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المجتمــع مــن األهــداف الرئیســیة لهــده الدراســة كشــف آثــار و انعكاســات التغیــرات االجتماعیــة الراهنــة التــي یمــر بهــا

الجزائري على واقع مشكالت الشباب ذات األبعاد المختلفـة، وفـي سـبیل الوصـول إلـى هـدا الهـدف انطلقـت الدراسـة الراهنـة 

مــن تســاؤل رئیســي یــدور مضــمونه حــول كشــف االرتباطــات القائمــة بــین التغیــرات االجتماعیــة الراهنــة و مشــكالت الشــباب 

في المجتمع الجزائري.

التساؤل تم صیاغة جملة من الفرضیات كانت الدراسة المیدانیة محكا الختبارها وهي:و لإلجابة على هدا

أثرت التحوالت في البناء األسري إلى حد كبیر في زیادة مشكالت الشباب على المستوى األسري. -1

ت الشباب و ساهمت التحوالت االقتصادیة و السیاسیة التي یعرفها المجتمع الجزائري في استمراریة بعض مشكال-2

ظهور مشكالت لم تكن مألوفة من قبل.

أثر االستخدام الواسع لتكنولوجیا المعلومات في ظهور مشكالت لم تكن مألوفة لدى الشباب من قبل. -3

التمكین االجتماعي للشباب في المرحلة الراهنة في المجتمع الجزائري هو االستراتیجیة المناسبة لتفعیل دور الشباب -4

یة.في التنم

مفردة فتم 372والختبار صحة هده الفرضیات تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي ،أما عینة الراسة المقدرة ب

جیجل، أما –شاب و شابة جامعیة من جامعة محمد الصدیق بن یحي 12290أخدها من مجتمع بحث مكون من 

عبارة موزعة على أربعة محاور حسب فرضیات 176بالنسبة ألداة الدراسة فقد تم تصمیم استمارة بحث مكونة من 

الدراسة ،وبعد عرض بیانات الدراسة ومناقشتها في ضوء الفرضیات و نتائج الدراسات السابقة تم التوصل إلى النتیجة  

العامة و التي مؤداها أن هناك تغیرات اجتماعیة حقیقیة و ملموسة على صعید الواقع االجتماعي للمجتمع الجزائري 

تؤثر فعلیا في استمراریة العدید من المشكالت التي یواجهها الشباب كما أن هده التغیرات ساهمت بشكل مباشر أثرت و

وسریع في ظهور مشكالت شبابیة مست الجیل الجدید من الشباب ،انعكست آثارها على الجوانب السلوكیة و الثقافیة و 

شباب و مشكالت الشباب مالزما للتغیر االجتماعي الذي عند التربویة و المهنیة و السیاسیة لدیهم ،لیبقى موضوع ال

حدوثه ال یترك جزئیة في المجتمع إال و أثر فیها.

ملخص الدراسة



Abstract:
The main objectives of this study is to detect the current social changes, going
through Algerian society and their implications and impact on the reality of youth
problems with different dimensions, and in order to reach this goal, this study started
from a key question which includes the detection of existing links between current
social changes and problems of youth, in Algerian society.

In order to answer this question, i worked to formulate a set of hypotheses, and
the empirical study was the touchstone for testing, namely:
1- Shifts in the family construction influenced greatly increase the problems of
youth, at the household level.
2- Economic and political changes taking place in Algerian society contributed to the
continuity of some of the problems of youth, and the emergence of problems were
not familiar before.
3- The widespread use of information technology influenced the emergence of some
problems of youth were not familiar with before.
4- social empowerment of youth in the current stage in Algerian society is the right
strategy to activate the role of youth in development.

Testing the validity of these hypotheses have been relying on descriptive
analytical method. The study sample estimated 372 single, taken from a component
of 12290 Young men and women, from the University of Mohamed Seddik Ben
Yahia –Jijel. As for the tool study, we designed search form, consisting of 176 items
distributed on four axes according to hypotheses of the study, after presenting the
study data and discussed in light of the hypothesis and the results of previous studies,
it was concluded the overall result, and that its content that there are real and tangible
social changes in terms of the social reality of Algerian society, these changes have
affected and still actually affects the continuation of many problems that faced by
youth, as these changes have contributed directly and fast in the emergence of youth
problems touched a new generation, its effects reflected on the behavioral, cultural,
educational, professional and political aspects of youth, The subject of youth and
problems remain pursuing social change, when it occurs, and influence every part in
society.
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حیث یمكن وصفه من منظور ،اإلنسانيیعد التغیر االجتماعي من أهم الصفات المالزمة للمجتمع 

والتغیر ،على تعددها واختالفهااإلنسانیةالفلسفة االجتماعیة بأنه الثابت الوحید في حیاة المجتمعات 

وفي مختلف على جمیع المستویات، هاالجتماعي خالل مراحل حدوثه ال یمر دون أن یترك نتائج

وكما یمكن أن یكون وقعه متباینا ومختلفا من مستوى إلى آخر ومن مرحلة إلى البناءات االجتماعیة،

روته ذمعالم بدایاته و جدیر بالذكر أن التغیر االجتماعي ال یحدث فجأة أو دفعة واحدة بل تظهر ،أخرى

على المستوى السلوكي والفكري لألفراد داخل المجتمع كما أن استجابات األفراد والمؤسسات تختلف 

وتبنى أوتتحدد بموجبها عالقاتهم االجتماعیة  األفرادباختالف منظومة القیم والمعاییر التي یتبناها درجاتها 

دادا لدرجات ومستویات التباین في استجابات الوحدات على أساسها قواعد السلوك الفردي والجماعي، امت

و ظواهر  وٕاشكاالتبنیة االجتماعیة ومختلف الفئات التي یتشكل منها المجتمع تتولد وتظهر مشكالت واأل

لمعالجتها .تستدعي الوقوف عندها مالحظة وتشخیصا وتدخال 

االجتماعي عند وقوعه وعبر مختلف تفاعال وتجاوبا مع التغیر األكثرومن الفئات االجتماعیة 

كثر حضورا في آلیات ما لكونها الفاعل األإمراحله فئة الشباب مما یجعلها عرضة للكثیر من المشكالت 

وٕاما لكونها عاجزة عن مواجهة قوى التغیر التي تؤثر سلبا ،التغیر االجتماعي خاصة في جوانبه الثقافیة

أو المتوقعة .الفعلیةعل كینونتها وأدائها ألدوارها 

والمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات التي تمیزت في العقود األخیرة بحركیة محسوسة عبرت في 

، جوانب كثیرة منها عن مظاهر التغیر االجتماعي الذي مس جمیع القطاعات ومختلف الفئات االجتماعیة

لشيء الذي یمكن اعتباره من جهة هبة ثلث حجم السكان اتمثل فیهنسبة الشبابمناص من القول أن وال 

فبالنسبة لألولى یعتبر طاقة ووقود للتنمیة ومن الناحیة دیموغرافیة ومن جهة ثانیة ثقل وعبئ اقتصادي،

حیث برزت خالل مراحل التغیر األخیرة جملة من بمشكالته وحاجاته،الثانیة یعتبر إشكاال حقیقا 

الشيء الذي استدعى اهتمام ،ت االجتماعیة األخرىالمشكالت مست الشباب دون غیرهم من الفئا

ه الفئة لمواجهة ما تتعرض له من ذالهیئات الرسمیة والمجتمع المدني ومختلف الفاعلین االجتماعیین به

.سیاسیاو مشكالت وما یمكن أن ینجم عن ذلك من مخاطر فكریا،اجتماعیا 

*أ*

مقــــــــــــــــــــدمة
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للوقوف على جوهر العالقة المشكل بین مشكالت ه المنطلقات وأخرى جاءت الدراسة الراهنةذمن ه

أربعةجانب نظري ضم في جانبین،الشباب و التغیرات االجتماعیة الراهنة في المجتمع الجزائري وذلك 

خاتمة .النظریة وجانب میداني ضم فصلین إضافة إلى مقدمة و فصول

سباب أإلى أهمیة وأهداف الدراسة إضافةشكالیة الدراسة وفرضیاتها إبالنسبة للفصل األول ضم 

للدراسة باإلضافة للدراسات السابقة.أو الكلمات المفتاحیة مفاهیم الدراسة ثم اختیار الموضوع، 

من خالل عرض التغیر االجتماعي، لفصل الثاني تم فیه تناول المتغیر الثاني للدراسة وهو أما ا

التغیر وٕافرازاتمظاهر لنعرج على معوقات التغیر االجتماعي، تكلفة التغیر االجتماعي، ،هعوامله وأنواع

مظاهر في المجتمع الجزائري .هذه البعض و االجتماعي 

همیة األو  الفصل الثالث التعرض للشباب كموضوع للدراسة وكظاهرة من حیث الخصائصوتضمن

حاجات ثم لشباب،لالتنمیة البشریة اسة موضوع الشباب،المقاربات النظریة في در االجتماعیة للشباب،

ثقافة الشباب.وأخیرا الشباب 

كنتائج  ظهرتو تلك التي أ المتجددةو مشكالت الشباب الكالسیكیة فتمحور حولالفصل الرابعأما 

وانطالقا من استظهار ،األخیرةللتغیرات االجتماعیة التي عرفها المجتمع الجزائري خالل العقود الثالثة 

مشكلة قضاء  وقت الفراغ، م عرض مشكلة ضعف الشعور باالنتماء،ثبعض أسباب مشكالت الشباب،

مشكلة التعصب والتطرف مشكلة البطالة،،اإلدمانمشكلة مشكلة العنف عند الشباب، مشكلة االغتراب،

مشكلة صراع األجیال.وأخیرا ى الشبابمشكلة المشاركة والتمكین لد، عند الشباب، مشكلة الهجرة السریة

منهج دراسة،اإلجراءات المنهجیة للدراسة بما فیها من حدود ال إلىالفصل الخامس لیتم التطرق في

، األسالیب اإلحصائیة إضافة إلى عرض خصائص أدوات جمع البیاناتوعینتها،الدراسة مجتمع الدراسة

.فرضیاتها األربعبیانات الدراسة حسب عرض  العینة،

ئج الدراسة المیدانیة في ضوء الفرضیات ومناقشتها في ضوء نتائج فضم مناقشة نتاسادس أما الفصل ال

مع استخالص النتائج العامة التي توصلت إلیها الدراسة وأخیرا استعراض أهم ،الدراسات السابقة

خاتمة لموضوع الأما نهایة الدراسة فكانت ،التوصیات واالقتراحات التي هي امتدادات لنتائج الدراسة ككل

مراجع وملحق االستمارة.قائمة العرض لجملة من التوصیات و الدراسة مع

*ب*





إشكالية الدراسة:أوال

لدراسةفرضياتا:ثانيا

وأهداف الدراسةأهمية :ثالثا

أسباب اختيار الموضوع:رابعا

مفاهيم الدراسة:خامسا

الدراسات السابقة:سادسا

موضوع الدراسة



األول                                                                                                   موضوع الدراسة  الفصل  

1

أوال: إشكالیة الدراسة 

التغیر االجتماعي ظاهرة مالزمة للمجتمع البشري لكن أهم ما یمیزها هي الدرجة و المستوى الذي 

الواقعیة التغیر االجتماعي فمن الناحیة النظریة أو یمكن أن تختلف فیهما المجتمعات في حالة تغیرها،

أم دائریا هو مجموع التحوالت التي تطرأ على  األبنیة والوظائف خطیا،تطوریا،سواء كان حتمیا،

األنماط العمرانیة، حجم المدن ،الوسائل المستخدمة في الحیاة الیومیة،االجتماعیة، التركیبة السكانیة

تغیر األنظمة والسیاسات المتبعة.السائدة في المجتمع،تحول منظومات القیم والمعاییر ودرجة توسعها،

دراسة إن دراسة التغیر االجتماعي ال تتوقف عند الجوانب الكمیة أو المادیة الملموسة بل تتعدى ذلك إلى

ما هو ثقافي وأخالقي وٕانساني، وما یمكن تسجیله بخصوص التغیر االجتماعي في العقود الثالث األخیرة 

مظاهره ومستجداته محلیا ، إقلیمیا ودولیا.هو التسارع في 

ومهما تباینت اآلراء والطروحات بخصوص التغیر االجتماعي سواء اعتبر مفهوم معقد ومتشعب األبعاد 

والمستویات ینم عن تباینات في مراحل نمو المجتمع وتطوره، أو اعتبر زواال تسلسلیا لمنظومة اجتماعیة 

منظومة أخرى أكثر دینامیكیة وكفاءة في توجیه قدرات المجتمع الطبیعیة وقیمیة مالزمة لها والتوجه نحو 

والبشریة، إال أنه یخلف آثارا یقبلها البعض ویرفضها البعض اآلخر.

ما یمكن اإلشارة إلیه في هذا السیاق أن واقع التغیر االجتماعي في بعض المجتمعات العربیة ومنها 

الجزائر، یشیر إلى مظاهر توحي باضطراب بعض األنساق الفرعیة داخل المجتمع ، كالنسق األسري 

األبویة التي تنتقل خاصة في الممارسات السلطویة بداخله، حیث أن ذلك النظام كانت من مسانده السلطة

إلى األخ األكبر آلیا على حساب بقیة اإلخوة وسلطة الذكور على حساب البنات والنساء، كما أن اتساع 

درجة التعلیم وتبوء المرأة لوظائف كانت حكرا على الرجال امتدت آثاره لیست في التدرج النوعي 

الشبان والشابات أكثر تعلما وتخصصا (الجندري) فحسب، بل امتد ذلك إلى التدرج الجیلي حیث أصبح 

من أمهاتهم وآبائهم وهذا مؤشر على حدوث مشكالت في الممارسات السلطویة داخل األسرة وفي بعض 

األدوار على صعید المجتمع ككل.

وما یمكن تسجیله في سیاق هذا الطرح أن التغیرات الهیكلیة التي مست مجتمعاتنا سواء االقتصادیة، 

فقط بل تمتد إلى إعادة ترسیم معظم مالمح اجتماعیایة أو التعلیمیة ال تنتج نوعا (جندرا) الدیموغراف

المجتمع بما فیها طبیعة العالقات السائدة بین األفراد وبین األجیال لكن بشكل مختلف.
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بل واالهتمام بالشباب كموضوع كان من منطلق تعاظم النظرة إلى هذه الفئة لیس كثقل دیموغرافي 

كفاعل اجتماعي له القدرة على التأثیر حاضرا ومستقبال حتى وٕان كانت مستویات تأثیره سلبیة أو إیجابیة، 

والنظرة إلى الشباب دوما یطبعها الحذر في التعامل والتعاطي معها بوصفهم مشكلة اجتماعیة أو كتلة 

جتماعیا ، ألن أكثر ما یمیز فئة اقتصادیا أو ا وسواء سیاسیا أ ةجماهیریة على درجة عالیة من المخاطر 

الشباب الیوم في مجتمعنا أنهم على درجة عالیة من التعلیم على األقل من حیث سنوات التمدرس 

على الثقافات والمجتمعات األخرى نتیجة للثورة  واطالعابالمقارنة بشباب الفترات السابقة، أكثر احتكاكا 

الناحیة القیمیة والدینیة ، وانفالت هذه األخیرة من قبضة الدولة اإلعالمیة والمعلوماتیة ، أكثر انفالتا من 

ومؤسساتها التعلیمیة والدینیة.

