطالحا عرفها 

به عن غيرها من دين  حيث تقوم هوية كل امة على ماتتميز.هي حقيقة الشيء وصفاته التي يتميز بها عن غيره 
 ...ولغة وثقافة وتاريخ 

أما هوية الشخص في اإلطار االجتماعي بأنه يشعر بالهوية مع أشخاص المجتمع الذي يعيش وينمو فيه، بمعنى 
 . 323أفراد المجتمع ويمنحهم سمات حضارية وثقافية تميزهم عن غيرهم من المجتمعات األخرى حدو ماي

أن الهوية االجتماعية هي تصورنا حول من نحن ومن اآلخرين وكذلك تصور (GinkzRijardريجاردجنكز)ويرى 
 .تساعدنا في اإلجابة عن سؤال من ذلك الفاعل االجتماعي فالهوية.324اآلخرين حول أنفسهم وحول اآلخرين

وضعيته في إطار عالقات  ويأخذذلك الفاعل االجتماعي اليوجد في فراغ بل ينطلق من حياة داخلية "وبالطبع
أن للهوية عملية لغوية مزدوجة المفاضلة والتعميم األولى تهدف (-ClodDubbarكلود دوبار) ويؤكد.325"تماعية اج

والثاني هو . الهوية هي االختالف: إلى تعريف الفارق  مايحقق فرادة أمر ما أو شخص ما مقارنة بشخص أخر
 326.الهوية هي االنتماء: العملية التي تحاول تعريف المشترك

 .إن واجبي المتمثل في االستجابة لآلخر يعلق حقي الطبيعي في البقاء كحق حيوي:(-Livinseفيناسل)يقول 
من واقع كون الذات ال يمكنها ضمان بقائها لوحدها، وال يمكن إعطاء معنى  وتنبثق عالقتي األخالقية بحب اآلخر،

 .حقيق الهويةبمعنى أن وجود اآلخر حتمي لت327.خاص لوجودها في العالم بمعزل عن األخر

                                                           
322 جامعة قسم علم االجتماع ، ، (غير منشورة)روابح وهيبة ،إشكالية الصدق االمبريقي ألطروحات ميشال كروزي ،مذكرة ماجستير

،72،ص2442قسنطينة ،السنة   

 .569/550،  ص02،المحلد  1، ط الموسوعة الفلسفيةعبد الرحمن بدوي ، -323
 .39ص ,  سوسيولوجيا الثقافة والهوية, ريجاردجنكز324
 .12،ص1993دار وسيم للخدمات الطباعة ،دمشق سوريا،,ترجمة علي وطفة ,الهوية  ,اليكس ميشيلي 325
 .11دوبار ،مرجع سابق، ص كلود326
عز الدين الخطابي ،عالقة الذات باآلخر،مقال منشور بمجلة روى تربوية ،مركز القطان للبحث والتطوير 327

 64،ص32،العدد www.qattanfoundation.orgالتربوي،
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نما تبنى باستمرار عبر الزمن كما أن الهوية ليست هبة       وتتكون  ,إنها حقيقة تولد وتنمو.معطاة هكذا وا 
إذا الهوية .وهي متنوعة حسب نشاط الفاعل االجتماعي328.وتشيخ وتعاني من األزمات الوجودية واالستالب, وتتغاير

جاءت  ومنه. وهي متنوعة بحسب انتماء الفاعل المهني أو الثقافي والتنظيمي كلود دوباركما يؤكد  نتاج الجمعنة
 .دراستنا عن الهوية المهنية للممرضة

ال ،فالهوية بمعنى االنتماء واالختالف االنتماء للمجموعة أي النحن  واالختالف اليعني االنغالق عن الغير وا 
فالهوية مماثلة األخر والمماثلة عبر األخر ."األخر أصبحت هوية منغلقة بحيث تتعارض مع مبدءا االنفتاح عن

التواصل مع الغير  يكسبها النمو والتشكل المستمر باعتبار إن الهوية في  إن. 329"بحيث التوجد هوية دون غيرية
الهوية مشروع ال بأن  في كتابه الخصائص الفلسفية للحداثة(-Habermasهابرماس)وكما يقول  ,تحور ونمودائمين

 .يكتمل
 :الهوية المهنية  -
إنها تحدد المستوى السوسيو اقتصادي  ،من خالل مهنته وعلى أساسها يصنف ذلك يعرف اإلنسان نفسه لألخر 

فالهوية المهنية تعكس االنتماء إلى المجموعة المهنية التي تميزها عن غيرها من خالل المكانة االجتماعية  .للفرد
تساعد الفاعل لتقديم نفسه , فالهوية المهنية هي مصدر للطاقة والمعنى لألفعال."والمعانيوالدور ومختلف الرموز  

نها إ330.كمهني من حيث تمكنه من اكتساب شرعيته ودوره االجتماعي للحصول على السلطة وثقه المستخدمين
كما  ية الشخصية واالجتماعيةالهو  فالهوية المهنية تعد بعد من أبعاد ،مرتبطة بتقدير الذات واعتزاز الفرد بانتمائه

 .(-C.Dubarكلود دوبار)هايؤكد
 (المهنية انظر الفصل الثالث حول الهوية)

برنامج مشترك يجمع بين المهنيين حسب التخصص بعيدا عن اآلخرين الن لديهم  المهنية بناء الهوية يعد
تمثالت الهوية لها سلطة اجتماعية  إن.خصائص توضح شرعيتهم االجتماعية التي تميزهم في سوق العمل والعمالة

 331.ورمزية  تمكنهم من نمذجة التفاعالت مع اآلخرين
 دينامكية التفاعل عبرو من مرحلة التكوين النظري وتستمر مع مرحلة التطبيقات انطالقا الهوية المهنية يتأسس بناء 

وبالتالي فان الهوية المهنية  .باعتبار المؤسسة مجال للتنشئة االجتماعية الفاعلين،لمؤسسة مع مختلف ا فضاء
 .تنشئة اجتماعية عبر الزمن وهي في تجدد مستمر نتاج للممرضة هي

والهوية المهنية هي بعد  .فالهوية هي نتاج التنشئة االجتماعية عبر كثافة التواصل والتفاعل بين الذات واآلخر   
محددة ألنماط من تفاعالت هذا الشخص في  ولكنها في نفس الوقت بعاد هوية الشخص النفسية واالجتماعية،أ من

                                                           

 .1مرجع سابق ص,اليكس ميشيلي 328
 .36ص  2009السنة  5مجلة اضافات العدد 329

330-Bertha Granja , éléments de construction identitaire professionnelle ,revue travail – emploi- 
formation , N 8 ,2008 

 نفس المصدر331
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ويلعب دورا متشابك الجوانب  المجاالت االجتماعية التي يتواجد فيها وينشط داخلها كراشد مسؤول عن مهمة معينة،
ومادام في عالقة تواصل مستمرة مع اآلخر فهو في حالة تنشئة اجتماعية متواصلة بحيث  .332داخل تلك المهمة

 .معارفه وأفعاله تطويريقوم بتعديل سلوكه و 
أي مجموع الخصائص المهنية التي تميز المهنة وتجعل  وفي دراستنا نتناول الهوية المهنية للممرضة

ويشعرن بإحساس مشترك  بحيث يتوافق سلوكهن مع مقتضيات ومبادئ المهنة ,األعضاء ويتماهون مع عملهم
 العمل والتعاون كفريقبمعنى  .خصوصية المهنةمع مراعاة  .كفاعلين اجتماعين ,لالنتماء إلى المجموعة

 .والشعور باالنتماء كأمر طبيعي لتأكيد الدور االجتماعي لهن ضمن النسق الكلي للمؤسسة االستشفائية
 :االعتراف     

إن في مرآة اآلخر يمكن أن نطور وعينا ونحقق هويتنا ، فالتقدم اإلنساني مرتبط اشد االرتباط بأشكال "   
 .اكسل هونيت، فيلسوف الماني -" المتبادل االعتراف

 
يعد مفهوم االعتراف بحق من المفاهيم المركزية في الدراسات الفلسفية واألخالقية والسياسية فقد ظهر 

شارل )وظهر مع الفيلسوف الكندي , "مسار االعتراف"في كتاب  (-Poule Ricordبول ريكور)عند
اكسل ) لمدرسة فرانكفورت ومع ممثل الجيل الثالث" سياسة االعتراف"بعنوان (-Charles Taylorتايلور
 .333(الصراع من أجل االعتراف)في كتاب (-Axel Honnithهونيت

واحترام خصوصيته وهويته ودوره االجتماعي  يشير إلى االقتراب نحو األخر, إن االعتراف عكس الصراع  والتناحر
ذا عمما ذلك سنصل إلى." والمهني " .مايسمى باالعتراف االجتماعي الذي يمثل شرطا معياريا لكل نشاط تواصلي وا 

334 
وتشكل هوياتهم إذ تعتبر تجربة االعتراف من  فاالعتراف عامل أساسي في عملية االندماج والتكامل بين األفراد

ذا لم يتحقق هذا االعتراف فيعني أن المرء ي, الناحية االجتماعية شرط تحقيق هوية الشخص شعر باالزدراء مما وا 
 .335يعني شعوره بإمكانية اندثار شخصيته وزوالها

األفراد دائما  ذلك أن .مما يجعله في حالة اغتراب ،بمعنى يفقد الفرد القدرة على التواصل والتفاعل مع الطرف األخر
ف على التخفيف من وفي الوسط المهني يساعد االعترا. من قبل الغير لتحقيق الذات واإلثراءفي حاجة إلى التقدير 

وعندما تعترف  .حدة المعاناة في العمل واالحتراق النفسي أمام اكراهات السلطة البيروقراطية وصراع االستراتجيات

                                                           
المجلة االلكترونية /http://www.fikrwanakd.aljabriabed.netعبد الرحيم تمحري ،الهوية المهنية للمدرس ،دراسة منشورة في 332

 .12،العدد
 .103ص ,مرجع سابق ,كمال بومنير 333
 .162ص, نفس المرجع 334

335 111ص , نفس المرجع  

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/
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اإلدارة بجهد أي موظف، فيعد ذلك دعما معنويا يشجعه على العطاء أكثر، وعندما يصدر االعتراف من قبل الزبون 
 .ثقة بالذات ويحقق االفتخار بالمهنة والمؤسسةأو الزائر للمؤسسة فإن ذلك يعزز ال

براديغم االعتراف يلعب دور مركزي يتمثل في إعادة بناء شبكة العالقات  إن(-A.Honeethاكسيل هونيت)وحسب 
 التخفيف من المعاناة والظلم االجتماعي والسياسي والالمساواة وكل إشكال االحتقار تساعد في االجتماعية واإلنسانية

والحديث عن االعتراف هو حديث عن الهوية ذلك انه اليمكن أن تبنى الهوية . 336االزدراء واإلمراض االجتماعية أو
دراك أهمية اآلخر أمر مركزي في تحقيق الذات، كما يقول  .لها من دون أن تحقق الذات اعتراف اآلخر ارفينج )وا 

و الذي يحدد عملية التفاعل االجتماعي، إذ حيث أن هذا االنطباع الفردي على اآلخرين ه(-E.Gofmanجوفمان
يتمكن الفرد من الحصول على معلومات خاصة حول األفراد الذين يتفاعل معهم لكي يحسن التعامل والتواصل 

 . وبالتالي يمكن أن يتجنب سلوك مغاير ال يتوافق مع مبادئ المهنة337.معهم بناء على المعلومات التي يتلقاها
 :اآلتياستنا هذه نسعى إلى طرح التصور در  جانب من فيإجرائيا 

يحدث باستمرار أن تشعر بعدم االعتراف بجهدك وتضحياتك ومعاناتك في العمل أو عدم االعتراف حتى بأهمية 
 .وجودك في المؤسسة وتلك هي أقسى عقوبة تنغص حياتك بل تهدد بنسف وطمس هويتك

حق من الحقوق  راف بي ككيان موجود  أهم من أيبمعنى أن االعت" حسبني وكول سهميإ"يقول المثل الشعبي 
إذ تمكن الفرد من تحقيق ذاته وتأكيد دوره . يحتل االعتراف مكانة هامة في الحياة االجتماعيةا لد .المادية

كما له  .األنساقمن حيث يساعده على الحفاظ على جسر التواصل  وتنمية العالقات بين مختلف , االجتماعي
 .والتوافق في إدارة و تسيير المجال التنظيمي يق االنسجام والتالف واالستقرارأهمية بارزة في تحق

ومن هذا االعتراف والتداخل تنشأ العالقات  عندما يتصالح األفراد ويتبادلون االعتراف ببعضهم بعضا،     
ألفراد المستقلين ذاتيا االجتماعية وتخلق المجتمعات ومن ثم تنشأ الحياة ذاتها بوصفها تتويجا ديالكتيكيا لوجود ا

ذا كان هذا الطرح 338.والمتكاملين انطولوجيا العبد "وفق مبدأ جدلية  (-Higleهيجل)نسبة إلى الفيلسوف "الهيجلي" وا 
، ويقصد به العالقات التي تشكل المجتمعات البشرية، فإنها نفس اآللية التي تشتغل عليها العالقات بين "والسيد

 .بالمجهود المؤسسات عندما يسود االعتراف المتبادلاألفراد في التنظيمات أو 
 :التعاون  

التعاون يقوم على جهود منسقة وواعية يبذلها األفراد من خالل المشاركة في تحقيق األهداف المشتركة ومراعاة 
 339.توازن مصالح كل طرف من أجل استمرار النسق

 إلنسانلفلذلك ال يمكن ." بالتعاون، وخاصة التعاون الفكريإال  أن السعادة نفسها ال ينالها اإلنسان(الفارابي)ويقول
ينال إكمال الذي ألجله جعلت له الفطرة الطبيعية إال باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين، يقوم كل واحد لكل أن 

                                                           

 .130ص , كمال بومنير ،المصدر السابق 336
 .142،ص2005مصباح عامر ،علم االجتماع الرواد والنظريات، شركة دار األمة ،الجزائر ، 337
 .231،ص2005عمر مهيبل ،من النسق إلى الذات ،منشورات االختالف ،الجزائر ،338
 .121، ص 2011ديوان المطبوعات الجامعية ،,دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل , ناصر قاسيمي 339
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قوامه، واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه، فتجتمع مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
اإلنسان فحصلوا في المعمورة من األرض، فحدثت منها االجتماعات  وفي أن يبلغ الكمال، ولهذا كثرت أشخاص

بمعنى أن التعاون ضرورة من ضروريات الحياة اإلنسانية في مختلف الجوانب االجتماعية  340."اإلنسانية
 .واالقتصادية والثقافية، الفردية والجماعية

عن األفراد داخل  فإننا نتحدث عن التنسيق والتعاون في النظرية السوسيولوجية تنا هذهفي دراس عندما نتحدث
 .بمعنى األفراد في عالقة تواصل ضمن مجتمع المؤسسة341.المؤسس االقتصادية بصفتهم فاعلين اجتماعيين

ي إنساني يتعلق وضمن نشاط اجتماع-المؤسسة الصحية -الخدماتية  التي تتناول المؤسسة والحال هنا في دراستنا
تفرضه المهنية ليس من منطلق عالقة الزمالة بل من مطلق القيم  ،حتميأمر ن التعاون يعد إبصحة اإلنسان ف

 .اإلنسانية ومن ثقافة المؤسسة ومدى امتثال األفراد لها وشعورهم باالنتماء إلى المهنة والمعايير
ومؤشر لمدى حضور التواصل . العملية بين أطراف فالتعاون إذا قيمة اجتماعية تعكس درجة الثقة المتبادلة

 .االجتماعي بين مختلف الفاعلين بالمؤسسة وامتثالهم لثقافتها
 :حدود الدراسة 

مسألة تطبيق تقنيات العالقات العامة في المؤسسة  -رغم األهمية  –ال تأخذ هذه الدراسة بعين االعتبار
السلطة بالمؤسسة بين الهيئة  ازدواجيةفي ظل  الصاعد والنازل واألفقي،االستشفائية، أو االتصال التنظيمي وأشكاله 

وفق النظريات النسوّية، التي تدعم  كما أنها ال تنظر للموضوع على أساس الجّندر،. اإلدارية الصحية والهيئة
بضرورة احترام المرأة مع إيماننا  .طروحاتها مسألة المساواة بين المرأة والرجل، وتحرير المرأة من الهيمنة الذكورية

بغض  يتطلب اإلتقان والجودة واإلخالص، ، والذيالعاملة وأهمية دورها في التنمية الشاملة وفق مبدأ العمل عبادة
على أساس أن مرجعيتنا اإلسالمية قد فصلت في األمر من كما جاء في الخطاب القرآني، . النضر إلى الجنس
أنثى وُهَو ُمؤمٌن َفُأواليَك َيدُخُلوَن الَجن َة ُيرَزُقوَن  َوَمن َعمَل َصالًحا من َذَكر أو":قال اهلل تعالى" خالل اآلية الكريمة 
والجودة نوعية العمل من حيث اإلتقان، أي،  الصالح،بمعنى العمل  .من سورة غافر 39اآلية ."فيَها بَغير حَساب

 .وللمجتمعوصالحه للفرد هلل، واإلخالص والفاعلية 

 : مجتمع الدراسة

محمد )بالمؤسسة االستشفائية  ،الممارسات لمهنة التمريض النسوي، قتصر مجتمع الدراسة على العنصرا 
األغلبية من الذين يقبلون على معاهد التكوين في اختصاص التمريض أن  على أساس الواقع،  . بورقلة (بوضياف

                                                           

 35نهضة مصر،القاهرة،سنة الطبعة غير مدكور، ص ,علي عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفرابي  340
 . 235ص مصدر سابق،,بن عيسى محمد المهدي 341
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بدءا من .فن التمريض هن من النساء من العنصر النسوي، فضال على أن من األوائل عبر التاريخ في ممارسة
السيدة رفيدة احد أولى الممرضات في عهد الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم الى السيدة فلورانس الراهبة 

االنجليزية والتي أعطت للمهنة هويتها كما أن كثافة حضور العنصر النسوي بالمؤسسة االستشفائية أوحى لنا 
 ممارسة لمهنة التمريض، (150)يصل تعداد مجتمع الدراسة إلى  ذإمكانية اجري الدراسة حولهن، إ

  :العينة

 تقنية المقابلة تفرض معاينة غير وبما أن نظرا العتمادنا بشكل أساسي على تقنية المقابلة لجمع المعطيات،
قررنا اعتماد عينة عرضية من اختيار الباحث شملت كل الممرضات العامالت بمصلحتي  342...احتمالية

مختلف المصالح واألقسام بالمؤسسة العمومية  في وكثافة أنشطتهما، نظرا ألهميتهما ،االستعجاالت والبيت السكري
 .من مجتمع الدراسة( %35)يمثل عرضي، وبالتالي فكانت العينة وفق اختيار .(محمد بوضياف ورقلة)االستشفائية 

 .ممرضة من مختلف المصالح (40) في حدود أي

 :مجاالت الدراسة

 :والزماني المجال المكاني  

وجد في قلب التي ت ،(محمد بوضياف  )وذلك بالمؤسسة االستشفائية 2013تمت الدراسة بوالية ورقلة خالل السنة
المحدد لقواعد إنشاء وتنظيم (02/12/1995المؤرخ في  466)طبقا للمرسوم التنفيذي رقم اتم إنشاءه .مدينة ورقلة

 من طرف رئيس الحكومة الراحل قاصدي مرباح، تودشن(22/03/1919)بتاريخ اأبوابه تالقطاعات الصحية، فتح
صنف ضمن ت يفه .سرير( 625)امتر مربع وتبلغ قدرة استيعابه(511199)تربع على مساحة إجمالية قدرهاتو 

 .المستشفيات الكبيرة

 :التقنيةالمنهج و 

بل يتجاوز إلى  التكميمينبع من اقتناعنا أن بحثنا عمليا ال يتوقف عند   إن اعتمادنا على المنهج الوصفي
الدالالت الرمزية، الذي يمكننا من و  المعان عتمد على الفهم والتفسير والوقوف عندت ،التحليل الكيفي كدراسة نوعية

                                                           

، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،دار القصبة للنشر ،الجزائر  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية, موريس أنجرس  342
 .322،ص2006،
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تماعي والعالقات االيجابية التي تحدث من خالله عبر فضاء المؤسسة الفهم الدقيق لخلفية التواصل االج
 تشكل الهويات،يساعد ذلك على االستشفائية وكيف 

 التقنية

، البسيطة، ثم بشكل أساسي على تقنية المقابلة بشقيها المقننة والمفتوحة  تقنية المالحظة علىلقد اعتمدنا 
ذا كانت المالحظة تتجه في الغالب نحو  وعلى الظاهرة المعبرة .. التعرف على المعطيات المادية، وعلى السلوكاتوا 

عن مجتمع الدراسة، فان المقابلة تتجه باألساس نحو التعرف على التمثالت واآلراء والتصورات، وكل ما له عالقة 
 343.بوجدان وعقل المبحوث

ها صلة بالخطوط العريضة كانت األسئلة ذات طابع عام، ومن حين إلى أخر إدراج عبارات مفتاحية ل
 .عام لتوجيه المقابالت نحو أهداف البحث كإطار لألسئلة المدرجة في دليل المقابلة،

أننا أجرينا مقابالت مع عناصر من خارج مجتمع الدراسة لكن ضمن الحقل التنظيمي الصحي مثل  نشير
وذلك قصد ضمان  .اإلدارةوممرض له خبرة طويلة في الميدان، ومع إطار من  نفساني،طبيب، وأخصائي 

وللعلم أننا قمنا بتسجيل كل المقابالت بواسطة مسجل صوتي  .مصداقية أكثر للبحث، وفهم أوسع لبيئة العمل
التكميم  رقمي، ومن ذلك قمنا بتفريغ المحتوى الصوتي إلى محتوى نصي بلغته األصلية حيث خضع في ما بعد إلى

، بمعنى الوقوف على العبارات واألفكار الخاصة ع كوحدة للتحليلوكانت اختيار الموضو  .الكيفي التحليلو 
  344.بالموضوع

 :نتائج الدراسة 
يشتغل وفق منطق تداخل  مفتوح، كيان اجتماعياالستشفائية تأسست الدراسة من منطلق أن المؤسسة 

ومن خالل  345.ثقافيوتساند حقول تنظيمية،ومعيارية، حيث أن الفاعل يتحرك ضمن مجال قانوني تنظيمي ومجال 
تشكل  تساعد الفاعلين االجتماعيين علىثقافية مضامين لعالقات ايجابية منتجة التواصل يتمكن الفاعل من  خلق 

الثقافة كما يشير مالك بن نبي لها  أنبمعنى االنطالق من اقتناع مفاده  .االندماج والتماهي مع المؤسسةهوياتهم و 
على في سياق ثقافة تحافظ  .الفرد لصالح المجتمع والمجتمع لصالح الفرد تطوع أنالقدرة بل هي التي تستطيع 

                                                           

 .36، ص 2006، المطبعة السريعة ، القنيطرة ، المغرب ،  ، تقنيات البحث السوسيولوجيعمار حمداش  343
344 .07، ص 2422دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة ،مصر ، وحسان جياللي،أسس  المنهج االجتماعي ، بلقاسم سالطنية   

345
،مصدر سابق244بن عيسى محمد المهدي ،ص   
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ينمي الرأس  تواصليفعل مقاربة من خالل . 346إن الثقافة هي المحيط الذي يصوغ كيان الفرد .االجتماعيالبناء 
 -Habermasهابرماس) ،من حيث يعمل على تشكل هويته ذلك ان الهوية  عند مال االجتماعي والثقافي للفاعل

 .ال يتوقف عند إبداء االنتماء العضوي، الصوري، بل بما يساهم الفرد كفاعل إلثبات عضويته وفاعليته-)
هل طبيعة التواصل االجتماعي بين الممرضة ومختلف الفاعلين بالمؤسسة ":التساؤل المركزي التاليمن خالل  

والمعيارية األخالقية التي تنتج التفاعل االستشفائية محمد بوضياف ورقلة، يتطابق مع المقتضيات المهنية 
الذي يحقق االعتراف المتبادل، فيكون عامال مساعدا على تشكل هويتها المهنية، أم انه يخضع  ،االيجابي

 .؟ "تتناقض مع البعد اإلنساني للمهنة ثقافة المجال االجتماعي قدلالعتبارات تعتمد على مضامين 

 .وضعنا ثالث فرضياتلإلجابة عن هذا التساؤل المركزي 

 

الممرضة من خالل المعاملة االستقبال اللغة النباهة الرموز  هراتظحيث ركزت الفرضية األولى على رصد تم -
وتصوراتها الهمية التواصل االجتماعي بالمؤسسة،  وتحديد مرجعيات سلوك الممرضة... الذكاء االجتماعي العاطفي

حيث . يحقق مبدأ االعتراف  بها ككيان مهني له مكانته بالمؤسسة بما لفهم وتفسير سلوكها االتصالي ومضامينه 
بينت المؤشرات أن سلوك الممرضة االتصالي نابع من إيمان بالمهنة كواجب إنساني، تعزز بالتكوين النظري 

تجاه  وبالممارسة الميدانية، كما كان للمجال االجتماعي الذي تنتمي اليه دور مرجعي في تأطير أخالقي لسلوكها
رغم المتاعب التنظيمية والممارسات التنظيمية نتيجة نقص التاطير الكاف لمهني التمريض على . المهنة بشكل عام

مستوى الفروع والمصالح االستشفائية التي تشهد ضغطا متزايدا  والذي له انعكاس منطقي على مستوى عمل الفئة 
 . المهنية المعنية

، بين مختلف الفاعلين بالمؤسسة االستشفائيةبالجهد اولت مفهوم االعتراف المتبادل أما الفرضية الثانية فقد تن    
يشجع االعتراف المتبادل بين الممرضة ومختلف الفاعلين على التعاون بالمؤسسة االستشفائية  :التناول التاليوفق 

غاب أو انعدم هذا الشكل من  فإذا. تعتبر تجربة االعتراف تجربة أساسية بالنسبة لإلنسان .محمد بوضياف بورقلة
، تنعكس على سلوكاته وأفعاله وعالقته 347االستحقاق االجتماعي، فقد يصاب المرء بضرر نفسي وبمشاعر سلبية

. مما ينعكس سلبا على المؤسسة وفاعليتها ومستوى تعاون أفرادها. االجتماعية وقدرته على التعاون مع األخر
لتحقيق الخدمة  ،والتواصل مع اآلخر ،تحث على التعاون ،تنظم عمل الممرضةباعتبار أن المبادئ العالمية التي و 

                                                           
346 .32،ص 2323مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،  

347 .224ص مصدر سابق، ،كمال بومنير   
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فان تصورات الممرضة ايجابية مع بعد االعتراف والتعاون بين مختلف  والتخفيف من معاناة المرضى ،اإلنسانية
صلة عن الفاعلين تأكد ميدانيا خاصة في مصلحة بيت السكري مقارنة بمصلحة االستعجاالت باعتبار أنها منف

مكان المؤسسة األصلية وتوجد في مقر خاص بمرضى السكري بحيث ساهم في تحقيق حرية أكثر للعمل واستقاللية 
إال أن الوضع المهني لهذه الفئة المهنية من حيث التحفيزات المادية على مستوى . نسبة عن ضغط المراقبة اإلدارية

 ترقى إلى المستوى المطلوب مقارنة بأصناف وفئات مهنية األجر والعالوات والحجم الساعي للعمل والترقيات ال
وبذالك يتأكد مرة ثانية أن المجال التنظيمي ال يستجيب لمتطلبات هذه الفئة المهنية من . أخرى داخل المؤسسة

خالل إعادة النظر في القانون األساسي وطرق التوظيف ونوعية التكوين والتربصات والتأطير المناسب لتعزيز 
 .شئة التنظيمية التن

بمعنى إدراك كل طرف أن الطرف -بالمفهوم السوسيولوجي-وكانت الفرضية الثالثة تتمحور حول التعاون  -
األخر سيصرف وفق ما تمليه مبادئ المهنة وان سلوكه ال يتناقض مع أهداف المؤسسة االستشفائية وعلى أساس 

تساعد المؤسسة على مجابهة ضغوط البيئة الداخلية تي الالمنتج لقيم اجتماعية التواصل الدائم بين الفاعلين، 
محفز لتنمية الشعور باالنتماء  إن التعاون بين الممرضة ومختلف الفاعلين عامل:وفق الطرح التالي .والخارجية

 .للمؤسسة االستشفائية محمد بوضياف بورقلة 
و الحاالت أظروف الطارئة وخاصة في ال، من ضروريات عمل الممرضة، و قيمة اجتماعية، يعد التعاون 

من أفراد عينة (%55.5)لذلك نجد نسبة  .الحروب واالضطرابات االجتماعية أو، االستعجالية كالحوادث الطبيعية
والشعور في العمل، ترى أن التعاون له أهمية في التخفيف من شدة الضغط و  .تشدد على أهمية التعاون ،البحث

 .باالحتراق النفسي

، كيف يمكن للتعاون أن يخلق مجال تواصلي اجتماعي مساعد على االندماجكما تشير النتائج حسب العينة 
 ،بين الزمالء في العمل ،وذلك عبر تنمية العالقات االجتماعية والمهنية. في تقديم خدمة في أحسن حال االجتهادو 

 . وكأسرة طبية بل كإخوة ،ليس كزمالء فقط
 السلوك رصد تصورات الممرضة لمفهوم التواصل و إبراز بحيث تمكنا من  ها،لقد حققت الدراسة هدف

وان المجال االجتماعي  التواصلي بين الممرضة ومختلف الفاعلين بالمؤسسة ومضامينه االجتماعية والثقافية،
هوية تشكل اليساهم في خلق عالقات ايجابية تساعد على للممرضة ال يتناقض مع مبادئ المهنية للممرضة بل 

المهنية واالجتماعية للممرضة والتي تؤهلها لالندماج السلس في مجتمع المؤسسة وخلق بيئة ايجابية للعمل على 
خصوصا أمام نقص التأطير بالعدد الكاف في مختلف التخصصات أساس التعاون والتواصل واالعتراف بالجهد 

والمركزي في نشاط المؤسسة الطبي واإلنساني  المزوجواألسالك المهنية ومنه تحديدا مهنيي التمريض لدورهم 
إال أن المجال التنظيمي من خالل الممارسات التنظيمية بخالف ما جاء في التساؤل المركزي يكشف . االستشفائية
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عن معوقات مهنية تتعلق بمكانة هذه الفئة المهنية على مستوى منظومة القوانين األساسية المهيكلة لمختلف 
داخل المؤسسة االستشفائية مقارنة بمختلف الفئات المهنية،وال يتطابق مع التحوالت االقتصادية االصناف المهنية 

على العمل  -ذلك دائما وفق عينة الدراسة-واالجتماعية التي يعرفنا المجتمع، مما يعيق قدرة هذه الفئة المهنية 
 . لصحيحةوالتواصل بالشكل المتوقع منهن وبما تمليه قواعد الممارسة المهنية ا
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  الهوية المهنية للمرأة العاملة الجزائرية في ظل متطلبات األمن  اإلنساني

 جامعة ورقلة/ بن ققة سعاد .د                                                                             
 جامعة ورقلة/مسعودي  كلثوم. أ                                                                             

 الملخص

يتناول موضوع هذه المداخلة مطارحة إشكال مفاده أي هوية مهنية للمرأة العاملة الجزائرية ومدى استجابتها       
ولإلجابة عن هذه التساؤالت المطروحة تم تناول جانبين رئيسيين تمثلت إحداهما في لمتطلبات األمن اإلنساني، 

دراسة الهوية المهنية للمرأة في ضوء النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة لعمل المرأة في الجزائر، وهذا بالتأكيد 
اسة الهوية المهنية للمرأة العاملة من سيتم من خالل إجراء  قراءة لقانون العمل،أما الجانب الثاني فقد تمثل في در 

 . منظور اجتماعي ومدى استجابتها لمتطلبات األمن اإلنساني

                                                                                   :ملخص الدراسة

.مقدمة  

البيت، كون أن عملها المضاعف كان وليدا  من بين الظواهر االجتماعية الحديثة، ظاهرة عمل المرأة خارج     
لوجودها، فالحديث في هذه المسألة هو  مقننة عملها، الذي تمخض عنه العديد من االفرزات سواء السلبية أو 

.االيجابية على مختلف  مجاالت ومسارات حياة المرأة  
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العوامل منها ما هو مكتسب من  والشك في ذلك أن الخصائص والسمات المميزة للفرد هي نتاج تراكم جملة من   
خالل عملية التنشئة االجتماعية، ومنها ما هو نتيجة خبرات اجتماعية، وهذا ما يمكن أن يساهم في تكوين الهوية 
االجتماعية، هذه األخيرة  التي تشكل بعدا من أبعاد الهوية المهنية، التي تتحكم فيها باإلضافة إلى العوامل السابقة 

.مل ناهيك عن التشريعات والنصوص المنظمة لذلكالذكر بيئة الع  

بناء على ما سبق، سيتم من خالل محاور هذه المداخلة الكشف عن الهوية المهنية للمرأة العاملة الجزائرية،      
. ومدى استجابة هذا الشكل من الهوية لمتطلبات األمن اإلنساني  

.مفهوم الهوية المهنية -أوال  

:تعريف الهوية -1  

:الهوية لغة-1-1  

أما مصطلح الهو هو المركب من تكرار هو فقد تّم وضعه كاسم . الهوية في اللغة مشتقة من الضمير هو    
ويشير مفهوم الهوية إلى ما يكون به الشيء هو هو ، أي من حيث ((. اإلتحاد بالذات)) معّرف ب أل ومعناه 

ير الجمعي ألي تكتل بشري ، ومحتوى لهذا الضمير تشخصه وتحققه في ذاته وتمييزه عن غيره ، فهو وعاء الضم
رادتها في الوجود والحياة داخل نطاق  في نفس اآلن ، بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكّيف وعي الجماعة وا 

  (1".)الحفاظ على كيانها

:التتعريف االجتماعي للهوية1-2  

الهوية هي محصلة لمجموعة من العالقات والدالالت التي يضع فيها الفرد لنفسه نطاقا يشكل في إطاره هويته،   
بحيث تتوفر له من جراء ذلك إمكانية تحديد ذاته داخل الوسط االجتماعي الثقافي الذي يعيش فيه، باعتباره نظاما 

(2)".مرجعيا على مستوى السلوك  

يعرفها تحت مسمى الهوية الجمعية وهي تدّل على ميزات مشتركة أساسية لمجموعة من أما علم االجتماع ف    
أفرادها يتشابهون بميزات أساسية كّونتهم كمجموعة، ويختلفون في . الناس، تمّيزهم عن غيرهم من المجموعات

(3.)عناصر أخرى ال تؤثر على كونهم مجموعة .  