في السیاق نفسه أخذ موضوع الشباب حیزا مهما في الخطاب السیاسي محلیا وٕاقلیمیا ودولیا، حیث 

ستقبلیة، ألن تحدیات أصبح موضوع تمكین الشباب من أولویات المجتمعات في المرحلة الحالیة وكذلك الم

التنمیة مرتبطة بتمكین األجیال بالدرجة األولى والنهوض بنوعیة األفراد، حیث تمت اإلشارة إلى اإلصرار 

، والذي تم فیه 2008على تمكین الشباب في مؤتمر القمة العربي العشرین المنعقد في دمشق بسوریا عام 

أهم النقاط التي تم التأكید علیها ضرورة تلبیة ) ومن2008/2017اإلعالن عن العقد العربي للشباب (

احتیاجات فئة الشباب المتنامیة في التعلیم والتدریب والتأهیل والصحة والعمل والسكن، وذلك لضمان 

مشاركتهم الفاعلة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة الشاملة والمستدامة، وكذلك الرفع من قدراتهم في 

دفوه من تحدیات ومشكالت خالل مراحل نمو مجتمعاتهم، هذا على صعید مواجهة ما یمكن أن یصا

في الفئة من مجموع السكان في الجزائر هو%31الخطاب السیاسي أما األرقام فتشیر إلى أن ما نسبته 

.2021سنة %27ومقدر أن تنخفض إلى نسبة 2001سنة) سنة  29و 15العمریة (

وهي نسبة معتبرة وتعتبر بروزا حقیقیا ینم عن هبة اقتصادیة ودیموغرافیة من جهة ، ومن جهة ثانیة 

تحدیا حقیقیا للسیاسات التنمویة والبرامج االجتماعیة، ألن ذلك یحتاج إلى الموازنة بین عائدات التنمیة 

ورة ملحة لمراجعة النظم ومتطلبات السكان بمختلف الفئات العمریة ، في الوقت الحالي أصبحت الضر 

التربویة والسیاسات االجتماعیة واالقتصادیة وبرامج اإلصالح السیاسي ذات العالقة بفئة الشباب على 

.الخصوص 

ن ما یمكن التأكید علیه في المرحلة الحالیة أن النموذج الخطي لمراحل الحیاة المألوف والمتعارف علیه إ 

ت سواء على مستوى العائلة (األسرة) ، المدرسة الواقع السیاسي  إلى وقت قریب قد مسته عدید التغیرا
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المنظومة الثقافیة، الحیاة المهنیة والمسار الوظیفي قد تغیر وغدا ما كان خطیا باألمس القریب أكثر 

، كما أن المحددات العمریة واألخالقیة والثقافیة لالضطالع  بمهام وأدوار وانقطاعا وتضاداانعطافا 

، من إنهاء المسار الدراسي إلى ولوج عالم الشغل إلى تكوین أسرة قد مسها التغیر وفقدت اجتماعیة 

.هامشا كبیرا من رمزیتها ودالالتها في الواقع االجتماعي

مشكالت ة مؤداها من یؤثر في اآلخر بصورة أكثر ا السیاق یمكن أن نقف على عالقة اشكالیذفي ه

غیر االجتماعي هو من یفرز مشكالت الشباب ؟.الشباب أم التغیر االجتماعي ،هل الت

أم مشكالت الشباب هي من تفرز أو تستدعي تغیرات اجتماعیة ؟،هدا الطرح یحدد محامل اشكالیة 

التالي:الدراسة الراهنة في التساؤل الرئیسي

المجتمع ما هي حدود االرتباطات القائمة بین التغیرات االجتماعیة الراهنة ومشكالت الشباب في 

الجزائري؟

تساؤل تتفرع عنه التساؤالت الفرعیة التالیة:

التي یعرفها المجتمع الجزائري على واقع مشكالت في البناء األسريإلى أي حد أثرت التحوالت -01

  ؟الشباب االجتماعیة

كیف انعكست التحوالت االقتصادیة والسیاسیة على واقع المشكالت الشباب في المجتمع -02

  ؟الجزائري

على مشكالت الشباب في المجتمع ا المعلومات یلتكنولوجإلى أي حد أثر االستخدام الواسع-03

  ؟الجزائري 

لتفعیل دور استراتیجیةكیف یمكن أن یكون التمكین االجتماعي للشباب في المرحلة الراهنة -04

الشباب في المجتمع الجزائري؟ 
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ثانیا: فرضیات الدراسة

الرئیسة :الفرضیة - أ

التي یمر بها المجتمع الجزائري عالقة وطیدة بالمشكالت التي یواجهها الراهنة للتغیرات االجتماعیة 

الشباب الجزائري.

الفرضیات الفرعیة:-  ب

أثرت التحوالت في البناء األسري إلى حد كبیر في زیادة مشكالت الشباب على المستوى -01

األسري.

الجزائري في استمراریة التحوالت االقتصادیة والسیاسة التي یعرفها المجتمعساهمت-02

.وظهور مشكالت لم تكن مألوفة من قبلبعض مشكالت الشباب

في ظهور مشكالت لم تكن مألوفة لدى االستخدام الوسع لتكنولوجیا المعلوماتأثر -03

.الشباب من قبل

االجتماعيالتمكینمحدداتبتجسیدلشاملةاالتنمیةتحقیقفيالشبابدورتفعیلیمكن-04

  لهم.

ثالثا: أسباب اختیار الموضوع

تتلخص مبررات اختیار موضوع  مشكالت الشباب االجتماعیة في ظل التغیرات االجتماعیة الراهنة 

في جملة من األسباب.

من مشكالت الشباب المصاحبة ألهم التغیرات التي مست المجتمع الجزائري خالل معایشة العدید- أ

العقود األخیرة.

اإلحساس والشعور بمشكالت الشباب بحكم القرب من الشباب، باإلضافة إلى الوظیفة الممارسة - ب

من قبل الباحث كونه دائم االحتكاك بفئة الشباب.

ع اهتمام الباحث كونه مشتغال باتدریس في كون موضوع الشباب ومشكالتهم من بین مواضی- ت

الجامعة.

الشعور بالمسؤولیة اتجاه بعض القضایا المطروحة حول واقع الشباب والتغیر االجتماعي كترجمة - ث

للوعي االجتماعي من جهة والوعي الوظیفة من جهة ثانیة.  
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رابعا: أهمیة وأهداف الدراسة

أهمیة الدراسة:-01

تمتد أهمیة الدراسة الراهنة ألهمیة متغیري الدراسة مشكالت الشباب االجتماعیة والتغیرات 

االجتماعیة الراهنة في المجتمع الجزائري، فكال المتغیرین على درجة من األهمیة النظریة واإلمبریقیة ، 

تحدید معالم المستقبل وكون فهم التغیر االجتماعي الذي یحدث في أي مجتمع هو فهم لحاضره ومن ثمة

القریب وتجاوز بعض اآلثار السلبیة التي یخلفها في الواقع االجتماعي، أما تناول موضوع مشكالت 

الشباب بالدراسة فهو دلیل على الحاجة الملحة لحلها نسبیا والتخفیف من آثارها.

أهداف الدراسة:  -02

تتجه الدراسة الراهنة نحو مجموعة من األهداف أهمها:

التعمق أكثر في مظاهر وأحوال التغیرات االجتماعیة الراهنة في الجزائر على المستوى الجزئي - أ

والكلي على السواء.

البحث في واقع مشكالت الشباب التي كان التغیر االجتماعي الراهن من أسبابها الرئیسیة.- ب

ما توفر من مقارنة واقع مشكالت الشباب الجزائري بنظیره في بعض المجتمعات انطالقا م- ت

دراسات سوسیولوجیة مشابهة للدراسة الحالیة والتي أجریت خالل العقدین األخیرین.

التوصل إلى نتائج علمیة یمكن أن تكون منطلقات لبحوث مستقبلیة حول مشكالت الشباب - ث

المتجددة والدائمة.

تعبوي وفرضها الإثارة النقاش حول آلیات تناول قضایا الشباب بعیدا عن الخطابات ذات المغزى -  ج

كقضایا اجتماعیة تستدعي بناء نماذج عملیة لرعایة وتوجیه وتمكین الشباب ولو على الصعید 

األكادیمي.
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مفاهیم الدراسة خامسا:

التغییر االجتماعي:-01

في علم االجتماع  یعد التغییر االجتماعي واحدا من أكثر المفاهیم تداوال في التراث النظري واالمبریقي

والدراسات السوسیولوجیة، الشيء الذي جعل مضامین ومعاني مفهومه تتعدد حیث كل مدرسة وكل نظریة 

و كل اتجاه في علم االجتماع ولكثرة المعاني والمفاهیم الدالة على هذا المصطلح  یحاول الباحث في هذه 

غیر االجتماعي یأخذ معناه تحالیة للدراسة وعلیه فالالدراسة التركیز على المفاهیم ذات العالقة بالمفاهیم ال

الواقعیة التي یحدثها  عند وقوعه وأثناء صیرورته.الت واآلثارالمن الد

مجموع التبدالت والتحوالت التي تطرأ على  إلىوالتغیر االجتماعي من خالل المنطلقات السابقة یشیر 

ى األبنیة  والوحدات االجتماعیة الشيء الذي تجعل من التنظیم االجتماعي أي تلك التي تظهر على مستو 

التغیر االجتماعي جزئیة في عملیة أوسع هي  التغیر  الثقافي بما یشمل من فنون علوم ، تكنولوجیا 

یضاف الى ذلك التغیرات الطارئة على قواعد التنظیم االجتماعي بما فیها القیم 

)2008،73توفیق،(والمعاییر

في  النظام االجتماعي إلى التغییر في شكل وصورة التنظیم واألدوار مضمونها التغیركما یشیر

ومحتواها، بما في ذلك مراكز ومكانات األفراد الشيء الذي یجعل من التغییر یمس أفرادا یؤدون أدوارا في 

النسق االجتماعي  ومع ذلك  من األهمیة ادراك القیمة التي یمتلكها األشخاص الشاغلین لمراكز 

(عبدالهادي جتماعیة معینة وما لهده  المراكز من قدرة تأثیریة على سیر األحداث والوقائع في المجتمع.ا

)1984،109الجوهري،

التحول الكلي الذي یحدث في المجتمع كشبكة عالقات ونظم لك یقصد بالتغییر االجتماعي ذو    

حالة حضاریة أخرى مغایرة بسبب مجموعة من العوامل یرجعهابعض   إلىاجتماعیة من حالة حضاریة 
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شروط   إلىالتغیر  في وسائل اإلنتاج وٕالى حتمیات  اقتصادیة ، ویرجعها البعض اآلخر  إلىاالجتماعین 

أخرى یقبل  بعض علماء االجتماع بالفكرة القائلة بالنموذج زاویةواستجابات نفسیة ثقافیة مجتمعیة، من 

تنتج وتحدث التغییر في أو الواسع للتغیر االجتماعي أي تعدد العوامل التي العریض 

.)106، 1989القرش(.المجتمع

كان ذلك في  سواءواألجهزة االجتماعیة األنساق وبأنه كل تحول تحدث في النظم ستیتیة"ا"دالل وتعرفه 

وتكامل النظم االجتماعیة بنائیا ووظیفیا امتدادا لتداخل وترابط ، الوظیفة خالل فترة زمنیة محددةالبناء أو

(دالل فانه كل تغیر یشترط ارتباطات تغییریة تحدث في أغلب جوانب الحیاة االجتماعیة بمعدالت مختلفة.

.)2004،19استیتیة،

التركیز أكثر یكون   أنن المتعارف علیة في علم االجتماع إف ولكون الدراسة الحالیة سوسیولوجیة بحتة

ال تغیر في العالقات والبناء إ على دراسة العالقات االجتماعیة والتغیر االجتماعي من هذا المنظور ما هو 

جعل البناء یالذي  حلقة أو رابطه من العالقات الحاضرة اآلنیة الشيء إال ، كما أنه ما هواالجتماعي

.احث إلى تبیانه في الفصول الالحقة للدراسةوهذا ما یسعى الب،االجتماعي رهینة هذه العالقات

التغیر االجتماعي  بأنه ذلك التحول الذي )الخیال العلمي االجتماعي(في مؤلفه "رایت میلز"ویعتبر 

یطرأ على األدوار االجتماعیة التي یقوم بها األفراد وكل ما یطرأ على النظم االجتماعیة وقواعد الضبط 

.)mills،2006،188(.لبناء االجتماعي في مدة معینة من الزمناالجتماعي التي یتضمنها ا

أن التغیر االجتماعي  هو كل تغیر یطرأ على البناء االجتماعي في  إلى "جنزبرغ"وفي السیاق ذاته یشیر 

ن األفراد یمارسون أدوارا اجتماعیة مختلفة عن تلك إا فذكلیته أو أجزائه وفي شكل النظام االجتماعي، له

وفي المنحى ذاته یعتبر هذا األخیر ،كانوا یمارسونها خالل حقبة أو مرحلة زمنیة معینة أو محددةالتي 
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التغیر االجتماعي بأنه كل تحول یحدث في البناء االجتماعي، المراكز و األدوار االجتماعیة وفي النظم 

.و األنساق واألجهزة االجتماعیة دائما خالل فترة محددة من الزمن

البناء االجتماعي أي في حجمه  إطاریرا إال في غعلى التغیر االجتماعي بأنه ال یفهم ت"زبرغجن"ویعلق 

ر في المجتمع یمارس أفراد مراكزا وأدوار غیوحین یحدث هذا الت،وترتیب أجزائه وشكل تنظیمه االجتماعي

والتغییر االجتماعي من ،اجتماعیة مخالفة أو مغایرة لتلك التي كانوا تمارسونها خالل فترة زمنیة سابقة

ألوضاعهم السابقة في بنائهم االجتماعي  ألفراد أوضاعا اجتماعیة مغایرةل هو الذي یتیح هوجهة نظر 

التغیر إحداثر ، والزمن هو العامل الرئیس في هذه الحالة في غییاتها عرضة للتوتكون  هذه األوضاع بذ

االجتماعي بأنه ذلك التغییر الذي یحدث في طبیعة البناء وضع تعریف شامال للتغیر"جنزبرغ"ویحاول 

)1998،124،الموسوي(االجتماعي واألجهزة االجتماعیة كما یشمل التغیرات في المعتقدات والمواقف.