نسدسة“أو ” الهوية االجتماعية”و” الهوية الذاتية“ة الهوية بين ميز الباحثون االجتماعيون في دراستهم لظاهر   :”الُمسأ
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وهي هوية غير . ما يحمله الفرد من تصور عن ذاته، أي كيف يرى نفسه، وكيف يعّرفها” الذاتية“ويقصد بالهوية 
نما تتغير وتتطور عبر مراحل مختلفة من النمو المعرفي المتأثرة بعاملين ضج الذاتي، وعامل عامل الن: مستقرة، وا 

، وهي عنصر من عناصر الهوية تتيح ”الشخصية“: وتتولد من خالل هذه التراكمات ما يسّمى. البيئة االجتماعية
والشخصية تمثل جوهر الهوية التي تنشأ على أساسها مختلف األبعاد . للفرد أن يتموقع في اإلطار االجتماعي

 .ية، على سبيل المثالكالثقة بالنفس والصورة الذات: الذاتية للفرد
فالهوية الذاتية هي . ويمثل تطوير هوية محددة لفرد ما عملية ذاتية داخلية تسمح له بنحت مكان خاص في العالم

وتتأثر هذه العملية بالسياق . تلك التي يتخذها الفرد لنفسه ويسعى لبنائها، منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الكهولة
 .االجتماعي

فهي الهوية التي يبنيها اآلخرون للفرد، من خالل ما يضفون على ” الهوية المسندة“أو ” الجتماعيةالهوية ا“وأما 
 .شخصيته من خصائص وسمات ومالحظات

ومن خالل التواصل مع محيطه تتولد لدى . فبمرور الزمن، يكتسب الفرد مكانة ودورا في الفضاء االجتماعي
ناتجة عن عالقات ” هوية اجتماعية“ول محصلتها تدريجيا إلى تكوين اآلخرين انطباعاٌت عن الفرد وشخصيته، تتح

وبما أن انطباع اآلخرين عن فرد ما . التأثر والتأثير وعن جملة التعريفات االجتماعية التي يلصقها اآلخرون بالفرد
. ”لفردهويات اجتماعية متعددة لنفس ا“قد يختلف من شخص آلخر ومن جماعة ألخرى، فيمكن الحديث عن وجود 

وبعض هذه الهويات ال تعّبر بالضرورة عن عنصر قار ومميز لدى الفرد، بل يحصل في بعض األحيان أن تسند 
 .للفرد هويات وأوصاف قد ال تنطبق عليه جزئيا أو كليا، وذلك بهدف تشويه صورته لدى اآلخرين

عامال هاما في بناء هويته الذاتية وهويته إذن، يمثل المحيط االجتماعي واألحداث االجتماعية التي يعيشها الفرد 
العالقة بين هذين الجانبين من هوية الفرد، وأن طبيعة التغييرات التي تحصل على  ″1الرسم “ويبين . االجتماعية

  (4).هوية الفرد ودرجة أهميتها تختلف من شخص آلخر، ومن سياق اجتماعي آلخر

(:أنواعها– مكوناتها -مبادؤها:) الهوية -2  

:الهوية مبادئ2-1  

ًً   أن تكون الهوية منسجمة مع معطيات الفكر القانوني والسياسي، الذي يستند إلى قانون -المواطنة بوصفها معيارا 
        المساواة لتحقيق ًً  جوهريا

غيرها دون ما فئة لتصور ًً  انعكاسا تكون أن أي الواقع، عن الهوية تعبر أن .  

:الهوية مكونات 2-2  

جغرافي موقع . 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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  .ذاكرة تاريخية  وطنية  مشتركة
موحدة شعبية ثقافة   

مشتركة وواجبات حقوق  . 
(5) مشترك اقتصاد • . 

:أنواع الهوية -2-3  

 :من أنواع الهويات المعتمدة
 امرأة/أنثى، رجل/ذكر: الهوية الجنسية -
 شيخ/كهل/مراهق/طفل: الهوية العمرية -
 ثرية/متوسطة/فقيرة: الطبقة االقتصادية واالجتماعية -
 …معاق/سليم البنية: القدرات واإلعاقات -
 …تركي/فارسي/عربي: الهوية الثقافية -
 …كندي من أصل تونسي/مغربي من أصل أمازيغي: الهوية اإلثنية -
 …آسياوي/أبيض/أسود: الهوية العرقية -
 (6)…/الصحراء/الريف/الصعيد/الشام/نجد: المنطقة -
 :لمحة تاريخية عن مفهوم الهوية-3 

ثم إن هذا . إن فانتشار كلمة الهوية وتوسع استخدامها في علوم االجتماع بالواليات المتحدة كان في الستينات    
أن نحدد المعنى  -كليزون .كما قال ب-يرة حتى صار من المستحيل االستعمال كثر وتوسع وانتشر بسرعة كب
ثم إن الوضع السياسي بأمريكا ساهم بدوره في ترسيخ اصطالح الهوية، . الدقيق لكل استخدام خاص لمفهوم الهوية

 ذلك أنه في نهاية الستينات برزت األقلية. وفرضه على لغة اإلعالم كما على التحليل االجتماعي والسياسي
ثم حذت أقليات أخرى حذو حركة . 1966سنة  "الفهود السود"األمريكية من أصل إفريقي، خصوصًا بظهور منظمة 

وكما . في سنوات السبعينات" صحوة هوية حقيقية"وهذه الظرفية أنتجت  .السود مطالبة باالعتراف بخصوصيتها
" اإلثنية"ريكيين من أصل إفريقي مع قضية تجربة األم"الحظ ذلك عالم االجتماع األمريكي روجر بروباكر، فإن 

هذه التجربة كانت حاسمة ليس ... باعتبارها تصنيفًا يفرض نفسه، وفي الوقت نفسه باعتبارها تحديدًا ذاتيًا للهوية
فقط لنفسها وفي داخل حدودها الخاصة، بل أيضًا في تقديمها لنموذج االحتجاج على أساس من الهوية، وهو 

فادت منه جميع أنواع الهويات، بدءًا من تلك التي تتعلق بالجنس أو باالختيار الجنسي، وانتهاء النموذج الذي است
وقد انعكس هذا في حقل العلوم االجتماعية على مستوى الهيكلة ."االنتماء اإلثني أو العرق"بتلك التي تتأسس على 

، "(الدراسات السوداء"ويسمى هذا القسم بـ)كية أمري-بتأسيس أقسام متنوعة بالجامعة األمريكية مثل الدراسات األفرو

http://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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والدراسات النسوية، والدراسات الخاصة بطائفة الشاذين جنسيًا، والدراسات عن المكسيكيين المستقرين بالواليات 
 كذلك قام مفكرو ما. وتبدو هوية األقلية بالنسبة لهذه الحقول الدراسية معطى أوليًّا. ، والدراسات اليهودية(المتحدة

بعد االستعمار من جانبهم، كإدوارد سعيد وكاياتري سبيفاك، بمساءلة الهويات الهجينة والمختلطة التي صنعها 
 .التاريخ االستعماري

: إحصاءات جّد معبرة ويذكر تود جيتالن. إن عاطفة االنتماء إلى هوية ما لم تضعف في الثمانينات والتسعينات
ارتفع عدد األمريكيين الذين يصرحون رسميًا بأن أصولهم تعود إلى الهنود الحمر  1990و  1910فبين سنتي 

ومن الصعب أن نميز ! ، كما تضاعف عدد الذين صرحوا بأنهم أكاديون عشرين مرة في الفترة ذاتها%255بنسبة 
لهوية واحتجاجاتها وتحليالت وسائل اإلعالم ودراسات العلوم السبب في هذا التجوال الدائم بين حركة مطالب ا

وعلى كل حال،  .إن الخطاب األكاديمي واإلعالمي يعكس بال شك وضعية يساهم هو نفسه في صنعها: اإلنسانية
فقد أصبح من غير الممكن تجاوز مفهوم الهوية، ال في األبحاث حول الهجرة، والمسألة القومية، والدين، ودراسات 

 .لنوع، وال في األبحاث حول اإلثنيةا
وبالرغم من أن المصطلح نشأ ضمن العلوم االجتماعية بالواليات المتحدة وانتشر بها، فإن األمر نفسه ينطبق على 

خصوصًا في مسألة أهمية -وبالطبع يعتبر تميز التاريخ األمريكي . أوروبا التي أصبحت فيها الهوية مفهومًا رئيساً 
لكن من المؤكد أنه توجد . عاماًل حاسمًا في انتشار المفهوم -نشأت عن موجات متعددة من الهجرةاألقليات التي 

كان انتشار : "بروباكر. أيضًا أسباب سياسية صرفة كانت لها آثار هامة على العلوم االجتماعية، فكما يقول ر
الواليات المتحدة، والذي تزامن بدوره مطالبات الهوية أمرًا سهاًل بسبب الضعف النسبي المؤسسي ألحزاب اليسار ب

ورغم أنه يمكننا جدًا أن ننظر إلى الطبقة . مع ضعف التحليل االجتماعي والسياسي القائم على اصطالح الطبقية
( مقارنة بأوروبا الغربية)االجتماعية نفسها باعتبارها هوية، تبقى حقيقة أن ضعف سياسة الطبقية بالواليات المتحدة 

 ."بة جد خصبة وحقاًل حرًا لتطور االحتجاجات المؤسسة على الهويةأمر شّكل تر 
هذه الفكرة جذابة وتفسر لماذا بدا مفهوم الهوية فائق األهمية بالواليات المتحدة أواًل قبل أن يصير كذلك بأوروبا 

أوروبا وبين وجود عالقة بين تقّوي خطاب الهوية في العلوم االجتماعية ب -بحق-إذن يمكن أن نفترض . الحقاً 
ذا كان التحليل بمصطلحات الطبقية ال يزال قائمًا ومستمرًا، فإنه اآلن  تراجع رؤية أكثر ماركسية للشأن االجتماعي وا 

وعلى المستوى السياسي ساهم سقوط . مجرد معطى واحد من جملة معطيات أخرى، ومكون ضمن مكونات الهوية
 (5.)سقوط الذي تصاعدت على إثره الوطنيات األوروبيةالشيوعية في تسارع تراجع هذا التحليل، وهو ال

:تعريف الهوية المهنية -3  
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 واالجتماعية، النفسية الشخص هوية أبعاد من بعد هي المهنية والهوية. والتربية التنشئة نتاج هي الهوية      
 وينشط فيها يتواجد التي االجتماعية المجاالت في الشخص هذا تفاعالت من ألنماط محددة الوقت نفس في ولكنها
 (1) مسؤول كراشد داخلها

   الهوية المهنية، من جهة أخرى، تعتبر بعدا من أبعاد الهوية النفسية واالجتماعية للفرد تتعلق بنشاطه المهني 
  (9).واالجتماعي واالقتصادي

:   لمحة عن الثقافة العربية -ثانيا  

ن الثقافة العربية تعاني، منذ ما يقرب من قرنيـن ، وضعا متوترا نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغربية ، بتقنياتها إ    
وقيمها الحضارية التي هي نتيجة تطور خاص قوامه التحديث والحداثة ، تطور لم تعشه الثقافة العربية ، وعلومها 

 . بل بقيت بمعزل عنه تجتر وضعا قديما توقف عن النمو منذ قرون
. ومن هنا تلك الثنائية التي تطبع الثقافة العربية بمختلف مستوياتها المادية والروحية، ثنائية التقليدي والعصري    

الفردي والجمعوي والوطني : وهي ثنائية تكرس االزدواجية واالنشطار داخل الهوية الثقافية العربية بمستوياتها الثالثة 
ضمن قوالب ومفاهيم وآليات " جمود على التقليد " الهوية الثقافية على صورة  أحد طرفي هذه الثنائية يعكس: القومي

واآلخر يجسم االختراق الثقافي وقد اكتسح الساحة اكتساحا ليتحول . دفاعية تستعصي على االختراق وتقاوم التجديد 
 إلى ثقافة االختراق ، أعني الثقافة المبشرة به المكرسة له

جب أن نضع خصوصية العالقة بين العولمة والهوية الثقافية عندما يتعلق األمر بالوطن في هذا اإلطار إذن ي    
فاالختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة ال يقف عند حدود تكريس االستتباع الحضاري بوجه عام ، بل إنه . العربي 

قط بل وعلى مدى األجيال الصاعدة سالح خطير يكرس الثنائية واالنشطار في الهوية الوطنية القومية ، ليس اآلن ف
ذلك أن الوسائل السمعية البصرية ، المرئية والالمرئية التي تحمل هذا االختراق وتكرسه ، إنما تملكها . والقادمة 

وتستفيد منها فئة معينة هي النخبة العصرية وحواشيها ، فهي التي تستطيع امتالكها والتعامل مع لغاتها األجنبية ، 
وعلى رأسه النخبة التقليدية فهو في شبه عزلة ، يجتر " عموم الشعب " أما . الذي تتلقاه " العصري" م بحكم التعلي

، والنتيجة استمرار إعادة إنتاج متواصلة ومتعاظمة للثنائية نفسها ، "الجمود على التقليد  " بصورة أو بأخرى ثقافة
(10.) في الثقافة والفكر والسلوكثنائية التقليدي والعصري ، ثنائية األصالة والمعاصرة ،             

العروبة األصيلة والتحضر : ترتكز الهوية المميزة للثقافة العربية المعاصرة على دعامتين األصالة والمعاصرة 
بحضارة العصر، فاإلنسان  العربي كائن خلقي أراد اهلل أن يتميز ليحمل إلى الدنيا أمانة، إن هذا اإلنسان مكلف 

http://www.oujdacity.net/national-article-77112-ar/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85.html
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وفي هذا التكليف تكمن المسؤولية األخالقية فكل فرد مسؤول . في سلوكه قيما أخالقية محددة أمليت عليه بأن يحقق
(11.)عما يفعله   

:تعريف األمن اإلنساني وأبعاده  -ثالثا  

:تعريف األمن االنساني-1  
تتقارب معاني األمن في كل من المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي، حيث تلتقي جميعها على أن    

فاألمن في المعنى اللغوي ضد . األمن هو تحقيق السكينة والطمأنينة واالستقرار على مستوى الفرد والجماعة
الثقة : واإليمان. صدقه :ضد الخيانة، وآمن به: واألمانة. المستجير ليأمن على نفسه: الخوف، واآلمن
« اإلجراءات األمنية»أما المعنى االصطالحي فيكمن في . القوي، وصفة هلل تعالى: واألمين. وقبول الشريعة

 التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة وتأمين أفرادها ومنشآتها ومصالحها 

( 12. )الحيوية في الداخل والخارج  

 (13) "اإلنسان وحريات حقوق من ترقي بطريقة البقاء أساسيات ةحماي"  بأنه اإلنساني األمن لجنة عرفت     

أجمعت التعريفات المقدمة بأن األمن اإلنساني هو جملة من اإلجراءات التي تهدف الى تحقيق أمن      
أما األمن اإلنساني في  .الفرد من مختلف التهديدات سواء الطبيعية أو المجتمعية وعلى مختلف األصعدة

هذا المقال فيعني جملة اإلجراءات المتخذة بهدف تمكين الفرد من تحقيق أمنه الثقافي واإلجتماعي 
. واإلقتصادي  

:لمحة تاريخية عن مفهوم األمن اإلنساني- 2  

وذلك  إنضم الفرد الى الجماعة ثم الدولة لزيادة نصيبه من األمن مقابل التنازل عن جزء من حريته،    
حتى يكفل له األمن بواسطة هذا الكيان، الذي تم إنشاؤه بموجب العقد اإلجتماعي التخيلي فيما بين األفراد 

لتكوين الجماعات ثم إلنشاء الدول، إال أن هذه اآلخيرة قد تحولت في حاالت عدة الى مصدر رئيسي 
دول مختلفة، بدعوى الحفاظ على ذلك  لتهديد األفراد أنفسهم، وهو ما تظهره العديد من ممارسات النظم في

الكيان، سواء من خالل إستخدام القمع ضد مواطني الدولة أو بإهمال شؤونهم وعدم تلبية إحتياجاتهم، 
ستحواذ فئة صغيرة على مزايا كانت يجب أن تتوزع على جميع األفراد   (14).وا 
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هوم ظهر في سياق البحث عن السالم إذن فالحاجة الى األمن قد وجدت مع وجود اإلنسان، إال أنه كمف  
إال أنه يمكن إرجاع .  (15).في الثمانينات مرادفا لمفهوم األمن القومي، الذي ساد خالل الحرب الباردة
، وتجسد المفهوم فيما بعد 1140مفهوم األمن اإلنساني الى تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 

العامة للمنظمة، وتلك التي وردت في اإلعالن العالمي لحقوق  تأسيس األمم المتحدة في إطار المبادئ
تفاقيات جنيف، وتجسد المفهوم أيضا في ظل الحركة الدولية لعمال المناجم، أو المحكمة الجنائية  اإلنسان وا 

(16).الدولية لمعاقبة األفراد على إنتهاكهم لقواعد اإلنسانية ضد غيرهم من البشر  

نساني د ظهر بشكل أكثر تفصيل في دراسة ضمن تقرير التنمية البشرية لعام غير أن مفهوم األمن اإل  
حيث حدد سبعة عناصر تشكل المخاطر التي تهدد األمن " عولمة ذات وجه إنساني:"بعنوان 1999

عدم االستقرار المالي، وغياب األمن الوظيفي، وغياب األمن الصحي، : اإلنساني في عصر العولمة وهي
لثقافي، وغياب األمن الشخصي، وغياب األمن البيئي، وغياب األمن السياسي وغياب األمن ا

  (15).والمجتمعي

: أبعاد األمن اإلنساني -3  

حدد برنامج األمم المتحدة للتنمية سبعة أبعاد حركية متكاملة لألمن اإلنساني تمثلت في األمن البيئي الذي يقصد    
واألمن الصحي بمعنى تمكين اإلنسان . ورة حماية البيئة من التلوثبه خلق السياسات التي تدرج في منطقها ضر 

أما األمن الغذائي .من العيش في بيئة تؤمنه من األمراض كما توفر له أيضا الحق في التداوي و في االستشفاء
الدولية فيقصد به توفير الغذاء الصحي الكافي و باستمرار بشكل يحقق نمو سليم للجسم إضافة  الى توافر الجهود 

وكذلك األمن الفردي الذي يعني تمكين الفرد من تكوين عائلة وتحقيق الطموح .لمنع وقوع المجاعة و سوء التغذية
في حين أن .في ظل نظام مجتمعي قائم على التساوي في الفرص و العدالة في التوزيع األمن الثقافي والذي  

يقتضي التمكين الفعلي لألقليات من حقوقها الثقافية دونما استثناء باسم أمن الدولة أو ضرورات التجانس 
و ( العرقية / الدينية اللغوية/ الثقافية)أما األمن المجتمعي فيعني خلق توازن فعلي بين الخصوصية  . المجتمعي

أما األمن السياسي الذي يعني . واطنين في بناء مجتمع تعددي وعادل ضرورة بناء منطق االندماج القومي للم
(11). تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسة  

:الهوية المهنية للمرأة العاملة في قانون العمل الجزائري-ثالثا  
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مل عادل أكد وزير العمل والتشغيل والضمان أن الجزائر هي في طليعة الدول التي أقرت قانون ع     
"للمرأة    ح   

حيث أنه يمنع كل شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس و يضمن تكافؤ الفرص للجميع دون أي 
ة في مجال االستثمار بهدف تجسيد أوبنفس المناسبة ركز الوزير على ضرورة تشجيع مشاركة المر . تمييز

في مخطط ترقية التشغيل و محاربة البطالة اشراكها في انشاء الثروات مبرزا في الوقت ذاته مكانة المرأة 
كما ذكر أيضا بدور الجمعيات النسائية كشبكة . لمناصب الشغل  الذي يعتمد على تنمية االستثمار المنشئ

و   .اجتماعية تعمل على توجيه ومساعدة المرأة في مجال المقاولة عالوة على دورها في النشاط النقابي
ساء الالئي تقلدن مناصب في مختلف األسالك االدارية والسياسية تقديرا تميز الحفل بتكريم عدد من الن

(19.)وعرفانا لجهودهن ومساهمتهن في تنمية وخدمة الوطن . 

:الهوية المهنية للمرأة العاملة في ظل متطلبات األمن االقتصادي-رابعا  

ماية والضمان التي تؤهل اإلنسان يشمل تدابير الح:" األمن اإلقتصادي بأنه" عبد اهلل العلي"يعرف األستاذ   
للحصول على إحتياجاته األساسية، خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة إقتصادية، 
وضمان الحد األدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير اإلقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق األمان 

(20)".نفسي لإلنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره األمن اإلقتصادي اإلقتصادي للناس، الذي ينطوي على بعد  

يتحقق األمن اإلقتصادي من خالل تحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل وضمان المساواة في      
 الوصول الى الوظائف، الى جانب إيجاد نظم وشبكات فعالة للضمان االقتصادي والتكافل اإلجتماعي، باإلضافة

(21) .الى تنمية مهارات قوة العمل بالتدريب والتأهيل المستمر حتى تستطيع مواكبة التطورات اإلقتصادية   

 السؤال طرح الذي وكان. حياته في جيد بشكل يفعله أن العادي لإلنسان يمكن ماذا عن فرويد سئل يوم ذات"    
 (22) "يشتغل وأن يحب أن" :ببساطة أجاب فرويد لكن وعميقا، معقدا جوابا فرويد من ينتظر
 التفكيـر، يسـتدعي عميقـا شـيئا تعنـي فهـي نظـن، أن إريكسـون منـا يريـد كمـا البساطة من ليست الصيغة هذه أن يبدو
 الفــرد تبتلــع ال العمــل، نشــاط يوفرهــا إنتاجيــة إلــى الفــرد دعــوة يعنــي كــان فإنــه والعمــل، بالحــب قــال مــا عنــد فرويــد ألن

 .محبوبا مخلوقا يكون أن وفي يحب أن في قدرته أو حقه من حرمانه لدرجة
 مالئمة وغير إنسانية ال أوضاع ظل في خاصة الفرد، على الشغل يمارسه أن يمكن الذي االستيالب بإزاء هنا إننا

 الذي التحرر وبين الوجود، في متعة كل وسلبه الفرد وقهر الذات سحق على تعمل العكس على بل الذات، لتحقيق
 وتذوق واألسفار والرياضة الراحة توفرها التي اإلنسانية والمتعة الفنيين واإلبداع الخلق بين تتراوح أشكاال له يتخذ
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 ما كثيرا الذي الحب هذا في شريكه وتشيئ تشييئه عوض حياته في معنى لإلنسان يعطي الذي والحب الفنون،
 (23. ) بعد ولكل معنى لكل فاقد قهري روتين إلى ينقلب
 واجتماعيون واقتصاديون فالسفة حلله الشغل، واقعة من انطالقا والنفسي االقتصادي االستيالب أن المعروف من  
 الصناعي للنظام إفرازا باعتباره ماركيوز، طرف من 20 القرن وفي خاصة، وماركس كإنجلز 19 القرن في

 لصالح والثراء السريع الربح مقابل في العامل لإلنسان إنسانية كل إلغاء إلى يذهب الذي المتوحش الرأسمالي
 الليبيدي، واالقتصاد المادي االقتصاد بين العالقة تحليل في مفصال وقف الذي هو رايخ فلهلم أن إال. الرأسمالي

 الماركسية بين بذلك وجمع الرأسمالي، للمجتمع المادي االقتصاد أغالل من للفرد محررة جنسية ثورة إلى بذلك ودعا
 (24. ) العاطفي والبؤس االقتصادي الفقر من اإلنسان لتحرير ثوريتين مقاربتين باعتبارهما النفسي والتحليل

 يؤديان بل فقط، بالتوتر يصيبانه ال فإنهما الفرد، على يجتمعان عندما والعاطفي االقتصادي البؤسين أن شك وال   
 هو مهنية هوية داخل التموضع على القدرة عدم فإن إريكسون، يرى وكما وبالفعل. هويته وبالتالي أناه انحالل إلى
 (25. ) الهوية انحالل إلى أو سلبية هوية إلى يؤدي الذي الشيء الشباب، من كبير لعدد االضطراب يخلق ما

 الهوية، في خطير خلط إلى يؤدي عمله ممارسة عند الفرد يعانيه الذي dissolution االنحالل أن إريكسون يعتبر
 عدم شكل في سواء المهني، العمل في المعنى منظومة اختالل منتظمة بصفة يرافق للهوية خطيرا خلطا" أن ذلك
 بنشاط مصحوب مدمر شاغل شكل في أو اقتراحها يتم التي المهام أو اإللزامية المهام على التركيز على القدرة
 (26") أحادي

 نتيجة يكون العمل في عاما شلال أن كيف إريكسون يذكر الهوية، في الخلط لهذا االجتماعية العناصر إطار في 
 حقيقيا غيابا األحيان أغلب في يعكس ال قد الشعور هذا. الوسائل مجموع في الكفاية بعدم عميق لشعور منطقية

 (25) بالواقع لها صلة ال إلزامات تمرير على يعمل ما بقدر لإلمكانيات
 ليس واالضطراب، المرض إلى وينحدر هويته فيه يفقد اإلنسان مادام تراجيدي عالم بأنه العمل لعالم سانسوليو نعت
 التواصل فيه يحضر األفراد بين االجتماعية للتفاعالت عالم بل والتقني، االقتصادي لإلنتاج عالم العمل عالم ألن

 تدخالت من يحكمهما وما التوحدات على عالوة تأثيراتها، لها أدوارا والمالية اإلدارية التراتبية فيه تلعب كما وينعدم،
 هويتنا من جزءا بالفعل فيه نفقد فإلننا مأساويا، العمل عالم كان إذا: "شخصياتهم أنساق على ينعكس مما لالفراد
 والموارد األرباح تكافؤ وال والتفاهم، المبادالت وسائل تكافؤ ال. مختلفة بأشكال داخله السيطرة تحت نقع ألننا

 وبهذا( …) والتوحدات االختالفات لعيش الوسائل نفس لهم ليست الناس أن على يظهر والمستقبلية، الحاضرة،
 مختلف على يوزع ألنه الفردية، للهويات الفارقي للتكون مجاال يكون أن العمل داخل العالقات لعالم يمكن المعنى
 التي والمخاطر واإلخفاقات االنتصارات قياس قصد للمواجهة متمايزة وحقوال للصراع، متكافئة غير وسائل أعضائه
 اجتماعيا سياقا تفترض ألنها المهنية، الهوية بحث إذن البساطة من ليس.منهم واحد كل إليها يتعرض أن يمكن
 على وآلثارها شخصية-البين للعالقات الداخلية البنية في للتفكير نموذجا تتطلب بل للتحليل، إخضاعه ينبغي
 إلى العمل منظومة داخل المهنية الهوية في تفكيره قاده سانسوليو. باألفراد الخاصة واالختيارات التوحدات مستوى
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لى بالذات، واالعتراف والصراع السلطة بين العالقة في البحث  كما بالذات االعتراف في الهيجيلية الخطة استعارة وا 
 (21) والسيد العبد بجدل المتعلق الجزء وخاصة الروح فينومينولوجيا: األساسي هيجل مؤلف في صياغتها تمت

 

بما أن األمن االقتصادي تتمثل أحد جوانبه في تحسين المستوى المعيشي، في هذا الصدد إن خروج المرأة   
الجزائرية الى العمل في بداية األمر كان بدافع الحاجة المادية، غير أن التحوالت االجتماعية وما فرضته من قيم 