،حول فكرة أن التغیر االجتماعي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات مالزمة للنوع البشري إذنال خالف  

حیث )،التغیر االجتماعي(في مؤلفه "غي روشیه"وللعلمیة أكثر یستدل الباحث بالتعریف الذي صاغه  

ظرفیاأشار إلى أن التغیر االجتماعي یعني كل تحول في البناء االجتماعي یالحظ عبر الزمن وال یكون 

.)2004،23،استیتیة(.منظومة مسار الحیاة لدیهاسریع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع ویغیر 

من خالل التعریف یتضح أن التغیر االجتماعي یتمیز بـ : 

.ظاهرة عامة تشمل أغلب أفراد المجتمع وتؤثر في أسلوب حیاتهم وأفكارهمأنه-

بمعنى یؤثر في  هیكل النظام االجتماعي في ،كلیتهیر االجتماعي یصیب البناء االجتماعي فيغالت-

البعد المقصود هو التغیر الذي یحدث أثر عمیق في المجتمع .فالكل واألجزاء على السواء وعلیه 

من ممیزات التغیر ارتباطه بالزمن أي بفترة زمنیة محددة وینتهي بفترة معینة .-
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 ىدراك حقیقة  التغیر والوقوف علإمن أجل واالستمراریة وذلكیستمر التغیر االجتماعي بالدیمومة -

یمكن اعتباره تغیرا اجتماعیا فهو حالة طارئة أو عارضة .أبعاده فالتغیر  الذي ینتهي  بسرعة ال

یتضح من خالل الممیزات صور ومظاهر التغیر االجتماعي  التي تؤثر بدورها بطریقة مباشرة في محتوى 

التغیر في النظام االجتماعي أي في البناءات ، و االجتماعيومضمون األدوار االجتماعیة والتفاعل

ویحدث ذلك بحكم العدید ،لتغیر في مراكز األشخاصوكذا ا المحددة مثل صورة التنظیم ومضمون األدوار

والظواهر الدیمغرافیة كالشیخوخة و الوفاة.الحروبمن المؤثرات الظرفیة الثورات

إلى أحد أهم المؤلفات اإلشارةوبغیة التأكید على أهمیة تحدید مفهوم التغیر االجتماعي یمكن 

البریطانیة حیث عرفت التغیر علم االجتماع ةـــوم بالدراسة وهي موسوعــــــفهمة  التي تناولت الـــالمتخصص

علیه بتغییر التعابیر الثقافیة أو التغییر في آلیات الهیكل االجتماعي ویمكن االستدالل "بأنه ي االجتماع

بمعنى أن التغییر االجتماعي قد یكون محدودا في تغیر ،الرمزیة  في المجتمع أو قیم النظام االجتماعي

لى بعد أكثر عمقا فیكون تغیرا ثقافیا إاآللیات االجتماعیة ، وهو تغیر ظاهري ملموس، و باإلمكان امتداده 

لكن هذا المستوى من ،وتناول القضایا والمواقف من العادات والتقالیدالتعبیریعبر عنه في تغیر أشكال

ذ یعد مرحلة في مسارات تغیرات اجتماعیة إالتغیر االجتماعي مستوى یؤشر لتغیرات أخرى أكثر عمقا 

.)1998،389،مارشال(.أطول مدى وأكثر تأثیرا

تغیرات في الرمزیة الثقافیة، غیر أن التغییر ختلف كثیرا التغیر في قواعد السلوك عند هذه الیال كما 

االجتماعي یمكنه أن یكون أكثر عمقا وشموال في حالة تأثیره ومساسه بالمنظومات االجتماعیة وقیم 

النظام االجتماعي، ألنه في هذه الحالة یكون المجتمع أمام مجموعة عریضة من التغیرات تمس كل 

ء الذي یدخل المجتمع مرحلة من عدم االستقرار الستعادة توازنه األشكال و الممارسات االجتماعیة ،الشي

یجعل الباحثین لموضوع التغییر االجتماعي مما ،في منظومات اجتماعیة جدیدة وفق نظام قیمي جدید
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یجزمون بأن التغیر االجتماعي لیس بالضرورة أن یكون نحو األفضل لكن المتوقع دوما أن یكون تغییرا 

ى التطور والتقدم خاصة في المنظومات القیمیة إلیسفر عند انتقال المجتمع أنهنحو األحسن بمعنى

الحتیاجاتها والمعیاریة الناتج منها منظومة أكثر عقالنیة یظهر بموجبها جیل جدید أكثر توازنا وتحدید

یتمیز المجتمع  خاللها بهامش كبیر من الشفافیة االجتماعیة ،والقدرة على نقد تجاربه و تطویرها  الشيء 

أي التخلف من خالل ،االعتبار هو إمكانیة أن ینتج عن التغیر االجتماعي العكسالذي یمكن أخذه بعین

ثة لتنتج عن عملیات التغیر تالزم مظاهر التحدیث مع الجانب الهش من منظومة القیم السلبیة المور 

زیف  إالاالجتماعي نوع من السطحیة والبالدة االجتماعیة والهزال االجتماعي وال ینتج في هذه الحالة 

أنه ال " رسلیسم"و  "هافر كامب"ستكماال لهذه المعالجة لمفهوم التغیر یرى كل من ، واوخداع اجتماعیا

المفهومین مرادف عیة وأن كل من فرق بین  التغیر االجتماعي والتنمیة االجتما

.)/http://ark.cdlb.org/ark:/13030/ft6000078s(لآلخر

 لىإ أن مصطلح التغیر االجتماعي یشیر  إلى)التغییر االجتماعي(في مؤلفه "معن خلیل العمر"كما یشیر

مجموع االختالفات والتبدالت التي تتبلور في النظام االجتماعي المتمثل في نسق التدرج االجتماعي 

ه االختالفات ذغیر أن هوالمؤسسات االجتماعیة من خالل األدوار والمكانات االجتماعیة عبر الزمن،

ین من القوى ،قوى والتبدالت الحادثة في النظام االجتماعي ال تحدث في فراغ بل من خالل تأثیر نوع

داخلیة و تفعل فعلها في تحریك أحد مكونات التدرج أو المؤسسات االجتماعیة و قوى خارجیة أتیة من 

ام ــــــات النظــــــــدى مكونـــــــــــــــیل أحریك وتبدـــــــلها في تحــــــل فعـــــــاعي تفعــــــام االجتمــــارج النظـــخ

.)2004،28( العمر،.اعيـــــــــاالجتم

التعریفاتاالجتماعي حسب ماورد في في ضوء نقاط التقاطع والمضامین المشتركة لمفهوم التغیر

للتغیر االجتماعي وفق ما تقتضیه الدراسة الراهنة ومضمونه أن إجرائيیمكن تقدیم تعریف سالفة الذكر،
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التحول الكلیة أو الجزئیة  التي طرأت على البناء مختلف مظاهر وأشكال " لى إ التغیر االجتماعي یشیر

االجتماعي الثقافي للمجتمع الجزائري حدثت عبر أو خالل مجموعة من العملیات  المتصلة عبر الزمن 

كانت لها نتائج على مختلف مستویات البناء االجتماعي وكذلك على مستوى الفئات االجتماعیة المشكلة 

."لهذا البناء االجتماعي

الشباب :-2

من خالل استقراء ما أمكن االطالع والوقوف علیه في تراث العلوم االجتماعیة عامة في تعامله مع 

على طریقین أو آلیتین في التعامل مع هذا الموضوع .موضوع الشباب حیث تمكنه الوقوف

في أغلب  األكبرفمن جهة یتعامل مع موضوع الشباب باعتبارهم فئة دیمغرافیة حیث یشكلون النسبة

المجتمعات العربیة وظواهر أو مشكالت مثل العنف التمرد والثورة یتم تحلیلها باعتبارها سلوكا شبابیا 

االجتماعیة  حیث  والعلةأو نوعا من االنحراف ،سائد وخارجا  عن المألوف وتجاوزا للعرف أو لما ه

من جهة ثانیة و ة الحقلیة على  األخص ، تمثل هذه الخاصیة  أو الصفة البحوث والدراسات السوسیولوجی

یتم التعامل مع موضوع الشباب في ضوء التأكید على ضرورة وحتمیة تناغم وتالئم الشباب مع ثقافة 

المجتمع بتعییر أدق مع مجتمع الكبار من ناحیة وحسب االمتثال للتراث والعرف االجتماعي والثقافي 

).2001،29،30(محمد الجوهري،.السائد من ناحیة أخرى 

وعلیه كثرو تعدد االختالف حول المفهوم الجامع للشباب بسبب تعدد وتنوع  الظروف المحیطة بهذه الفئة 

امتدادا للزاویة الزمنیة أو البعد الدیموغرافي، ومنهم حیث نجد من الباحثین من یحدد هذا المفهوم،العمریة

و كنتیجة لهذا االختالف حول حدود المفهوم ظهر أكثر من اتجاه في التعامل ،من یعتمد النواحي النفسیة

معه وكان ذلك على التالي :
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االتجاه الزمني الدیموغرافي وهو المعتمد علیه كثیرا خاصة في الدراسات الدیمغرافیة واالجتماعیة حیث -

ا ذوفق ه، سنة30غایة  إلى سنة وتمتد 25الى  15لى حصر مرحلة الشباب في فترة عمریة من إند تیس

15بأنه الفئة العمریة الممتدة بین 1980سنة االتجاه یتحدد مفهوم الشباب الذي وضعته األمم المتحدة

سنة 30المجلس األعلى للشباب والریاضة سن الشباب حتى سنة د سنة،وفي مصر مثال حد 24و

)2010،38(سالمة،

سنة  30و 16سن الشباب تلك المرحلة العمریة المحصورة بین ومن الناحیة البیولوجیة یحدد العلماء -

فیة للجسم والعقل .یمن النواحي  الوظأداءً قصى على اعتبار أنها الفترة األ

أما بالنسبة لعلماء االجتماع وعلماء النفس فیحددون الشباب كمفهوم لمن یحتل مكانة اجتماعیة ویؤدي -

ابت في الوقت الذي تكتمل فیه جوانب شخصیته الوجدانیة المزاجیة أدوارا معینة في بناء المجتمع بشكل ث

)1999،471(عبد السید،والعقلیة بصورة تمكنه من التفاعل اإلیجابي والسوي مع اآلخرین .

pierre""بییار بوردیو"ا السیاق یشیر ذفي ه Bourdieu" التناول إلى أن هناك توجها عاما في

العمریة ،حیث اعتبر هدا التناول اعتباطیا انطالقا من صعوبة التحدید متى السوسیولوجي لمسألة الفئات 

؟ نفس الكالم بالنسبة للفصل بین انتهاء تنقضي أو تنتهي مرحلة الشباب و متى تبدأ مرحلة الشیخوخة

.)Bourdieu،2002،143(الفقر و بدایة الثروة إلى حد اعتبار بوردیو الشباب مجرد كلمة.

الشباب بأنها الفترة التي تبدأ حین یحاول المجتمع تأهیل الشخص لكي یحتل مكانه مرحلةتعرف كما 

دوره في السیاق  وأداءاجتماعیة ویؤدي دورا بارزا في بنائه وتنتهي حینما یتمكن الفرد من احتالل مكانته 

.)173، 2001(أبو المعاطي وآخرون،.وفقا لمعاییر التفاعل االجتماعياالجتماعي 

لى فئة منتجة إكما یمكن تعریف مرحلة الشباب بأنها تلك السن االنتقالیة من الفئة المستهلكة للموارد 

أما من حیث تكوین األسرة فاألسرة ،لى عمر اإلنتاج االقتصاديإالقتصادیة اعالة أي من عمر اإل،للثروة
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األسرة المستقلة كما أن مرحلة هي مرحلة التعرف على الشریك ومن ثمة الزواج واألنجاب وتأسیس 

)4، 2009(اإلسكوا،الشباب هي مرحلة تكوین الشخصیة ومعرفة الذات.

ویذهب تعریف آخر لتحدید مفهوم الشباب بأنه مرحلة النضج وبروز المواهب والطاقات الكامنة بالفعل 

بیولوجیة والمظاهر االنفعالیة وذلك من خالل زیادة الثقة بالنفس زیادة درجة اندفاع المیول ال،نسانفي اإل

األخذ والعطاء الحذر النسبي بین األنانیة والرغبة المبالغ فیها بین،نحو مستوى المعقولیة والموازنة

ما یرغب شباعإالتطبع بالمرونة والتأقلم مع متطلبات الظروف الجدیدة ، االهتمام ببالتنافس مع اآلخرین،

كما یجب أن یتدعم هذا النضج ،باطها بمتطلبات المستقبلمن الملذات في كل طور حسب درجة ارت

.)21-19، 2003ي،قو ش(.باتجاه الفرد نحو السمو والتكامل

مرونة من مجموع المصطلحات والمفاهیم المتداولة في  رالتداول المفرط لمفهوم الشباب جعله أكثإن     

أكثر مع ر االجتماعي والتعاطي بحساسیة لیصبح أكثر استجابة للتغی،العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

ما یمكن تسجیله بخصوص التاریخ اللغوي لمصطلح الشباب هو تغیر الشباب من ، و السجاالت السیاسیة

لى  إطلح شباب كمصطلح یتمیز بالسلبیة اسم مفرد أساسا الى اسم جنس جمعي، حیث تحول مص

ریا تتضمن مجموعة من المعاني والدالالت الشباب كمقولة اجتماعیة هي صفة مالزمة لفئة الشباب عم

كما ،في الواقع االجتماعي ، كثقافة الشباب ، جریمة الشباب ، انحراف الشباب ،حركات الشباب ....الخ

لى التكوین أو الهویة إعدم النضج بمعنى أن الفرد یفتقر ى حالة إلیر أن وصف الفرد بالشباب كان یش

وب أو لى أسلإیر مغایر وعند نهایة القرن الماضي أصبح الشباب یشالمحددة الواضحة المعالم، في سیاق

.)2010،417،418ت وآخرون،بینی(االجتماعي ومؤسسة اجتماعیة راسخة.طریقة في الكینونة والوجود

ففي منتصف القرن الماضي تداخلت التفسیرات المتعلقة بالشباب انطالق من كونه مشكلة سیاسیة 

) لدى الشباب والنزعة االستهالكیة خاصة fétichismeوسوق مثالیة، خاصة في ظل النزعة الفتشیة (
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یر لثقافة أحدثت قلقا في أوساط المجتمعات واتضحت معالم هذا القلق في محاوالت التنظالمخدرات التي

أنه تحد للمعاییر االجتماعیة السائدة في المجتمع  ىفي سیاق تلك المحاوالت عل،و الشباب وفهم الشباب

والحیاة والعائلة والمؤسسات البیروقراطیة .

لكن في الوقت الحالي تراجع المعنى الكالسیكي " للشباب " كونه مرحلة انتقالیة وذلك بسبب النزعة 

حیث أن سوق الشباب تزید معدل الفترة العمریة للشباب و تهبط به في اآلن نفسه،وأكثر الفئات ،التجاریة

هذا المصطلح ) ، yuppiesبالیوبیز(أو ما اصطلح علیهاالستهالكیة في الواقع التجاري هم الشباب

الشبابیینالحرفین الحضر الذي ظهر في ثمانینیات القرن الماضي، وهو اختصار ألوائل حروف عبارة

)Young urbain Professionals موضوع الشباب أصبح یشتغل علیه من قبل رجال )،كما أن

للمنتوجات والسلع اإلشهاروذلك لكون اختیارات السوق األولیة تركز على الشباب في  واإلعالن اإلعالم

).2010،422،(بینیت وأخرون.الطویلمكنها التأثیر على العادات االستهالكیة في األمدیتيال

على هذه الشاكلة من التناقض في تحدید مفهوم الشباب في نهایة القرن الماضي ومطلع القرن 

لیصبح ،الحالي من حیث كونه مشكلة في النظام ونموذج وموضوعا في االستهالك اإلعالمي والتجاري

الشباب من الموضوعات التي تفسر تناقضات الرأسمالیة االستهالكیة أكثر مما هو مجرد انتقال من 

حیث أضحى مفهوم رمزي أكثر مما هو مفهوم مادي  یعبر عند فضاءات مرحلة عمریة إلى أخرى،

من تفسیره صناعة النجوم عبر برامج تلفزیون الواقع أكثر إلىالسوق ومفاعلیها من صناعة إعالنیة 

كما یمكن تعریف الشباب من ،لآللیات التي یصبح من خاللها األطفال بالغین في الواقع االجتماعي

ما اصطلح على تقسیم دورة حیاة  إذاف ألنها مرحلة االكتمال،خر بأنه مرحلة من المعاناةآمنظور 

بینما عمومیتها ذات طابع بیولوجيفي  األولىن المرحلة إالشباب و  الشیخوخة ف الطفولة  ةاإلنسانی
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أقصى  إلىالثانیة اكتمال بیولوجي نفسي اجتماعي وتعد المرحلة الثالثة امتداد لمجموع المرحلتین  

)35، 1990لیلة،.(مستویات النضج، وهو المستوى الذي ینطلق في التحلل خالل المرحلة الرابعة 

التي تأخذ بعین االعتبار سنوات الدراسة والشهادات ،راسات التي تعنى برأس المال التعلیميدوفي ال    

لكن هذه   ،والمهارات القابلة للتسویق في سوق العمل أو اآللیات المؤهلة لممارسات الحقوق السیاسیة

یخضعون بات الاوشب معارف والخبرات التي یمتلكها شباالدراسات قل ما تهتم بما یمكن أن تعبر عنه ال

ن وجهات النظر المجتمعیة البسیطة ذات العالقة بلفظ الشباب تتضمن تفضیالتإوعلیه ف،لذات المعاییر

http://www.arab،(مشروع القانون الدولي للشباب.ترتبط بكل من النوع واالنتماء

parliments.org/publication/ligislature/youth-lawe-pdf(

اب في هذه الدراسة لمفهوم الشبإجرائیامكن أن نضع تعریف یالسابقة خالل عرض التعریفات من 

سنة تمیزهم 29-18الشباب هم طلبة الجامعة  الذین تنحصر أعمارهم  بین اعتبار " وذلك من خالل

لهم قدرة على التعلم والمرونة العالیة في ،و الحیویة والنشاط والقابلیة للنمو العقلي والجسمي واالجتماعي

اعتبارهم  طاقة بشریة أو رأس مال بشري یعتمد علیه في تنمیة المجتمع كونهم طلبة یمكن و التواصل 

."جامعة یتلقون تكوینا یؤهلهم لممارسة أدوارهم االجتماعیة حاضرا ومستقبال 

:االجتماعیةالمشكالت-03

)675، 1994،(المعجم الوجیز.والمشكل هو الملتبسالتبسجتماعیة لغة من أشكل بمعنى ت االالمشكال

بالبیئة االجتماعیة إضراروالمشكلة االجتماعیة هي موقف یقتضي المعالجة اإلصالحیة ینجم عنه 

)148، 1985(حسن،.وأوضاع المجتمع یتطلب تجمیع الموارد المختلفة لمواجهة والتخفیف من آثاره
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طاعات عریضة من وجود احتیاجات غیر مشبعة لدى ق إلىر معنى المشكالت االجتماعیة شیوی

من منظور آخر معنى أو مفهوم المشكلة االجتماعیة ال یشیر ،و السكان أو لدى شرائح اجتماعیة مختلفة

حاجات معینة لدى فئة اجتماعیة بل یتضمن مجموعة من المؤشرات إشباعوجود نقص أو عدم  إلىفقط 

ین كما یلي :في قطاع معالدالة على وجود مشكلة أو ظهور بوادرها

مهتمین بالمشكلة داخل المجتمع و مدى تأثیرها وانتشارها في وجود أفراد غیر متأثرین أو غیر-

.المجتمع

 إلى إشباعهادرجة الوعي االجتماعي بالوسائل التي من خاللها تشبع الحاجات التي تمكن أن یؤدي عدم -

الواقع االجتماعي . إلىتفاقم مشكالت وبروز أخرى 

.والموارد المتاحة لمواجهة المشكالتواإلمكانیاتر الجهود درجة ومستوى  تواف-

موقف غیر مرغوب یواجه على أنه بناءا على هذه المؤشرات یأخذ تعریف المشكلة االجتماعیة منحاه

، ومن المشكللمؤسسات االجتماعیة عند مواجهة هذا اعجز الوحدات و ، وكذا والمجتمعالفرد والجماعة 

مساندة لمواجهة وحل هذه المواقف الدعم و ال إلىحاجة المؤسسات واألنساق االجتماعیة ثمة 

)17، 2008(قمر وآخرون،والمشكالت.

ضرورة وجود ظرف هماة أنها مشكلة البد من توفر شرطان أولولكي نحكم على موقف أو قضیة معین

الذي یمكن مالحظته وقیاسه بمعرفة بالحجم والمقدار، توتر عرقي ....الخ )موضوعي ( جریمة ،فقر،

البد من توفر تعریف ذاتي من خالل بعض أعضاء المجتمع هماوثانی،مختصین ومالحظین اجتماعیین

ه الحالة  ذبأن الظرف الموضوعي یعد مشكلة في هذه الحالة تلعب القیم االجتماعیة دورها ، ألنه في ه

)14، 2003(جلبي وآخرون،یفهم بأن القیم مهددة.
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بوجود هذا الظرف الموضوعي فإنه یصبح ویوصف بأنه مشكلة ومهما كانت تأثیرات المشكلة 

إذا كان هناك  إالاالجتماعیة قادرة على تهدید ظرف موضوعي ال یمكن اعتبارها مشكلة اجتماعیة 

وحتى الظرف الموضوعي ال یمكنه تحدید ،قادرین على تحدیدهااألشخاصشخص أو مجموعة من 

وأن هذا الظرف الموضوعي ،ة االجتماعیة إال في حالة وجود وعي بها من طرف أفراد المجتمعالمشكل

لتصبح مسألة نقاش عام ویتم التعامل معها على اعتبار أنها مسألة متعلقة یهدد حقیقة منظومتهم القیمیة

من قیم االجتماعیة .ویتم خاللها تحدید وٕادراك العالقة بین الظروف الموضوعي وال،بالسیاسة االجتماعیة

خالل التداول النظري لموضوع المشكالت االجتماعیة سواء لدى أنصار االتجاه المحافظ ( بجزئیه 

انحراف بعض أفراد المجتمع  إلىالذین یرجعون أسباب المشكالت االجتماعیة إما )،المعاصر والكالسیكي

كلي الأن التغیر االجتماعي  إلىالرادیكالي الذي یشیر واالتجاهقیم ومعاییر الجماعة ،إتباععند 

وهذا من شأنه ،بمعنى أن أصغر وحدات المجتمع تخضع وترتبط بعملیة التغیر الكلیة هذه،وجودللم

على منظومة على عكس االتجاه المثالي الذي یقر باإلجماعو  ،التأثیر على عدم تكامل النسق االجتماعي

جبار أفراد المجتمع على تبني واعتناق منظومة قیمة ي یرى أن البعض یقوم بإن االتجاه الصراعإالقیم ف

معینة .

من خالل هذا التباین بین األطر النظریة في تعریف المشكلة االجتماعیة تتضح صعوبة التعامل مع 

أن المشكلة  ا التباین من خالل النظریة التوفیقیة التي تعتقد ذلكن باإلمكان تقنیین وتأطیر ه، يالمفهوم

االجتماعیة هي تعبیر عن انتشار أنماط سلوكیة سلبیة ضارة بالمجتمع تتعارض مع ما ینبغي أن یكون 

جزء أو ع معلیه الواقع المجتمعي ولها أسباب اجتماعیة دفعت الى ظهورها وانتشارها ، یسعى أفراد المجت

)32، 2000(قناوي،الحد من آثارها الضارة. إلىمنهم كلهم 
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مكن أن تواجه أنماط السلوكات یلك هي تلك العوائق والصعوبات التي ذلمشكلة االجتماعیة كوا    

كما أنها تلك االنحرافات عند ،مكن أن تظهر في سلوك الجماعات واألفرادیكما أنها انحرافات  ،السویة

ما هو  نعة عبالمقابل هي انحراف أو خروج فرد أو مجمو ،المعاییر المتفق علیها ضمن منظومة ثقافیة

(المیزر، .علیه من العادات والتقالید واألعراف والسلوك جماعیا واجتماعیا  فمتعار 

faculty.ksu.ed.sa/Dr hind.2008(.

المشكلة بأنها موقف وظرف یرى ویعتقد المجتمع أن هناك تهدیدا ألنظمته واستقراره بسبب  إلىوینظر 

ل الجهود لتخفیف من وطئتها وٕازالة أسبابها وتصحیح أوضاعها،وتعرف ذمما یستدعي ب،استمرار وجودها

لك على أنها صعوبة أو حالة غیر مرغوب فیها من قبل معظم أفراد المجتمع ألنها تمنع الفرد ذالمشكلة ك

للحاجات وبلوغ األهداف كما أنها تفضي إلى الضرر المباشر بأحدیهما أو هما اإلشباعأو المجتمع من 

)13، 2004(الباز،.مستقبالمعا حاضر

تعریفهایدل على موقف أو مجموعة مواقف  إنوفي حالة الحدیث عن أزمة معنیة متعلقة بفئة اجتماعیة ف

للفرد عند أداء دوره والقیام إعاقتها إلىباإلضافة ،تواجه الفرد أو الجماعة أو المجتمع مما یعیق نموه

ن التدخل االجتماعي إألنه في حالة عجز الفرد عن التعامل معها ف،بوظائفه بصورة طبیعیة ومقبولة

مشكالت أخرى لتكون  إلىوالمهني یصبح ضرورة ملحة لمواجهة هذه المشكالت وتفادي زیادتها وتطورها 

american(.أكثر صعوبة وخطورة  psychiatric association.،1983.68(.

مفهوم المشكلة لیس كونها مرادفة لمفاهیم االعتالل أو اإلعاقة أو  إلىوفي سیاق مغایر یمكن النظر 

المرض أو غیرها من المفاهیم ذات الصلة باالختالل العضوي أو النفسي ، التي تقتضي المعالجة 

والمقصود بها وفق هذا االتجاه ماهو على عالقة بمرحلة عمریة أو حالة اجتماعیة یمكن أن یمر بها فرد 

اد خالل مرحلة عمریة حیث أنه في هذه الحالة یقتضي األمر العنصر الطبي والمعالجة أو مجموعة أفر 
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السریریة، هنا یمكن أن تكون األزمة أو المشكلة على عالقة بعوامل وظروف معینة ولیس لها عالقة 

الجانب ما تعلق بفئة الشباب متعددة  اواألمثلة في هذ، باضطراب عضوي أو فیزیولوجي أو نفسي

.ت المستقبل المهني ، المستقبل الزواجي ، العالقات مع اآلباء ، المعافاة واألمن االجتماعي كمشكال

كما یمكن التعبیر عن المشكالت بأنها حاالت أو مستویات من التأزم ال یملك الفرد لمواجهتها اإلمكانیات 

من هذا المنطلق یحتل مصطلح المشكل مكانة محوریة في علم النفس المعرفي، ،الكافیة مادیا وسلوكیا

المشكالت في بحیث یعبر مدلول حل المشكالت عن اآللیات التییمكن من خاللها األفراد مواجهة وتجاوز

).doron،parot،2007،539،504(.مختلف جوانب الحیاة 

یمكن تعریف المشكلة االجتماعیة بأنها الخلل الذي یصیب "الباثولوجیا االجتماعیة"ومن منظور 

بعض مكونات البناء االجتماعي محسوس من قبل األفراد بإمكانهم تقدیر درجة خطورته  لتنتقل المشكلة 

، یقتضي حاضرا ومستقبالیهددالنظام االجتماعيمستوى أعلى وتصبح مصدر خطورة  إلىاالجتماعیة 

)mayer،drovil،2001،9(في المجتمع.تدخل جمیع القوى الفاعلة 

المشكلة االجتماعیة أكثر من مجرد وجود حاجات غیر مشبعة لمجموعة كبیرة   اعاتباالشومن منظور 

ل لها والتخفیف من الشيء الذي یزید من  وقوعها ویدفع األفراد إلیجاد الحلو ،في المجتمع األفرادمن 

شدتها.

من الناحیة الواقعیة بأنها نتاج ومحصلة للتغییر االجتماعي السریع إلیهاوالمشكلة االجتماعیة منظور 

االجتماعیة األبنیةلتجد نفسها في العدید من ،والمتالحق والمستمر الذي تتعرض له المجتمعات

المؤسسات االجتماعیة عاجزة عن مواجهة اآلثار الناجمة عنه ، الشيء الذي یفرض على المجتمع أو و 

أو تدعیم ،وقائیة وعالجیة في الوقت نفسهكآلیةالسیاسات والبرامج لمواجهة هذه المشكالت الدولة وضع 

بنائي.إنمائياألبنیة االجتماعیة لمسایرة التطور والتغیر الذي یعتري المجتمع وهو اتجاه 
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یمكن الذهاب في الحكم على الحدثتكمله لما سبق تقدیمه من تعاریف للمشكلة االجتماعیة ال

من خالل معاییر الجماعة االجتماعیة  إالاالجتماعي أو الظاهرة االجتماعیة على أنها مشكلة اجتماعیة 

وخاصة التي تتعارض أهدافها مع موازینها ومقاییسها وفي هذا ،التي تحدد وتقرر ما هو مشكل لها

)25، 2008(العمر،هي:للمشكالت االجتماعیة حدداتوضع أربع م إلىالمنحنى یذهب أحد الباحثین 

تلك التي تظهر من خالل المظاهر والحاالت غیر المرغوب فیها للمحیط المادي .-

أو خلل في تركیبة أو بناء المجتمع أو التوزیع الجغرافي للسكان أو اضطرابتلك التي تظهر من خالل -

غیرها من المشكالت المماثلة .