 .تمثل ذلك في تحقيق الذات جديدة، أفرزت عامال أخر دفع بالمرأة الى العمل خارج البيت

وبتعدد العوامل الدافعة لظاهرة خروج المرأة للعمل تمخض عنه تطور في عدد النساء العامالت، فعلى سبيل      
 15.642.000.2004المثال قدر عدد النساء العامالت سنة  

مئة يعملن بالوظيف بال 11بلغت النسبة أزيد من  2005مليون  نسمة، وفي سنة  32.2من مجموع سكان قدر ب 
سنة، كما أن نسبة العامالت ذات  40بالمئة من النساء العامالت تقل أعمارهن عن  56وأن نسبة . العمومي

وهذا الواقع أدى الى وضع استراتيجية على مدار عشر سنوات تضمن . مستوى جامعي أكبر من نسبة الرجال
 (29.)ي العملتحقيق مزيد من المساواة الفعلية بين النساء والرجال ف

 42من جهة أخر تمثل المرأة العاملة األغلبية في سلك التعليم بكل أطواره بحيث  قدرت نسبة المرأة الموظفة ب   
بالمائة في قطاع الداخلية و  13بالمائة في قطاع الصحة العمومية و  20بالمائة في قطاع التربية الوطنية و 

تولي اهتماما خاصا لترقية دور "الوزير أن الدولة الجزائرية ما فتئت و في هذا السياق أبرز . الجماعات المحلية
 (30) ."المرأة الجزائرية بما يمكنها من المساهمة الفعالة و الفعلية في التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد

إال أن تواجدها في بالرغم من تعدد العوامل الدافعة لعمل المرأة، ناهيك عن االرتفاع المذهل لعمل المرأة،   
المناصب القيادية في ميدان العمل يعاني نوعا من الضعف، نتيجة النظرة التقليدية للرجل الذي ال يتقبل الى حد ما 

كذلك يرجع هذا الى ثقافة المجتمع ككل  وثقافة الرجل العربي الذي لم يقتنع بعد ولم يستوعب أن .قيادة المرأة له
 .إنهار بمشاركة المرأة له في وظيفة اإلنفاقتقسيم العمل داخل البيت  قد 

 2ر25شخص منهم  11.964.000في هذا المجال أكدت السيدة لكحل أن عدد السكان العاملين قدر ب      
و أضافت نفس المسؤولة أن نسبة .  2013بالمائة من العدد اإلجمالي للسكان العاملين سنة  19مليون امرأة أي 

التي تمثل العالقة بين السكان العاملين و البطالين و السكان ( لمشاركة في القوة العاملةنسبة ا)النشاط االقتصادي 
بالمائة  16ر6بالمائة بالنسبة للرجال و  69ر5بالمائة منها  43ر2بلغت    سنة فما فوق 15الذين تبلغ أعمارهم 
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كما شهد  .بالمائة 50ب فيها هذه النسبة مقارنة بالبلدان المتقدمة حيث تقار "ضئيلة"و هي نسبة . فقط بالنسبة للنساء
سوق العمل في الجزائر خالل السنوات األخيرة تحوالت عميقة مكنت من إعادة بعث النشاط النسوي بما أن النسبة 

و لكن الوصول إلى مناصب المسؤولية و القرار يبقى  2013بالمائة سنة  15ر5زادت بأكثر من الضعف لتبلغ 
شارت مديرة السكان و التشغيل لدى الديوان الوطني لإلحصائيات *و أ. بالمائة فقط 9بتسجيل نسبة " محتشما"

السيدة آمال لكحل إلى وجود عوامل تساهم في إعادة بعث سوق التشغيل عموما و النشاط النسوي بشكل خاص 
  (31).ها البلدمنها التمدرس الكبير للبنات و تراجع األمية و التحوالت االجتماعية و االقتصادية التي يعرف

 2013بالمائة سنة  29ر1وتجدر اإلشارة إلى أن فئة النساء هي األكثر تضررا من البطالة ألن نسبتها بلغت    
و أشارت السيدة  . حسب الديوان الوطني لالحصائيات  بالمائة 9ر1في حين أن المعدل الوطني كان يقدر ب

بالنسبة للمرأة، بالرغم من عددهن المنخفض جدا  صعوبة الحصول على منصب عمل"لكحل إلى أن ذلك يعكس 
و أضافت المتحدثة أن امتصاص هذا الطلب الكبير على العمل ". ضمن الفئة النشطة و مستواهن الثقافي األحسن

بين التكوين الجامعي   النسوي الراجع إلى النمو الديمغرافي وتحسن المستوى التعليمي يستدعي نقاشا حول المعادلة
 (32).شغلو عرض ال

يزال هنالك رجال من أمثلة ذلك ما صرحت به سيدة األعمال خديجة بلهادي في مجال المقاوالت والبناء بأنه      
تواجد النساء إلى جانبهم، سيما في القطاعات الثقيلة مثل البناء أو غيرها، حيث ال تزال هناك نظرة ?يرفضون

المتمثلة أساسا في الحصول على األموال بعد االنتهاء من إنجاز  إقصاء ودونية، وهناك العديد من العراقيل الخاصة
 (33) .المشاريع، وهذا المشكل يعاني منه كل المقاولون

من بين مميزات الهوية المهنية للمرأة العاملة، هو قلة تفاعلها مع زمالئها في ميدان العمل، وهذا بسبب إنشار    
، وثقافة المجتمع الجزائري التي تضيق من مجال  التفاعل ما بين سيبعض الظواهر السلبية من بينها العنف الجن

.الجنسين  

بالرغم من اسهامات المرأة العاملة، حيث ذكر التقرير الذي أجراه الديوان الوطني لإلحصاء،أن المرأة منتجة        
فهي . صل دورها اإلنتاجيوتحسب أيضا على توا  في المنطقة الحضارية وكذا في المنطقة الريفية ومجال الزراعة،

بشكل واسع في تحسين المستوى المعيشي لألسرة والمجتمع وبالتالي في التطوير االقتصادي واالجتماعي   تشارك
ن كانت بالرغم من ذلك  .للوطن تبقى مشاركة المرأة في الحياة اليومية قليلة جدا، فعملها يبقى دون قيمة حتى وا 

إقصاء وتجاهل وعدم تثمين كل ما هو أنثوي، مع انعكاسات سلبية حول  منتجة، وهذا ألسباب متنوعة، منها
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توظيف، وتقدم ووضعها في مناصب القرارات، فالنساء هن أولى المستهدفات في حمالت تسريح العمال، وتبقى 
  (34).محرومة من تسيير الموارد بصفة عامة ألن السلطة دائما بين يدي الرجل، حسب التقرير

من المطلقات إلى العمل للتمكن من إعالة األسرة ، خاصة في ظل محدودية وضآلة تضطر الكثير  -
النفقات التي تحصل عليها الواحدة منهن من طليقها أب أطفالها، في بلد ال يوجد فيه تناسب طردي بين 
 ارتفاع األسعار والزيادة في قيمة األجور، إال أن حصول الواحدة منهن على فرصة عمل ال يعني نهاية
 .المعاناة ، حيث يأتي التحرش الجنسي في العمل ليزيد من الطين بلة بالنسبة لهده الفئة 

لجنة ...تعرض ما يزيد عن نصف العامالت المطلقات للتحرش الجنسي من قبل مسؤولها في العمل -
  35.)المرأة العاملة التابعة لإلتحاد العام للعمال الجزائريين

 إال المرأة لحماية الجزائري المشرع أقرها التي الهامة القانونية الترسانة من الرغم وعلى أنه السعيد سيدي واعتبر   
 .الردعية األحكام من المزيد إضفاء إلى وبحاجة كافية غير تظل -حسبه- أنها
 العنف مكافحة بأن سعادة رحمانية السيدة باالتحاد النقابيات النساء لجنة عن المسؤولة اعتبرت جهتها، ومن

 القانونية النصوص لدعم تأتي التي الميكانيزمات من العديد وضع يتطلب المرأة حق في الممارس الجنسي والتحرش
 .وسوي صحيح أساس على معها والتعامل المرأة احترام ثقافة تكرس التربوية البرامج في مواضيع كإدراج

 هذه عن السكوت أن مؤكدة استثناء، دون الجميع تعني مسألة هي الظاهرة هذه مكافحة أن المتحدثة وأضافت
 اعتبرته الذي المهنية األوساط في الجنسي التحرش على أيضا النقابية عرجت كما .تماما مقبول غير أمر الظاهرة
 التي المسبقة واألحكام أشكالها بمختلف التمييزية الممارسات إلى إضافة كثيرات نساء منه تعاني صامتا مشكال
 . العالية العلمية مؤهالتها من الرغم على لها ضحية العاملة المرأة -حسبها-تبقى

 تعاني المرأة تبقى طالما الجنسين بين المساواة عن الحديث يمكن ال أنه سعادة السيدة اعتبرت الوضع لهذا ونتيجة
سقاطات التهميش من   (36).التمييز وا 

:الهوية المهنية للمرأة العاملة واألمن االجتماعي  

يعني األمن االجتماعي هو حالة االطمئنان التي يشعر بها أفراد المجتمع ، الناتجة عن مساهمة مؤسسات التنشئة 
تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف في  االجتماعية ، في تفعيل جميع االستراتيجيات ، واإلمكانيات ، والممارسات التي

وتؤكد له االعتراف بوجوده . وتسعى إلى حماية دينه ، ونفسه ، وعقله ، وماله ، وعرضه . حاضره ومستقبله 
 (35.)ومكانته في المجتمع ، وتتيح له المشاركة االيجابية المجتمعية

ية المهنية للمرأة العاملة وهو تحقيق الذات إن ظاهرة خروج المرأة للعمل قد ساهمت في تشكيل أحد معالم الهو    
. الى جانب إشباع الحاجات المادية، فتمكنت من خالل  ذلك من تحقيق مستوى مقبول من المعيشة  

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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صعوبات  التي تواجه المرأة العاملة، إال أن هذا لم يحقق لها األمن االجتماعي الى حد ما، وهذا نتيجة لجملة ال   
دورها المهنى ، ودورها فى  : األدوار التى تتمثل فى  يد من األدوار وعليها التوفيق بين هذهمن بينها قيامها بالعد

كأم وعليها التواصل مع أطفالها ، وذلك باإلضافة الى   المنزل كزوجة فعليها التواصل مع زوجها ، ودورها أيضاً 
(31).مكن من االستمرار فى العطاءقيامها باألعمال المنزلية، ومن ناحية أخرى عليها االعتناء بنفسها لتت .  

من جهة أخرى أثرت الهوية المهنية للمرأة العاملة سلبا على مستوى أمنها االجتماعي، ومن أمثلة ذلك  انتشار      
زواج المسيار، الذي ال يشترط نفقة الزوج على زوجته، هذا ما يستوجب القدرة المادية للمرأة، فأصبح بذلك عمل 

.رز سبل وأسباب  زواجهاالمرأة أحد وأب  

أن زواج المسيار، قد مس في غالب الحاالت كما توصلت دراسة قامت بها الدكتورة بن ققة سعاد      
إذ يعرف الموقع العربي اإللكتروني لزواج . المرأة العاملة، وقد أخذ من شبكة االنترنيت وسيط من وسائطه

عن زوجات، وكان معظمهم من التجار ورجال األعمال  المسيار تواجد عدد معتبر من الجزائريين الباحثين
  (39.)الذين يكثرون من السفر للبلدان العربية

من هنا نستطيع القول أن عمل المرأة أصبح محطة من محطات أطماع الرجال، ولنا أن نتصور ونتخيل ما   
.مسيار هم الرجال المقتدرين ماديامع العلم كذلك  أن من أكثر المقبلين على زواج ال." سينجر عن مثل هذا الزواج  

من جهة أخرى من بين المعالم المميزة للهوية المهنية للمرأة العاملة هو ضيق على مستوى عالقاتها االجتماعية     
.وتفاعالتها، وهذا بسبب تعدد أدوارها  

:الهوية المهنية للمرأة العاملة واألمن السياسي  

(40.)يضمن األمن السياسي للبشر العيش في كنف مجتمع يضمن ويرقي حقوق اإلنسان    

إذن فاألمن السياسي يتحقق في كنف مجتمع يفعل ويدفع أفراده للمشاركة السياسية، التي تحمل وجهين لعملة   
تماعي كانعكاس للوجود واحدة، هي القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق، والتي تحمل مستوى معين من  الوعي االج

.وهذا ما يعمل على ترقية حقوق اإلنسان بصفة  عامة.االجتماعي   

 صنع في والمساهمة واإلدارية السياسية الحياة في المشاركة في الجزائرية المرأة حظوظ تزالفي هذا المجال ال   
 تعكس وال المجاالت، شتى في بالدنا بها تزخر التي النسوية الكفاءات إلى ترقى ال جدا ضئيلة السياسي القرار
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 أنها إلى أيضا أشار رسمي تقرير إليه خلص حسبما والتخطيط، التسيير في بقدراتها المسؤولون به يتغنى ما واقعيا
المسؤولية مناصب من بالمائة 5.5 سوى تمثل ال  د.

 الجزائرية المرأة وضعية على الضوء العمومية للصحة الوطني المعهد أعده الذي التقرير من جانب سلطكما      
 ال أنها إلى وخلص المسؤولية، مناصب في الضئيل لحضورها وتأّسف واإلداري، التنفيذي السياسي الصعيد على
 المدني، المجتمع في وحتى المنتخبة والمجالس الحكومة في القرار صنع هيئات في جدا ضئيلة نسب سوى تمثل
لى  المرأة أن إلى أشار كما الموجودة، الكفاءات رغم والحوار واالتصال المعلومة إلى الوصول فرص غياب وا 

ن السياسية، األحزاب في تناضل ال الجزائرية  وعدم التهميش تعاني ما غالبا فإنها أحدها إلى وانضمت حدث وا 
.داخلها تؤديها أن يمكن التي باألدوار واالكتراث االعتراف  

 30 وجود والوزارية والحزبية البرلمانية الحياة في الجزائريات مشاركة بشأن ذاته المصدر أحصى األرقام، وبلغة
 مجلس في نساء 4و للنواب، اإلجمالي العدد من بالمائة 5.5 بنسبة أي الوطني، الشعبي المجلس في نائبا جزائرية
 على امرأتان وهناك والية، واحدة وامرأة منتدبتان وزيرتان منهن وزيرات، 3و سياسيين، حزبين ترأسان وامرأتين األمة
 .الوطني المستوى على بلدية 1541 مجموع من بلديتين رأس
ن  أوفر تبدو حظوظها فإن الموجودة، بالكفاءات مقارنة جدا ضعيفة السياسية الحياة في المرأة تواجد نسبة كانت وا 

 60 تعدت بنسبة المهني التكوين مجال في األسد حصة النسوي العنصر يحصد حيث المهنية، الحياة في بكثير
 .نساء هم الجامعيين األساتذة عدد نصف أن كما بالمائة،
 من بالمائة 30 نسبة افتكت أنها التقرير أوضح حيث بقوة، تقتحمه الجزائرية المرأة بدأت آخر مجال هو القضاء
 قطاع أن - ذاته المصدر حسب - ويبدو. مسؤولية مناصب يشغلن منهن بالمائة 60 للقضاة، اإلجمالي العدد
 الشرطة قطاع يوظف حيث األخيرة، السنوات في خاصة للنساء قويا حضورا يعرف الذي القطاعات أكبر هو األمن
 61 سنوات 5 منذ للنساء توظيفه بدأ الذي الوطني الدرك جهاز ويحصي سنويا امرأة 500 معدله ما 1991 منذ
 .امرأة
 القبة لبلدية الشعبي المجلس في منتخب وعضو للمرأة الجزائري المرصد رئيسة أعربت األرقام، لهذه قراءتها وعن

 الحياة في خصوصا بل المهنية الحياة في فقط ليس الجزائرية المرأة لمستقبل تفاؤلها عن جعفري، شائعة بالعاصمة،
 األخير التعديل بعد خاصة آت، هو بما متفائلون لكننا جدا، محتشم الجزائريات وجود أن المؤكد من: "قائلة السياسية
 حظوظها مضاعفة خالل من السياسية المرأة حقوق ترقية على مكرر 29 المادة فيه نصت الذي الجزائري للدستور

 المرأة ستوجد السياسية واإلرادة الكفاءات وجود مع لكن صعب الطريق.. المنتخبة المجالس ضمن النيابة في
  (41.)بالمئة5 تتعدى وال ضئيل السياسية الحياة في الجزائرية  المرأة حظوظ". مرموقة مكانة لنفسها الجزائرية
.خاتمة   
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إن خروج المرأة للعمل، الذي كان بدافع عوامل متعددة منها المادية، ومنها الحاجة الى تحقيق الذات، هذا ما  
ين اجتماعيين مختلفين فأصبحت بذلك المرأة الجزائرية تعيش في حيز . تمخض عنه إرتفاع في عدد النساء العامالت

تماما لكل إلتزاماته ولكل نمط الشخصية الذي فرضها ذلك الوجود االجتماعي من جهة الى جانب ثقافة المجتمع 
.التي تتحكم وتوجه مسار الوعي االجتماعي  

ما بين وجودها بالرغم من كل هذا إال أن المعالم المشكلة للهوية المهنية للمرأة  العاملة التي كانت نتيجة للتوأمة   
االجتماعي، وثقافة المجتمع الجزائري الذي يحملها ويكرسها الى حد بعيد القيم التي يعتنقها الرجل العربي، والتي من 

كل هذه المترتبات لم تتمكن  من  تحقيق األمن سواء . خاللها يتكون نمط التفاعل االجتماعي مع المرأة العاملة
.   دي أو السياسي في المستوى الذي تتطلبها مؤهالت المرأة بشكل عامعلى الصعيد االجتماعي أو االقتصا  

:مراجعقائمة ال    

  http://mawdoo3.com:تعريف الهوية، نقال عن الموقع -1

عزة مصطفى الكحكي، تعرض الشباب العربي لبرامج تلفزيون الواقع بالفضائيات العربية وعالقته بمستوى  -2
 http://mbenjemaa.blogspot.com :الموقعنقال عن . 4الهوية لديهم، ص

شكاالتها، نقال عن الموقع - -3  www.lahaonline.come.com:    الهوية وا 

  Khaki2009.pdf-://www2.gsu.edu/~wwwaus/Al http:الهوية المتعددة األبعاد، نقال عن الموقع-0
 http://mawdoo3.com:تعريف الهوية، نقال عن الموقع -0

 http://mbenjemaa.blogspot.com :الهوية المتعددة األبعاد، نقال عن الموقع-6
شكاالته، نقال عن الموقع: مفهوم الهوية -5  http://www.ejtemay.com : تاريخه وا 

: الموقع عن نقال البحث، وضرورة األزمة: للمدرس المهنية تمحري،الهوية الرحيم عبد -1
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net 

 www.oujdacity.net التربوي وسؤال الهوية المهنيةمفتش التوجيه -9

 . http://www.djelfa.info :محمد عابد الجابري، حتمية العولمة وقضية الهوية، نقال عن الموقع -10

بدر بن جويعد العتيبي وأخرون، العولمة الثقافية وأثرها على هوية الشباب السعودي وقيمهم وسبل المحافظة  -11
 (.4، ص1421عليها، 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/Hesr 

http://www.lahaonline.com/
http://www2.gsu.edu/~wwwaus/Al-Khaki2009.pdf
http://www.ejtemay.com/
http://www.oujdacity.net/national-article-77112-ar/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85.html
http://www.oujdacity.net/national-article-77112-ar/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85.html
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/HesrAr.pd
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 :بركات محمد مراد،األمن الثقافي العربي واإلسالمي وآفاق المستقبل ، نقال عن الموقع --22

  :الموقع محمد المهدي شنين، تحوالت مفهوم األمن اإلنساني، نقال عن ---23

http://bohothe.blogspot.com 

والعالقات .. محمد أحمد علي العدوي، األمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنسان دراسة في المفاهيم --14  
      (.: ، نقال عن الموقعالمتبادلة

ية، العدد مجلة كلية الترب" العراق انموذجا"وليد عبد جبر، األمن اإلنساني والتنمية البشرية المستديمة   -15
 (.: ، نقال عن الموقعالسادس

، والعالقات المتبادلة.. محمد أحمد علي العدوي، األمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنسان دراسة في المفاهيم  -16
 (.: نقال عن الموقع

تحول اهتمام المجتمع الدولي من الدولة إلى الفرد ، نقال : ، األمن الجماعي إلى األمن اإلنسانيمروة نظير -15
  http://www.ahewar.org:عن الموقع

  :معرفية للدكتور أمحند برقوق، نقال عن الموقع -األمن اإلنساني مقاربة إيتو -22

http://www.arabvolunteering.org 

  2013التوظيف في الجزائر و اليوم العالمي للمرأة مارس -19

 -http://www.ruqayah.net20  :عبد اهلل العلي، األمن اإلقتصادي في القرآن، نقال عن الموقع -

 - http://www.ruqayah.net 21-:القرآن، نقال عن الموقععبد اهلل العلي، األمن اإلقتصادي في  

  http://www.aps.dz إعادة بعث سوق العمل و لكن الوصول إلى مناصب القرار يبقى محتشما :مرأة 22

: األزمة وضرورة البحث، نقال عن الموقع: عبد الرحيم تمحري،الهوية المهنية للمدرس -23
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net 

: األزمة وضرورة البحث، نقال عن الموقع: عبد الرحيم تمحري،الهوية المهنية للمدرس -24
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net 

: األزمة وضرورة البحث، نقال عن الموقع: عبد الرحيم تمحري،الهوية المهنية للمدرس -25
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هي و  ، وهوّية الشيء عينّيته وتشّخصه وخصوصّيته أي ما به يكون الشيء هو"الُهوس "الهوّية لفظ مشتّق من 
 2004الجرجاني، " )النواة على الشجرة في الغيب المطلقالحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال "

عالقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة اجتماعّية ما في جميع األزمنة وجميع "وللهوّية (. 156ص
األحوال، فهي تتعّلق بكون شخص ما أو كون جماعة ما قادرا أو قادرة على االستمرار في أن تكون ذاتها وليس 

وتنبني فكرة الهوّية على مبدأ االستمرار والوحدة في مقابل التغّير (. ..9روبنز،، ص " )و شيئا آخرشخصا آخر أ
  والهوّية الثقافّية لمجموعة ما أو شعب هي القدر الثابت والمشترك من السمات والخصائص .والكثرة أو التعّدد

 .غيرها المتماثلة التي تمّيزها عن.. االجتماعّية والنفسّية والتاريخّية

 كيف يمكن للمجال التربوي أن يكون فضاء جدليا بين الهوية الثقافية للمجتمع في حالته المتغيرة؟

: العالم أمين محمود) والمجتمعية الفردية الشخصية تشكيل في الهوية أهمية إلي"  العالم محمود"  أشار
 ،خصوصيتها تبرز وال الثقافية الهوية تكتمل ال"  أنه رأي حين"  الجابري عابد"  عليه أكد ما وهذا ،(19 ،1996

: عناصر ثالثة فيه تتطابق كيان في مرجعتيها تجسدت إذا إال العالمية نشدان علي قادرة ممتلئة  هوية تغدو وال
 الذي الروحي النسب:  )واألمة ،( واألمة الوطن لوحدة القانوني التجسيد:  )الدولة ،( والتاريخ الجغرافية:  )الوطن
 الهوية"  أن إلى آخر موضع في"  الجابري" أشار كما ،(14: 1991 الجابري عابد محمد" )المشتركة الثقافة تنسجه
 بمجرد الثقافية الوحدة تحقيق يمكن فال ،طويل تاريخي تراكم نتيجة ألنها ،األمم تكوين في الزاوية حجر هي الثقافية
 (.12: 1995 الجابري، عابد محمد" ) السياسية اإلرادة توفرت لو حتى ،قرار

 تقيمها التي للروابط فهمها وصيغ لنفسها الجماعات وتمثل تعريف على قائم للهوية السوسيولوجي المفهوم إن
 في الهوية مفهوم فيستعمل لوجودها، ضرورة لها بالنسبة يمثل ما أي كينونتها؛ طبيعة من تعتقده ولما غيرها، مع

 يميز الذي الوعي إلى تحديدا يشير مفهوم وهو عقود، منذ الخصوص على السوسيولوجيا وفي االجتماعية، العلوم
. الجماعات باقي عن متمايزا كيانا وتجعلها ما، جماعة بها تتميز التي الخصائص وأيضا بعض عن بعضهم األفراد
 والعائلة؛ والمهن، والجنوسة، االجتماعية، والشرائح للجماعات الجماعية الهويات بدراسة خاصة السوسيولوجيون اهتم
 السوسيولوجيا فتحدد ،(2013 الغيالني، محمد) متعددة أبعاد ذات مركبة ودينامية معقدة، سيرورة فالهوية ولذلك

 والطبقة اإلثنية، والمنطلقات والجنسية، الجنسي، والتوجه الجنوسة فمنها للهوية، متنوعة مصادر المعاصرة
 أبعادا تتضمن التي االجتماعية الهوية :األول النوع  :الهوية من نوعين على تركز فالسوسيولوجيا االجتماعية؛
 الهوية: الثاني النوع  .وألعضائها للجماعة إرشادية نماذج تمثل ومعايير، قيم ومنظومة مشتركة وتجارب جماعية،
 يمكن كيف: التالي الرئيس التساؤل في المداخلة مشكلة تحديد يمكن سبق ما ضوء وفي(. الشخصية الهوية) الذاتية
 المتغيرة؟ حالته في للمجتمع الثقافية الهوية بين جدليا فضاء يكون أن التربوي للمجال

 :الذات وصناعة الهوية.1
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 مما فقط وليس عنها ينفصل مما أي أيضا؛ لها المفارق من بل فقط، ذاتها من كينونتها الهوية تستمد ال
 الهوية بدت وكلما. اآلخر يمثلهما اللذين واالختالف التميز عن بمعزل الهوية لمطلب معنى ال ثم ومن بها، يتصل
 ولذلك. وكينونته ذاته أكثر ليفهم عنه لتمايزنا بحاجة اآلخر إن خارجيا؛ مطلبا تعكس ما بشكل فإنها داخليا، مطلبا
 هذا كان قويا، التميز نحو سعينا كان فكلما التعدد، من المزيد نحو تتجه ما بقدر التوحد باتجاه الهوية تتجه ما بقدر
 معنى ال. الهويات من لمزيد مستمرة دعوة ذاتها في الهوية تعتبر ولذلك. الهويات من مزيد على عالمة التميز
 مقولة تبدو المعنى بهذا المطلب، هذا خارج يتحقق ال فالوجود نفسه، وبالقدر اآلخر، عن بمعزل الهوية لمطلب

 (.2013 الغيالني، محمد) نفسه الوجود منطق ضد الوجود أجل من بالهوية التضحية

 توازناتها للهوية تتحقق ال إذ انفتاحها؛ أو انغالقها في الهوية، وعي في دورا واآلخر األنا بين المسافة تلعب
نما نقيضا، بالضرورة تمثل ال وجودية انتماء حالة المغاير. اآلخر خالل من أيضا بل فقط، الذات خالل من  وا 

 اجتماعية وروابط ألنماط عاكسة صورة هو المغاير هذا. المشترك والعيش والقيم، والمجتمع، التاريخ، في امتداد
نتاج االجتماعي التصنيف على تساعد التي المعايير جملة إلى تنتمي  فالجماعات. والتمثالت المواقف وا 

 ولكن فحسب، الذات عليه ما ليست فالهوية ولذلك،. اجتماعيا الممكنة الوجود صور من ما صورة تمثل االجتماعية،
 التمسك(. 2013 الغيالني، محمد) للحياة قابلة مغلقة هوية هناك ليست المشترك، الوجود واقع عليه ما أيضا
 تجربة هي بل جاهزة، بضاعة ليست فالهوية لالستمرارية؛ قابلة الهويات يجعل ما هو اآلخر مع والبقاء بالذات
 ذات الهوية هذه تكون أن والبد. التاريخ في مستمرة حركية فالهوية. اآلخر مع العيش لصيرورة خاضعة إنسانية
 فيه تعكس الذي نفسه بالقدر لها، مصداقا تكون وأن الذات، حقيقة تعكس أن لها فالبد كذلك، تكون ولكي معنى،
 .اآلخر ومع ذاتها مع الذات عالقة محصلة هي فالهوية هكذا،. اآلخر مع الذات تلك عالقة

. ما هوية محصلة بالنهاية هو مجتمع وكل وجودي، لمبدأ استجابة التاريخ مدار على الهوية مثلت لذلك،
 سياق في الهوية تتشكل. مضض على تحمله مجرد ال اآلخر مع التعايش على القدرة هي المدني بعدها في الهوية
 وبينه، بيننا القائمة العالقة صلب في ممتدة وجودية كحاجة أو وجودنا في كشريك اآلخر مع نقيمها التي العالقة
ذا سيطرتنا، عن خارجا حتميا نهائيا معطى الهوية ليست المعنى وبهذا  مكونات من مكونا مثال، الدين، كان وا 

  .الدين هذا نختار الذين نحن فإننا الهوية،

 لخطورتها ؛ األطفال علي األمريكي للتليفزيون اإلعالمية المادة من اشتكت استراليا مثل  الدول بعض فهناك
% 60 إن حيث ،األمريكية الثقافية الهيمنة من انزعاجها عن الكندية الثقافة وزيرة عبرت وقد ،االنتماء فقدان علي
 اللغة هيمنة من فرنسا اشتكت كذلك ،كندية ليست األخالق من% 90 وأن ،مستوردة الكندي التليفزيون برامج من

 الثقافة يجعلوا ولم األم لغتهم يهملوا لم واليابانيين الصينيين أن كما  ،(1) الفرنسية الهوية علي والتأثير اإلنجليزية
 محافظين ظلوا وبذلك ،وتقاليد ولغة عادات من بثقافتهم احتفظوا بل ،والثقافية االجتماعية حياتهم في تؤثر األمريكية

 (. 444 ،2005: العشماوي فوزية) الثقافية هويتهم علي
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  الطفل إلدراك الطبيعي السن أن الدراسات إحدى أثبتت فقد ،مبكرة سن في هويته إدراك في يبدأ الفرد أن
 االتجاهات الفرد إكساب يمكن فإنه وبالتالي ،عمره بتقدم إدراكه ويزداد ،سنوات 5- 6 ببلوغه تبدأ القومية لهويته

 التعليم دور إلي"  إبراهيم الدين سعد"  يشير و ،( حسين أحمد عصام) مبكرة سن في للوطن الوالء نحو اإليجابية
 الطفل لدي والهوية الوعي وتنمية بث في به يعتد بدور المدرسة تقوم أن المفترض من"  بقوله الهوية تدعيم في

 ،التعبيرية وظائفها ويكتشفون ،قواعدها ويكتسبون ،وقراءة كتابة العربية لغتهم األطفال يتعلم رحابها ففي ،العربي
: إبراهيم الدين سعد) الهوية تدعم التي االجتماعية والمواد القراءة ودروس  والقصص األناشيد خالل من السيما
 التربوي الفكر في العربية الثقافية الهوية واقع علي الوقوف" الشيخ أبو عطية"  دراسة وحاولت ،(1916،54

 الثقافية األزمة من للخروج مقترح تصور وضع إلي الدراسة انتهت ثم ،العولمة ،وخاصة  تواجها التي والتحديات
 وياسر المنوفي محمد" دراسة أما ،(645 ،2000: الشيخ أبو إسماعيل عطية) العربي التربوي الفكر يعشيها التي

 الهوية أزمة علي التعرف فهدفت  ،( 209 ،2003: الجندي مصطفي وياسر المنوفي إبراهيم محمد" ) الجندي
 لبلورة العملية اإلجراءات من مجموعة إلي انتهت ثم ،الثقافية هويتنا مظاهر وتحديد العربي المجتمع في الثقافية
: المحروقي الحميد عبد حسن حمدي" ) المحروقي حمدي"  دراسة جاءت كما العولمة، لمواجهة عربي ثقافي تكامل
 رؤية إلي توصلت حيث ،الثقافية الهوية علي العولمة تداعيات مواجهة في التربية دور علي لتؤكد(   150 2004
 .اإلسالمية العربية الثقافية الهوية تطوير في تسهم التي للعولمة السلبية التداعيات لمواجهة تربوية

 تعيشها التي األزمة هذه علي لتؤكد ،(21 241: العطوي عيد أحمد" )العطوي أحمد"  دراسة جاءت وكذلك
 الذي األمر ،العربية الثقافية الهوية وضعف فقدان إلي أدت العوامل من مجموعة وجود إلي فأشارت ،الثقافية الهوية
"  دراسة مثل الدراسات بعض جاءت ثم الثقافية، هويته في العربي الشباب يعانيها التي األزمة هذه وجود إلي أدي

 نظر لتلفت  ،( 55 ،2001: حافظ مصطفي وماجدة صالح محمود ماجدة:  )" حافظ وماجدة صالح ماجدة
 المقترحات بعض تقديم ومحاولة الثقافية الهوية تنمية في الثقافة دور ألهمية المصري الطفل تربية علي القائمين

 كل في تحاصره  التي المتعددة الثقافات لغزو للتصدي  به واالعتزاز ومصريته الطفل ثقافة دعم في تساعد قد التي
 لتنمية مقررات استحداث خالل من األطفال رياض معلمة إعداد ببرامج االهتمام بضرورة الدراسة وأوصت ،مكان
 .  المعلمة لدي األصالة وتنمية وتأكيد لديهما، الثقافي الوعي

 :الذاتية الهوية وتفكيك التغيير.2

 بين يخير كمن واألسوأ السيئ بين خيار"  لكنه أحد لكل شخصي خيار بوجود فعالً  توحي العولمة إن
 بين خير ثم بالموت عليه حكم كالذي أو الضرورية حاجاته من جزء سوى يسد ال عمل وبين عمل اي عن الجلوس

 المصانع في يعملن عامالت اآلن، عولمتها تجري التي الصين في عليه، الرصاص باطالق أو شنقاً  يموت ان
 من ،( 50: 2001الكريم، بكارعبد! " )أكثر ليس بطونهن ملء لقاء يعملن وانما مرتبات، لهن ليس العتيدة،

 جان الفرنسي للباحث( الهوية أوهام) كتاب منها واألجنبية، العربية الكتب بعض عناوين تصدرت التي التسميات
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 ،1999 سنة الصادر معلوف أمين اللبناني لألديب( القاتلة الهويات) وكتاب ،1996 سنة الصادر بايار فرانسو
 للناقد( الهوية ومآزق العولمة فتوحات... النهايات حديث) عنوان ضمن وردت التسمية هذه( الهوية مآزق) وكتاب
 تسمية مثل الكتب، بعض فصول عناوين التسميات، هذه تصدرت كما ،2000 سنة الصادر حرب علي اللبناني

... المعلوماتي العصر) الموسوم كاستلز مانويل األمريكي السياسي االجتماع عالم كتاب في وردت التي (الهوية قوة)
  .1996 سنة الصادر( والثقافة والمجتمع االقتصاد

 العالم أن واعتبر ،(الهوية أوهام) كتابه في بايار فرانسوا جان الفرنسي الباحث المبالغة هذه إلى التفت وقد 
 وسواس الحديث العالم على يتسلط: )قوله وحسب بالهوية، يتعلق عام وقلق وسواس عليه يتسلط بات الحديث
 وترجيحاً  الجانب، لهذا تأكيداً  بالهوية، متعلق عام بقلق بالتالي ويشعر األشكال، توحيد يخشى فهو التمايزات، تالشي
 حياتنا تشكيل العولمة تعيد كيف جامح عالم) كتابه في جيدنز أنطوني البريطاني االجتماع عالم يرى المنحى، لهذا
ذا العالم، أرجاء من الكثير في المحلية الهوية إلحياء سبباً ( )تشكل العولمة أن  مطالبة سبب عن سألنا وا 

 كيبيك مقاطعة في انفصالية حركة ظهور سبب عن أو المتحدة، المملكة عن االستقالل من بمزيد األسكتلنديين
 نحو للنزوع استجابة تظهر المحلية القومية الحركات إن فقط، الحضاري تاريخها في الجواب نجد لن فإننا الكندية،
 .الدولة سيطرة تتضاءل إذ العولمة،

 في الناشطين أغلبية لدى النظر بقطع النفوذ وزيادة المكاسب وتعظيم األرباح تكديس على قامت العولمة إن
 في األعمال تلك بها ستساهم التى اآلثار عن كذلك النظر وبقطع ستحقق، التي العمال مشروعية مدى عن العولمة
 لها ليس بحتة مادية علمية ظاهرة هي الظاهرة هذه أن كون..األسرة تفكك أو واألخالق القيم هدم أو البيئة تلوث
 عام مدير ماتسورا السيد أشار الجانب هذا ففي ،( 56: 2001الكريم، بكارعبد) األخالقي أو الديني بالجانب عالقة

 الدوحة القطرية العاصمة في عقد الذي للتعليم العقد منتصف لتقيم اإلقليمي المؤتمر أعمال هامش على اليونسكو
 إليهم الوصول اليمكن الذين األشخاص إلي للوصول الجاد والعمل الجهود بذل قبيل" من المهمة المسائل بعض إلى

 المنطقة في بالمدارس االلتحاق فرصة اليجدون طفل ماليين 6 حوالي أن إلي مشيرا...التعليمية حاجاتهم لتلبية
 إلي نبه كما .منهم المهمشة الفئات خاصة الطالب بين تحدث التي الخطيرة التسرب حاالت إلي إضافة العربية
 االلتحاق فرصة يجدن ال منهن 5 أصل من 3 أن إلي ونبه بالمدارس لاللتحاق للفتيات الفرصة إتاحة عدم خطورة
 (.2001 الراية، صحيفة" ) العربية المنطقة في االبتدائي بالتعليم

كساب والتغير، الحركة أدوات من أداة التعليم أضحى  من األفراد تمكن التي المختلفة واالتجاهات المهارات وا 
 يدور بما المجتمع أفراد لدى واإلدراك الوعي تنمية اليوم التعليم أغراض أبرز من أصبح فلقد وبالمثل الحقيقي، النمو
 تأثٌير لها كان كبيرة، وتكنولوجية علمية ثورة يعيش العالم أن وبما.ومتجدد متغير مجتمع في للعيش وتوجيههم حولهم
 تعليمية ونماذج أساليب عن بالبحث مطالبة التعليم و التربية مؤسسات أصبحت ،المختلفة الحياة جوانب جميع على

 العالمية الثقافات من ثقافة كل في يوجد انه العالمي،حيث المستوى على التحديات من العديد لمواجهة جديدة وتربوية
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 الموافقة األمور ،بعض الضارة العناصر وبعض المفيدة العناصر بعض الكبيرة األمم معارف نظم من نظام كل وفي
 النهوض على يساعدنا وما يفيدنا ما منها واحدة كل من نقتبس أن علينا فيترتب لها المخالفة األمور وبعض لحاجتنا
 المعرفية البنى في النظر إعادة إلى الحاجة تدعو هنا من. االنحصار وجه على بإحداها نتقيد أن دون والتقدم

 على قدرته إلى إضافة المجتمع، في الريادي دوره واستعادة الثقافي وعيه لزيادة المعلم، السيما التربوية، والهياكل
عداده والعملية، اليومية حياته في العولمة عصر تقنيات توظيف  مبدع جيل إنتاج أجل من كان كما يعد لم لعالم وا 
 التفاعل أجل من للمعلمين والمستمر الجيد اإلعداد خالل من وذلك نوعية حضارية نقلة يحقق العلمية للمعرفة مبتكر
 مستوى لرفع والفضائيات االنترنت عبر إليهم المتدفق الهائل المعلومات لكم واستغاللهم وتقنياتها التكنولوجيا مع

 من كما.التربوية العملية في وتوظيفه الحاسوب استخدام من تمكنهم للمعلمين مكثفة عمل ورش وعقد التربوية العملية
 عن انفصام حالة في والطالب المعلم يعيش ال كي التعليمية المناهج في ومضامينها العولمة إدخال الضروري

 .الواقع

 (دراسة تطبيقية)تمثالت طلبة جامعة سطيف للهوية .3

 :خالصة

 اللذين والقلق والتأّزم الحديثة األزمنة من التوّجس بظالل خاصة العربي الفضاء في الهوّية مفهوم اصطبغ
 الذي البنائي النزوع كل تدريجياً  تالشى بذلك. والمسلمين لإلسالم باستمرار تحاك مؤامرة بوجود االعتقاد رّسخهما
 الذات إثبات بدافع قومّية أو وطنّية إنجازات من تحقيقه بدأ وما السياسي االستقالل مرحلة بعد العربية البالد عرفته
 الطور في أّما ،(2013: النيفر احميدة) التاريخ حركة في والتسريع التغيير بضرورة القاضية اإليديولوجية اآللّية عبر

 دورانه يكثر حديث مفهوم االجتماع علم زاوية من هو إذ االلتباس من كبيراً  قدراً  الهوّية مفهوم اكتسى فقد الحالي،
 اإلقرار مع ابتداءً  عليه ُيقتصر أن يمكن ما. دقيقة بصورة يعّرف أن من أعسر ذلك مع يبقى لكّنه مجاالت عدة في

 ذلك. األفراد هوّية من تعقيداً  أشدّ  هي بلد أو لمجتمع الحضارية الهوّية بأنّ  القول هو المركبة وبنيته المفهوم بحداثة
 بها تنفرد التي والمدنّية والتاريخّية الجغرافّية السمات وجملة لها الممّيزة الشخصّية إّنها الهوّية، تلك عن قلنا لو أّنه
 لتحديد اعتمدنا إذا. لها الممّيز االلتباس طابع يلغي لن ذلك فإنّ  عليها، التعّرف تتيح التي االستدالل نقاط وكلّ 

 القدامى المترجمون اشتّقها مولَّدة عبارة أّنها سنجد فإّننا والفكري، اللغوي التراث من مستفيدة اشتقاقّية مقاربة الهوّية
 ذات على للداللة العربية غير في المتداول الكينونة فعل الفارابي، نصر أبي حسب بواسطتها، لينقلوا" هو" الـ من

 . (2013: النيفر احميدة) الموجود

 :المراجع

  .2442 2مجلد " مناهج التعليم والهوية الثقافية " مؤتمر ، إلي أينالتعليم والهوية الثقافية العربية : أحمد عيد العطوي .2
 .http://www.mominoun.com/arabic، "ثقافة التعدد"الهوّية في زمن ، احميدة النيفر .0
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 تأثير التصحر على الهوية الفردية والجماعية لسكان السهوب من البدو الرحل 
 دراسة حالة والية البيض

 جامعة ورقلة/  بوزيد بوحفص /أ
 جامعة ورقلة/ شماني أحمد /أ                

 :الدراسة ملخص

اعتمد سكان المناطق السهبية في عيشهم على الرعي و تربية المواشي واألغنام كنشاط رئيسي، لكن بعد 
استمرار الجفاف لسنوات متتالية وعوامل : التصحر الذي ضرب المنطقة منذ فترة التسعينيات لعوامل طبيعية مثل

سم الرعي التي تنظمها الدولة، و كذلك تنصل االستغالل الالعقالني للمساحات الرعوية وعدم احترام موا: بشرية مثل
الحكومة من مسؤوليتها في مراقبة عملية الرعي، ويرجع ذلك للحالة االستثنائية التي عاشتها الجزائر بصفة عامة 

نجم على هذا . بسبب الوضع االمني المتدهور في تلك الحقبة، ما جعل تنظيم النشاط الرعوي من االمور الثانوية

mailto:2014@yahoo.fr
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في الغطاء النباتي وبالتالي نقص الكأل، ما دفع السكان الى النزوح الجماعي من مناطقهم الرعوية  الوضع تدهور
واستقرارهم بخيم بأطراف المدن وضواحيها، ومع عدم معرفتهم للحرف والمهن والنشاطات الممارسة في تلك المدن، 

 .     االصلية اصبحوا بدون هوية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية بعدما فقدوا هويتهم

أدى هذا كذلك الى زعزعة هوية المدينة محل النزوح، كما شوهت الخيم المنصوبة عبر كامل أطراف المدينة 
هل تأثر هؤالء السكان  في هويتهم التي توارثوها عبر األجيال وهل أثرو . النسق العمراني لتلك المدن المستقبلة
   في هوية المناطق التي نزحوا إليها ؟

 :مداخلةنص ال
حافظت األرض على توازنها الطبيعي وعاشت فيها كل المخلوقات في نظام متزن على مر العصور المتتالية، 

قوته التي وهبت له ، فكان  كائنا كبقية الكائنات الموجودة عليها  إلى أن خلق  اإلنسان فتفاعل معها في حدود 
يطور قدراته  بفضل  العقل الذي يميزه على بقية  يعيش بما تهبه له الطبيعة ، غير أن اإلنسان استطاع أن

المخلوقات األخرى، فمن  أجل سد احتياجاته وطموحاته التي ال حدود لها طور من أساليبه مع تعاقب االزمنة 
فاكتشف الزراعة  لتلبية المزيد من متطلباته، وضلت العالقة بين األرض واإلنسان في شكلها العادي والمتزن إلى  

عصر الصناعة التي أحدثت نقلة كبرى في حياته فتغيرت نظرة اإلنسان لهذه األرض التي كانت تعطيه أن  دخل 
ما يريده مباشرة،فأصبح يطلب المزيد من الموارد التي لم تكن متاحة له في العصور السابقة الستغاللها في 

إلنسان باألرض تتأزم وذلك لعدم قدرتها الصناعة ،  ومع ازدياد عدد البشر في المعمورة بدأت العالقة التي تجمع  ا
بحيث أدى االستخدام المفرط  للموارد الطبيعية  باإلضافة إلى  على سد جميع مطالبه ومطامحه التي ال تتوقف ،

الظواهر الطبيعية كالبراكين والزالزل و الجفاف إلى تدهور حالة األرض  وبروز أخطار كبيرة تحيط بالكرة األرضية 
تدهور كلي أو جزئي لعناصر األنظمة " م هذه األخطار هو تصحر األرض الذي  يعرف على أنه ،  ولعل من أه

البيئية ،ينجم عنه تدنى القدرة اإلنتاجية ألراضيها وتحولها إلى مناطق شبيهة بالمناطق الصحراوية ، بسبب 
، هذا باإلضافة إلى التأثيرات االستغالل المكثف لمواردها من قبل اإلنسان ، وسوء أساليب اإلدارة التي يطبقها 

السلبية للعوامل البيئية األخرى غير المالئمة وخاصة الظروف المناخية وتكرر ظاهرة الجفاف ، أي أن التصحر هو 
 348" إحداث تغيرات في األنظمة  البيئية ، يؤدى إلى خلق ظروف أكثر جفافًا أو أكثر صحراوية

فبقدر ما يمثل التصحر مشكلة بيئية كبيرة تهدد مستقبل الموارد و مشكلة تنموية تؤثر على البيئة المحلية 
وطريقة عيش السكان  فإنه يشكل ايضا مشكلة للتنمية،  فهذه الظاهرة تؤثر على البيئة المحلية وطريقة حياة 

سيا بالنشاط البشري  حيث أنه يؤدي الى تدهور فالتغير المناخي والتنوع البيولوجي يرتبط ارتباطا أساالسكان، 
وهذا ما خلصت اليه 349 األراضي وبالتالي يكون هذا عائقا في وجه تنمية مستدامة للمناطق الجافة وشبه الجافة

                                                           
348

جهاز شئون البيئة ،  –حسين ، التصحر ، بحث منشور في مرجع في التربية البيئية للتعليم ، النظامي وغير النظامي  الهاديمنى عبد   
1222 

 
349

 2332قمة األرض ريو ديجانيرو   
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حيث  تم تتويج النقاش الدائر في قمة األرض إلى  1994ثم جاء عام   1992قمة األرض في ريو ديجانيرو عام 
 .(UNCCD)غة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر قانون تمثل في صيا

والجزائر بحكم تواجدها في نطاق الصحراء الكبرى فإن أغلب أراضيها هي أراض صحراوية تغزوها الكثبان 
الرملية أما ما تبقى من األراضي  فهي  تعاني اشد المعانات من ظاهرة  التصحر التي تزحف  كل يوم على   

لها من مناطق صالحة للزراعة أو للرعي إلى مجرد كثبان رملية أو أراضي مالحة ال حياة فيها أراضي جديدة ، تحو 
،  وفي الوقت نفسه تترك ورائها مشاكل اقتصادية واجتماعية للمناطق المتضررة خاصة وللجزائر كدولة   تزيد من  

 .العبء األول  الموجود في األصل وهو أن أغلب األراضي الجزائرية صحراوية

ولعل المناطق األكثر تضررا من هذه  الظاهرة هي المناطق السهبية التي تدهورت فيها األراضي  بشكل كبير 
نتيجة الجفاف المتواصل الذي ضرب المنطقة في  تسعينيات القرن الماضي والذي دام لعدة سنوات متواصلة حيث 

كلة  هو اإلنسان بممارساته الخطيرة وقلة انخفضت نسبة التساقط إلى أدنى مستوى لها ، وما زاد من حجم المش
وعيه البيئي وعدم إدراكه  بمدى الخطر الذي يمثله التصحر والذي  يهدد مصدر رزقه المتمثل باألساس  في تربية 
المواشي وزراعة الحبوب، حيث أن الرعي المكثف وغير الموجه  والحرث الفوضوي أدى إلى تفاقم الوضع ، و لعل 

هي منطقة البيض التي تحولت من منطقة رعوية بامتياز الى منطقة شبه صحراوية  أدت إلى  خير مثال على ذلك
تقلص كبير في األراضي الصالحة للرعي ، هذا األخير الذي يمثل العمود الفقري القتصاد المنطقة، كان لهذه 

ف من البدو الرحل المظاهر التي خلفها التصحر جانب اجتماعي يضاف الى الجانب االقتصادي حيث فقد اآلال
مصدر رزقهم الوحيد المتمثل في  تربية المواشي ، أدى هذ الوضع إلى هجرة جماعية  نحو ضواحي مدن الوالية 
المختلفة ،ولعل  أكثر المدن التي شهدت تدفقا لهؤالء السكان هي مدينتي البيض وبوقطب مع نهاية سنوات 

المتراصة بعضها إلى جانب البعض في مشهد غير مؤلوف  التسعينيات، هذه األخيرة أحاطت بها مئات الخيم 
يذكرنا بالمحتشدات التي كان يقيمها المستعمر الفرنسي، غير أن هذه الخيم جاءت نتيجة  فقدان األراضي لكل الكأل 
الموجود وهو كأل غير قابل لالسترجاع في فترات قصيرة كونه يتكون من نباتات كالحلفاء والسناق والدرين وهي 

اتات  إذا ما أجتثت من جذورها أو أحرقت أو أتلفت فإن استرجاعها صعب جدا بحيث تحتاج إلى عشرات نب
السنوات من الحماية لالسرجاع ، هذا الذي أدى إلى فقدان جميع هذه النباتات األمر الذي عاد مباشرة على النشاط 

منهم سوى بيع ما تبقى من المواشي واللجوء  االقتصادي للبدو الرحل الذين ال يجيدون غير مهنة الرعي ، فما كان
نحو المدن ، حاملين معهم ثقافتهم وتقاليدهم  وهويتهم التي تختلف كل اإلختالف عما  يوجد في المناطق الحضرية 
، من هذا المنطلق سنحاول الربط بين جوانب الهوية  متمثلة في قيم يعرفون بها كالمحافظة والكرم  والحرية  فالبدو 

يختلفون  عن سكان المناطق الحضرية في مسائل أخرى  كاللباس و المأكل وطريقة المشي وتربية األوالد  الرحل
إلى غيرها من مجاالت الهوية المختلفة جماعية كانت أم فردية ، على ضوء هذا الطرح نصوغ سؤالنا  الرئيسي 

األجيال وهل أثرو في هوية المناطق التي هل تأثر هؤالء السكان  في هويتهم التي توارثوها عبر :  والمتمثل في
   نزحوا إليها مضطرين؟
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إستندنا لإلجابة على هذا السؤال إلى  استعمال قاعدة بيانات التحقيق الميداني للماجيستر واستخراج العناصر 
مجاالت التي تهم مجال بحثا هذا حول الهوية  رغم كون رسالة الماجيستر لم تتطرق كثيرا إلى تأثير التصحر على 

دراجه ضمن عوامل التأثير والتأثر في الهوية الجماعية  الهوية ، غير أننا سنحاول استنباط ما يفيد  بحثنا هذا وا 
 .والفردية 

ال يختلف واقع التصحر في والية البيض عن الواقع في السهوب ، حيث تقدر مساحة والية البيض 
الواليات السهبية  وقد تضررت أراضيها بنسبة كبيرة بحيث يمكن مشاهدت هكتار أي  ثلث مساحة  5.169.650

ماخلفه التصحر من أثر على الوالية سواء من ناحية األراضي وتدهورها المستمر  أو من الناحية اإلقتصادية 
 .واإلجتماعية للسكان

 

 

 

 

 

 
 :األثر اإلجتماعي واإلقتصادي للتصحر على سكان والية البيض  -
التسارع في حدة ظاهرة التصحر  ينعكس سلبا على الجانب اإلقتصادي وعلى الجانب اإلجتماعي  وينعكس إن 

 :على أرض الواقع ب
 التقليص من مساحة الرعي  -
 ...(أغنام، أبقار،إبل)عدم إستقرار وتذبذب  في تربية الحيوانات  -
قليدي وبالتالي نزوح البدو الرحل من مناطق ينتج عن التصحر خلق قطيعة ال إرادية مع النظام الرعوي الت  -

عيشهم إلى ضواحي المدن  وتربية المواشي بواسطة األعالف الصناعية والتي  ال تساعد أغلب الموالين في 
 .اإلستمرار في اإلنتاج  نظرا ألسعارها المرتفعة 

ل في تربية المواشي إتساع ظاهرة الفقر في صفوف المربين وذلك نتيجة إلختفاء مصدر  رزقهم المتمث -
 .بالدرجة األولى

إختفاء أغلب الصناعات التقليدية المحلية التي تعتمد أساسا على نباتات محلية لصناعة األواني النباتية حيث  -
أن منطقة السهوب كانت تشتهر بهذا النوع من الصناعات لمدة طويلة ، غير أن موجة الجفاف  وخير مثال على 

المهدد باإلنقراض و الذي شهد تدهورا كبيرا حيث يعد (Stipa terticissima) بات الحلفاءمثل هذه النباتات هو ن
اهم نبات تتميز به المناطق السهبية الجزائرية نظرا ألهميته اإليكولوجية واإلقتصادية لسكان المنطقة وللجزائر عامة، 
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كذلك نبات رعوي بإمتياز تفضله الحيوانات فنبات الحلفاء يعد من بين أهم النباتات التي يصنع منها الورق وهو 
على بقية النباتات األخرى، كما أنه نبات مقاوم للظروف القاسية التي تتميز بها السهوب فهو من جهة مقاوم للبرد 

درجة تحت الصفر ، ومقاوم للحرارة صيفا حيث  10-القارص في الشتاء الذي تصل فيه درجة الحرارة أحيانا إلى 
صناعة األطباق )درجة مئوية، كما أن السكان المحليين يستعملونه في صناعات تقليدية  40لحرارة تتجاوز درجة ا

، هذا النبات تعرض لضغط كبير من اإلنسان لدرجة أنه إنقرض من مناطق كان ...(  الضفار  –الكسكاس  -
 .يغطي معظم أراضيها

 
 
 
 
 
 
 

 طريق بلدي مقطوع بالكثبان بلدية توسمولين: 2.رة و ص  نطقة متصحرة في بلدية بريزينة م:  1.صورة    
أدى سوء اإلستغالل من رعي جائر وحرث عشوائي  في المناطق السهبية على إمتداد عشرات السنوات إلى    -

الضغط المتواصل والمستمر على  الغطاء النباتي  باإلضافة إلى العوامل المناخية حيث أصاب الجفاف المنطقة 
نقص في الموارد المائية  القليلة وغير القابلة أو صعبة اإلستراجاع مع  االستغالل المفرط لإلنسان لمدة طويلة، مع 

األمر إنتهى في بعض المناطق السهبية ووالية البيض خاصة لتعرية التربة وتكوين الكثبان الرملية ، وبالتالي  
ناطق  الخصبة، مما قلص قدرة المربين تحدث مناطق صحراوية جديدة تضاف إلى الصحراء الكبرى وتنقص من الم

الموالين على تلبية حاجيات الماشية وتدارك الفرق من الكأل، يؤدي بهم ذلك إلى بيع عدد من رؤوس القطيع من 
أجل إطعام ما تبقى وبالتالي تقلص عددها ومنه تدني المستوى المعيشي للموال الذي يجبره هذا الوضع على التخلي 

مواشي وبالتالي يحال إجباريا على البطالة ويلجأ إلى الهجرة نحو المدن واحتراف مهن أخرى، على  نشاط تربية ال
غير أن الكثير من الموالين ال يتأقلمون مع الظروف الجديدة نظرا العتيادهم على نشاط وحيد وهو تربية المواشي 

لحظة واحدة يختفي هذا النشاط من فال يملكون غير هذا النشاط الذي وجدوا أنفسهم يتوارثونه أبا عن جد وفي 
حياتهم وهو الذي كان يعولهم مع عائالتهم ويوفر لهم مصدر الرزق الوحيد ينتج عن هذا الوضع الجديد حدوث 
ظواهر إجتماعية جديدة مثل الهجرة إلى أطراف المدن، بناء الخيام خاصة في المناطق السهبية وخير دليل على 

ر مئات الخيم متراصة قرب بعضها البعض  بجانب  النسيج العمراني الحضري  ذلك بلدية بوقطب التي شهدت ظهو 
في ظروف صعبة تنعدم فيها جميع مقومات الحياة ، ونفس الحال ينطبق على بلدية البيض التي شهد محيطها 

لوحيد العمراني توافد الكثير من البدو الرحل حيث قاموا بنصب خيمهم قرب المدينة بعدما فقدوا مصدر عيشهم ا
 .المتمثل في تربية الماشية بفعل ظاهرة التصحر
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 مناطق النزوح للبدو الرحل قرب بلدية بوقطب :        01صورة فضائية رقم

 
 
 

 مناطق النزوح للبدو الرحل قرب مدينة  البيض:         02صورة فضائية رقم
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 :السكان السياسات المتبعة لمكافحة التصحر ومعالجة أثره على  -*

من أجل مكافحة هذه الظاهرة  1962لقد سعت الدولة إلى عمل  سياسات عديدة و مختلفة منذ سنة         
إلخ، ...فنذكر على سبيل المثال ال الحصر السد األخضر، إنشاء تعاونيات رعوية، نشر القانون الخاص بالرعي 

لعدم قدرة اإلدارة على وضع صيغة  مشاركة فعلية  غير أن هذه السياسات لم تعطي سوى القليل من النتائج  وذلك
 .350مع العاملين في مجال الرعي من مربين وموالين ورعاة في تسيير المراعي

بنسبة  1996مليون رأس  في   سنة  11.5تتميز منطقة السهوب الجزائرية بتربية المواشي حيث بلغ عددها    
طن من اللحوم الحمراء،  هذا اإلسهام  2996000من مجموع الرؤوس على المستوى الوطني ، كم تسهم   % 55

في اإلقتصاد الوطني  يهدده التصحر بطريقة مباشرة  حيث أن المراعي تقلصت بشكل كبير مما أدى إلى إحداث 
لطبيعي الذي أصبح ال يكفي  مما جعل خلل بين العدد الكبير للموشي وقدرة السهوب على إستيعابها وتوفير الكأل ا

المربين يلجئون  الى الكأل الصناعي المكلف ماديا، وبالتالي لجوء الكثير منه إلى بيع جزء من رؤوس أغناهم ألجل 
إطعام ما تبقى، هذا كله أجبر العديد من الموالين إلى تغير المهنة ما يكلف خزينة الدولة خسارة كبيرة بسبب لجوئها 

النقص في اللحوم الحمراء المحلية  باإلستيراد  مما يثقل كاهل الخزينة العمومية من جهة ويزيد من  إلى تعويض
 .مشكل البطالة من جهة أخرى

                                                           
350 NEDJRAOUI DALILA ET BÉDRANI SLIMANE ,La désertification dans les steppes algériennes : 
causes, impacts et actions de lutte , VertigO - la revue, p2, avril 2008 
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بعد فشل جميع السياسات السابقة في الحد من  ظاهرة التصحر ومن إنعكاساتها اإلجتماعية واإلقتصادية     
والتي تتمثل مهامها في     (HCDS)لمحافظة السامية للسهوبلجأت الدولة إلى إستحداث هيئة جديدة هي  ا

تسيير برنامج تطوير السهوب ، حيث تقبلها سكان السهوب عامة و سكان المناطق المتضررة من التصحر خاصة،  
نظرا إلعتمادها المشاركة  حيث إستفاد السكان وخاصة الموالون منهم من عدة إمتيازات مثل مزارع رعوية إلنتاج 

نباتات العلفية، إقامة مناطق محمية حيث يكون فيها الرعي مؤجل إلى غاية استرجاع األرض لقدرتها البيولوجية، ال
ومن ثم تقوم الدولة بكراء هذه المحميات للموالين لمدة معينة ويتم إعادة غلق هذه المحميات من جديد لدورة جديدة 

 .من اإلسترجاع الذاتي
 

        ة بلدية استيتنمحيط  بعد الحماي: 03صورة 
 
 
 
 
 
 

 نفس المحيط قبل الحماية بلدية استيتن: 04صورة 
 
 
 
 
 
 
 

 01والية منها  23بلدية منها  440كما قامت المحافظة السامية لتطوير السهوب بإنشاء إستراتيجية عبر    
إعادة : شبه صحراوية والبيض والية منها وذلك بإعداد مشاريع تهدف إلى 03فالحية رعوية و  12واليات سهبية و

 .عيةالتوازن لألنظمة البيئية المتدهورة والحفاظ على الموارد الطبي
 الخطوط العريضة للتنمية السهبية -*