كظهور الوهن التنظیمي والتفكك االجتماعي بین تلك التي تتداعى بسبب تمزق النسیج االجتماعي -

والجامعات . األفراد

عات تلك التي تبرز بسبب صراع القیم االجتماعیة ( المتبناة ممن قبل الفئات االجتماعیة أو الجما-

.الفرعیة ضمن المجتمع الواحد

وهي أن هناك شبه في المنحنى ذاته یمكن الوقوف على حقیقة معرفیة حول مفهوم المشكلة االجتماعیة

بین علماء االجتماع و علماء التربیة و  النفس بأنها عبارة عن عقبة أو عائق یحول  إجماعاتفاق أو 

بین األفراد وبین إرضاء حاجاتهم ، حیث یمكن لهذه المشكلة أن تكون ذاتیة محضة مثل اإلحساس 

أن تكون متعلقة بالمجال الذي یتواجد فیه الفرد كعدم وفرة كما یمكن،بالنقص أو المرض  الجسمي

المهور أو ازدیاد حدة التطرف ، الهجرة السریة...إلخ من المشكالت مناصب الشغل للشباب أو ارتفاع 

االجتماعیة التي تواجه الشباب في الواقع االجتماعي .
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ال یمكن  الحكم علیها  وٕادراكبدون وعي كما أن المشكلة أمر أو مسألة یشعر بها الفرد ویعیها ویدركها و 

شعر بها الفرد ورأى أن هناك ضرورة  إذا إالتكون كذلك بأنها مشكلة ، ألن المشكلة وفق هذا المنطلق ال

لحلها والتخلص منها و التخفیف من حدتها .

زید من  یوفي سیاق تناول مشكالت الشباب تؤكد الدراسات أن زیادة حاجات الشباب وعدم تلبیتها  

اضطرابات صحیة لدیه واختالالت على المستویات النفسیة والفكریة  إلىمما یؤدي ،مشكالته

وظهور االنحرافات السلوكیة مما یعرف مشكالت الشباب على أنها جملة المواقف الصعبة ،واالجتماعیة

عرض خالل مساره كل فرد البد أن یت أنحیث ،أو الحرجة التي تواجههم وتقتضي حال ال یقدرون علیه

في المقابل هناك مشكالت الحیاتي لمجموعة من المشكالت أو التحدیات یسعى إلى حلها ومواجهتها،

یحس عند مجاراتها بالقهر و  وٕارادتهصعبة الحل ودرجة خطورتها عالیة على الفرد، خارجة عن سیطرته 

ن األفراد وناتجة عن ـــة عــخارجوالضعف واإلحباط ، ما یمیز هذا النوع من المشكالت أن مسبباتها 

.)68، 2004(الزراد،.وعن البیئة الخارجیةاآلخرین

: جملة اعلى أنهلمشكالت الشباببناء على ما سبق من تعریفات یمكن أن نضع تعریفا إجرائیا 

الوضعیات و المواقف الصعبة التي یعیشها أو یمكن أن یواجهها الشباب من شأنها إعاقة مسار حیاته 

الحلول.وٕایجادتضي االهتمام و التدخل تق

راسات الســــــــــــــــــابقةالدسادسا: 

في هذه الجزئیة من الدراسة یتم عرض بعض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت المسألة 

في عالقتها الشبابیة من أبعاد وزوایا مختلفة سواًء تعلق األمر بمشكالت الشباب أم بالتغیرات االجتماعیة 

، وسواًء كان ذلك في البعد األسري أو البعد مجتمع عامة ومشكالت الشباب خصوصاالجدلیة بأزمات ال

التنموي االقتصادي أو البعد التعلیمي  أو البعد السیاسي، وذلك وفق ما توفر من دراسات و مصادر على 

المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو الدولي.
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بعنوان (الشباب ومشكالته االجتماعیة في المدن عناقة"من إعداد "علي بو الدراسة األولى :-

) التابعة لمنشورات 61الحضریة)، وهي رسالة دكتوراه منشورة في سلسلة أطروحات الدكتوراه رقم(

.2007مركز دراسات الوحدة العربیة سنة 

الباحث بحث العالقة بین النموذج استهدفت هذه الدراسات الشباب ومشكالته االجتماعیة، وفي ذلك حاول 

التنموي في الجزائر عبر دراسته للمدن الحضریة في عالقتها ببعض األبعاد المشكلة لمشكالت الشباب 

كالجریمة، االنحراف، التسرب المدرسي، البطالة وعدم تالؤم الخطط والبرامج التنمویة مع توقعات 

وطموحات األجیال.

لبحثیة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، مستعینا بأدوات وفي سبیل التحقق من فرضیاته ا

و تمركزت الدراسة في مجال مكاني مفردة 200بحثیة كالمالحظة و االستمارة، وتكونت عینة الدراسة من 

.1988وهو مجموعة من األحیاء المتخلفة أو الضواحي الحضریة في مدینة قسنطینة سنة 

التساؤالت التالیة:ولقد تمحورت الدراسة حول

هل یؤدي الخلل في اشباع الحاجات المادیة و االجتماعیة في حیاة الشباب إلى بروز ظاهرة -

السلوك اإلجرامي لدى الشباب؟

هل السلوك اإلجرامي في العالم الثالث ولید أعراض المرض التي تبدو على البناء االجتماعي في -

حركته التنمویة غیر المتكافئة؟

كبیر من فئات المجتمع؟اإلجرامي ینبثق عن التمایز االجتماعي وتهمیش جزءهل السلوك-

هل یعیش شباب العالم الثالث و الجزائر بعض منه أزمة مجتمعاته؟-

وقد خلصت هذه الدراسة في جانبها المیداني الذي كان تكملة للجانب النظري إلى مجموعة من 

النتائج هي:

) سنة وهي تتمیز بالحیویة والحساسیة تتوسط األسرة 23-18(سن عینة البحث یتراوح ما بین - أ

والمجتمع، فعالیتها وتأثیرها في المجال العام ضعیف، هامشیة األدوار، أما عملیة اندماج الشباب 

في المجتمع حسب الدراسة تتسم بواسطة ثالثة عالقات تفاعلیة ال یمكن الفصل فیما بینها وهي:

.عالقته بالحیاة االجتماعیة

.عالقته بالعمل واالقتصاد
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.عالقته بالسكن

بأن الشباب هم وقود الحیاة للتنمیة الجدیدة في وما أكدته الدراسة هو دحض أو نفي الفرضیة القائلة 

المجتمع بسبب عدم إشراكها في المشروع التنموي كفاعل وكشریك اقتصادي واجتماعي وسیاسي.

وضیق المسكن من أكبرالمشكالت التي یعاني توصلت الدراسة كذلك إلى أن كبر حجم األسرة- ب

فرد أحیانا، وهذا له من اآلثار 13منها الشباب، حیث معدل األفراد في األسرة الواحدة إلى 

السلبیة على الجوانب الحیاتیة لألسرة وللفرد خاصة في كیفیة تكوین الذات وتنشئة الهویات 

الفردیة.

من الشباب خارج النظام التربوي واالقتصادي، من محصالت الدراسة كذلك وجود فئة كبیرة- ت

تعیش البطالة والفراغ.

النماذج التنمویة المطبقة في الجزائر من من النتائج التي أكدتها الدراسة ویثبتها الواقع أن- ث

الذي عرفه المجتمع االستیالباالستقالل إلى حین الدراسة لم تؤد إلى القضاء على إشكالیة 

الجزائري جراء التشویه الرأسمالي للمجتمع في الفترة االستعماریة ، بل أدت تلك النماذج إلى 

المزید من التبعیة و الفوارق في الفرص االجتماعیة خاصة في مجال العمل و التعلیم و السكن.

وهوایات الشباب منها أوضحت الدراسة كذلك أن هناك میكانیزمات للسیطرة و التحكم في میول -  ج

، في تغریب الشباب أكثر من تعبئتهم و ترشیدهماإلعالم بقنوات و وسائل المختلفة التي تساهم 

وفي هذا السیاق هناك اتفاق عام حول هذه المسألة بین أغلب الباحثین في مجال الشباب، حیث 

یة ةما تحمله من قیم دلت استجابات المبحوثین على أن هناك تناقضا بین محتوى المواد اإلعالم

وأهداف الفعل التنموي الذي یسعى المجتمع إلى تحقیقه، هذا التناقض ولد اغترابا نفسیا واجتماعیا 

ومادیا لدى الشباب بین ما یراه والواقع الذي یعیشه، بین الخطاب اإلعالمي و الفعل التنموي.

و التفاوتات التي االختالفاتمن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة وجرى التدلیل علیها أن -  ح

حدثت في النسق االقتصادي، كان لها انعكاسات على منظومة القیم االجتماعیة اإلیجابیة العامة 

تجت عن تلك كالتعاون والمصلحة العامة ودیموقراطیة التعلیم والمساواة، لتحل محلها قیم بدیلة ن

التوجهات واألطر التي استخدمت في تحقیق التنمیة والتطور المعتل والمفرط المبني على ضخامة 

العام على القطاعات غیر المنتجة، أدى إلى حدوث اختالالت في توزیع الدخل بین اإلنفاقمعدل 

ردیة أو فئات المجتمع وبین المراكز واألطراف الشيء الذي أدى إلى الالمساواة سواء الف
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رافقها خطاب إعالمي وسیاسي ضبابي كرس الریع بدل الترشید و االختالالتالقطاعیة، هذه 

 ةوأهداف التنمیأو تتناقضالتي ال تتماشى االستهالكیةالتعمد في نشر المزید من السلوكیات 

قات وواقع الشباب االقتصادي واالجتماعي، كلها عوامل مؤثرة وفاعلة في تشكیل احباطات وٕاخفا

أسهمت في إبطال وٕافشال فاعلیة الشباب ، لیتحول إلى كیانات سلبیة .متوالیة 

ما یمكن أن نقوله عن هذه الدراسة ونتائجها أن هناك إمكانیة لتقاطعها مع الدراسة الراهنة، 

سواء من حیث المنطلقات النظریة أو الجانب المنهجي في دراسة مشكالت الشباب، مع األخذ بعین 

عتبار الفترة الزمنیة إلنجازها و الفترة الحالیة.اال

حول (نوي الثاني سال وآخرون" وهي دراسة منشورة ضمن التقریرلـ "أحمد األصفر:الثانیةالدراسة -

واقع الشباب وأهم احتیاجاتهم واتجاهاتهم نحو قضایاهم األساسیة)، في الجمهوریة العربیة السوریة 

2005،2006.

الدراسة هي في الواقع تقریر أعده فریق بحث یتوفر على مواصفات التقاریر العلمیة و كان هذه    

المعنون بـ(واقع الشباب وأهم قضایاهم ومشكالتهم وطبیعة احتیاجاتهم في 2005تكملة لتقریر عام 

أعید الجمهوریة العربیة السوریة)، حیث أفضى هذا األخیر إلى تساؤالت كانت المنطلق للتقریر الذي

، وجاءت هذه التساؤالت تباعا:2006سنة

ما العمل لتطویر أوضاع الشباب؟-

كیف یتم معالجة مشكالتهم وتلبیة احتیاجاتهم و تطلعاتهم؟-

وفي سبیل اإلجابة على هذین التساؤلین تم إعداد مسح كانت أهدافه:

ومفصلة حول واقع الشباب في الجمهوریة السوریة من مختلف إنشاء قاعدة معلومات محینة

الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة و التعلیمیة والعمل والصحة والثقافة والحیاة االجتماعیة و 

.األسریة والمیول واالهتمامات

 رصد واقع الشباب ومشكالتهم واحتیاجاتهم واتجاهاتهم نحو قضایاهم األساسیة.

ات الالزمة ألصحاب القرار والجهات المعنیة بقضایا الشباب و للمهتمین توفیر المعطی

بدراسة وتحلیل هذه القضایا واالستفادة منها في إطار الجهود المبذولة لبلورة استراتیجیة 
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وطنیة للشباب، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطویر أوضاعهم ومعالجة مشكالتهم 

ذا تفعیل إدماجهم في عملیة التنمیة .واحتیاجاتهم األساسیة، وتعزیز وك

أما عینة البحث فقد تم تصمیمها في ضوء أهداف المسح، وشمل المناطق الحضریة و الریفیة وجمیع 

المحافظات ، واستخدم في تقدیر حجم العینة قانون العینة العشوائیة البسیطة باالعتماد على نسبة الشباب 

)9350حیث بلغ حجم العینة حوالي (، )%42والبالغة حوالي (سنة) في المجتمع السوري 35و13بین(

) مفردة بالمتوسط في األسرة الواحدة، كما اعتمد 1.2) أسرة ، أي بمعدل (5000مفردة متوزعین على (

) سؤال تمحورت حول البیانات الشخصیة، قضایا العمل، 330المسح على أداة االستبیان  المعد من(

والثقافة. عالماإلالوضع التعلیمي، الوضع الصحي، الوضع األسري والزواجي ، االهتمامات و المیول و 

وجاءت نتائج هذا المسح كما یلي: 

یعاني الشباب العاملین من بعض المشكالت بالنسبة للجنسین، وجاء ترتیب مشكالت العمل:-

المشكالت من حیث األهمیة كالتالي:

.(األجر) تدني مستوى الدخل

.الجهد المتعب الذي یتطلبه العمل

.طول ساعات العمل

مكان العمل عن السكن.بعد

. سوء العالقات مع الرئیس المباشر في العمل

منهم أنهم یعانون كثیرا من تدني %71.5وفیما تعلق بدرجة شدة هذه المشكالت عند المبحوثین أقر

من %62.3من طول ساعات العمل و %63.4من مشكلة الجهد المتعب و %66.8الدخل ، مقابل 

من المبحوثین من سوء عالقتهم مع الرئیس أو %36.5مشكل بعد مكان العمل عن السكن وأخیرا یعاني 

المسؤول المباشر في العمل.

أقرت نتائج التقریر فیما یخص مؤشر المشكالت التعلیمیة بأن المشكالت التعلیمیة و الدراسیة:-

خالل مراحل تحصیلهم الدراسي من  %39.7و  %23.7الشباب المبحوثین یعاني بنسب تتراوح بین 

مشكالت جاء ترتیبها حسب األهمیة كالتالي:

.ضخامة البرامج والمناهج التربویة
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.قلة االستخدام والتحكم في المعلوماتیة

 ضعف الجوانب التطبیقیة في المناهج و غلبة الطابع النظري التصوري على المقررات

الدراسیة .

.طول ساعات الدراسة

عد المؤسسات التعلیمیة خاصة الجامعات.ب

.صعوبة التعامل مع األساتذة

.غیاب التنسیق بین األساتذة والهیئات العلمیة

في وقعها على مفردات العینة خاصة ما تعلق بمتغیر و ما یسجل بخصوص هذه المشكالت هو التفاوت 

من الشباب عانوا أو باألحرى %40.7الجنس(ذكور/إناث)، وجاءت النسب المعبرة عنها كما یلي: 

التي تتعلق بالتحكم في المعلوماتیة واستخدامها %65.6یعانون من مشكله ضخامة البرامج مقابل

بالنسبة لمشكلة ضعف الجوانب التطبیقیة في %48.2بالنسبة لمشكل طول ساعات الدراسة، و 35.8%

النسبة لمشكلة صعوبة الوصول أو بعد ب%58.7لمشكلة كثرة الواجبات المنزلیة، و %40.1المناهج ، و 

%33.3بالنسبة لمشكلة صعوبة التعامل مع األساتذة ، ونسبة %35.7المؤسسة التعلیمیة ، ونسبة 

بالنسبة لمشكلة عدم أو غیاب التنسیق فیما بین األساتذة.