 إعادة اإلعتبار  للمراعي المتدهورة وتهيئتها -
                                                           
   (HCDS) : Haut Commissariat de la Steppe 
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رشاد الفالحين والموالين عن طريق توزيع نباتات رعوية  -  تحسين وا 

 (الرعي المكثف والحرث الفوضوي)تكييف اإلنتاج العلفي لتقليص الضغط على المراعي المتدهورة  -

ذات الجودة العالمية وحمايتها من االمراض  الحيوانية بواسطة توزيع اللقاحات الحفاظ على السالالت  -
 .بالمجان من طرف المصالح الفالحية مع توفير األطباء البياطرة للقيام بحمالت تلقيح وفحص للموشي

 .تكثيف نقاط المياه من أجل توريد الماشية -

مثل توزيع خاليا الطاقة الشمسية من اجل استعمالها  استفادة الوسط الريفي من استعمال الطاقات المتجددة -
 في اإلنارة

 تحسين شروط الحياة لسكان المناطق الريفية  -

 .فك العزلة عن المناطق الريفية بواسطة شق الطرق وتوفير وسائل النقل -

المتوسطة، تربية الصناعات التقليدية، الصناعات الصغيرة و ) إدماج المراة الريفية في النشاطات اإلقتصادية  -
 (.الحوانات

هذه الحلول من شأنها أن تنقص من حدة المشاكل التي خلفها التصحر والتي  ال يمكنها أن تنجح إال بواسطة 
المشاركة الفعلية لسكان الوالية وخاصة المتضررين  من أجل  اإلندماج الحقيقي في سياسة إعادة الحياة من جديد 

المالي والتوعية المستمرة حتى يحفظ ما تبقى من أراضي قلية لم يصبها التصحر،  إلى الوسط الريفي بواسطة الدعم
 .ويسترجع ما يمكن استرجاعه من األراضي المتضررة

 :إنعكاسات ظاهرة التصحر على مجالت الهوية الفردية والجماعية للبدو الرحل في والية البيض

ة  في مجاالت مختلفة حاولنا الربط بين األسئلة ومجال من خالل األسئلة الموجهة للبدو الرحل والتي كانت أسئل
 :بحثنا حول الهوية فكانت اإلجابات كاآلتي

 :السؤال األول

 ما هو سبب نزوحكم نحو التجمع الحضري؟

من خالل طرح هذا السؤال حاولنا معرفة السبب الحقيقي واألساسي الذي ترك هؤالء البدو الرحل باالستقرار في 
 :كونهم معروفين بعدم البقاء في مكان معين  فكانت النتيجة كما يوضحه الشكل التالي ضواحي المدن رغم
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من خالل الشكل البياني نالحظ أن النسبة االكبر من المستجوبين قد أجبوا أن السبب الرئيسي لنزوحهم هو 

أن  أغلب هؤالء البدو  بسبب التصحر الذي أصاب األراضي الرعوية التي كانو يرعون فيها ماشيتهم  وهو ما يفسر
الرحل ما كانو ليلجأو نحو ضواحي المدن لوال تصحر األرض فالنزوح في هذه الحالة كان إضطراريا وليس 
إختياريا، تترتب على هذا النوع من النزوح الغير مبرمج  مشاكل كثيرة لهؤالء البدو الرحل سواءا من الناحية 

وح فقدوا المصدر اإلقتصادي الوحيد المتمثل في تربية المواشي، ما اإلقتصادية واإلجتماعية  ، فبفعل هذا النز 
أحالهم مباشرة على البطالة اإلضطرارية كونهم ال يتقنون المهن الموجودة على مستوى المدن، أما إذا ما اسقطنا هذه 

نفسهم في إعالة النتيجة اإلقتصادية على الهوية اإلقتصادية التي تميز البدو الرحل فهي إعتمادهم التام على أ
عائالتهم قبل تصحر األرض فهم يتميزون بالحرية وحب المكان الفسيح ، كما انهم ال يحبون أن تربطهم عالقات 
مع أي جهة حتى ولو كانت حكومية حتى ال يفقدوا جزءا من هذه الهوية المتحررة إقتصاديا، رغم أنهم في أحيان 

الدولة في مجاالت خاصة جدا وهي وثائق الهوية والصحة مثال ،  كثيرة ال يستطيعون االستغناء عن ارتباطهم عن
غير أن نزوحهم نحو المدن قد سبب لهم فقدان هذه الحرية اإلقتصادية مما يضطرهم إلى طلب وظائف غير 
متعودين عليها  وليس لديهم المؤهل وال القدرة وغير متعودين على الوظائف في األماكن الضيقة مما ينعكس سلبا 

آدائهم الوظيفي، ولعل أهم ما تم مالحظته أن أغلبهم يلجأ إلى مهنة البناء التي تحتاج إلى خبرة غير متوفرة على 
 :لديهم ، أو يلجأون  إلى مهنة بواب أحيانا وهو ما يوضحه السؤال الموالي ما هي مهنتك حاليا

هنة بعد النزوح إلى ضواحي من خالل الشكل الموالي والذي تم طرحه حول قطاعات الشغل للذين يمارسون م
المدن كانت النسبة األكبر  من إجابات البدو الرحل النازحون من المشتغلين حاليا هي تربية المواشي حيث حافظ 
أغلبهم على مهنة األجداد ، غير أن اإلشكال في أن تربية المواشي تتم في ضاحية المدينة وهو ما يترتب عنه 

المواشي داخل النسيج الحضري ، االمر الذي يؤثر مباشرة على المحيط بتلويه ترييف المدينة بروز مظاهر كرعي 
ببقايا فضالت الحيوانات باإلضافة إلى األخطار التي يمكن أن يتسبب فيها الرعي في المدينة أو في ضواحيها من 

77 

16 

07 

 نزوح لضاحية المدينةالسبب النسبة المئوية ل

 تصحر األرض

 البحث عن حياة أحسن

 من أجل تدريس األبناء
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تي يتميزون بها عدم تقبل سكان المدينة لمثل هذه الممارسات التي تسبب لهم إزعاجا وهي دخيلة عن هويتهم ال
وتتميز بها المدينة ، كون النشاط اإلقتصادي الغالب في المدينة إما في مجال الصناعة أو مجال الخدمات ، 
فيحدث تصادم في الهوية بين هوية  شخص البدوي المرتحل والجوال دوما والمحب للحرية والذي اليعترف بالقيود ، 

م  الحضري وغير متعود على هذه المظاهر التي دخلت فجأة على مع شخصية المتمدن والذي  يهتم بالمظهر العا
حياته ، االمر الذي قد يبرز تصنفات جديدة متمقلة في كلمات ينادي بها المتمدن هؤالء البدو الرحل خاصة الكلمة 

من حيث وهي كلمة لديها مدلولها اإلجتماعي ومعناها شخص ال  تتوفر فيه مظاهر التمدن سواء " العروبية" الدراج 
لباسه أو طريقه مشيه أو تصرفاته في مختلف المرافق ، أو حتى طريقة كالمه ومسكنه وتربية اوالده، كل هذه 
األوصاف تترك هذا الشخص من البدو الرحل يلجأ إلى محاولة  تغيير هويته بسرعة ألجل اإلندماج في الهوية 

تراكمية معرفية بهذا المجتمع المتحضر والذي استمد  الجديدة ، غير أن هذا اإلندماج يكون صعبا نظرا لعدم وجود
تحضره من المدة الكبيرة التي عاش فيها في هذا الوسط فأصبحت هويته أصلية غير مصطنعة عكس البدوي الذي 
يلجأ إلى إصطناع شخصية ثانية يتعامل بها مع سكان المدينة ولكن الكثير من البدو الرحل ال ينجحون في هذا 

تولد لديهم عقدة النقص ، كل هذا نجم عن مشكلة بيئية هي التصحر خلخلة التوازن في الهوية الفردية اإلندماج  فت
 والجماعية الذي كانت تعيشه هذه الفئة من السكان 

 التوصيات

توفير أماكن نشاط تؤمن للبدو الرحل حفظ نشاطهم اإلقتصادي المتمثل في تربية المواشي وبالتالي  •
 .حفظ هويتهم

م بالصناعات التقليدية التي تعتبر الهوية الثقافية البارزة للبدو الرحل وعدم إهماملها حتى ال اإلهتما •
 .تزول

 مساعدة النازحين الذين فقدو مصدر رزقهم بتوفير مناصب عمل تراعي خصائصهم الثقافية  •

تحسيس سكان المدن بأن البدو الرحل يمثلون مجتمعا له ثقافته وهويته الخاصة التي تثري  •
 .اإلختالف الموجود في المجتمع

 . إعطاء االهتمام أكثر بأبناء البدو الرحل من أجل إدماجهم في المدارس  •

ضرورة اإلهتمام بضواحي المدن كونها المناطق األكثر جذبا للنازحين بسبب ظاهرة التصحر ،  •
مون في اإلقتصاد مطالبة السلطات المحلية باستماع إلنشغاالتهم كونهم كانوا في يوم من األيام يساه

  .المحلي والوطني وذلك بتربية المواشي  التي تعتبر ثروة إقتصادية هامة 

 الخاتمة 
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أثر التصحر على الهوية الفردية والجماعية للبدو الرحل الذين لجؤو مضطرين إلى ضوحي المدن ، حاملين 
ثانية يعيش سكانها في الوسط معهم هويتهم التي اكتسبوها عبد الزمن، غير أن هذه الهوية اصطدمت بهوية 

الحضري فحدث أن حاول البدو الرحل التعايش من الهوية الجديدة غير أن الكثير منهم فشل في االندماج في 
الوسط الجديد بفعل التراكمات الثقافية التي الموجودة عند كل طرف مما أدى بالكثير من هؤالء البدو الرحل إلى 

يمهم قرب المدينة محافظين على هوية األجداد ، وفئة ثانية من البدو الرحل اندمجت العزلة االجتماعية والبقاء في خ
في المجتمع الجديد وبدأت في بناء الهوية الجديدة التي فرضها تصحر األرض الذي اضطرهم للنزوح إلى المدن 

 .وضواحيها
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الروابط االجتماعية في األسرة الجزائرية بين المجال االجتماعي المتجانس والمجال االجتماعي غير المتجانس 
 دراسة ميدانية على عينة من األسر

  جامعة ورقلة    بن عيسى محمد المهدي .أ

  جامعة ورقلة   بوسحلة ايناس .أ                

 كادي نصيرة                                                          

 الملخص    

تهدف هذه الدراسة الي تحليل وفهم التغيرات التي عرفتها االسرة الجزائرية  من حيث العالقات والتفاعالت         
تغيرات و تحوالت سواء في شكلها  عدة االجتماعية التي تحدث داخلها ، على اعتبار ان االسرة الجزائرية عرفت 

من أسرة مركبة إلى أسرة نووية ، أو في تفاعالتها و عالقاتها الداخلية بين افرادها حسب تواجدها في مجال 
الي الكشف عن طبيعة اليات الدمج التي كما تهدف ايضا , اجتماعي متجانس او مجال اجتماعي غير متجانس 

المتجانس والغير متجانس  من اجل المحافظة على كيانها وتضامنها وقيمها ،    تستعملها االسرة في  كال المجالين
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اي من اجل اكتساب اليات الدمج  تعطي لها القدرة على اعادة نفسها والمحافظة على نموذجها الثقافي الموجه 
 .لخارجية لتفاعالت اعضائها و سلوكاتهم و افعالهم ازاء بعضهم البعض او ازاء الموضوعات والتفاعالت ا

اذا كانت الدراسات السوسيولوجية الكالسيكية والحديثة  في اهتمامها بالمجتمع و االسرة تناولتها من جانب االنتقال 
من التضامن الميكانيكي الي التضامن العضوي كما هو الحال عند ابن خلدون ودركايم وغيرهم دون تحديد ما 

نحاول من خالل فهم  طبيعة هذا التضامن الطارئ على االسرة طبيعة هذا التضامن ألعضوي فان هذه الدراسة  
وعليه .  المتواجدة فيه ( العمراني )بصفتها مجال اجتماعي يتميز بخصوصية نوعية  وحسب المجال المكاني 

:سنحاول من خالل هذه الدراسة االجابة على تساؤلين محورين هما   

وما نوع التضامن الناتج داخل كل رة على طبيعة التفاعالت داخلها ؟، ألفراد األس تفاعلية اخرىيؤثر ظهور جماالت  هل 

 جمال عمراين ؟

الصراع / اجملال االجتماعي / التضامن املعنوي / التضامن املادي / االسرة :   الكلمات المفتاحية  

: الطرح     

عنها هو الحديث عن التفاعالت  ال يختلف اثنان في أن األسرة هي نواة المجتمع التي منها يستمد قوته، فالحديث  

  .التي تشكل في مجموعها الخلية األساسية للنسيج االجتماعي والروابط  والعالقات

ذا ما أردنا الحديث عن األسرة الجزائرية    مرت بمراحل متعددة في نشأتها وتطورها في ظل التغيرات  نجد انها وا 

كانت في عهد االستعمار خالل هذه المرحلة كان مشروع  والتطورات التي شهدها المجتمع ، فالمرحلة األولى 

االستعمار تفكيك األسرة الجزائرية من خالل تحطيم النسب العائلي والتقتيل والتشريد والتنصير ونشر الموبقات 

إال أن وقد عانت األسرة الجزائرية من التهميش والبطالة والفقر، . والوسائل الهدامة مثل الخمر والقمار والزنا وغيرها

هذا مشروعه باء بالفشل، الن هذا الوضع  زاد أفراد األسر  إلى االلتفاف حول بعضهم البعض والوقوف ضد 

وقد كانت االسرة خالل  االستعمار بتكاثف الجهود وتنامي قيم التعاطف والتضامن والتمسك والقيم الثقافية والوطنية
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بعدها جاء االستقالل الذي طالما انتظرته األسرة الجزائرية  ، هذه المرحلة اسرية ريفية تربطها القرابة والتضامن 

بشوق لتتحرر من قيود المستعمر وسياساته العنصرية، وتعيش في كنف قيمها وثوابتها العربية، وعاش جيل الثورة 

عهد االستقالل محاوال تحقيق المساواة في فرص التعليم والتوظيف وحق المواطن في حياة أفضل على كافة 

مستويات، ولكن بسبب عدم وجود مشروع اجتماعي واضح وكذا االضطرابات التي شهدتها البالد بسبب الغزو ال

اما في مرحلة التغيير فقد شهدت الحياة الجزائرية على كافة الريفية ، الثقافي كل هذا أثر على بناء ووظيفة األسرة

، إذ كان يحلم الفرد الجزائري أن يعيش هانئا مطمئنا المجاالت خلال في التوازن والتنظيم، فانعكس ذلك على األسرة

بعد خروج االستعمار، فإذا به لم يحقق الكثير من هذه األحالم التي كانت تراوده في العيش في كنف الحريات 

فظهر الجيل الثالث االذي اتجه الي األسرة الحضرية والزواجية الذي تغلب عليه الفردانية ، بعدها جاءت , العامة،

لم تشهد لها مثيال من قتل وتشريد وتهجير من  جمرالتي عاشت خاللها  الجزائر سنين وات العشرية السوداء سن

القرى وعدم األمن ، فقد كانت األسرة الجزائرية في بحث عن األمن واألمان ناهيك عن البحث عن لقمة العيش في 

غيرها وشكلت ضغوطا على األسرة الجزائرية مست ظل تدهور الظروف االقتصادية للبالد، وقد أثرت هذه التغيرات و 

بناءها ووظائفها، حيث انطوت كل أسرة على نفسها وضيقت من حدود ومجاالت تفاعلها  حتى مع الجيران أنفسهم 

بانفراج األزمة التي ، وانعكست هذه الظروف سلبا حتى على العالقات والتفاعالت داخل األسرة . النعدام الثقة

 علىأكثر من عشر سنوات، شهدت الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ازدهارا كان له األثر  عاشتها الجزائر

.     على طرق تعامل أفرادها مع بعضهم البعضو ، الجزائرية األسرة   

عدة تغيرات سواء في شكلها من أسرة مركبة إلى أسرة نووية أو في  إضافة إلي ذلك عرفت األسرة الجزائرية  

, ويدخل هذا ضمن التحول السوسيوثقافي للمجتمع الجزائري والذي عرف عدة تحوالت اقتصادية, تها الداخليةعالقا

داخل األسرة تتميز باالزدواجية أي يمتزج فيها التقليدي والحديث، ت من التفاعالت سياسية عميقة جعل, اجتماعية

ة في الكثير من القرارات التي تخص أسرتها، كما فخروج المرأة للعمل واستقاللها بأجر وظيفي مكنها من المشارك
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مكنها من القيام ببعض المهمات خارج المنزل، وأصبحت العالقات والتفاعالت بين أفراد األسرة يغلب عليها طابع 

الفردية، إذ أصبح الشباب يتمتع بحرية اكبر في اختيار ما يرتدي من مالبس، وفي اختيار نوع التعليم والوظائف 

ه حق المحاورة واألخذ والعطاء فيما يخص اختيار شريك الحياة، وفي السكن مع األهل أو االنفصال وأصبح ل

.عنهم  

بروز كل هذه التحوالت في المجتمع أدى إلى تعدد المجاالت التي يتفاعل فيها الفرد مع غيره خارج إطار األسرة 

كن موجودة سابقا، ذلك أن األسرة في الماضي كانت منها مجال الترفيه، العمل، العلم، العمل االجتماعي والتي لم ت

تقوم بكافة الوظائف االقتصادية، الدينية، االجتماعية، التعليمية، والتي تفرض على الفرد أن يتفاعل داخل النسق 

.األسري الذي ينتمي إليه  

سرة الجزائرية  من من خالل الطرح السابق سنحاول من خالل هذه الدراسة الكشف عن طبيعة التفاعالت داخل األ

 خالل المجاالت االجتماعية التي يتفاعل فيها افراد االسرة  وذلك من خالل االجابة على 

األسرة المتواجدة في المجال االجتماعي الذي يحكمه نموذج ثقافي ريفي وبتعدد مجاالت التفاعل ألفرادها يتخذ  -1

  .  التفاعل بينهم شكل التضامن المعنوي

واجدة في المجال االجتماعي الذي يحكمه نموذج ثقافي شبه حضري وبتعدد مجاالت التفاعل األسرة المت -2

  .  ألفرادها يكون التفاعل بينهم على شكل تضامن مادي

األسرة المتواجدة في المجال االجتماعي الذي يحكمه نموذج ثقافي حضري وبتعدد مجاالت التفاعل ألفرادها  -3

.بالصراعيكون التفاعل بينهم يتميز   

مفاهيم الدراسة : أوال      
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عرفها أنتوني جيدنز  : األسرة -1  Anthony Giddens بأنها مجموعة من األفراد يرتبطون ببعضهم البعض  

بروابط الدم أو الزواج أو التبني، والذين يمثلون وحدة اقتصادية، يعتبر األعضاء البالغون فيها مسؤولين عن تربية 

األسرة في الجانب المادي وتربية األبناء فقط حيث يربطهم رابط وتجاهل التفاعل الذي يكون ، لقد حصر 1األطفال

.بينهم  

بيرجس   أما  BURGESS ولوك    LOCKE أنها جماعة من األشخاص يرتبطون بروابط الدم أو فيعرفانها على  

الزوج والزوجة، األم واألب،  الزواج أو التبني، ويعيشون معيشة واحدة، ويتفاعلون كل مع اآلخر في حدود أدوار

.2األخ واألخت ويشكلون ثقافة مشتركة  

 

:المجال االجتماعي-2   

هو فضاء من التفاعالت المتبادلة أين يوجد بالضرورة الفاعلين كأحد أطراف عملية التفاعل، أو هو شبكة من 

على أنه الحقل الذي يتم فيه  ويعرفه محمد المهدي بن عيسى. الفاعلين المشتركين في القيام بعمليات اجتماعية

عملية التفاعل بين المعني ومحيطه االجتماعي، والمجال االجتماعي يتميز عن المجال العمراني ألن المجال 

.3العمراني هو منتوج للتفاعالت التي تتم في المجال االجتماعي ثم يصبح بعد ذلك نتاج لها  

الحضر اعتمادا على تقسيم ابن خلدون، ونحن نفصل بين المجال المجال االجتماعي تبنيناه وحددناه بالبدو و   

االجتماعي والمجال العمراني الن في عهد ابن خلدون وفي البدو تحديدا كانا غير منفصلين، فالمجال االجتماعي 

حا ينتج المجال العمراني والمجال العمراني يعيد إنتاج المجال االجتماعي دون تدخل أي طرف آخر، لكن اآلن أصب

على يد أخرى تتدخل إلنتاجه كالدولة  هناك  منفصلين الن المجال العمراني لم يعد منتوج اجتماعي بل أصبحت

، وبالتالي مختلفة  تنتج مجال عمراني ثم تنقل له أفراد من مجاالت اجتماعية وعمرانية سبيل المثال التي أصبحت 
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ك فمن الطبيعي أن نجد في المناطق الحضرية الرابط يصبح المجال االجتماعي والمجال العمراني منفصلين وبذل

ما ال عالقة بينهم في حين أن المسكن جنب المسكن، فهي عالقة عمرانية بحته .االجتماعي إما جوار وا   

: اعتمادنا على هذا المفهوم اخترنا لهذه الدراسة تقسيم المجتمع إلى مجاالت عمرانية ذات نماذج ثقافية مختلفة وهي

وتظهر أهمية مفهوم (.قبلية، أسرية، فردية)حضرية، حضرية وحددنا بعد ذلك أنماط العالقة لكل مجال  ريفية، شبه

المجال االجتماعي كونه يعطي صورة لألفراد والجماعات حول الهوية التي تبنى من خالل التفاعل بين مختلف 

...(مكان العمل مدرسة،األسرة، العشيرة، ال)الفاعلين في المجاالت االجتماعية المتعددة   

التفاعل االجتماعي -3  

هو العملية االجتماعية األساسية التي تعبر عن ذاتها في االتصال وفي العالقة المتبادلة بين فردين أو أكثر أو بين 

يعرفه أنتوني جيدنز،  جماعتين A.Giddens   خاللها الفعل أو رد الفعل تجاه  منبأنه العملية التي يبدر

التفاعل االجتماعي هو سلسلة من المؤثرات واالستجابات ينتج عنها تغيير في األطراف الداخلة كما أن .4اآلخرين

 فيما كانت عليه عند البداية

والتفاعل المقصود في دراستنا هذه هو تلك العالقات المتبادلة بين أفراد األسرة الواحدة، حيث تتخذ هذه العالقات 

غيرها ويرجع هذا إلى طبيعة المجال الذي تنتمي إليه هذه األسرة  مجموعة من األشكال كالتضامن، الصراع أو

. تماشيا مع النموذج الثقافي للمجال  

التضامن -6  

هو حالة أو ظرف تتميز به الجماعة يسود فيه االلتحام االجتماعي والتعاون والعمل الجمعي الموجه نحو انجاز 

مساندة ودعم من طرف شخص أو فئة اجتماعية لصالح وهو كذلك عملية اجتماعية تعبر عن عالقة .5أهدافها
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شخص أو فئة اجتماعية أخرى، فهو نوع من تقديم المساعدة المعنوية أو المادية أو كليهما لهم طواعية دون إلزام، 

.6وقد يكون ذلك بين األشخاص أو الفئات المتماثلة والمتفاوتة في المكانة االجتماعية  

هو المساندة التي تكون بين أفراد األسرة من خالل تفاعلهم مع بعضهم لدراسة في هذه االتضامن المقصود بو  

البعض والتي يسودها الشعور باالنتماء وتغلب عليها الروح الجماعية على النزعة الفردية، واهتمام األفراد داخل هذه 

سودها التعاطف والتعاون، هذا األسرة ال يكون موجها إلى دواتهم بقدر ما هو موجه إلى الجماعة، والعالقة بينهم ي

:التضامن قد يكون  

وهو الذي يشمل المساندة العاطفية التي تقدم ألفراد األسرة وذلك باالهتمام بهم والسؤال عنهم : تضامن معنوي. أ

.وتفقد أحوالهم، واشتراك أفرادها في المشورة إليجاد حلول للمشاكل التي تعترضهم  

مساعدة المادية والمساعدة في انجاز األعمال الخاصة باألسرة وأفرادها وهو الذي يشمل ال: تضامن مادي. ب

.وغيرها  

الصراع -.  

هو نزاع مباشر ومقصود بين أفراد أو جماعات من أجل هدف واحد، ويعرفه ماكيفر بأنه نشاط كلي يتنازع فيه 

فيه األفراد أو  وهو مظهر من مظاهر التفاعل االجتماعي يحاول.xciاألفراد مع بعضهم من أجل هدف معين

الجماعات تحقيق أهداف لصالحه ومنع اآلخرين من تحقيق ذلك، كما يعد كذلك عالقة تفاعلية ال يكاد يخلو منها 

.أي مجتمع وغالبا ما يحدث حول الموارد النادرة أو من أجل تحقيق نوع من المكانة والقوة والنفوذ  

لذي يحدث داخل األسرة وبين أفرادها نتيجة تفاعلهم مع هو ذلك التعارض االصراع   وتماشيا مع مضمون الدراسة

بعضهم البعض، ويكون إما تعارض في األهداف أو اختالف وتعارض في القيم، ويتولد نتيجة سعي كل طرف إلى 

.تحقيق مصالحه وأهدافه وطموحاته بغض النضر عن مصالح األسرة التي ينتمي إليها  
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النموذج الثقافي-  4  

النموذج الثقافي بأنه التصور الذي اختاره المجتمع من تمثالت وتصورات وقيم وأفكار ومعايير في  يمكن تعريف 

تفاعله مع هذا الواقع ويشمل مستوى القدرة على الخلق أو الطريقة التي فهم بها المجتمع قدرته على الفعل 

لقد ربط آالن توران 5واالنجاز Alain Tourain نه نموذج زراعي، صناعي وما بعد النموذج الثقافي للمجتمع بأ 

الصناعي، ولكن المجتمع الحالي أصبح يتكون من مجاالت اجتماعية محددة بنموذج ثقافي، فلكل مجال اجتماعي 

خصوصية ثقافية ونموذج ثقافي خاص به والذي يحكمه ويعطي له الهوية الجماعية، كما يحكم أفعال وسلوكات 

لمجال التفاعلي للفرد تغير نموذجه الثقافي، فتغير معه العادات والتقاليد والقيم ومنه نقول انه كلما تعدد ا. األفراد

.ألنه يأخذ من كل مجال تفاعلي جزء من ثقافته  

أما بالنسبة لهذه الدراسة فالنموذج الثقافي لألسرة هو مجمل القيم واألفكار التي أنتجها المجال االجتماعي والتي 

.عالت لدى أفراد األسرةتعمل على تأطير األفعال والتفا  

لألسرة المفسرة االجتماعية  نظريات –ثانيا   

لقد تأثرت األسرة بالتغيرات السريعة التي شهدها عالمنا المعاصر، وهذا ما جعلها موضوعا للجدل لدى المفكرين    

والسوسيولوجيين فتعددت بذلك النظريات االجتماعية التي اهتمت بدراستها وهذا راجع إلى تعدد اتجاهاتها الفكرية 

الدراسة مختلفة ومتعددة وسنعرض فيما يلي أهم النظريات  وكذا اختالف أهدافها العلمية والعملية ما جعل زوايا

:االجتماعية التي اهتمت بدراسة األسرة وهي  

األسرة في النظرية البنائية الوظيفية -1  

دراسة األسرة، فهي ال تبحث ل واسعاالبنائية الوظيفية من بين أهم النظريات التي أعطت اهتماما  تعتبر النظرية   

ورها، بل تنظر إليها بوصفها نسقا اجتماعيا يتكون من أجزاء يربط بينها التفاعل واالعتماد عن أصل األسرة وتط
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تهدف إلى توضيح الترابط كما بدراسة وظائف األسرة في ديمومة الكيان االجتماعي،  اهتمامهاالمتبادل، فضال عن 

، من خالل تكوينها من أشخاص لهم ادوار و مكانات 1الوظيفي بين النسق األسري وبقية انساق المجتمع األخرى

 لها داللتها الوظيفية من اجل النسق األسري و النسق االجتماعي الشامل، 

ينظر الوظيفيون إلى األسرة على أنها جزء أساسي من كيان المجتمع، وترجع أهميتها لخطورة الوظائف    

المجتمع وسالمته، وقد ابرزوا العالقة بينها وبين غيرها من االجتماعية التي تقوم بها بغية المحافظة على بقاء 

النظم االجتماعية فنجد أن األسرة تعطي شيئا لكل نظام اجتماعي وتتلقى منه شيئا آخر في المقابل، فاألسرة توفر 

األجور  للنظام االقتصادي قوة العمل من األفراد الذين يعملون في مجاالت العمل المختلفة، وتتلقى في مقابل ذلك

التي يحصل عليها األفراد والسلع المختلفة التي تستخدم في إشباع الحاجات المادية، وتمنح األسرة للمجتمع المحلي 

جهود أفرادها من خالل مشاركتهم الفعالة في أنشطته المتعددة، وتتلقى األسرة عنه هويتها التي تميزها عن غيرها 

تدعم األسرة النسق القيمي باالمتثال وعدم الخروج عن القيم، وفي مقابل  من أبناء المجتمعات المحلية األخرى، كما

.9هذا الدعم تتلقى عنه منظومة منسقة من القيم التي توجه األفراد في تحديد تفضيلهم لألشياء  

التنشئة  بمهمة القيام تستطيع التي الوحيدة هي بنائية، وحدة بوصفها األسرة أن  Parsonsبارسونز  ويرى

ماعية،االجت  تعمل وثقافته، وبذلك المجتمع متطلبات مع الفرد توافق الجديد وتضمن الجيل إلى القيم غرس بواسطة 

 .االجتماعي النظام استمرار ضمان على

األسرة من منظور الصراع  -2   

أمر ...( واألبناءبين الزوج والزوجة واألب واألبناء واألم )يرى هذا المنظور أن النزاعات والخالفات األسرية    

طبيعي ناتج عن عدم المساواة في الحقوق والواجبات، من هنا نستنتج انه ال توجد أسرة خالية من نزاعات وخالفات 

والصراعات الداخلية لألسرة تعكس في الواقع عداوات أساسية متأصلة في البنية االجتماعية الكبرى، . أسرية
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بتوزيع الموارد وتوزيع العمل وممارسة السلطة في األسرة، ولكنها في الوقت فالصراعات الزوجية مثال غالبا ما تتعلق 

.نفسه تعكس األحوال االجتماعية السائدة في المجتمع حيث يسود عدم المساواة في العالقات بين الرجال والنساء  

Marksيبرز ماركس  حظى بالميراث الصراع داخل األسرة في نظام الميراث، حيث أن االبن األكبر في األسرة ي 

دونا عن بقية إخوته، وهذا ما كان متعارفا عليه في األمم البدائية واألسر الممتدة وحتى في بعض األسر العربية 

حاليا والتي تفضل كثيرا أن يكون أول مواليدها ذكرا حتى يرث لقب األسرة ومالها من أموال مختلفة األشكال، من 

التمييز في الميراث بين األوالد الذكور واإلناث أدى إلى ظهور صراع وهذا . أراضي وعقارات وحتى منصب الملك

      .10داخل األسرة بين أعضاءها على اإلرث المالي وعلى مقعد الملك

يركز هذا االتجاه كذلك على المصادر النفسية والنادرة والثروة والسلطة األسرية وممارسة األدوار الرئيسة ومنافسة 

ول على األهداف، وهذا يمثل المصدر األساسي للنزاعات والخالفات داخل األسرة، لذلك أعضاء األسرة في الحص

كان كفاحهم للحصول عليها يؤدي إلى النزاع أو الصراع داخلها متخذا أساليب متباينة، تبدأ من استخدام األلفاظ 

.11خدام األدوات الجارحة أو القاتلةوالعبارات الخشنة والجارحة والسيئة مرورا باستعمال القوة الجسدية وانتهاء باست  

:وترجع نظرية الصراع التغيرات التي حدثت في األسرة إلى ثالث عوامل هي  

.التحوالت االجتماعية الكبرى  -1  

.التحضر اإلجباري والهجرة من الريف إلى المدينة -2  

  12الزيادة الحادة في النشاط االقتصادي الذي تزاوله النساء المتزوجات -3

وهكذا فإن نظرية الصراع ترى بأن الصراعات والنزاعات قائمة وكائنة في كل األسر، لكن ليس بشكل مستمر 

ودائم، وهو جزء من كفاح األسرة في وجودها، فالصراع إيجابي إذا كان يبرهن على صالبة بنيان األسرة، أو إذا 

عات والخناقات األسرية على أنها تعبر عن عمل على تعزيزه وحدتها بمصادر طاقة إضافية، كما ينظر إلى النزا
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ايجابيات تعود على بنيتها وتنقي أجواءها من التلوث الذي أصابها ألن األسرة من خاللها تعيد تصحيح األخطاء 

زالة اإلبهام والغموض الذي طرأ على حياة األسرة في معايشتها لهذه الخالفات .13وا   

التفاعلية الرمزية  األسرة في-3  

األسرة على أنها وحدة من األشخاص المتفاعلين ويشكل كل منهم وضعه ومكانه داخل ا االتجاه إلي ينظر هذ 

األسرة، وبموجب هذا الوضع تتحدد األدوار داخل األسرة، فالفرد يدرك معايير وتوقعات الدور الذي يحدده له 

فأعضاء األسرة يشكلون وحدة من الشخصيات المتفاعلة والمتكاملة من خالل  .14األعضاء اآلخرون في األسرة

العمليات الداخلية التي يقومون بها، وأدائهم لألدوار المنوطه بهم، وتداول السلطة العليا أو المركز بين األب واألم، 

يؤدي في أحيان كثيرة إلى وكذا التدخل لحل النزاعات و اتخاذ القرارات، كل هذه العمليات تشكل تفاعال أسريا 

.15ضغوطات داخلية تستدعي االحتكام إلى صاحب المركز األعلى من أجل الفصل فيها  

 عالقة أو األبناء و اآلباء بين أو زوجته و الزوج بين الرابطة سواء العالقات، من العديد على األسرة كما تحتوي

 على المحتوية السلوكيات من العديد على تحتوي متعددةال المتنوعة العالقات هذه الخارجي ككل، بالمجتمع األسرة

  .للثقافة الناقلة الرموز من الكثير

اإلجراءات المنهجية للدراسة  : ثالثا    

 

على عينة من األسر في والية ورقلة وبالضبط في دائرة تقرت التي تضم   2012/2013أجريت هذه الدراسة سنة  

الزاوية العابدية، النزلة، تبسبست، تقرت ، وقد تم استخدام : بلديات هي  أربعة   
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حيث قمنا برصد بعض السلوكات المتصلة ،باالعتماد على المالحظة البسيطة  تالمنهج الكيفي في جمع البيانا

الدخول في تفاعل واتصال مباشر مع  االبيانات الكيفية والتي تتطلب منكأداة لجمع والمقابلة . بالتضامن والصراع

 المبحوث

بناءا على ما الحظناه من خالل الدراسة االستطالعية قمنا بصياغة مجتمع الدراسة صياغة سوسيولوجية وفق  

:متغيرات ومؤشرات رأينا بأنها تؤثر على التفاعل، هذه المتغيرات والمؤشرات تتمثل في ما يلي  

:  ماعية المتواجدة فيها األسرة فقد اعتمدنا علىفيما يخص تحديد المجاالت االجت    

يعني هل هي عالقة قرابة من الدرجة األولى أو  :طبيعة العالقة االجتماعية المتواجدة في المجال االجتماعي -1

.من الدرجة الثانية أو هي عالقة اجتماعية عمرانية  

حتى نحدد هل هذا المجال تحكمه ثقافة  :يطبيعة النشاط االجتماعي والمهني الغالب في المجال االجتماع -2

.ريفية زراعية أو ثقافة مستمدة من خصوصيات المجتمع الصناعي  

إذ يحدد لنا هذا االمتالك الطريقة ومدى القدرة المادية والثقافية للفرد التي يشكل بها  :امتالك األجهزة من عدمه -3

.دد مجاالته التفاعليةفي مجال اجتماعي ما حدود تفاعالته االجتماعية ومدى تع  

في حين أن كل من السن والجنس والمستوى التعليمي ونمط السكن وعدد األوالد فقد وضعوا لتحديد الهوية التي 

.     ينطلق منها الفرد في تفاعالته مع أفراد األسرة  

ر واستهالك الوقت فتتضمن عدة مؤشرات تتمثل في نوع الوظيفة، النشاط الموازي، وكذا تسييالتفاعل  تمجاال أما

بالنسبة للفرد لتتبع المجاالت التفاعلية للمبحوث والعوامل الثقافية التي تتحكم في هذا التفاعل، ومن تشابه في 

العادات والتقاليد أو اختالفها، هل هي التي تتدخل في تحديد طبيعة التفاعل داخل األسرة ؟ فمن خاللها نريد أن 
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عادة إنتاج نفس التفاعالت بين أفراد األسرة في مختلف المجاالت نعرف هل هذه المجاالت تعمل على  إنتاج وا 

.االجتماعية والعمرانية أو تعمل على صياغة تفاعالت أخرى انطالقا من ضوابط ومعايير ثقافية أكثر تحضرا  

ة دراستنا عبارة ، وبما أن طبيعتحليل  على األسرة كوحدة هذه الدراسة  اعتمدنا فياما فيما يخص عينة الدراسة فقد 

معاينة غير االحتمالية، متبعين أسلوب عينة كرة الثلج، وهو أسلوب نلجأ إليه المعاينة عن دراسة حاالت فقد كان 

عندما نكون نعرف بعض أفراد مجتمع البحث وهم يرشدوننا إلى أشخاص أخرين نتصل بهم، حيث تم االتصال 

أن تكون األم : رى تتوفر فيهم مواصفات عينة الدراسة وهيبمجموعة من األسر وهم بدورهم دلونا على أسر أخ

عاملة واألب كذلك، لديهم أبناء كبار في السن نوعا ما كي يكون لديهم مجاالت تفاعلية أخرى، حبذا لو كان لألم 

الخ، وقد أخذنا ...دروس الدعم –كشافة  -واألب نشاط آخر غير العمل الوظيفي، األبناء منخرطين في نوادي

خمس حاالت من بلديتي الزاوية وتبسبست، ثالث حاالت من النزلة، : بعض الحاالت من كل بلدية، وهي مقدرة ب

.ستة حاالت من تقرت  

     :اما فيما يخص  التصنيف السوسيولوجي للمجاالت االجتماعية  

(الريفيالعمراني )المتجانس النموذج الثقافي للمجال  -1  

المجتمع الريفي المعني بالدراسة هو كل من بلدية الزاوية العابدية وتبسبست، فالنموذج الثقافي لهذا المجال لم 

نما أضيفت له أنشطة أخرى كالعمل في تجارة التجزئة والدكاكين واألسواق  يعد النشاط الزراعي هو الظاهر وا 

المجال من أصل اجتماعي واحد أي أهل المنطقة حيث يتميز والنشاطات الحرفية والتوظيف العمومي، سكان هذا 

بعالقات اجتماعية قائمة على عوامل القرابة والجيرة، ومبدأ التعاون بين أفراده،كما يتمتع أفراده بمستوى تعليمي 

ة والحديثة متنوع، يمتلك أغلب سكانه األجهزة الحديثة عدا انخفاض امتالكهم لالنترنت، البنايات مزدوجة بين التقليدي
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يغلب عليه البناء الذاتي باستخدام المواد الحديثة، تمثل األسرة جزء من جماعة أكبر وهي العرش والذي يضم 

.مجموعة من األسر التي ترجع إلى جد واحد مشترك وتكون متعاونة ومتضامنة  

(العمراني شبه الحضري)غير المتجانس النموذج الثقافي للمجال  -2   

ضري المعني بالدراسة هو بلدية النزلة، فالنموذج الثقافي له لم يعد يغلب عليه النشاط الح المجتمع شبه 

نما ظهرت أنشطة أخرى كالعمل الحر والعمل في قطاع التوظيف العمومي والتجارة واألنشطة  الزراعي فحسب وا 

المجال أغلبهم من أصل  الخدماتية واإلدارية والمهن الخاصة كالصناعات الخفيفة والنشاطات الحرفية، سكان هذا

اجتماعي واحد مع وجود عناصر ذات نماذج ثقافية مغايرة، يتميزون بعالقات اجتماعية قائمة على عوامل القرابة 

والجيرة والمصاهرة، كما يتمتع أفراده بمستوى تعليمي متنوع، يمتلك أغلب سكانه األجهزة الحديثة، البنايات مزدوجة 

ن فيه البناء الذاتي باستخدام المواد الحديثة، باإلضافة إلى بنايات حديثة تدخل في إطار بين التقليدية والحديثة يكو 

.المشاريع المنجزة من طرف الدولة  

(العمراني الحضري)النموذج الثقافي للمجال غير المتجانس  -3  

انه ليسوا من أصل المجتمع الحضري المعني بالدراسة هو بلدية تقرت، فالنموذج الثقافي له يتميز بأن اغلب سك

اجتماعي واحد، تحكمها عالقات اجتماعية قائمة على أساس العالقة العمرانية وبالتالي يضعف الجانب القرابي، 

بلدية تقرت ترمز اجتماعيا لعائالت المجاهرية )وهذا ما أشار إلية خليفة عبد القادر في رسالته المذكورة سابقا بأن 

النشاط االقتصادي  15يما أو من النخب االجتماعية الجديدة من الموظفينأو بعض العائالت من المتمدنين قد

مصنع األجور، البالستيك، اإلسفنج، ) متنوع بين التوظيف وأعمال حرة مع تواجد الصناعة والتجارة بشكل قوي 

بنيانها الطابع ،كما يتميز أفراده بمستوى تعليمي متنوع مع امتالك اغلبهم لألجهزة الحديثة، يغلب على ...(الفخار

. الحديث فهي عبارة عن شقق وعمارات، أما البيوت المنجزة من طرف األشخاص فيميزها وجود دكاكين وغرف  
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نتائج  الدراسة : رابعا    

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن األسرة المتواجدة في المجال المتجانس الذي يتميز بالنموذج الثقافي الريفي -1  

بخاصية التضامن بين أفرادها، والذي يتجلى في وجود المشاركة واالهتمام بين أفرادها خاصة مازالت تتمتع 

اشتراكهم في اتخاذ القرار وحضورهم االجتماعات التي تعقد من أجل تدارس األمور الخاصة بهم، وتكون العالقة 

دفها تحقيق المنفعة والمصلحة للجميع، بينهم قائمة على التعاون الذي هو عالقة تفاعلية تبادلية بين أفراد األسرة ه

وتقوم على الجهد المشترك والعمل المنظم حتى يتحقق التعاون األسري ويكون هذا باالعتماد على الحوار والتشاور، 

ويبرز كذلك من خالل  التشاور بينهم في كل القضايا وتبادل االهتمامات واآلراء في حل المشكالت اليومية 

متنوعة، لكن رغم هذا لم يغب التضامن المادي لكنه تحول إلى شكل قرض، وهذا واضح من ومناقشة الخالفات ال

خالل المحادثات بأن األسرة تلجأ إلى االقتراض من العائلة في غالب األحيان ومن األصدقاء في أحيان أخرى، وهو 

حاليل للسكان ما يتوافق تماما مع النتائج المتحصل عليها من طرف المركز الوطني للدراسات والت

إذ وجد أن التضامن في األسرة مازال حاضرا ولكن أصبحت تميزه ظاهرة القرض خاصة فيما   CENEAPوالتنمية

، وبالتالي فإن هذه األسر المتواجدة في المجال المتجانس بقيت محافظة على خصوصية النموذج 11تعلق بالمال

ن جوانب الحياة فيها ورغم انشغال كل فرد من أفرادها الثقافي لهذا المجال رغم التغيرات التي مست العديد م

بتفاعالت في مجاالت أخرى، فالتضامن كظاهرة اجتماعية توجد باألفعال والشعور المشترك لألشخاص الذين 

.ينتمون إلى الجماعة، وترتكز على الشعور باالنتماء إلى األسرة  

به حضري هو مجتمع غير متجانس، ألن األفراد فيه أظهرت الدراسة أن المجال الذي يتميز بنموذج ثقافي ش -2

هم حقيقة من فصائل متعددة وعالقاتهم االجتماعية متنوعة، فمنطقة النزلة أصبح بها عدة عائالت ليسوا من 

المنطقة وهم يتبنون نماذج ثقافية مغايرة، هؤالء األفراد الذين يحملون نماذج ثقافية مختلفة عن أهل المنطقة جعلتهم 
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ن عالقات عمرانية وليست اجتماعية تتمثل في اغلب االحيان في  عالقة الجيرة أو الصداقة أو المحبة، ومنه يعيشو 

فالعالقات االجتماعية بين أهل هذه المنطقة يبدو أنه يغلب عليها عالقات القرابة والمصاهرة والجيرة الحسنة 

.والمحبة  

إلى المجال العمراني شبه حضري فإنه يتميز بضعف التضامن أما بالنسبة للتفاعل بين أفراد األسرة التي تنتمي 

المادي وذلك من خالل غياب المشاركة المتمثل في عدم اشتراكهم باتخاذ القرار مع انعدام عقد اجتماعات من أجل 

في تدارس األمور الخاصة باألسرة، باإلضافة إلى غياب المساعدة بين أفراد هذه األسر رغم الحضور الدائم تقريبا 

أوقات األكل، أي أنهم يجتمعون ويلتقون مع بعضهم غالبا في أوقات األكل أو الليل والمساء أحيانا، وعليه يوجد 

نقص في االحتكاك ببعضهم البعض، لكن رغم هذا فان التضامن المادي لم يغب كلية الن هذه األسر مازالت 

قالها إلى مجال أكثر تحضرا من الذي كانت فيه قل تحتفظ ببعض خصائص النموذج الثقافي الريفي، إال أنها في انت

مستوى التضامن من خالل المؤشرات السالفة الذكر، وهذا يتوافق مع ما جاء به دوجي إذ قال أنه كلما ازدادت 

.19المدنية قل التضامن االجتماعي   

الحضري تحمل عدة  اتضح  من خالل النزول إلى الميدان أن بلدية تقرت المتواجدة في المجال العمراني -3

ثقافات مختلفة، وذلك بسبب نزوح النماذج الثقافية من المجاالت المتعددة، فمعظم السكان هم ليسوا من أصل 

المنطقة وهذا ما يجعل النموذج الثقافي األصلي يتبنى نماذج أخرى، وهو السبب الذي يؤدي إلى عدم تجانس هذا 

وليست اجتماعية، ويبرز هذا من خالل نوعية العالقة مع الجيران إذ  المجال، والناس في الغالب عالقاتهم عمرانية

ينقصها االحتكاك المتبادل ،حتى العالقة مع األهل واألقارب هي عالقة اجتماعية طويلة المدى ولكنها ليست بارزة 

.في جميع األوقات إذ سرعان ما تظهر في المناسبات ثم تختفي في سائر األيام  

يتميز التفاعل  ومن جهة أخرى فقد توصلت الدراسة الميدانية أن األسرة التي تنتمي إلى المجال العمراني الحضري 

بين أفرادها بوجود خالفات متنوعة تحدث بين الزوجين وكذا بين اآلباء واألبناء، تعود في اغلبها إلى تعصب في 
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مع بعضها البعض من خالل المواقف التي يعيشونها، الرأي ووجود ضغوطات خارجية وهذا نتيجة تفاعل الذوات 

باإلضافة إلى خروج هؤالء األفراد إلى مجاالت تفاعلية متنوعة مما يكسبهم عادات وقيم مخالفة لعادات وقيم األسرة، 

، مما يجعلهم يستعملون عبارات سيئة مع بعضهم البعض باإلضافة إلى رفع الصوت مع استعمال العنف الجسدي 

ي أحيانا، فتلجأ هذه األسر إلى حل الخالفات إما عن طريق االنسحاب أو المقاطعة أو الصمت أو اإلخفاء والمعنو 

،ضف إلى ذلك أن الحوار بينهم محدود ومحصور في بعض القضايا، كما أن جلوسهم مع بعض جماعة مقتصر 

وجود االنترنت مما يجعل كل واحد على أوقات األكل أو الليل في بعض األحيان نتيجة تعدد األجهزة في البيت مع 

منهم ينفرد بذاته باقي الوقت، كل هذه المؤشرات أدت إلى ظهور التفاعل ذو الطبيعة الصراعية بين أفراد هذه األسرة 

داخل هذا المجال وذلك الن التحضر يخلق تعارض في األفكار وتغير في األدوار مع حدوث ازدواجية فيها مثال 

، مما ينتج عنه عدم االتفاق على األهداف أو اإلجراءات التي تحقق هذه ..(، عاملة، ربة بيتأم) تعدد أدوار األم 

األهداف، ويمكن تصنيف هذا النوع من الصراع بأنه صراع اهتمامات ، وقد رأينا هذا من خالل عرض حاالت أسر 

شها األسرة متأثرة بالتحول هذا المجال، باإلضافة إلى الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تعي

.   السوسيوثقافي الذي عرفته المنطقة ككل، حيث نتج عنه تعدد مجاالت التفاعل لدى أفراد األسرة الواحدة  

   

االستنتاج العام    

كنتيجة عامة للدراسة يمكن القول بان  مضمون النموذج الثقافي لألسرة بمدينة تقرت وبكل ما جلبه التغير 

ن تطورات ظل مرتبطا بشكل العالقات العائلية القديمة إال أنها تغيرت بعض الشيء لكي تتماشى السوسيوثقافي م

مع قضايا التحول والتغير، إذ كشفت النتائج أن انتقال الفرد من مجال األسرة إلى مجاالت أخرى متعددة ينعكس 

ن المعنوي قوي في األسر المتواجدة على تفاعله داخلها انطالقا من واقع المجاالت االجتماعية، حيث بقي التضام

في المجال العمراني المتجانس  الذي يحكمه نموذج ثقافي ريفي ذلك أن الرابطة االجتماعية التي تجمع أفراد األسرة 
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في هذا المجال لم تتغير، فهي قائمة على عالقات النسب والتضامن والتكافل، باإلضافة إلى غياب التضامن 

اجدة في المجال العمراني غير المتجانس الذي يحكمه نموذج ثقافي  شبه حضري ميعني ان المادي في األسر المتو 

الرابطة االجتماعية في مجتمع اليوم تتميز بعدد من الخصائص أبرزها ضعف آليات التضامن االجتماعي، مع  

القدر الذي يؤدي إلى ظهور واضح للصراع بين أفراد األسر  المتواجدة في المجال العمراني الحضري ولكنه ليس ب

فك الرابط بينهم ، الن عوامل التصنيع والحداثة التي أنتجت مجاالت تفاعلية داخل المجاالت العمرانية والتي تأثرت 

بها األسرة بمدينة تقرت، لم تستطع تفكيك الرابطة التقليدية كلية لألسرة بل بقيت مالمح ومؤشرات هذا النمط 

معها األسرة الحالية  من التكيف مع التحوالت الجديدة رغم ما أصابها من ضعف مسيطرة وفعالة بدرجة استطاعت 

.في الروابط االجتماعية   
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.المفرط لألنترنت على هوية الطالب الجامعيتأثير االستخدام   

.دراسة ميدانية في جامعة مولود معمري تيزي وزو  

 

:من إعداد  

.محدب رزيقة جامعة مولود معمري تيزي وزو/ أ  

.أيت مولود يسمينة جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ أ  

 

 
 

 

 

2.13/2.16: السنة الجامعية  
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.هوية الطالب الجامعيعلى نترنت المفرطلأل  ستخدامتأثيراال  

 .محدب رزيقةجامعة مولود معمري تيزي وزو/ أ 

 .أيت مولود يسمينةجامعة قاصدي مرباح ورقلة/ أ          

 :الملخص

إّن مشكلة العولمة والهوية تؤثر على رؤية الطالب لمستقبله، وخاصة في ظل التغيرات العالمية الجديدة  
االتصاالت االليكترونية واالنترنت، وما تحويه من مفيد وصالح، ومن رديء وثورة التكنولوجيا المعرفية وانتشار 

وطالح، قد فتح نوعا من الخطاب والحوار فيما بين الثقافات اإلنسانية المختلفة من أجل صالحها وتعايشها على 
تي تعتبر ثمرة جهود الوجه األكمل، واالنترنت أحدث انقالبا جذريا على وسائل اإلعالم القديمة والحديثة منها، وال

بداعات البشرية عامة واإلنسان المعاصر خاصة، هذا األمر الذي يقلل ويحدد من وجود الهوية، فلقد شغلت قضية  وا 
الهوية بال المفكرين والعلماء والمثقفين والقادة في دول العالم خاصة في عصر العولمة الذي ترك أثارا نفسية نتج 

خيرة هي كل ما يشخص الذات ويميزها وتعني التفرد والتميز عن اآلخرين، وفي عنها تحول في الهوية، وهذه األ
ظل الظروف االجتماعية والثقافية المعاصرة، أصبح الفرد مجبرا على البحث المستمر عن هويات جديدة، فلم يعد 

ذا أردنا االطالع على هذه الهويات وا لمفاهيم البد أّن ننظر بمقدوره التمسك بهوية واحدة لفترة طويلة من الزمن، وا 
 .إلى التغيرات الخارجية في العالم التي تعزز مثل تلك التحوالت في اإلطار ألتنظيري للهوية
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وقد جاء هذا الملتقى ليضفي الضوء على قضية الهوية في ظل التغير، واإلجابة على تساؤل دراستنا 
 الجامعي؟    هل االستخدام المفرط لألنترنت تأثير على هوية الطالب : التالي

Résumé: 

Titre de la présentation: 

l'impact de l'utilisation excessive d'Internet sur l'identité de l'étudiant à 

l'université. étude pratique à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. 

 

Le problème de la mondialisation et de l'identité d'incidence sur la vision de l'étudiant 

pour son avenir, en particulier à la lumière des changements globaux nouveau et 

révolutionnaire connaissances de la technologie et de la prolifération des 

communications électroniques et de l'Internet, et le contenu de utile et favorable, et mal, 

a ouvert une sorte de discours et le dialogue entre les cultures humaines différentes de 

validité et de la coexistence sur pleinement, et en ligne le dernier coup radicalement sur 

les anciens médias et nouveaux, qui sont le fruit des efforts et de la créativité de 

l'humanité en général et les humains modernes en particulier, ce qui réduit et identifie la 

présence de l'identité, il a servi la cause de l'identité penseurs Pal, des scientifiques, des 

intellectuels et des dirigeants des pays du monde, surtout à l'ère de la mondialisation qui 

a quitté les effets psychologiques entraîné un changement dans l'identité, et celui-ci est 

tout ce que l'auto personnalisé et distingue signifie unicité et distinction des autres, et 

dans les conditions sociales et culturelles de contemporain, est devenu la personne est 

forcée à la recherche constante de nouvelles identités, ne peut plus s'en tenir à l'identité 

de l'un de la longue période de temps, et si nous voyons ces identités et les concepts 

doivent se tourner vers des changements externes dans le monde qui favorisent ces 

changements dans le cadre théorique de l'identité.  

 

 :قدمةم -1
فالهوية من أهم السمات المميزة للمجتمع، فهي التي تجسد الطموحات المستقبلية في المجتمع، وتبرز معالم  

نجازاتهم في المجاالت المختلفة، بل تنطوي علي المبادئ والقيم التي تدفع اإلنسان إلي  التطور في سلوك األفراد وا 
تمع ما البد وأن تستند إلي أصول تستمد منها قوتها، تحقيق غايات معينة، وعلي ضوء ذلك فالهوية الثقافية لمج

لي معايير قيمية ومبادئ أخالقية وضوابط  اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركزا لالستقطاب العالمي واإلنساني  وا 
(1). 
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كما شغلت قضية الهوية الثقافية بال المفكرين والعلماء والمثقفين والقادة في دول العالم، خاصة في عصر 
 (   2)العولمة الذي ترك أثارا نفسية نتج عنها تحول في الهوية 

ومشكلة العولمة والهوية تؤثر على رؤية الطالب لمستقبله، وخاصة في ظل التغيرات العالمية الجديدة وثورة 
لتكنولوجيا المعرفية وانتشار االتصاالت االليكترونية واالنترنت، وما تحويه من مفيد وصالح، ومن رديء وطالح، قد ا

فتح نوعا من الخطاب والحوار فيما بين الثقافات اإلنسانية المختلفة من أجل صالحها وتعايشها على الوجه األكمل، 
بداعات البشرية واالنترنت أحدث انقالبا جذريا على وسائل اإلعال م القديمة والحديثة منها، والتي تعتبر ثمرة جهود وا 

عامة واإلنسان المعاصر خاصة، هذا األمر الذي يقلل ويحدد من وجود الهوية، فلقد شغلت قضية الهوية بال 
نها تحول المفكرين والعلماء والمثقفين والقادة في دول العالم خاصة في عصر العولمة الذي ترك أثارا نفسية نتج ع

في الهوية، وهذه األخيرة هي كل ما يشخص الذات ويميزها وتعني التفرد والتميز عن اآلخرين، وفي ظل الظروف 
االجتماعية والثقافية المعاصرة، أصبح الفرد مجبرا على البحث المستمر عن هويات جديدة، فلم يعد بمقدوره التمسك 

ذا أردن ا االطالع على هذه الهويات والمفاهيم البد أّن ننظر إلى التغيرات بهوية واحدة لفترة طويلة من الزمن، وا 
 .الخارجية في العالم التي تعزز مثل تلك التحوالت في اإلطار ألتنظيري للهوية

 هل االستخدام المفرط لالنترنت تأثير على هوية الطالب الجامعي؟  : لهذا قمنا بطرح التساؤل التالي

 :هما الذي تفرع إلى سؤالين فرعيين

 ؟يساهم االستخدام المفرط لالنترنت في تغيير ذاتية الطالب الجامعيهل  -
 يؤثر على العالقات اإلنسانية للطالب الجامعي؟ االستخدام المفرط لالنترنتهل  -

 :فرضيات الدراسة -2

 الفرضية العامة: 
 .االستخدام المفرط لالنترنت تأثير على هوية الطالب الجامعي 

 :فرضيتين جزئيتين هماالتي تفرعت إلى 

 .يساهم االستخدام المفرط لالنترنت في تغيير ذاتية الطالب الجامعي -
 .يؤثر على العالقات اإلنسانية للطالب الجامعي االستخدام المفرط لالنترنت -
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 : المفاهيم األساسية للدراسة -3

 :ألنترنتاالستخدام المفرطل-3-1

أنواع اإلدمان السلوكية التي ظهرت في السنوات األخيرة، ويقصد به من بين ألنترنتاالستخدام المفرطليعتبر 
االستخدام الزائد عن الحد للكمبيوتر واألنترنت وقضاء الفرد وقت طويل متصل بشبكة األنترنت ويصاحب هذا 

 .ساعة في األسبوع 40االتصال نوع من الراحة النفسية، وقد حدد هذا الوقت بـأكثر من 

 : الهوية-3-2

الهوية أيضا إلي أن هوية الشخص تعني صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره، وقد شبهوها تشير 
تلك السمات الخاصة بمفهوم الذات الفردية "، كما ذهبت بعض التعريفات إلي أن الهوية االجتماعية هي (3)بالبصمة

طاتهم العاطفية والتقييمية في ضوء أسس ومرتكزات لجماعتهم االجتماعية، وعضويتهم الطبقية معا، ومع ارتبا
 (4)"وغيرها من االرتباطات السلوكية؛ التي تربطهم بهذه الجماعة مؤكدة ، انتماءاتهم إليها

 :مفهومالطالب الجامعي -3-3

ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية باالنتقال من : "على أّنه (1..2)كمال بلخيري يعرفه 
المرحلة الثانوية إلى الجامعة تبًعا لشخصيته، بواسطة شهادة أو دبلوم يؤهله لذلك، ويعتبر الطالب الجامعي أحد 

 . (5)"العناصر األساسية والفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي

 :ية الدراسةأهداف وأهم -6   

تتمثل أهداف هذه الدراسة الميدانية في محاولة تسليط الضوء على موضوع اإلدمان على األنترنت التي 
يعتبر من بين المواضيع الجديرة بالدراسة، خاصة مع االهتمام المتزايد الذي يحظى به الموضوع من طرف 

ما تظهر أهداف وأهميةهذه الدراسة في ندرة المختصين في جميع المجاالت النفسية، االجتماعية والتربوية، ك
البحوث والدراسات التي تطرقت إلى متغيرات الدراسة المتمثلة في اإلدمان على األنترنت وهوية الطالب الجامعي، 
حيث أكدت الدراسات القليلة التي أجريت في البلدان الغربية خاصة إلى تلك العالقة الموجودة بين أزمة الهوية لدى 

الجامعيواالستخدام المفرط لوسيلة األنترنت، ما أدى بنا إلى محاولة البحث ودراسة ذلك في المجتمع الطالب 
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الجزائري، وقد ركزنا في دراستنا هذه على الطلبة الجامعيين،نظرا ألن هذه الفئة تعتبر من بينفئات المجتمع األكثر 
 .ا يخصالجانب التربوي والدراسيإستهواءًا من طرف هذه الوسيلة واألكثر تضررًا أيضا خاصة فيم

 :االستخدام المفرط لألنترنت -.