كما یلي:جاءت النتائج المتعلقة بالجوانب الصحیة للمبحوثین في هذه الدراسة المشكالت الصحیة:-

4.9من مجموع المبحوثین من ضعف السمع مقابل %1.6یعاني ة:الحسیالمشكلة%

یعانون من مشكالت في النطق، وكانت درجة شدة%1.1وممن یعنون ضعف البصر 

المعافاة قلیلة عند معظم الشباب، كما كانت هذه المشكالت أكثر انتشارا عند الذكور مقارنة 

باإلناث.

:من المبحوثین یعانون من مشكلة صحیة %1.1أظهرت النتائج أن المشكالت الجسدیة

مقارنة بالذكور.اإلناثدائمة وكانت هذه النسبة أكبر عند 

:أظهرت نتائج التقریر أن هناك نسبة عالیة من الشباب تعاني المشكالت العصبیة والنفسیة

ه المشكالت من مشكالت عصبیة ونفسیة وراثیة أو نتیجة لضغوط حیاتیة ، وتترك هذ

تأثیرات سلبیة على سالمتهم النفسیة تتضح أعراضها في درجة االنفعال و االكتئاب 

واالنسحاب أو االنعزال أو صعوبة التكیف مع اآلخرین أو اتخاذ القرار الحازم في القضایا 
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التي تواجههم أو الخوف من الفشل في العمل أو الدراسة، حیث أظهرت المعطیات الرقمیة 

یعانون من مشكالت عصبیة ونفسیة بشكل عاممن مجموع مفردات العینة %12.60أن 

یشعرون بصعوبة التكیف مع اآلخرین و %20.4منهم یشعرون بالقلق و %44.5مقابل 

یشعرون بالخوف من الفشل %36.7یشعرون بصعوبة اتخاذ القرار الحازم و 36.1%

الدراسي بعد االمتحان ، وكانت هذه المشكالت أكبر انتشارا بین اإلناث مقارنة بالذكور كما 

أوضحت نتائج التقریر أن درجة المعاناة من حدتها قلیلة أكثر عند الشباب ، الشيء الذي 

صحة النفسیة و یجعل امكانیة التصدي لها ومعالجتها واردة وذلك من خالل تفعیل خدمات ال

بعض البرامج التأطیریة الخاصة بالشباب. 

جاءت نتائج التقریر في هذه الجزئیة من البحث بتأكید شعور المشكالت األسریة والزواجیة :-

المبحوثین بوجود مشكالت متعددة داخل محیطهم األسري ، وهي حسب الترتیب التالي من حیث 

، التفرقة في المعاملة بین اإلخوة بنسبة %35.4زوجین بنسبة درجة التأثیر: الخالفات المستمرة بین ال

، انشغال %9.4، سوء المعاملة األخویة بنسبة %17.4، سوء المعاملة الوالدیة بنسبة 17.6%

و ضیق المسكن %62.8، عدم كفایة دخل األسرة بنسبة %13.6الوالدین بقضایا شخصیة بنسبة 

، أما بالنسبة للمشكالت الزواجیة التي اعتبر حسب المبحوثین مشكال وعائقا أمام %51.1بنسبة 

، ارتفاع تكالیف الزواج %40.2مشكلة السكن رغبتهم و حاجاتهم للزواج جاء ترتیبها كالتالي:

وعدم موافقة أسرة أحد الشریكین %45.7، تدني األجور %44.6، عدم توفر فرص العمل 39.7%

14.1%.

أفضت نتائج التقریر المیدانیة أنه في المجال الترفیهي یعد كالت الترفیهیة والریاضیة:المش-

یلیه نشاط الزیارات الترفیهیة والرحالت بنسبة %31.4) بنسبة 01التلفزیون األداة الترفیهیة رقم (

على التوالي بنسبة ثم استخدام الكمبیوتر و االنترنیت%6.9ثم الزیارات العائلیة بنسبة 14.2%

، ویعد احتالل التلفزیون المرتبة األولى في األنشطة الترفیهیة و الترویحیة التي  %3.3و  5.1%

یهتم بها الشباب، و تزاید مجموع المحطات و القنوات الفضائیة بشكل متسارع مع تباین خلفیاتها و 

یجعل من هذه الوسیلة الترفیهیة اتجاهاتها و توجیه برامجها بشكل منهجي مركز على فئة الشباب، 

أداة فعالة وبالغة الخطورة في تشكیل اتجاهات الشباب ومواقفهم وأنماط سلوكهم ، األمر الذي یقتضي 

حسب فریق البحث إجراء المزید من البحوث الدوریة لتتبع أوضاع الشباب و التعرف على التغیرات 
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تلف القضایا و وضع البرامج المختلفة للتدخل الطارئة والمستجدة على مواقفهم و اتجاهاتهم في مخ

المناسب والسریع لتحصینهم وتعمیق الوعي الوطني والقومي لدیهم و تطویر مضامین االعالم 

الشبابي.

إلى رؤیة الشباب ألهم وأشد المشكالت خطورة علیهم في الوقت الحالي حسب لتنتهي الدراسة 

تلیها مشكلة التفكك األسري في %46.1شكلة البطالة بنسبة الشباب المبحوثین في هذه الدراسة هي م

فمشكلة السكن في المرتبة %13.3ثم التعلیم في المرتبة الثالثة بنسبة %31.5المرتبة الثانیة بنسبة 

.%6.1ثم أخیرا مشكلة الزواج بنسبة %7.2الرابعة بنسبة 

الراهنة هو حدود التقاطع الواضح في إن ما یمكن التعلیق علیه بخصوص عالقة هذه الدراسة بالدراسة 

اإلمكانیةإلى  باإلضافةنوعیة مفردات البحث ، وكذلك المنهج واألدوات المعتمد علیها في جمع البیانات ، 

الواضحة لقیاس ودراسة مؤشراتها في بیئة تختلف عنها نوعیا و زمانیا ، لكن تبقى نتائجها محكا واضحا 

.لما ستفضي إلیه الدراسة الراهنة

: لـ "علي أحمد الطراح" بعنوان(المشكالت الشخصیة والمجتمعیة للشباب الجامعي لثةالدراسة الثا-

، الكویت 3بالعدد19واالجتماعیة ، المجلد اإلنسانیةالكویتي)، وهي دراسة منشورة بمجلة العلوم 

.2003والصادرة سنة 

بحثیة كان مضمونها أن الشباب في المجتمعات إشكالیةحیث انطلق الباحث في دراسته هذه من 

العربیة ومنهم الشباب الكویتي یعانون من مشكالت قد تختلف من مجتمع آلخر وذلك للتباینات 

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة ، ویمكن أن تختلف في المجتمع الواحد امتدادا الختالف الخلفیة 

غیر المشكالت التي تواجه الشباب وكذلك المشكالت التي االجتماعیة واالقتصادیة للشباب ، حیث تت

تواجه مجتمعاتهم كنتیجة لتغیر الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي مرت على المجتمع 

هذه الدراسة المتمثلة في إشكالیةأو یمر بها المجتمع في سیرورته التاریخیة ، على هذا الطرح تبلورت 

الشخصیة التي یعتقد أو یرى الشباب أنها تواجههم وأیضا المشكالت التعرف على المشكالت 

المجتمعیة أي تلك المشكالت التي یرى الشباب أنها تواجه مجتمعهم.
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ولقد كان الهدف الرئیسي لهذه الدراسة هو التعرف على مشكالت الشباب الكویتي الشخصیة 

ى المزاوجة بین المنهجین الوصفي و والمجتمعیة، حیث اعتمد الباحث في سبیل تحقیق ذلك عل

المنهج التحلیلي خاصة في الجانب الكمي، إذ قام بالوصف و التحلیل لطبیعة المشكالت النفسیة 

واالجتماعیة التي یعاني منها الشباب من طلبة جامعة الكویت و الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي و 

مشكالت األولى ،ان ضم قائمتین من المشكالتالتدریب، أما األداة الرئیسیة للبحث فكانت استبی

مشكلة.47وضمت مجتمعیةمشكالت و الثانیة مشكلة 28وضمت شخصیة 

من الذكور أي بنسبة 605طالب و طالبة من الكویتیین، منهم 1794ولقد تشكلت عینة الدراسة من 

یات التطبیقیة ، والذین ینتمون للكل%66أي بنسبة اإلناثمن 1189من مجموع الطلبة و 34%

العلیا التابعة للهیئة العامة للتعلیم التطبیقي و التدریب بالكویت وجامعة الكویت، والطین تراوحت 

مع وجود نسبة %98سنة من إجمالي مفردات عینة البحث أي بنسبة  24و17أعمار غالبیتهم بین 

.%2سنة تقارب  39و  25من المبحوثین تتراوح أعمارهم بین 

وأظهرت نتائج الدراسة تعرض أو معاناة الشباب الجامعي الكویتي من مجموعة من المشكالت 

الشخصیة و المجتمعیة، فبالنسبة للمشكالت الشخصیة فقد جاء ترتیبها تنازلیا كما یلي:

، الشعور %53.3، التعرض لفترات من الحزن %57.9عدم استثمار وقت الفراغ بشكل فعال 

اإلحساس افتقاد، %44.6، الشعور بالقلق %44.7لمعاناة من ضیق الخلق ، ا%51.1بالملل 

، عدم القدرة على التعبیر عن الرغبات %32.8، صعوبة الدراسة الجامعیة %35.3بالعدالة 

، التعرض %28.3، عدم االشباع العاطفي %29، سیطرة األفكار السخیفة %31.1بوضوح  

وانعدام باإلحباط، الشعور %25.3ن تحدید األهداف بوضوح ، العجز ع%27.1للضغوط النفسیة 

، %23.3، النظرة التشاؤمیة اتجاه المستقبل %23.3، عدم الشعور بالحریة %24الطموح 

، المعاناة من الوحدة %22.8، الرهاب و الخوف من مشكالت كثیرة %22.8اضطرابات النوم 

، شدة االعتماد على الغیر في األمور الشخصیة %20، الشعور بالتعب ألقل مجهود 20.3%

، التضایق من %18.7، تعدد القنوات الفضائیة یزید من اإلحساس بالمشكالت العاطفیة 19.8%

اإلحساس، عدم %16.5، عدم الشعور بالرفاه الجسمي %18.5الدراسة في جامعة مختلطة 

لطرائق اآلخرین، التضایق من معرفة %13.9الشعور بالمسؤولیة افتقاد، %15باألمان وافتقاده 
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، اإلدمان على المخدرات %9.1، الشعور بفقدان الهویة الذاتیة %13اإلشباع العاطفي سرا 

.%5.9والحبوب المهلوسة 

أما بالنسبة للمشكالت المجتمعیة فجاء ترتیبها تنازلیا حسب استجابات المبحوثین كالتالي:

، %69.9، حوادث السیارات %71.1، حب المظاهر والتفاخر %72.3الوساطة والمحسوبیة 

، صعوبة الحصول على فرصة مناسبة %62.4، التدخین %66تقلید الغرب في العادات السیئة 

، ارتفاع معدالت الجریمة %60.7، قلة مواقف السیارات في األماكن العمومیة %61.1في العمل 

58.9نقص الوسائل المناسبة لشغل أوقات الفراغ ، %60.5، ارتفاع معدالت االنحراف 60.6%

، تولي الخدم مسؤولیة تربیة %57.2، وجود جامعة واحدة في البلد %58.8، مشكالت اإلدمان %

، عدم %52.9، تفشي مظاهر العنف بین الشباب %53.9، إدمان األنترنیت %54.1األبناء 

، افتقاد التعلیم الحقیقي الذي یبني %52.1، زیادة حاالت الطالق %52.8احترام القوانین 

، %49.6، البطالة المقنعة %51.1، القروض المالیة التي ترهق كاهل الفرد %51.8الشخصیة 

، %46.9، عدم االستفاء من مواهب الشباب %48.9عدم التمسك بالعادات و التقالید األصیلة 

، سوء التعلیم في الصغر %44.4ناث ، ارتفاع معدل العنوسة بین اال%46التعصب القبلي 

، فقدان وعدم %41.5وجود هوة كبیرة بین جیل اآلباء واألبناء ، %42.8، أزمة اإلسكان 43.1%

، %38، غالء المهور %39.5التفرقة بین الجنسین  ، %39.8االحساس باألمن االجتماعي 

، قلة األمان الترفیهیة %37.6االستقرار األسري ، افتقار%37.8الوالدین عن األبناء انشغال

، قلة برامج التوعیة %33.8، زیادة المشكالت العائلیة %34.1، العزوف عن الزواج 35.1%

قلة الدخل المادي ، %32.8، االفتقاد إلى القدوة في مجاالت الحیاة المختلفة %33.4بین الشباب 

، زیادة حدة %29.1، ضیاع حقوق المرأة %29.3وعیة ، عدم االقبال على األعمال التط29.6%

، مسألة %23.9، صعوبة بین العمل و الدراسة %27.4، كثرة القیود %27.1النمط االستهالكي 

، زیادة %21.4، صعوبة التوفیق بین األعمال المنزلیة و الدراسة %22.3التجنید بالنسبة للذكور 

.%20حدة التطرف 

اثل بین هذه الدراسة و الدراسة الراهنة في مجموعة من النقاط وهي: متغیر یمكن أن یظهر تم

، عینة البحث وخصائصها، المنهجیة الفنیة للدراسة وكذلك االمكانیة الكبیرة المشكالت االجتماعیة 

للتماثل على مستوى النتائج لكن هناك اختالفات جزئیة ترجع إلى االختالفات القائمة بین البیئة 



األول                                                                                                   موضوع الدراسة  الفصل  

31

عیة الجزائریة و البیئة االجتماعیة الكویتیة ، أو باألحرى الخصوصیة االجتماعیة والثقافیة لكال االجتما

المجتمعین.