 :تعريف األنترنت-1 

 :هناك عدة تعريفات تناولت تعريف األنترنت ومنها 

 (Net, inter): األنترنت كلمة إنجليزية، وتتكون من كلمتين 

Inter← يقصد بها البينية 

Net← يقصد بها الشبكة 

منبثقا من عدد من المنظمات والهيئات التي أخذت على عاتقها وضع نظام  وتعتبر الشبكة مشروعا تعاونيا 
 (6)مرتب ومتزن نتجت عنه الشبكة

وهناك من عرف األنترنت على أنها شبكة واسعة من الحواسب الموصولة مع بعضها البعض، والموزعة في  
وملفات الصوت والرسومات  جميع أنحاء العالم وتخزن كم هائل من المعلومات بأشكال مختلفة مثل النصوص

علوم، تكنولوجيا ، صحافة وأعمال مصرفية، وكذا )والصور المتحركة، وهذه المعلومات تشمل مجاالت مختلفة 
 (5)...(العاب وغيرها

كما نجد من يعرف األنترنت على أنها مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم تتحدث  
ك ماليين من أجهزة الكمبيوتر تتبادل المعلومات فيما بينها عبر ما يعرف النسيج العالمي مع بعضها بمعنى أن هنا

، وهي دائرة معارف عمالقة حيث يمكن للناس من خاللها « World Wide Web »(WWW)متعدد النطاق 
 وخرائط (Pictures)مكتوب أو رسوم أو صور  Textالحصول على المعلومات حول أي موضوع في شكل نص 

 .Electronic E-mailأو التراسل عن طريق البريد اإللكتروني 

وفي تعريف آخر توصف األنترنت على أنها شبكة معلوماتية قوامها الناس والكمبيوترات المترابطة بأميال 
من الكابالت والخطوط الهاتفية، يتواصلون بلغة مشتركة عبر شبكة من األقمار الصناعية ووسائل االتصال 

 .(1)التي تربط بين الدولالمختلفة 
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وكتعريف آخر لألنترنت فقد اعتبرت بمثابة بالد إلكترونية جديدة مفتوحة للتواصل وتبادل األفكار والموارد،  
 ويحدد ماهيتها مواطنوها ومستخدموهما، وهي كذلك منتدى عالمي

من الحقيقي مع جماعات يتم من خالله تبادل األفكار والمعلومات وتطويرها والمشاركة في النقاش في الز  
 .واسعة بواسطة وظيفة تسمى مراحل مراحل الدردشة

ال يوجد تعريف كامل وشامل لألنترنت، إذ ليس هناك شبكة محددة تسمى أنترنت، ولكنها عبارة عن كل  
 الشبكات الكمبيوترية المحلية، وهي متصلة ببعضها البعض في جميع أنحاء العالم لتشكل شبكة واحدة ضخمة، وهي

 .(9)عبارة عن شبكة الشبكات تنقل المعلومات من منطقة ألخرى بسرعة فائقة وبشكل دائم التطور

 :اإلدمان على االنترنت -2

دعاء يتعلق بقضاء اة واجتماعية، فهناك اإلدمان بصورة عامة عبارة عن دمج مابين عدة عوامل نفسية، بدني 
ت أمام الحاسوب يحفز الدماغ على إفراز مادة كيماوية تسمى الوقت أمام الحاسوب واالنترنت، ويرى أن قضاء الوق

وهي تشبه األدرينالين وهي التي تسبب بصورة فورية في الشعور بالهدوء، االنفعال والحالة المزاجية " دوبامين"
الجيدة، وعند االنفصال عن شاشة الحاسوب للحظة، نشعر بالخداع االكتئاب وننتظر بفارغ الصبر حلول اللحظة 

 .لتي نجلس فيها قبالة الحاسوبا

كذلك فإن إدمان االنترنت يعرف بأنه حالة من االستخدام المرضي وغير التوافقي لالنترنت يؤدي إلى  
 : اضطرابات إكلينيكية يستدل بوجود المظاهر التالية

 من قبل ساعات  أي الميل إلى زيادة ساعات استخدام االنترنت إلشباع الرغبة نفسها التي كانت تشبعها :التحمل
 .أقل

 أي المعاناة من أعراض نفسية وجسمية عند انقطاع االتصال بالشبكة، ومنها التوتر النفسي الحركي  :االنسحاب
والقلق، وتركز التفكير بشكل قهري حول االنترنت وما يجرى فيها، وأحالم وتخيالت مرتبطة ( حركات عصبية زائدة)

نت لتخفيف أو تجنب أعراض االنسحاب، إضافة باالنترنت، وحركات إرادية وال إرادية في العودة إلى استخدام االنتر 
 .إلى الميل إلى استخدام االنترنت بمعدل أكثر تكرارا أو لمدة زمنية أطول تتجاوز ما كان للفرد يخطط له أصال

كما أن من أعراض إدمان االنترنت، بسبب مواصلة استخدام هذه الخدمة رغم حدوث مشكالت جسمية أو  
مثل السهر، )دائمة متكررة، نتجت في األساس بسبب االستخدام المبالغ فيه للشبكة  اجتماعيةأو مهنية أو نفسية

األرق، أالم الظهر،الرقبة، التهاب العينين، التأخر عن العمل الصباحي، إهمال واجبات العمل ومواعيده، إهمال 
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كأسلوب للهروب من  ، فيما يلجأ بعضهم إلى استخدام الكمبيوتر(الخ...حقوق المقربين من األهل واألصدقاء
 .المشكالت وتخفيض سوء المزاج الذي يعانيه الشخص مثل الشعور بالعجز أو الذنب أو القلق واالكتئاب 

أما الذين يتعرضون إلدمان االنترنت، فهم غالبا من الذين يعانون أصال االكتئاب أو المزاج الدوري أو القلق  
ن أصال إشكال اإلدمان على االنترنت لديهم استعداد لسوء استخدام أو انخفاض تقدير الذات، واألفراد الذين يعانو 

 .(10)االنترنت واإلدمان عليها نظرا لما يعانوه من صعوبات نفسية  اجتماعية
 :أنواع اإلدمان على االنترنت-3

وقد كشفت منظمة الصحة " نيتهوليكس"إن ظاهرة اإلدمان على االنترنت هي ظاهرة معروفة وتسمى  
ماليين رجل وامرأة يعانون من اإلدمان  1ة التي تبحث الظاهرة بصورة عميقة منذ سنوات طويلة، أن حوالي األمريكي

على االنترنت في جميع أنحاء العالم بمستويات مختلفة، فأظهرت األبحاث أن اإلدمان على االنترنت قد يكون 
 :عاما، غير أنه بشكل عام يتناول مكونات معينة

 :نس فى الشبكةاإلدمان على الج -ا

االنشغال الكبير في اإلطالع على المواد االباحية والمشاركة في النقاشات التي تدور حول المكالمات  
 .الجنسية

 :اإلدمان على األلعاب والقمار في الشبكة -ب

وهذا تعريف شامل يتضمن األلعاب، ألعاب القمار ، المشتريات، االتجار باألسهم المالية، الكازينوهات  
 .وباقي األلعاب التي تسبب البيع وخسارة األموال الكثيرة في االنترنت

 :اإلدمان على التعارف ضمن الشبكة -ج

الدخول إلى المعايشة العاطفية العالية في غرف التشات، مجموعات النقاش، مواقع التعارف أو برامج  
 .الرسائل الفورية، عالقات افتراضية تقارب الفحشاء

 

 :المعلومات عبر الشبكة اإلدمان على -د

 .(11)التجميع الذي ال نهاية له للمعلومات، تخزينها وتحديثها 
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 :األسباب المؤدية لإلدمان على االنترنت -6

 :هناك ثالثة أسباب رئيسية تجعل من االنترنت سببا في اإلدمان 

 على األشخاص دون الحاجة إلى والتعرف , اإلمكانية التي توفرها االنترنت في الحصول على المعلومات إن:السرية
تعريف النفس بالتفاصيل الحقيقية، توفر شعورا لطيفا بالسيطرة، إلى جانب ذلك، فإن القدرة على الظهور كل يوم 

 .بشكل آخر حسب اختيارنا، تعتبر تحقيقا لحلم لكثير من األفراد وخاصة المراهقين منهم
 عادة في البيت ـو العمل، وال يتطلب الخروج من البيت، السفر أو  االنترنت وسيلة مريحة للغاية، وهو يتواجد :الراحة

استعمال المبررات، الستعماله، هذا التيسر يوفر حضورا غالبا وسهولة فيما يتعلق بتحصيل المعلومات التي لم نكن 
 .لنقدر تحصيلها بدون االنترنت

 مثل الكتاب الجيد أو الفيلم المثير، فان االنترنت يوفر الهروب من الواقع على واقع بديل، ومن الممكن : الهروب
لنفسه أصدقاء، ويستطيع كل إنسان  االنطوائيلإلنسان الذي يفتقر إلى الثقة بالنفس أن يصير جوال، ويجد اإلنسان 

 .ينقصه في الواقع اليومي والحقيقيأن يتبنى لنفسه هوية مختلفة وأن يحصل من خاللها على كل ما 
ويخلص الباحثون أن الحديث عن أضرار االنترنت اليعني العزوف عنها وتجاهلها، إنما المطلوب هو  

أهمية الرقابة األسرية أن يّوليالترشيد واالستخدام المعتدل لتحقيق أغراض محددة واضحة، كما أنه من الضرورة 
االستخدام األمثل للشبكة ووضع قواعد وضوابط ووسائل تكنولوجية حديثة لمراقبة وتوجيه األطفال والمراهقين نحو 

 .(12)المواقع الممنوعة
 :أضرار االنترنت -.

يكشف سيل الدراسات حول اآلثار الصحية واالجتماعية لشبكة االنترنت عن حقائق جديدة، فهي الوقت  
مرحلة أكثر تقدما، تؤكد أخرى أن للشبكة نتائج سلبية منها  الذي تشير فيه دراسات إلى أن الشبكة تمهد لالنتقال إلى

وفقدان الحس االجتماعي وسط األسر وسيطرة التشاؤم " اإلدمان على االنترنت"الصحية واالجتماعية والنفسية مثل 
 .تخوفا من تحطم العالقات االجتماعية وانهيارها

لنفسية وقد أدى تنامي إدراك أهمية استخدام اللغة ويعتبر إدمان استخدام الشبكة مقدمة لكثير من األمراض ا 
العربية في المواقع على شبكة االنترنت إلى زيادة كبيرة نسبيا في عدد المواقع وتضاعف أعدادها بصورة متسارعة، 
ويتوقع الجميع أن يرتفع اإلقبال مستقبال عندما تزيد نسبة المشاركة في خدمة االنترنت، األمر الذي يساعد ويعمل 

 .على زيادة ظهور االنعكاسات السلبية في المجتمع العربي كذلك
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المتقدمة، أخذت األصوات تنطلق محذرة من االندفاع نحو التجارة االلكترونية بصورة كبيرة الدول ففي معظم  
فراز جيل من  خاصة من فئة المراهقين حيث يؤدي ذلك لفقدان الحس االجتماعي لدى األسر والمجتمعات، وا 

 .ل والمراهقين ال يتعاملون إال مع الكمبيوتراألطفا

ويحذر خبراء علم النفس من أن االنترنت سيقود حتما إلى تحطيم معاني المجتمع والتكامل االجتماعي،  
 .وتقليص فرص التفاعل األسري

اليد في حين يقع األطفال والمراهقين فريسة لبعض المعلنين الذين يرجون لسلع تافهة أو قد تتعارض مع التق -
 .االجتماعية والدينية

ومن االنعكاسات الصحية؛ الشراء اإللكتروني يؤدي على حفظ ممارسة النشاطات البدنية التي يقوم بها الفرد قبل  -
 .التسوق العادي في أثنائه وبعده فيؤدي إلى ارتفاع نسبة البدانة ومشاكلها

، قضيها أما أجهزة الكمبيوتر للبحث والمقارنةأما الزمن فهو غير محسوس لدى بعضهم نتيجة عدد الساعات التي ي -
 .الذي يزيد لديهم حالة العزلة العائلية التي تعانيها بعض األسر مع أوالدهم راألم

أما عن تأثير استخدام االنترنت على األطفال والمراهقين، فيرى الباحثون أن األمر يقود إلى اضطراب وتغيير  -
ت الدراسية وتدني المستوى لتحصيلي لديهم، كما أن االستغراق في عادات النوم عندهم، ناهيك عن المشكال

االنترنت يؤدي إلى توقف هذه الفئة عن ممارسة الهوايات واألنشطة األخرى المحببة لديهم، كما يصاب بعض 
األطفال والمراهقين بنوبات غضب وعنف عند محاولة وضع حدود وضوابط الستخدام الشبكة من قبل الوالدين، أو 

 .ايل بعضهم للدخول إلى الشبكة دون علم الوالدينتح
يالحظ الباحثون أن هناك ندرة في البحوث التي تهتم باآلثار النفسية الستخدام االنترنت على المستويين العالمي  -

الذي  (Computer Anxiety)" قلق الكمبيوتر"وتصنف الى  فئتين متناقضتين، تسمى األولى بظاهرة ,والمحلي
جام بعض األفراد على استخدام الكمبيوتر رغم حاجاتهم إليه في دراساتهم وبحولهم واتصاالتهم يتمثل في إح

، وتتعلق باالستخدام الزائد عن الحد للكمبيوتر و االنترنت، "إدمان األنترنت"وأعمالهم، وتسمى الفئة الثانية بظاهرة 
 .والسبب في ذلك هو االستخدام المفرط والمبالغ لالنترنت

فالسؤال " اإلدمان على االنترنت"نتحدث عن هذه الفئة الثانية من اآلثار النفسية الستخدام االنترنت أال وهي  ومادمنا -
الذي يطرح نفسه يتمثل في ؛هاهو اإلدمان على االنترنت؟ وماهي أنواعه وحجم هذه الظاهرة؟ وماهي األسباب التي 

 .تؤدي إلى ذلك؟
اإلعالم األخرى سالح ذو حدين، جانب إيجابي ذات فوائد وخدمات  تعتبر شبكة االنترنت مثلها مثل وسائل 

لألفراد، وجانب سلبي يتمثل في األضرار التي تنجم من استعمال الشبكة، غير أن المسؤولية هي على عاتق 
 .الشخص في اختيار طبيعة االستخدام، فهو يملك إمكانية االختيار بين فوائدها وأضرارها
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 :الهوية -4

 :يةتعريف الهو  -1
أو  يءالهوية في الفلسفة حقيقة الش" :أن ىفي اللغة نجد أن المعجم الوسيط أشار إل الهويةبالنسبة لمفهوم

وتسمي البطاقة  وعمله،أو هي بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده  غيره،الشخص التي تميزه عن 
 .   (13)"الشخصية أيضا

المقومات أو الصفات األساسية في حاالت مختلفة وظروف متباينة، أما في اللغة اإلنجليزية فتعني تماثل 
وبذلك تشير إلي الشكل التجميعي أو الكل المركب لمجموعة من الصفات التي تكون الحقيقة الموضوعية لشيء ما، 

 ( 14)والتي بواسطتها يمكن معرفة هذا الشيء وغيره علي وجه التحديد
يدل علي اإلحساس العميق والمتواصل لإلنسان بنفسه وماضيه وحاضره وبناء علي ذلك استخدم اللفظ ل      

ومستقبله والمستمد من مشاعره ومعتقداته وأفكاره، أما عن آراء المفكرين حول مفهوم الهوية فيالحظ أن األمر ال 
ن كان يتصف بأنه أكثر تحديدا؛ ألنه يرتبط بالبعد الثقافي أو االجتماعي للمصطلح  .يختلف كثيرا،وا 

التي تجعله هو هو، بحيث ال  يءجملة المعالم المميزة للش" الهوية بأنها   سعيد إسماعيل عليفقد عرف        
ومعتقداته  ألقيميشخصيته المميزة له، فله نسقه  -كإنسان  -تخطئ في تمييزه عن غيره من األشياء، ولكل منا 

 .(15)" بالنسبة لألمم والشعوبوعاداته السلوكية وميوله واتجاهاته وثقافته، وهكذا الشأن 
أن هوية الشئثوابته التي ال تتجدد وال تتغير، وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون " إلي  محمد عمارة كما أشار   

أن تخلي مكانتها لنقيضها طالما بقيت الذات علي قيد الحياة ، فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن غيره 
وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس، إنها الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها أن وتتجدد فاعليتها، ويتجلي 

يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره 
 ( 16)" منتميا لتلك الجماعة

دية البنية، أي ال تتشكل من عنصر واحد، سواء كان الهوية ليست أحا" أن " محمود أمين العالم " ويرى 
نما هي محصلة  الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان واألخالق، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها، وا 

 .(15)تفاعل هذه العناصر كلها
شعب ما لذاته، وكيفية  مفهوم اجتماعي نفسي يشير إلي كيفية إدراك" وأشار أحد الباحثين إلى أن الهوية 

تمايزه عن اآلخرين، وهي تستند إلي مسلمات ثقافية عامة، مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية 
 (11) "للمجتمع
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مجموعة من السمات الثقافية التي تتصف بها " كما أن الهوية ترتبط باالنتماء ، فقد عرفها البعض بأنها 
زمنية معينة ، والتي تولد اإلحساس لدي األفراد باالنتماء لشعب معين، واالرتباط بوطن جماعة من الناس في فترة 

 .(19)"معين، والتعبير عن مشاعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤالء األفراد

ية الفردية النواة الحية للشخص" وذكرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن الهوية الثقافية هي   
والجماعية، والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات واألفعال األصيلة للفرد والجماعة، والعنصر المحرك الذي 
يسمح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع، مع االحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها الجماعية، التي تحددت بفعل 

 (20)" سيكولوجية المشتركة وطموح الغد التاريخ الطويل واللغة القومية وال
تعبر عن " ويتقارب مفهوم الهوية في الغرب من مفهومها لدي العرب، فقد عرفها بعض الغربيين بأنها        

الشعور بمجموعة من السمات الثقافية للجماعة، والميل إلي ربط الشخص بالبيئة االجتماعية التي ينتمي لها، 
 (21)" من الجماعات والمجتمعات األخري  وبالتالي تميزه عن غيره

وهذا معناه أن كل ثقافة تتميز عن غيرها من الثقافات األخري من حيث طبيعة الشخصية، وطريقة الفهم 
وأساليب االتصال وخاصة اللغة، واألشكال المختلفة للسلوك، وأساليب الحياة التي ينتجونها، باإلضافة إلي المعايير 

 .( 22)جتماعية التي تربط بين أفرادها والقيم والعالقات اال

 :إذن يمكن أن نخلص من ذلك باآلتي

 أنه يصعب أن نجد تعريفا جامعا مانعا للهوية الثقافية . 
 أن الهوية تختلف من مجتمع آلخر ومن عصر لعصر . 
 أن الهوية تختلف باختالف التوجهات الفكرية واأليديولوجية. 
  أن الهوية الثقافية تتكون من مزيج من اللغة والدين والتاريخ وثقافة المجتمع، وهذا معناه أن الهوية يكون لها

 خصوصيتها المستمدة من ثقافة المجتمع وتصقلها تاريخه وحضارته     
  الهوية الفردية وهي علي مستوي الفرد، والهوية الجماعية وهي التي : أن هناك ثالث مستويات للهوية تتمثل في

تكون علي مستوي الجماعة التي يوجد فيها الفرد، والهوية الوطنية والقومية، وهي التي تشمل  المجتمع كله، وهذا 
 معناه أن الهوية الثقافية ألي فرد ال تكون كاملة 

  الوطن واألمة والدولة: الهوية الثقافية تتكون في ضوء ثالثة عناصر رئيسة هيأن   . 
 أنه ال يوجد تعارض بين وجود هوية لكل مجتمع وبين التفاعل مع متغيرات العصر . 

أن من مظاهر ضعف الهوية عندما يؤدي اإلعجاب بالعلم والتقدم إلي اإلعجاب بمن أبدعوه، فيسيرون وراءهم  
                                                                                                                                                               .                                                                                                                            صوصياتهم الثقافية، وهذا يقودنا إلي ضرورة التعرف على مكونات الهوية الثقافيةويتبعون خ
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الهوية هي عبارة عن تأكيد للتماثل داخل الجماعة واالختالف خارجها : "أيضا بأنها تعرف الُهويةكما 
مثل )يهم ــوبعضها األخر مفروض عل( دةمثل العقي)ويحظي األفراد بهويات مختلفة ومتعددة، بعضها اختياري 

قبولها أو )وليست الهوية الذاتية وحدها هي العامل المهم بل من المهم  أيضا رأي المجتمع بها ( الساللة أو الجنس
فهي ( فال سؤال في هذا الخضم عن أصله أو منشأه)ويتسم محتوي هوية الجماعة بأنه بناء اجتماعي ( رفضها

ويشير هذا إلي مشاعر االقتراب والفخر ( مثل الهوية القومية)ماعة واإلحساس اإليجابي نحوها الشعور باالنتماء لج
أي أنه وطنـى صائبًا )بالجماعة لكونه فردًا منها وقد يتضمن ذلك الشعور بالفوقية واألفضلية أو االنتماء األعمى 

 (" .كان أم خاطئا

ومعناها اإلخالص الكامل من جانب الفرد ( في األمة العضوية)وتتضمن الهوية القومية في شكلها الطبيعي 
لوطنه، ويتضمن هذا البناء الوطني المكسب والخسارة وعليه فإن البعد المعياري يتألف من القيم واألفكار الرئيسية 

فعلى سبيل المثال فالهوية الوطنية . التي تميز الوطن بوضوح عن غيره مثل التحرر والذاتية وتعدد الثقافات 
 (23)مريكية هوية مدنية وليست عرقية أي أنها تقوم علي العادات والتقاليد المألوفة األ

 

 

 

 IdentityDevelopment: نمو أو تكوين الهوية -2
من المالحظ أن الفرد يبدأ في إدراك هويته في سن مبكرة، فقد أثبتت إحدى الدراسات أن السن الطبيعي 

سنوات، ويزداد إدراكه بتقدم عمره، وبالتالي فإنه يمكن إكساب الفرد  5- 6ه إلدراك الطفل  لهويته القومية تبدأ ببلوغ
 (    24)االتجاهات اإليجابية نحو الوالء للوطن في سن مبكرة 

كما أشارت دراسة أخرى إلي أن الطفل يمكنه اكتساب االتجاهات اإليجابية نحو الوالء للوطن منذ سن 
 .(25)الجماعات المختلفةالسابعة، وذلك من خالل نشاطه مع 

المرء إلى عقيدة ما فإنه يطور  ينتميعندما ف،ولذلك فإن قوة االنتماء تعضد الهوية الثقافية لدى أفراد المجتمع
"  James Marcia"ه أسسه ومنطلقاته الخاصة، ويرى ل سيكولوجيفي الواقع هوية إنسانية مميزة تمثل توجه بنائى

 :ة تكوين الهوية لدى المراهق إلى أربع صيغ مختلفة أن هناك احتمال ألن تنتمى عملي
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لم يمر  الذيوالتي تميز الشخص  IdentityDiffusedperson:الشخص ذو الهوية المائعة أو غير المحددة -
 .التزام بمجموعة قيم ومعتقدات معينة  بالتاليأييرفض  والذيIdentityCrisisبأزمة هوية 

أن يخبر  فيفشل  الذيوهو الشخص  IdentityForeclosedperson: الشخص ذو الهوية المنغلقة أو المانعة -
ال يتساءل مطلقًا  الذي، وهو ذلك الشخص Commitmentsتعهد أو التزام  فيإنشاءأية أزمة هوية ، ولكنه نجح 

 .قبل اآلباء  والذي يكتسب نسق قيمه الدينية عن طريق القهر من  ? Whoam Iعن هويته

وهو ذلك الشخص الذي يعانى من أزمة   Aperson in IdentityMoratorium:الشخص ذو الهوية المؤجلة -
 .هوية ولكن لم يستطيع التوصل إلى تعهد أو التزام بقيم ومعتقدات معينة 

لة حال نجاح المراهق وتوجد هذه الحا Identityachieved:الحالة المرغوبة والتى يمكن تسميتها بالهوية المحققة -
فى حل أزمة الهوية المرتبطة بأزمات النمو النفسى بشكل عام، ونجاحه كذلك فى صنع وااللتزام بهوية دينية خاصة 

 .به 

والمالحظ أن رجال الدين وقادة الشباب يدفعون المراهقين على تبنى الهوية المنغلقة أو الجامدة 
IdentityForeclosur  عندما يخبرون المراهقين أن اإليمان أو العقيدة مطلقة الصدق والصحة وضرورة تقبلهم لكل

القيم والمعتقدات الدينية دون تساؤل، والمطلوب بطبيعة الحال أن يساعد رجال الدين والقادة المراهقين على االختبار 
معتقد والقيم في سلوك إيماني يتسق مع والفحص الناقد للعقيدة من أجل الوصول إلى قبول طوعي ُيّفعل صحيح ال

 .(26) الجوهر الحقيقي للدين 

كما تعد فنون الفولكلور التعبيرات الثقافية التقليدية التي تحافظ من خاللها الجماعة على أسلوبها في الحياة 
والقيم، وعادة ما  تعبر عن إحساس الجماعة بالجمال والهوية -أي فنون الفولكلور –وتنقلها لألجيال التي تليها، فهي

يتم تعلم فنون الفولكلور بشكل غير رسمي عن طريق العمل أو المثل أو العادات الشفهية الموجودة بين العائالت 
واألصدقاء والجيران والعمال أكثر من تعلمها في إطار تربوي رسمي، ويميز  الموروث الثقافي الحي وفنون التراث 

وبغض النظر عن اإلحصاءات، فإن فنون التراث الشعبي تتغير بتكيفها مع الشعبي أنها تربط الماضي بالحاضر، 
 .الظروف المستجدة في حين تبقى على كفاءتها التقليدية 

وتمارس الجماعة فولكلورها التقليدي عن طريق المشاركة فى الهوية على أساس مثل تلك العوامل كالساللة 
على أنواع عدة من التعبيرات الثقافية التي تؤدى عمل التقاليد في والمنطقة والمهنة والعمر والعقيدة، وهى تشتمل 
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الموسيقى والرقص والدراما وسرد الحكايات التقليدية والفنون اللفظية األخرى والمهرجانات والحرف التقليدية والفنون 
 .( 25) المرئية والعمارة والتحول فى البناءات البيئية واألشكال األخرى للتراث الشعبي

ا أفضى إلي العولمة والدليل علي ذلك عندما نتعامل مع اإلنترنت، هل سيستطيع شبابنا في المستقبل وهذ
أن يختاروا الجيد من السيئ، أم أن هذه المعرفة التي ستأتينا من اإلنترنت مثال ستكون بمنظار معين من منطلقات 

والحضارية عامة؟ وهنا يكمن الخطر، ألن في  معينة، نأخذها كما هي حاضرة ونستعملها فتؤثر في نظرتنا الثقافية
التعليم الجماعي مجاال للمناقشة بينما في التعلم الفردي يجب أن يناقش الفرد آلة في االنترنت، وكذلك فإن اإلنترنت 
ستكون أداة لتسطيح المعرفة عندنا إذا لم ندرب أطفالنا علي الفكر النقدي وعلي التعامل مع المعرفة من جهة 

لة والتساؤل واالختيار والتمييز، هنالك اإلعالم الذي شّوه الحياة الثقافية والفكر العربي الثقافي ألنه ركز علي المساء
 .الفكر السياسي وتسلمته الدولة، وهذا ما يجب أن ننتبه له ألنه يجب أن يقابل إعالما غنيا بالسيئ وبالجيد

 :الذا فإنه يتوجب علينا االهتمام بعدد من القضايا منه

  إن اكتساب المهارات الجديدة أمر ضروريا وحيويا في ظل التعامل مع التحوالت التي أحدثتها العولمة في
 االتجاهات االجتماعية ونمط الحياة و الهوية 

  إن الهوية الثقافية يبنيها أفراد المجتمع بعملهم سويا وتراثهم وخبراتهم واألحداث التي خبروها من خالل تاريخ
 . مشترك

  الهوية تمنحنا مكانا في العالم وتعرض لنا الرابط بيننا وبين المجتمع الذي نحيا فيه وبه فالهوية تعطينا فكرة عمن إن
 .نكون وكيف نرتبط باآلخرين وبالعالم

  ،إن الهوية الثقافية كيان يصير، يتطور، وليست معطي جاهزا ونهائيا كما تصير وتتطور، إما في اتجاه االنكماش
ما في اتج يجابا وا  اه االنتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، انتصاراتهم وتطلعاتهم، وأيضا باحتكاكها سلبا وا 

 .مع الهويات الثقافية األخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما
 :سياقات الهوية -3

تعني الشيء ذاته، الهوية إذن هي ذات الشيء بحيث إذا انتزعت منه افتقد شخصيته، ولذلك فإن الهوية 
المجتمع ذاته األمة ذاتها فإذا انتزعت منها صارت شيئا آخر، هذه الهوية لم تشكل بصورة ال تاريخية بحيث إنها 

نما تشكلت تحت تأثير ثالثة سياقات  :أتت دفعة واحدة، وا 

 : سياق اجتماعى
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حصيلة هذا الصنع، ويعنى أن البشر فى مجتمع ما، هم الذين يصنعون هويتهم وهم فى الوقت نفسه 
والهوية لمجتمع ما تتأسس فى هذا المجتمع بعالقاته االجتماعية والثقافية واالقتصادية واألخالقية والدينية، كل هذا 

 .المركب من العالقات يفضى شيئا فشيئا مع التطور التاريخى إلى تكوين هوية بشرية 

 : سياق تاريخى

ديدة بحيث يمكن القول بأن للهوية القومية أو الوطنية أو يتشكل في مجتمع ما يتحرك ويكتسب أبعادا ج
الدينية أو األخالقية تاريخا، ومن ثم ال تنشأ دفعة واحدة وهذا يعني أن الهوية ظاهرة تاريخية ال تنشأ مرة واحدة، 

 . والهوية تتعرض لتغيرات واسعة النطاق لكن هذه التغيرات تبقي في حدود محيطة بهذه الهوية ذاتها 

 :اق تراثيسي

في سياق وال في مرحلتنا الراهنة فحسب،  تم إنتاجهافهويتنا نحن العرب المعاصرين اآلن ليست هوية 
نما أيضا هي في إطار تراثنا العريق ولذلك فهويتنا تمثل هذا البعد المركب االجتماعي، فقط التطور التاريخي ، وا 

 ( 21) . والتاريخي و التراثي

ا وهو االنتماء الذي يعرف بأن معني موجود داخل كل فرد وعلي اختالف وللهوية وجه آخر مكمل له
المستويات، وهو الشعور الذي يوجد لديهم منذ الصغر ويقوي من خالل نشأة الفرد فيتكون لديهم هذا الشعور الذي 

مدها عوامل يترجم ألفعال داخل المجتمع، فإذا كانت الهوية هي عملية اإلدراك الداخلية لذاتية الشخص والتي ت
خارجية يدعمها المجتمع، فإن االنتماء هو الشعور بهذه العوامل الخارجية والذي يترجم من خالل أفعال تتسم بالوالء 

 .(29)لهذه المجتمعات التي ينتمون إليها دون سواها

 :التعليم وهوية الطالب-6

ومن هنا صارت المؤسسات التربوية مطالبة بالحفاظ علي ثقافة المواطنين المعرضة للتدهور واالندثار، وأن        
تعمل علي التأكيد علي الهوية الثقافية للمجتمع؛ ألن التعليم يشكل حجر الزاوية في تشكيل الهوية الثقافية وفي 

ن الدول تتخذ التعليم كأداة أساسية لتربية أبنائها منذ الصغر تعزيزها والحفاظ عليها لكل شعب من الشعوب، لذلك فإ
 .                                                    علي المبادئ واألفكار واأليدلوجيات التي تشكل في النهاية الهوية الثقافية للمجتمع 
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من المفترض أن تقوم المدرسة بدور يعتد به "له إلي دور التعليم في تدعيم الهوية بقو  سعد الدين إبراهيم  وهنا يشير
في بث وتنمية الوعي والهوية لدي الطفل العربي، ففي رحابها يتعلم األطفال لغتهم العربية كتابة وقراءة، ويكتسبون 
 قواعدها، ويكتشفون وظائفها التعبيرية، السيما من خالل األناشيد والقصص ودروس القراءة والمواد االجتماعية التي

 .(30)"تدعم الهوية

فهدفت التعرف علي أزمة الهوية الثقافية في المجتمع العربي "محمد المنوفي وياسر الجندي"دراسة أما 
وتحديد مظاهر هويتنا الثقافية، ثم انتهت إلي مجموعة من اإلجراءات العملية لبلورة تكامل ثقافي عربي لمواجهة 

 .(31)العولمة
لتؤكد علي دور التربية في مواجهة تداعيات العولمة علي الهوية (  32)"المحروقيحمدي " دراسة كما جاءت   

الثقافية، حيث توصلت إلي رؤية تربوية لمواجهة التداعيات السلبية للعولمة التي تسهم في تطوير الهوية الثقافية 
 .العربية اإلسالمية

دعيم قدرة التربية العربية في سعيها لترميم علي أهمية دور التربية وأهمية ت(33)" محسن خضر" وأكدت دراسة 
التصدع الذي أصاب عملية بناء الهوية القومية إزاء الضغوط المتراكبة للعولمة وخاصة الثقافية منها، وانتهي من 
بحثه إلي وضع بعض الخطوط العريضة لتربية الهوية، والمهام المنتظرة من المؤسسات التربوية العربية لتعظيم 

 .  تربية العربية علي االستجابة لتحوالت الهوية بفعل ضغوط العولمة الثقافية استجابة ال
لتعرض سبل تعزيز الهوية الثقافية لدي األطفال الناشئين من المدارس (34)" ثناء الضبع " دراسة وجاءت 

ة علي هوية في ضوء تداعيات العولمة، وتوصلت الدراسة إلي طرح استراتيجية مقترحة لمواجهة تداعيات العولم
عبد " دراسة  الطالب الناشئين، إذن فهذا يدل عل أن الهوية الثقافية العربية تعاني من أزمة ، وهذا ما أشارت إليه 

أنه : التي هدفت التعرف علي أزمة الهوية في الفكر التربوي، وتوصلت إلي عدة نتائج منها(35) "السميع سيد أحمد 
أي نحو يمكن أن تكون هويتنا، كما أنه من السراب أن نعتبر الهوية هدفا  ليس في وسع أحد أن يتصور مقدما علي

في حد ذاتها نسعى إلي تحقيقها، ألن الهوية ليست اسما لشئ في عالم األشياء، بل هي صفة مصاحبة لتفرد 
 .اإلنسان 

 :                                                                                  العولمة والهوية -.