أهم مشكالت طلبة جامعة االمارات وكانت بعنوان : لـ "إبراهیم شوقي عبد الحمید" لرابعةالدراسة ا-

.2002سنة أنجزتو  ،العربیة المتحدة (مشكالت المستقبل الزواجي واألكادیمي)

انطلق الباحث في دراسته من محاولة تحدید أهمیة دراسة المشكالت الشبابیة خاصة ما حیث

تعلق منها بالمستقبل الشخصي ألنها تعكس حسب رأیه مؤشرات على درجة من األهمیة ، كصورة 

بصفة خاصة ، ولما الذات و التوتر النفسي ودرجة الدافعیة العامة بصورة إجمالیة و الدافعیة للدراسة 

یشهده ویعرفه المجتمع الخلیجي من تغیرات متالحقة أثرت وتؤثر على األفراد والجماعات ، من هذا 

المنطلق تمحورت إشكالیة هذه الدراسة حول مجموعة من التساؤالت وهي:

 بجامعة ما هي أهم مشكالت المستقبل الزواجي واألكادیمي لدى كل من الطالب والطالبات

العربیة المتحدة؟ تاإلمارا

هل توجد فروق في مشكالت المستقبل الزواجي و األكادیمي بین الطالب و الطالبات ؟

فروق في المستقبل الزواجي واألكادیمي بین الطلبة من المستوى الدراسي األدنى هل توجد

والطلبة من المستوى الدراسي األعلى؟

ین طلبة الكلیات النظریة وطلبة الكلیات هل توجد فروق في المستقبل الزواجي واألكادیمي ب

العلمیة؟

هل توجد فروق في المستقبل الزواجي واألكادیمي بین مختلف مستویات التحصیل الدراسي؟

 هل توجد فروق في المستقبل الزواجي واألكادیمي بین الطلبة المقیمین بالسكن الجامعي و

الطلبة المقیمین مع األسرة؟

منهجیة كانت تباعا:إجراءاتعلى هذه التساؤالت اعتمد الباحث على اإلجابةوفي سبیل 

بالنسبة للمنهج اعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خالل توصیف المشكالت المتعلقة 

بالمستقبل الزواجي واألكادیمي وتكمیمها في بیانات مع استخدام أسالیب اإلحصاء كمعامل االرتباط و 

الداخلي بین بنود كل من المقیاسین الفرعیین االتساقي و معادلة ألفا كرونباخ لقیاس االنحراف المعیار 

(المستقبل الزواجي والمستقبل األكادیمي)، و لقد كانت أداة البحث الرئیسیة استبیان مكون من أربعة عشر 
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ألكادیمي، أما بند تغطي أربعة عشر مشكلة ، ثمانیة منها تتعلق بالمستقبل الزواجي وستة بالمستقبل ا

عینة الدراسة فاختیرت عشوائیا حیث مثلت مختلف فئات مجتمع الطلبة من الجنسین ومن جمیع 

) طالب أي بنسبة 624) طالب وطالبة منهم (2515عینة الدراسة من (التخصصات ، وبذلك تكونت 

.%75) طالبة بنسبة 1891العینة في مقابل (إجماليمن 25%

وفیما یتعلق بنتائج الدراسة فقد جاءت كالتالي :

النتائج المتعلقة بمشكالت المستقبل الزواجي: -

 الخوف من عدم توفر المال الذي %65.7بالنسبة للطالب: ارتفاع تكالیف الزواج بنسبة ،

، عدم وجود معلومات و %48.5، الخوف من تأخر سن الزواج %59.8یؤمن المستقبل 

، صعوبة زواج %42.6، صعوبة توفیر المسكن %42.9أسرة مستقرة مهارات لتكوین

، %30.6، إكراه األهل على الزواج من شخص غیر مرغوب %39.2الخریج الجامعي 

.%26.1الخوف من الزواج وترك األسرة 

 67.2، ارتفاع تكالیف الزواج %68.00بالنسبة للطالبات: صعوبة زواج الخریج الجامعي

، %55.2، الخوف من تأخر سن الزواج %55.7الزواج وترك األسرة ، الخوف من%

، عدم وجود معلومات و مهارات %54.8الخوف من عدم توفر المال الذي یؤمن المستقبل 

، إكراه األهل على الزواج %42.6، صعوبة توفیر مسكن %54.2لتكوین أسرة مستقرة 

.%41.9من شخص غیر مرغوب 

شكلة المستقبل األكادیمي:النتائج المتعلقة بم-

 عدم إتقان أساسیات اللغة %69.5بالنسبة للطالب: عدم توفر دراسات علیا بالجامعة ،

، عدم وجود هدف واضح %51.8، عدم إتقان مهارات الحاسب اآللي %58.9اإلنجلیزیة 

،عدم %33.6رفض األهل السفر للخارج بهدف الدراسة ، %45.1ومحدد للمستقبل 

.%37.3تشجیع األهل للدراسات العلیا 

 عدم توفر الدراسات %76.7بالنسبة للطالبات: رفض األهل السفر للخارج بهدف الدراسة ،

، عدم إتقان %65.8، عدم إتقان أساسیات اللغة اإلنجلیزیة %75.7العلیا بالجامعة 

، عدم وجود % 55.7ا ، عدم تشجیع األهل للدراسات العلی%60.4مهارات الحاسب اآللي 

.%55.5هدف واضح ومحدد للمستقبل 
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تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة فیما تعلق ببعض الجوانب المنهجیة خاصة اإلجراءات المتبعة في 

تحدید مجتمع البحث وكذلك في المشكلتین محل الدراسة ، وهي نقطة خالفیة في الوقت ذاته مع الدراسة 

تكتفي ببحث مشكلتي المستقبل الزواجي و األكادیمي للشباب الجامعي ، بل تشمل عدید الحالیة التي ال 

المشكالت التي كانت التغیرات االجتماعیة التي یمر بها المجتمع الجزائري سببا لها.

عبد اهللا العلوي أبو إیاد وآخرون" بعنوان (أوضاع و : لـ "أحمد بو كابوس الخامسةالدراسة -

، بتونس و أنجزت األمانةالعامة–المغرب العربي اتحادالشباب المغاربي)، وهي من منشورات 

.2012سنة 

أن المسألة الشبابیة في المنطقة إشكالیةانطلق فریق البحث في دراسته ألوضاع الشباب المغاربي من 

وتصور شامل بكل األبعاد، ولیس مجرد التعامل مع الشباب كمرحلة عمریة أو المغاربیة تحتاج إلى طرح 

كفئة دیموغرافیة وذلك لكون الشباب قضیة اجتماعیة تتمحور حولها كافة مكونات المجتمع الذي ال یموت 

فیه القدیم بسرعة وال یزداد فیه الجدید بسرعة حسب "أنطونیو غرامشي"، ویمكن إسقاط بعض من هذه 

فات على المجتمعات المغاربیة (المجتمع الجزائري مثال) التي تواجه صعوبة وحیرة أمام تعدد وتنوع المواص

والجریمة والعنف لالنحرافمع اضطراب التوازنات واالتساع الكمي والنوعي اإلكراهات الداخلیة والخارجیة 

لقدرة على تغییر آلیات ،وانتشار مظاهر البؤس وهیمنة الخوف وانعدام الثقة مما یتطلب أو یقتضي ا

التواصل ومناهج وبرامج العمل ، بما فیها النظم التربویة والتعلیمیة واالجتماعیة واالقتصادیة واالداریة 

والدستوریة والقانونیة المعتمدة لتأطیر المجتمع.

بناًء على هذا الطرح أتت إشكالیة هذه الدراسة حول مجموعة من التساؤالت وهي:

وبرامج التنمیة المعتمدة في المجتمعات المغاربیة قادرة على النهوض الفكري هل أن مخططات -

والعلمي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي والحضاري للمواطنین عامة والشباب على الخصوص؟

هل أن الشباب في المجتمعات المغاربیة قادر على بلورة هویته الذاتیة بشكل متماسك تمكنه من -

لها؟ وكیف یرى هویة اآلخرین في العالم الخارجي ؟تقدیم نفسه من خال

هل مؤسسات التربیة والتعلیم والتنشئة االجتماعیة قادرة على تمكین الناشئة والشباب من مقومات -

المواطنة والمشاركة؟

ما هي المعاییر التي یحددها الشباب في المجتمعات المغاربیة للنجاح في الحیاة؟-

ین الشباب من إبداء رأیهم ومشاركتهم في تدبیر الحیاة العامة؟ما هي الطریقة المثلى لتمك-
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كیف ینظر الشباب إلى الواقع السیاسي واالقتصادي واالجتماعي السائدة في المجتمعات -

المغاربیة؟

لدى الشباب  في البالد المغاربیة؟فیما یتجسد مفهوم المواطنة -

ي المجتمعات المغاربیة بمن هم أبر ما هو مستوى الرضا ودرجة التوافق في عالقة الشباب ف-

منهم سًنا؟

هل الهجرة إلى الدول الغربیة هي مفتاح الخالص من المشكل التي یعانیها الشباب في -

المجتمعات المغاربیة؟

هل استعمال العنف من أجل الحصول على ملذات وقتیة مقبول بالنسبة لشباب ال یمتلك -

تحقیقها بشكل مشروع؟إمكانیات

همیة التي یعطیها الشباب للحیاة الجنسیة في المجتمعات المغاربیة ؟ما هي األ-

هل مراكز الترفیه وبرامج األنشطة الثقافیة والریاضیة والفنیة في المجتمعات المغاربیة یستجیب -

لحاجیات الشباب ؟

ما هي عوامل عدم ممارسة الشباب لألنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیهیة في المجتمعات -

ربیة؟المغا

إلى أین تنتمي السلوكیات اإلرهابیة المنتشرة في الواقع العالمي الراهن في رأي الشباب المغاربي؟-

المعبر عنها على صفحات التواصل االجتماعي في ما هي نوعیة وطبیعة اهتمامات الشباب -

المجتمعات المغاربیة ؟

المغاربي وتوظیف موارده في رأي الشباب للنهوض باالتحاد ما هي الدعائم الواجب توفرها -

البشریة ومقدراته الطبیعیة في خدمة التنمیة وبناء الحضارة واستتباب السالم العالمي؟

أما بالنسبة لإلجراءات المنهجیة التي اعتمدتها هذه الدراسة فكانت كما یلي:

لوصفي، األول في بحكم أنها دراسة استقرائیة وصفیة اعتمد فریق البحث عل المنهج االستقرائي وا

صیاغة االطار النظري للدراسة من خالل مراجعة وعرض التراث النظري للموضوع في العلوم 

التربیة، والثاني من خالل تكمیم االجتماعیة وخاصة في علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي وعلوم

االستبیان وتنطیقها.بیانات 
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) مفردة لكل قطر 500ردة (شاب وشابة) بواقع () مف2000أما عینة الدراسة فلقد اشتملت على (

سنة) من األوساط الریفیة والقرویة والحضریة.35-15(مغاربي ، وتم اختیار الفئة العمریة 

وعن أداة البحث الرئیسیة فكانت استبیان اشتمل على المحاور التالیة: معلومات شخصیة ، الشباب 

واالجتماعیة، الشباب والقیم، الشباب والمواطنة والتنمیة ، الشباب والصحة والظواهر السلوكیة

والمشاركة السیاسیة ، الشباب واالعالم وتكنولوجیا االتصال.

لتخلص الدراسة إلى النتائج التالیة :

تعتقد عینة الدراسة أن البرامج والمخططات التنمویة المعتمدة في محور الشباب والتنمیة:-

والمنتهجة في الدول المغربیة التي تنتمي إلیها قد فشلت في تحقیق النهوض الفكري والعلمي 

%47والنفسي واالجتماعي واالقتصادي والتقني لألفراد عموما والشباب على وجه التحدید بنسبة 

صدقیة تلك البرامج والمخططات التنمویة.ال تثق في%32، في حین نسبة 

أن التعلیم المهني ییسر ویسهل االندماج المهني ، في حین %69التعلیم المهني: ترى نسبة -

المهني االندماجمن المبحوثین أن آفاقه محدودة والسبب یعود إلى عدم تحقیق %49ترى نسبة 

جات سوق الشغل كما ونوعا.بسبب عدم قدرة المنتوج التكویني على االستجابة لحا

وبرامجه من أفراد العینة یعتقدون أن التعلیم العالي %27التعلیم العالي: تم تسجیل ما نسبته -

من المبحوثین تقر أن التعلیم العالي ببرامجه %39وسیاساته تالئم تطلعاتهم ، في مقابل 

وسیاساته غیر مالئم بالنسبة لطموحاتهم وتطلعاتهم.

الدراسة فیما تعلق منظومة التعلیم المهني والتعلیم العالي أنهما یحققان المطلوب منهما لتستخلص

والمتمثل في:

. زرع قیمة المسؤولیة والمبادرة لدى الشباب

. بناء الوعي االجتماعي و السیاسي

.صقل المهارات والقدرات والمواهب

عد الشغل مجموعة من المؤشرات الشباب والشغل: قدمت عینة الدراسة في استجاباتها حول ب-

من المبحوثین تقر بعدم توفر %61الدالة على صعوبة الحصول على وظیفة حیث أن نسبة 

من المبحوثین تعترف %70للشباب ، أما نسبة فرصة عمل تتفق مع المؤهالت العلمیة والمهنیة 
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على عدم مالئمة یؤكدون%60بضعف األجور أو قلة العائد المادي من العمل المأجور، ونسبة 

مكان العمل لرغبات الشباب وغیاب التأمین وشروط السالمة والصحة المهنیة وانعدام الضمان 

االجتماعي .

هذه المؤشرات تشیر إلى أن مشكالت الشباب في قطاع العمل ال تقتصر فقط على انعدام فرص 

األمر یتعلق بالقطاع العام أو الشغل ، بل إلى اإلشكاالت القانونیة والمادیة والعالئقیة سواء كان 

الخاص.

الشباب والصحة: تشیر المعطیات والدالئل الرقمیة المرتبطة بالمعافاة الصحیة لدى أفراد عینة -

البحث وكیفیة تمثلهم لها داخل المنظومة االجتماعیة ، أن هناك احتیاجات مهمة ال بد من 

وتمكینهم من النضج االجتماعي والنفسي توافرها لضمان نمو بیولوجي ونفسي متوازن لدى األفراد 

والعقلي الذي یعد شرطا رئیسیا لضمان فاعلیتهم في جهود التنمیة والتطور.

واإلشكالیة هنا ال تنحصر في المؤسسات الصحیة بكوادرها بل بالسیاسات الصحیة التي یتكامل 

ي واألمن االجتماعي فیها الجهد الطبي مع العطاء التربوي والتأطیر اإلعالمي والتوجیه الدین

من المبحوثین حالتهم الصحیة والجسدیة والنفسیة الجیدة ، %43واألمان االقتصادي ، حیث قیم 

اعترفوا بوجود مشكالت وعوائق صحیة منها ما هو بیولوجي یتمثل في تكلفة %55بینما 

ا هو نفسي التشخیص وارتفاع أسعار األدویة وضعف الخدمات وعدم نجاعتها وفعالیتها ، ومنها م

یتضح في انتشار عدید األمراض واالضطرابات النفسیة خاصة االكتئاب والقلق.

الشباب والظواهر السلوكیة واالجتماعیة: أهم المشكالت التي ركز علیها شباب العینة فیما یتعلق -

بالمؤشرات البیئیة والطاقة الكهربائیة ومیاه الشرب والمساحات الخضراء والحدائق.

هجرة: أخذت ظاهرة الهجرة بصورة عامة والهجرة السریة بصورة خاصة مساحة كبیرة الشباب وال-

في الخطاب اإلعالمي والسیاسي األورومتوسطي في السنوات األخیرة ، حیث خلقت أغلب 

الخطابات أن هذه الظاهرة هي خسارة للطاقات الحیویة للمجتمعات لكن الشباب المبحوثین ال 

، %73االجتماعیة واالقتصادیة لمجتمعاتهم وذلك بنسبة إلخفاقاتاینظرون إلیها كخالصة من 

وهذا دلیل على وعي هذه الفئة بعدم جدوى المحاولة وأن الحلول حسب رأیهم یجب أن تكون نابعة 

من داخل بلدانهم وهذا دعوة الستثمار النضج االستراتیجي لهذه الفئة وتوظیفها محلیا.