للعولمة تعريفات كثيرة ودون الدخول في تفاصيلها تظهر العولمة كمفهوم في أدبيات العلوم االجتماعية 
ولكن العولمة ليست محض مفهوم مجرد، فهي الجارية كأداة تحليلية لوصف عمليات التغيير في مجاالت مختلفة، 

) . عملية مستمرة يمكن مالحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة واالتصال

36 ) 
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وللعولمة العديد من األبعاد منهااالقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية والبيئية إال أننا نجد هنا أن 
ح يعود إلي نماذج جديدة من التجارة العالمية واالستثمار والمسائل المالية وبشكل أكثر دقة نجده يعود إلي المصطل

مرونة التصميم والتصنيع واإلنتاج عالوة علي بيع البضائع والخدمات في كل أنحاء العالم فتقسيم مراحل اإلنتاج 
التخصص وصوال لالستفادة من نظام كل بلد علي  المختلفة أو دورات الخدمات على أقطار مختلفة يشجع ويدعم

وفي النزاع الذي نشب أثناء ( كفاية أماكن التسويق والمعايير التي تتأتي من تطبيقها)حدة، فالعولمة تعني الكفاية 
ة انعقاد اللقاء السادس للجمعية العمومية لألمم المتحدة، فقد تم إقرار أنه ال يبدو أن كل شيء يشير إلي أن العولم

صارت أمرا حتميا ال مفر منه وهو أمر صار واقعا ملموسا ، ليس محل اختيار ويبدو ذلك  من القوي الدافعة 
للعولمة وليست المعوقة لها إال أنه في ظل بعض الظروف قد يكون دوره محدود، ولتالفي هذا االحتمال فإنه البد 

 .من الحيطة الشديدة لمسيرتها علي المستويين القومي والدولي

االقتصادية أهمية في هذا الجيل، فيوما بعد  –وما من شك في أن العولمة تعد أكثر الظواهر االجتماعية 
يوم نجد أن التجارة والتكنولوجيا، والمعلومات تعمل علي تآكل حدودنا القومية وتحويل كوكبنا إلي مدينة كبيرة ترتبط 

 ( 35) ببعضها عن طريق اإلنترنت 

محها في نشوء شبكات اتصال عالمية تربط جميع االقتصاديات والبلدان والمجتمعات إن العولمة تتجسد مال
وتخضعها لحركة واحدة وتجسدها بشكل واضح شبكة معلومات اإلنترنت، فهي شبكة واحدة يشارك فيها األفراد 

ثقافية، وينفذون إلي ما تنطوي عليه من معلومات وعروض بصرف النظر عن الحدود السياسية والخصوصيات ال
فالمقصود هو الدخول في مرحلة االندماج العالمي األعمق علي عدة مستويات فمن جهة هناك توحيد أكبر لمصادر 
المعلومات للعروض والطلبات التي تقدم إلي الجمهور، ومن جهة ثانية هناك توحيد أشمل لشبكات االتصال وأدواته، 

 .( 31)ومن جهة ثالثة هناك دمج أقوي لوسائل االتصال 

 :ويمكن أن  نأخذ في االعتبار عدة مؤشرات عند وضع تعريف للعولمة منها 

 انتشار المعلومات بحيث تصبح معروفة لدي جميع الناس . 
 تذويب الحدود بين الدول. 
 زيادة معدالت التشابه بين الجماعات و المجتمعات والمؤسسات . 

لي نتائج إيجابية بالنسبة إلي بعضها وكل هذه العمليات قد تؤدي إلي نتائج سلبية لبعض المجتم عات، وا 
األخر، والعولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع ويكون االنتماء فيها للعالم كله عابرا 
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) الحدود السياسية للدول المختلفة، مما يحدث فيها تحوالت وتغيرات تؤثر في حياة الناس علي كوكب األرض كله 

39 ) 

فالعولمة ال تعرف فقط على أنها مجرد تكامل اقتصادي بين األسواق في ظل نظام غير عادل يقع تحت 
الهيمنة األمريكية فحسب، بل أنها كذلك تكامل بين مختلف النظم القيمية التي تشكل مجتمعاتنا، فعلى سبيل المثال، 

راد أو كأمة تتغير باستخدامنا لإلنترنت والقنوات التليفزيونية نجد أن األفكار والعادات والمعايير التي تقوم بتعريفنا كأف
الفضائية بهدف خلق هويات جديدة وتشكيل مجتمعات حديثة، وتلك العملية تعمل علي خلق وسائل للتكامل الثقافي 

 ( 40) واالقتصادي والسياسي 

فراد والقيم واألفكار عبر الحدود، عملية تدفق التكنولوجيا واالقتصاد والمعرفة واأل: "وتوصف العولمة بأنها 
فللعولمة تأثيرها علي كل بلد بشكل مختلف وفقا للتاريخ الذاتي لكل أمه ووفقا لتقاليدها وثقافتها ومصادرها 

 ". وأولوياتها

والعولمة عملية متعددة األوجه فهي تنطوي علي متضمنات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية للتعليم 
ها تفرض تحديات جديدة عندما تكون الدول وحدها ليست الموفر الرئيسي للتعليم العالي والمجتمع العالي، كما أن

 (41)األكاديمي، وعند ما ال تحتكر صناعة القرار في التعليم

على أنها إما صالحة " اإلنترنت"كما أن هناك من ينظر للعالقة بين التكنولوجيا والمجتمع والثقافة من خالل 
إال أنهما ينظرا ( اإلصالح أو اإلفساد)أو مفسدة للمجتمع وثقافته بوجه عام وبالرغم من التناقص والتنافر بين 

 . تمعات وثقافاتهاللتكنولوجيا بعين واحدة وهي أنها وحدها تشكل وتغير المج

ما أثر اإلنترنت على الثقافة والهوية ؟ أو ما هو أثر الثقافة والهوية على  -:والسؤال الذي يطرح نفسه
اإلنترنت واستخدامه؟ واإلجابة قد تلقي مزيدا من الضوء علي العالقة بين الهوية الثقافية واستخدام التكنولوجيا  

هي أمر هام الستخدام مدركات اإلنترنت وفي ظل اإلنترنت والعالم الذي صار  –الهوية الحياتية الفعلية  -والهوية 
فإنه ال بد وأن نري ونشاهد ظهور هويات واختفاء أخري، فنجد بعض النظم والدول  Global villageقرية صغيرة 

أضعف وكنتيجة ترتفع أسهمها اقتصاديا وعسكريا وبالتالي فستفرض هويتها علي غيرها وتنشر ثقافتها على من هو 
لذلك سنري اضمحالل واختفاء هويات تلك الدول المستوردة لهذه الثقافة كبند أساس وشرط أولي الستيراد تكنولوجيا 

 ( 42) تلك الدول 
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 :الدراسة الميدانية -9

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي، الذي يعتمد على وصف واقع معين الذي يتمثل في اإلدمان على 
طالب، وقد قمنا بسحب عينتنا بطريقة  140ت وأزمة الهوية لدى الطالب الجامعي، تقدر حجم عينتنا بـ االنترن

قصدية، وهذا نظرًا لطبيعة موضوع دراستنا هذه، وتتمثل شروط إختيار عينتنا في إستخدامالطلبة الذين مستهم 
ء دراستنا هذه في كلية العلوم اإلنسانية ساعة أو أكثر في األسبوع، وقد تم إجرا 40الدراسة لألنترنت ما يعادل 

واالجتماعية بجامعة مولود معمري  والية تيزي وزو، وقد تعمدنا في جامعة مولود معمري الواقعة في مدينة تيزي 
أما بالنسبة . 2014جوان  12وقد تم إجراء الدراسة في. وزو نظرًا ألن الطلبة لديهم أكثر احتكاك بشبكة االنترنت

براز أثر لألداة المس تعملة فقد قمنا ببناء استبيان يحتوي على مجموعة من األسئلة والبنود الغرض منها البحث وا 
 .على هوية الطالب الجامعي( اإلدمان)االستخدام المفرط لإلنترنت 

 :فكانت تعليمة االستبيان كما يلي  

، نرجو منكم ب الجامعيهوية الطالفي إطار إنجاز دراسة حول أثر االستخدام المفرط لالنترنت على 
 .أمام الخانة التي تراها مناسبة( ×)اإلجابة على أسئلة هذا االستبيان، وذلك بوضع إشارة 

 .شكرًا على تعاونكم

السن، الجنس، المستوى : أمااستمارة البيانات الشخصية الخاصة بخصائص أفراد العينة والمتمثلة في
 :إلى محورين أسئلة مقسمة10التعليمي، يتكون االستبيان من 

، ويحوي خمسة االستخدام المفرط لالنترنت وتغيير ذاتية الطالب الجامعيالذي تدور أسئلته حول :المحور األول -
 .  أسئلة( 05)

يحوي خمسة ، و االنترنت يؤثر على العالقات اإلنسانية للطالب الجامعيدور أسئلته حول الذي ت:المحور الثاني -
 .اإلجابة نعم أو الكانت احتماالت و .أسئلة( 05)

 .بالنسبة لألساليب اإلحصائية المعتمدة في دراستنا تتمثل في النسب المئوية و كاف تربيع 

 :النسب المئوية*
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تستخدم للمقارنة بين المتغيرات لكي يتضح عملية المقارنة سهلة بدال من االعتماد على لتوزيعات  
 .التكرارية فقط

حساب النسب المئوية لتكرار الخاصة بخصائص عينة البحث، و  ائجالنت استعراضويعتمد عليها في  
 .100× معين، يقسم التكرار على المجموع الكلي للعينة و يضرب 

 (:2كا)اختبار كاف تربيع *

يستعمل للداللة اإلحصائية، الذي يعتبر من أهم االختبارات البارامترية نظرا لسهولة تطبيقه وفوائده في  
 .كرارات المالحظة و التكرارات المتوقعةتقدير العالقة بين الت

 :خصائص العينة*

 :توزيع أفراد العينة حسب السن(: 1.)جدول رقم  -
 

 النسب المئوية التكرارات السن

[20-22 [ 40 21.55% 

[22-24[ 50 50%. 

 %21.43 30 فما فوق24

 %100 140 مج

  

ذلك بنسبة سنة و ] 24-22]أعمارهم ما بين أن أغلبية الطلبة تتراوح ( 01)نالحظ من خالل الجدول رقم  
فما فوق بنسب متقاربة وهي على  24سنة وفئة ذوي ] 22-20]، ثم تليها الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 50%

 %21.42و % 21.55: التوالي

 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس(: 2.)جدول رقم  -
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 النسب المئوية التكرارات الجنس

 %65.15 95 ذكور

 %32.14 45 إناث

 %100 140 مج

  

، أما عدد %65.15طالب و بنسبة  95أن عدد الذكور يبلغ ( 02)نالحظ من خالل الجدول رقم  
، و هذا يعني أن عدد الذكور أكبر بعدد كبير من فئة اإلناث نظرًا %32.14بنسبة و طالبة 45اإلناث يبلغ

 .العينةلخصوصية الدراسة واعتماد الطريقة القصدية في سحب 

 :توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي(: 3.)جدول رقم  -
 

 النسب المئوية التكرارات المستوى التعليمي

 %32.14 45 أولى جامعي

 %32.14 45 ثانيجامعي

 %35.52 50 ثالثجامعي

 %100 140 مج

  

ثالثة جامعي بنسبة أن أغلبية طلبة عينة دراستنا في مستوى ( 03)نالحظ من خالل الجدول رقم  
 .على التوالي%32.14، وتليها فئةطلبة األولىوالثانيةجامعي بنسبةمتساوية 35.51%

 :عرض و تفسير نتائج الدراسة -5
 :عرض النتائج الخاصة بالمحور األول -5-1    
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 هل ترى أّن التقدم التكنولوجي فضاًلعلى ما أنت عليه اآلن؟(: 6.)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %55.51 106 نعم

35.02 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %24.29 34 ال

 %100 140 المجموع

 

 106و يقدر عددهم بـ " نعم"أجابوا بـ  الدراسةأّن أغلب أفراد عينة ( 04)نالحظ من خالل الجدول رقم  
و هذا بنسبة  طالب 34فيقدر عددهم " ال"الذين أجابوا بـ  الطلبةأما عدد % 55,51، و هذا بنسبة طالب

 3,14المجدولة التي تساوي  2و بمقارنتها مع كا 35,02المحسوبة وجدناها تساوي  2، و بعد حساب كا24,29%
عني أنه توجد داللة إحصائية عند ، هذا ي01المجدولة عند درجة حرية  2المحسوبة أكبر من كا 2كاأنّ الحظنا 

 .الطالب الجامعي أن التقدم التكنولوجي فضاًل على ما هو عليه اآلنحيث يرى . 0,05مستوى الداللة 

 هل ترى أّن لألنترنت دور في تغيير من شخصية الفرد؟(:..)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %25,52 36 نعم

33,02 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %54,21 104 ال

 % 100 140 المجموع
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 104و يقدر عددهم بـ " ال"أجابوا بـ  الدراسةأّن أغلب أفراد عينة ( 05)نالحظ من خالل الجدول رقم  
، %25,52وهذا بنسبة  طالب 36 فيقدر عددهم" نعم"الذين أجابوا بـ  الطلبةأما عدد % 54,21هذا بنسبة و  طالب

 2كاأن الحظنا  3,14المجدولة التي تساوي  2و بمقارنتها مع كا 33,02المحسوبة وجدناها تساوي  2بعد حساب كاو 
، هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة 01المجدولة عند درجة حرية  2المحسوبة أكبر من كا

 . الطلبة أّن األنترنت ليس له دور في تغيير من شخصية الفردحيثصرح . 0,05

 هل ترى في األنترنت وسيلة هامة للوصل إلى أهدافك؟ (: 4.)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %62.16 11 نعم

09.25 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %35.14 52 ال

 % 100 140 المجموع

 

 11و يقدر عددهم بـ " نعم"أجابوا بـ  الدراسةأّن أغلب أفراد عينة ( 06)نالحظ من خالل الجدول رقم  
، %35.14وهذا بنسبة  طالب 52فيقدر عددهم " ال"الذين أجابوا بـ  الطلبةأما عدد %62.16هذا بنسبة ، و طالب

 2كاأن الحظنا  3,14المجدولة التي تساوي  2بمقارنتها مع كاو  9.25المحسوبة وجدناها تساوي  2بعد حساب كاو 
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، هذا يعني أنه توجد 01المجدولة عند درجة حرية  2المحسوبة أكبر من كا

 .معظمالطلبة أن األنترنت وسيلة هامة تساعدهم للوصول إلى أهدافهم حيث يرى. 0,05

 هل تغيرت حياتك منذ أن بدأت االعتماد على استخدام االنترنت؟ (:9.)جدول رقم -
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 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %34.21 41 نعم

1.25 3,14 0,05 
 ةغير دال
 إحصائيا

 %65.51 92 ال

 % 100 140 المجموع

 

 92و يقدر عددهم بـ " ال"أجابوا بـ  الدراسةأّن أغلب أفراد عينة ( 05)نالحظ من خالل الجدول رقم  
، %34.21تلميذ وهذا بنسبة  41 فيقدر عددهم" نعم"بـ أما عدد التالميذ الذين أجابوا % 65.51هذا بنسبة ، و طالب

 2كاأن الحظنا  3,14المجدولة التي تساوي  2بمقارنتها مع كاو  1.25المحسوبة وجدناها تساوي  2بعد حساب كاو 
، هذا يعني أنه ال توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة 01المجدولة عند درجة حرية  2المحسوبة أصغر من كا

 .الطالب أن حياتهم لم تتغير منذ أن بدءوا يعتمدون استخدام األنترنتيث يرى ح. 0,05

 

 

 

 

 هل تعتمد على األنترنت من أجل زيادة معارفك؟ (:5.)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

دالة  0,05 3,14 29.25 %52.15 102 نعم
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 إحصائيا %25.14 31 ال

 % 100 140 المجموع

 

 102و يقدر عددهم بـ " نعم"أجابوا بـ  الدراسةأّن أغلب أفراد عينة ( 01)نالحظ من خالل الجدول رقم  
، %25.14وهذا بنسبة  طالب 31فيقدر عددهم " ال"الذين أجابوا بـ  الطلبةأما عدد %52.15هذا بنسبة ، و طالب

 2كاأن الحظنا  3,14المجدولة التي تساوي  2بمقارنتها مع كاو  29.25المحسوبة وجدناها تساوي  2بعد حساب كاو 
، هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة 01المجدولة عند درجة حرية  2المحسوبة أكبر من كا

 .من معارفهم االطلبة يعتمدون على األنترنت من أجل أن يزيدو بمعنى أنّ . 0,05

 :تفسير النتائج الخاصة بالمحور األول -5-2

 :يبين النتائج الخاصة بالمحور األول(: 7.)جدول رقم 

 رقم السؤال
 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية

01 35.02 

3,14 0,05 01 

 دالة إحصائيا

 دالة إحصائيا 33.02 02

 دالة إحصائيا 09.25 03

 غير دالة إحصائيا 01.25 04

 دالة إحصائيا 29.25 05

 دالة إحصائيا 15.15 06
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الذي األسئلة الخاصة بالمحور األول و  المحسوبة في أغلبية 2أّن كا( 10)نالحظ من خالل الجدول رقم   
المجدولة التي  2أكبر من قيمة كاذاتية الطالب الجامعياالستخدام المفرط لالنترنت وتغيير يتضمن أسئلة حول 

هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى و ( 01)ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  3,14ي تساو 
 : لهذا يمكن القول أن الفرضية الجزئية األولى والقائلة  0,05الداللة 

 .قد تحققت ذاتية الطالب الجامعييساهم االستخدام المفرط لالنترنت في تغيير  -

" باإلدمان على االنترنت"أن االستخدام المفرط لوسيلة االنترنت أو ما يسمى حديثا  إلىوقد يرجع ذلك   
من  1995ألول مرة في  استخدمحيث يعتبر مفهوم جديد ظهر في السنوات األخيرة في ميدان علم النفس، وقد 

خاصة ، حيث أكدت العديد من المقاالت و Ivan Goldberg" إيفان قولدبرق"طرف الطبيب السيكاتري األمريكي 
المفرط أو لشبكة األنترنت له نتائج سلبية على  االستعمالالبحوث والدراسات التي أجريت في هذا الميدان إلى أن 

؛ والجانب األخير هو موضوع تعليميالصحي، العالئقي، التربوي وال الشخصي الذاتي، الفرد؛ إما على الجانب
دراستنا التي توصلنا فيها إلى أن هذا اإلستعمال غير الطبيعي أو اإلدمان على األنترنت يؤثر بطريقة واضحة على 

من بين هذه فئة التي تعتبر من بين فئات المجتمع األكثر إستهواءا بهذه الوسيلة، و الطالب الجامعيهذهالتركيز 
 ك وارن كالر المفرط لألنترنت على المجال الدراسي نجد دراسة  لالستخدامالدراسات التي أكدت على الطابع السلبي 

Warren Clarc2000 الكثير  االستعمالأجراها على عينة من المراهقين في كندا والتي توصل فيها إلى أن  التي
على حصة استولتالمراهقين بالدراسة، حيث  اهتماموامل التي تعيق لألنترنتأصبح من بين العوالخارج عن الطبيعي 

، حيث أنه بعدما كان المراهقين يمارسون عدة نشاطات خارج البيت، أصبحوا بعد الطالباألسد في وقت 
من الوالدين صّرحوا أن أوالدهم  % 12: ظهوراألنترنت يقضون معظم أوقاتهم مرتبطون مع هذه الوسيلة،ونجد أن

. في البيت % 45منهم يرتبطون في المدرسة و % 51الذين بلغوا سن التمدرس وما فوق يستخدمون األنترنت، و
يستعملون األنترنت بكثرة على غرار  % 51سنة أي  11-15كما أن شريحة المراهقين البالغين من العمر ما بين 

الى المساهمة في التغيير من شخصية الطالب وهويته من جميع م المفرط لالنترنتالشرائح األخرى، ويؤدي االستخدا
جوانبها الثقافية، االجتماعية، التربوية، فنجد الطالب يقلد كثيرا ما يراه عند أصدقائه من العالم االفتراضي من ملبس 

ثقافته وعاداته وتراثه ووطنيته وفرديته ولغة وقّيم األمر الذي يجعله ينغمس في دوامة العولمة المزيفة التي تبعده من 
 .التي تمثل هويته الحقيقيةوالتي كان يتمّيز بها من قبل

 :عرض النتائج الخاصة بالمحور الثاني -5-3
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 األنترنت أحدث تغييرًا جذريا في العالقات والقيم االجتماعية لديك؟ مهل ترى أّن استخدا(: .1)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %50 91 نعم

22.40 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %30 42 ال

 %100 140 المجموع

 

 طالب 91حيث يبلغ عددهم  "بنعم"أّن أغلب أفراد العينة أجابوا بـ ( 11)نالحظ من خالل الجدول رقم  
تساوي المحسوبة وجدنا أنها  2بعد حساب كاو %. 30بنسبة  "ال"الذين أجابوا بـ  الطلبةمقارنة مع عدد % 50بنسبة و 

 2وجدنا أّن كا 3,14المجدولة التي تساوي  2عند مقارنتها بكاو  0,05ومستوى الداللة ( 1)عند درجة حرية  22,40
بمعنى أن . 0,05داللة إحصائية عند مستوى الداللة المجدولة، هذا ما يدل على وجود  2المحسوبة أكبر من كا

 .بأن استخدام األنترنت أحدث تغييرا جذريا في العالقات والقّيم االجتماعية لديهمأقروا  الطلبةأغلب 

 هل تعتقد أّن األنترنت يأخذ كل وقتك وال يترك لك مجااًل للعالقات اإلنسانية؟ (:11)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %61.43 16 نعم

5.30 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %31.55 54 ال

 %100 140 المجموع
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 طالب 16يقدر عددهم بـ و  "نعم"أفراد العينة أجابوا بـ  أّن أغلب( 12)نالحظ من خالل الجدول رقم  
بعد ، و %31,55أي بنسبة  طالب 54فيبلغ عددهم  "ال"، أما عدد أفراد العينة الذين أجابوا بـ %61,42بنسبة و 

 2عند مقارنتها مع كا، و 0,05ومستوى الداللة  01عند درجة الحرية  5,30در بـ المحسوبة وجدناها تق 2حساب كا
بمعنى أن . 0,05ائية عند مستوى الداللة ، هذا ما يدل على وجود داللة إحص3.14المجدولة وجدناها تساوي 

 .بأن األنترنت يأخذ كل وقتهم وال يترك لهم مجاال للعالقات االنسانيةصرحوا  الطالبأغلب 

 هل استخدامك لألنترنت يمّيزك عن غيرك من الطالب؟(: 12)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %55.51 106 نعم

35,02 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %24.21 34 ال

 % 100 140 المجموع

 

 106يقدر عددهم بـ و " نعم"لعينة الدراسة أجابوا بـ أّن أغلب أفراد ا( 13)نالحظ من خالل الجدول رقم  
بعد ، و %24,21أي بنسبة  طالب 34فيقدر بـ " ال"الذين أجابوا بـ  الطلبة، أما عدد %55,51، أي بنسبة طالب

 2وجدنا أن كا 3,14المجدولة الذي تساوي  2بعد مقارنتها كاو 35,02المحسوبة وجدناها تساوي  2حساب كا

بمعنى أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 1)المجدولة عند درجة الحرية  2المحسوبة أكبر من كا
 .الطلبة يرون أن استخدامهم لألنترنت يمّيزهم عن غيرهم من األفراد اآلخرينهذا ما يدل على أن ،0,05

 هل تشعر باالغتراب والوحدة وأنت أمام شبكة األنترنت؟ (:13)جدول رقم 
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 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %62.15 11 نعم

9.25 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %35.14 52 ال

 % 100 140 المجموع

 

 11يقدر عددهم بـ و " نعم"لعينة الدراسة أجابوا بـ أّن أغلب أفراد ا( 14)نالحظ من خالل الجدول رقم  
بعد ، و %35.14أي بنسبة  طالب 52فيقدر بـ " ال"الذين أجابوا بـ  الطلبة، أما عدد %62.15، أي بنسبة طالب

المحسوبة  2وجدنا أن كا 3,14المجدولة الذي تساوي  2بعد مقارنتها كاو 9.25المحسوبة وجدناها تساوي  2حساب كا
هذا ما ،0,05بمعنى أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 1)المجدولة عند درجة الحرية  2أكبر من كا
 .اب والوحدة وهم أمام شبكة األنترنتالطلبة يشعرون باالغتر يدل على أن 

 هل تحس أّن استخدام االنترنت يجعلك تتعامل مع عالم افتراضي؟(: 16)جدول رقم -

 

 التكرار اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 %65 91 نعم

12.06 3,14 0,05 
دالة 
 إحصائيا

 %35 49 ال

 % 100 140 المجموع
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 91 ويقدر عددهم بـ" نعم"لعينة الدراسة أجابوا بـ أّن أغلب أفراد ا( 15)نالحظ من خالل الجدول رقم  
 2بعد حساب كا، و %35أي بنسبة طالب  49فيقدر بـ " ال"الذين أجابوا بـ الطلبة ، أما عدد %65، أي بنسبة طالب

المحسوبة أكبر من  2وجدنا أن كا 3,14المجدولة الذي تساوي  2مقارنتها كابعد و  12.06المحسوبة وجدناها تساوي 
هذا ما يدل على ،0,05بمعنى أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 1)المجدولة عند درجة الحرية  2كا
 .يحسون أنهم يتعاملون مع عالم افتراضيأن 

 

 

 

 

 

 :تفسير النتائج الخاصة بالمحور الثاني -5-6

 :الثانييبين النتائج الخاصة بالمحور (: .1)دول رقم ج

 رقم السؤال
 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية

01 22.40 

3,14 0,05 01 

 دالة إحصائيا

 دالة إحصائيا 05.30 02

 دالة إحصائيا 35.02 03

 دالة إحصائيا 09.25 04

 دالة إحصائيا 12.02 05
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 دالة إحصائيا 01.25 06

 

الذي و  الثانيالمحسوبة في أغلبية األسئلة الخاصة بالمحور  2أّن كا( 15)نالحظ من خالل الجدول رقم 
المجدولة التي  2،أكبر من قيمة كااالنترنت يؤثر على العالقات اإلنسانية للطالب الجامعييتضمن أسئلة تدور حول 

هذا يعني أنه توجد داللة إحصائية عند مستوى و ( 01)ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  3,14ي تساو 
 : القائلة  الثانيةلهذا يمكن القول أن الفرضية الجزئية  0,05الداللة 

 .االستخدام المفرط لالنترنت يؤثر على العالقات اإلنسانية للطالب الجامعي -

والمدمنين على هذه الوسيلة لالرتباط  الطلبة الجامعيينأن الوقت الذي يخصصه  إلىويمكن أن نرجع ذلك 
يقضي على عالقاتهم اإلنسانية بصفة عامة، فهو في صدد التعامل مع أشخاص من وراء شاشة باألنترنت 

يضن أن الحاسوب يبعدونه كل البعد، ويكون أصدقاء افتراضيين، هذا ما يجعله يحس دائما بالوحدة واالغتراب، و 
األنترنت يمّيزه عن غيره من الناس ولكنه يجهل أنه في صدد القضاء على هويته وفقدانهاوالتي تحمل معاني كثيرة 
من جميع الجوانب، من قّيم وثقافة عالقات، وخاصة أذا كا الطالب الجامعي الذي يسخدم شبكة األنترنت بشكل 

وتجذب معظم انتباهه واهتمامه هذا ما يؤدي به  الطالبي تستهوي تنعدم فيها الرقابة والقيود واالستقاللية التمفرطو 
 . عالقاته اإلنسانية التي تندرج ضمن هويتهأهمية قصوى لالرتباط بها على حساب  إلىإعطاء

 :خاتمة

هوية الطالب على االنترنت أثر بالغ وبارز على  اإلدمانيتجلى من خالل هذه الدراسة أن لما يسمى 
داثة ظهور هذه الوسيلة في مجتمعنا وما تتميز به من استقاللية وغياب الرقابة فيها يقدم ، حيث أن حالجامعي
عليها ما يؤثر سلبًا  واإلدمانفي استعمالها  إلىاإلفراطنوع من الحرية الغائبة في الواقع المعاش ما يؤدي به  للطالب
 .هويته من جميع جوانبهاعلى 

 

 :قائمة المراجع
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