الشباب والخلل الوظیفي لمؤسسات المجتمع: یظهر هذا الخلل حسب رأي المبحوثین في اختالل -

نمط تسییر وٕادارة المنظومة العامة للمجتمع اقتصادیا وثقافیا وتربویا ، الشيء الذي أدى إلى تثبیط 
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ا حیث سجلت مالحظات المبحوثین في هذإرادة وطموح الشباب الراغب في الحریة واالستقاللیة

على أن المؤسسات التربویة والتنشئة رسمیة كانت أو غیر رسمیة ، ما زالت قضیة النمو االتجاه

لدیها محصورة على ما هو كمي متمثل أساسا في تضخیم األرقام واستعراضها دون محاولة 

الحریة التركیز على تجسید النضج والتمكین الفردي والجماعي والمجتمعي الذي تقتضیه 

ة الستثماره  في الحوار والتداول لتجاوز العنف واالرهاب بجمیع أشكاله.واالستقاللی

الشباب والقیم و المواطنة والمشاركة: یعتبر أفراد العینة أن االنتماء مرتبط أكثر بالعامل الدیني ثم -

%الجغرافي ثم اإلقلیمي فالعالمي، وعلى هذا األساس یمیل الشباب إلى اللغات التالیة: االنجلیزیة

.%20، األمازیغیة%41، اإلیطالیة %58، العربیة الفصحى %77، الفرنسیة %84نسبة ب

وهناك مجموعة من القیم ال یقبلها الشباب ویرفضها بنسب متفاوتة كالتالي:

78، عدم قبول تناول المخدرات %81، عدم قبول التمییز العنصري %81عدم قبول العنف 

، عدم قبول المعاشرة الجنسیة خارج القانون %74، عدم قبول التقصیر في الواجبات الدینیة %

، %58، رفض الغش في االمتحانات %63، رفض اإلرهاب %72، عدم قبول الرشوة 73%

.%57رفض الوساطة والزبونیة 

أما فیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة فتتضح اتجاهات الشباب فیما یلي :

أما احترام %79و الدفاع عن مصالح الوطن بنسبة %79حافظة استقالل الوطن بنسبة الم-

.%71النشید الوطني فكان بنسبة 

: أظهرت نتائج هذا المحور لوجیا االتصال و والتكن اإلعالمالمحور الخامس : الشباب و 

اإللكترونیة  اإلعالمأن الوسائل التي یستعملها الشاب في عملیة التواصل كانت كما یلي : وسائل -

، من خالل النشاط والعمل الجمعوي %59، االنتساب لدور الشباب ودور الثقافة بنسبة %73بنسبة 

التنظیمات و من خالل االنخراط في %56، المشاركة في حلقات الحوار المباشر بنسبة %58بنسبة 

.%38النقابیة بنسبة 

الشباب و الثقافة و الترفیه: یظهر ترتیب الشباب لمختلف األنشطة دراسة من خالل النسب التالیة: -

، الرحالت السیاحیة بنسبة %64، أنشطة فنیة بنسبة %70، المطالعة بنسبة %81أنشطة علمیة بنسبة 

.%37و أنشطة ثقافیة  %38ة ، األنترنت بنسب%58، أنشطة بدنیة بنسبة 64%
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نظرة الشباب إلى مستقبل البشریة : تمیزت هذه النظرة من خالل النتائج التي أظهرتها الدراسات بجملة -

:وهي في العبارات التالیةمن المفارقات في استجابات المبحوثین 

.%46بنسبةعالم ال قدرة على التواجد فیه إال لمن یمتلك المعرفة و العلم *

.%40بنسبةالغموض وعدم النظام وسیادة الفوضى *

.%38بنسبةازدهار , سالم, حریة , عدالة*

%38بنسبةحروبظلم، حرمان، مجاعات، فقر،*

من مالحظات حول هذه الدراسة أنها واسعة النطاق من خالل شمولهاألربع مجتمعات ما یمكن  ذكره 

من المجتمع مفردة من عینتها500أن حكم بو ، یمكن تجاوزها بینها عوامل كثیرة مشتركة ونقاط تقاطع ال

هناك اعتقاد أنها یمكن أن تتقاطع مع الدراسات الراهنة خاصة في مجموعة من األبعاد المتعلقة ،الجزائري

ت الشباب وأهمها الشباب والعمل، الشباب والتعلیم ، الشباب والهجرة ، الشباب والصحة ،بقضایا ومشكال

الشباب و الثقافة و العولمة واإلعالم .ة السیاسیة والمواطنة ، الشباب والهویة ،الشباب والقیم و المشارك

أزمة الشباب الخلیجي واستراتیجیة " بعنوان (راشد بن سعد البازلـ "وهي دراسة الدراسة السادسة: -

الریاض حیث تم إنجازها ) ، وهي من منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بالمواجهة 

.2004سنة 

مضمونها أن المجتمعات الخلیجیة كغیرها من المجتمعات انطلق الباحث في دراسته بعرض إشكالیة

یتها نالعربیة والعالمیة مرت وتمر بتغیرات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة كبیرة غیرت في الكثیر من أب

حیث توصف تلك الفئات العمریة خاصة فئة الشباب ،جمیع قتصادیة مستوتشكیالتها االجتماعیة و اال

واجهت فئة 21و مطلع القرن 20خالل العشرین سنة الماضیة نهایة القرن دة ، فالتغیرات بالسرعة الشدی

ولعل أبرز تلك ،التحدیات و التغیرات كان لها من النتائج على فكره وسلوكهعدید المشكالت و الشباب 

العولمة بكل اإلعالمي ، تردي األوضاع االقتصادیة ،االنفتاحائف األسرة و وظ التغیرات التي مست

هذه التحوالت أدت إلى إفقاد الشباب الخلیجي لهویته الثقافیة كما أنها أدت إلى اختالل التوازن تداعیاتها ،

1ل .اب الخلیجي تستدعي المواجهة و الحلدى هذه الشریحة مما نتج حدوث أزمة لدى الشب
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هدف الباحث من خالل إجرائه لهذه الدراسة إلى :لقد و 

  ها .الدراسة وما قبلالتعرف على المشكالت والتحدیات التي تواجه الشباب الخلیجي في فترة إعداد-

.مكن التعامل معها بفعالیة أكثرب تلك التحدیات و المشكالت التي تتحدید أسبا-

مكن من خاللها معالجة قضایا و مشكالت الشباب .الوصول إلى مجموعة من االستراتیجیات التي ی-

خاصة فیما یتصل صف بندرة الدراسات العلمیة فیه ،اإلضافة العلمیة في موضوع یزداد أهمیة ویت-

باالستراتیجیة الشبابیة .

راسات وذلك من خالل مراجعة مجموعة من الد،على المنهج الوثائقيأما عن منهج الدراسة فقد اعتمدت

ما تخدم مسار الدراسة .وع الشباب وقضایاهم بفي موض

من خالل تركیز الباحث في دراسته هذه على دراسة المشكالت األساسیة المشتركة بین شباب دول و 

وذلك بمراجعة عدد من الدراسات ذات الصلة بالموضوع وكذلك رأي عدد من ،مجلس التعاون الخلیجي

توصل في هذه الدراسة إلى ،والطلبة كونه أستاذا وباحثامقابلة الشباب، و مسؤولین من قطاع الشبابال

نتائج معبرة عن وجود مشكالت یواجهها الشباب في المجتمعات الخلیجیة المتغیرة وهي : 

انسجام بعض ومن مظاهره حسب الباحث وجود دراسات تشیر إلى سوء ،سوء التكیف االجتماعي

سیادة نزعة الشك عند الشباب في النظم و التقالید أو وتشكیكومعطیاته من الشباب مع المجتمع

وفي مواقف أخرى النقمة على القیم والمبادئ الدینیة وعلى ،والموروث الحضاري واالجتماعي

أنظمة الحكم . 

 افتقاد الجدیة ، من خالل استقراء الباحث لبعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الشباب الحظ

الجدیدة لدى شباب الجیل الحالي أهمها اتصاف تفكیر العدید بروز بعض الصفات أو الممیزات 

من الشباب بالسطحیة وغلبة النزعة العاطفیة على العقل وافتقاد البعض منهم لإلصرار و المثابرة 

في تحقیق األهداف و ظهور نزعة الخوف من الفشل و السعي للحلول السهلة حتى ولو كانت 

لباحث إلى دراسة أجریت حول ظاهرة الغش في غیر مشروعة، في السیاق ذاته یشیر ا

من الطالب المبحوثین أنهم سبق لهم %84االمتحانات لدى طالب الجامعة حیث أشار إلى 

(دراسة عسیري حتى المتفوقین دراسیا یمارسون الغش تجربة الغش في االمتحانات،
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لرغبة اه الدراسة هو و من أهم األسباب الدافعة بالطالب إلى الغش حسب هذ،)1999والستشیري

ت ثانیة تؤكد أن بالمثل أظهرت دراساو  ،في النجاح دون بذل مجهود حیث جاء في المرتبة األولى

ن دراسة حمدان ب ع)، موالكسل یعدان من أهم األسباب المؤدیة للغش (تكالیةالاانتشار النزعة 

األلعاب  التركیز على الجوانب الترفیهیة ، و اإلبحار في النت ،مظاهر عدم الجدیة أو افتقادها

االهتمام أكثر بالجانب المظهري ، الالمباالة بالمستقبل ،)ناإللكترونیة أو ما یعرف( بالبالیستیش

لمادیة .او التباهي بالموضة وأجهزة الجوال و بعض المقتنیات 

 لخلیجي من مشكلة البطالة ففي دولة الخلیج أظهرت هذه الدراسة معاناة الشاب االبطالة ،حیث

بالرغم من الكثافة السكانیة المنخفضة وفي السعودیة سنة ،%4سجلت نسبة بطالة قدرت ب 

یر رسمیة و غلكن هناك تقدیرات مرتفعة للبطالة حسب جهات ،%8.5قدر نسبة البطالة 2003

بین الشباب الخلیجي تتراوح في حیث تشیر إلى أن البطالة،منظمات دولیة و خبراء اقتصادیین

وهي نسبة مرتفعة في دول تتمتع بثروة   %30و  %13بعض دول مجلس التعاون الخلیجي بین 

نفطیة هائلة .

باب و الشابات في دول المجلس، یمثل الفراغ مشكلة فائقة لدى الكثیر من الشمشكلة الفراغ ، إذ

المرحلة أظهرته الدراسات في هذا المجال، ففي واحدة من الدراسات على طلبةخالل مامن 

من المبحوثین یعانون من  مشكل الفراغ %80الجامعیة في مدینة الریاض أظهرت النتائج أن 

مبحوث 201من عینة قدرت ب %93وفي دراسة شبیهة أظهرت أن ،)2002البازدراسة (

ولعل لهذه المشكلة عالقة باالنحراف و ،)2001ريیالنستسة دراتعاني من مشكل وقت الفراغ ( 

بعض الممارسات السلوكیة السلبیة في هذه المجتمعات كظاهرة التسكع في األسواق ومضایقات 

اآلخرین في المجال العام .

و االنحراف و تتعد أشكاله حسب ما توصلت إلیه الدراسة و هما االنحراف السلوكي،االنحراف

ومن أخطر أنواع االنحراف السلوكي لدى الشباب هو استخدام و إدمان المخدرات لما الفكري،

مشكالت أخالقیة لیس على المستوى الفردي و و یسببه من نتائج اجتماعیة و اقتصادیة مكلفة 

على   و تدل اإلحصائیات واألرقام على تزاید اإلقبال،لكنه على المستوي األسري و االجتماعي

حیث أظهرت دراسات أجریت على عینة من نزالء السجون الموقوفون المخدرات،تعاطي المواد

أن معظم ،البحرینول خلیجیة هي  السعودیة ، الكویت و في قضایا تعاطي المخدرات في ثالث د

عاما و بلغت نسبتهم 35-15المتعاطین هم من الشباب الذین یقعون في الفئة العمومیة 
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آل دراسة البحرین على التوالي ( و الكویت لسعودیة ،في كل من ا %100و 65% ،76%

أما االنحراف الفكري فیظهر حسب الدراسة في األعمال اإلرهابیة باسم الدین ، )1986سعود

وتكفیر اآلخرین التستر في الدین لتبریر أعمال مضرة باآلخرین و هذا االنحراف منتشر بكثرة في 

األفكار دون غربلتها أو تمحیصها.تلقيط الشبابیة لما لها من قدرة على األوسا

، ظهرت مشكلة العنف و االنتحار بین الشباب الخلیجي بشكل یدعو مشكلة العنف و االنتحار

إلى دراسة الظاهرتین و الوقوف على أسبابها التي هي باألساس امتدادات للمشكالت السابقة 

 الذكر .

ؤكد الكثیر من األطباء النفسانیین حسب یلنفسیة و االضطرابات االجتماعیة ، إذ األمراض ا

فیات صاحب هذه الدراسة زیادة حاالت المرضى من الشباب المترددین على العیادات و المستش

ویعد االكتئاب من أكثر األمراض النفسیة انتشارا بل یحتل المرتبة النفسیة في اآلونة األخیرة ،

ذلك إلى الضغوط االجتماعیة و االقتصادیة من أبرز مسببات الوفاة حالیا و یرجعوهو  ،الرابعة

ة الجامعیین على اعتباره بو من خالل احتكاك صاحب الدراسة بالطل،التي تواجه أفراد المجتمع

فاتهم خالل العشر أستاذا في الجامعة الحظ الفرق الواضح الذي حدث على سلوك الطالب وتصر 

و التخیالت و التحدث مع النفس فمظاهر القلق و االكتئاب و الشرودسنوات الماضیة ،

أصبحت نمطا شائعا بین الطالب في الوقت الحاضر .

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في تحلیل و تفسیر أسباب المشكالت االجتماعیة للشباب و 

كالت لمعالجة المشالتوصل إلى استنتاجاتوالمهني وكذلك إمكانیة أكثرها تأثیرا على واقعه الدراسي

.)2004،(راشد بن سعد البازالشبابیة في المجتمع الجزائري مثلما توصلت إلیه دراسة 

العنف لدى " بعنوان (عثمان منیب و عزة محمد سلیمان دتهاني محموهي لـ" الدراسة السابعة:-

.2007) وتم إنجازها سنةالشباب الجامعي

وعالقته ببعض التغیرات النفسیة و االجتماعیة مت مشكلة هذه الدراسة بالعنف لدى الشباب الجامعيتاه

الشيء الذي یساعد على التنبؤ بأكثر من هذه التغیرات تأثیرا في ،التي تعد مسببات و مؤثرات دافعة له

  : وهي وتأسست إشكالیة هذه الدراسة حول مجموعة من التساؤالت،الظاهرة
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هي طبیعة سلوك العنف وأبعاده لدى الشباب الجامعي ؟ما

هي الدوافع النفسیة و االجتماعیة التي تكمن وراء سلوك العنف ؟ ما

 الدراسةهل توجد عالقة بین سلوك العنف لدى الشباب الجامعي بأبعاده المختلفة و متغیرات

األخرى ؟ 

 من خالل بعض اإلناثهل یمكن التنبؤ بسلوك العنف لدى الشباب الجامعي من الذكور و

المتغیرات االغتراب و المستوى االجتماعي و االقتصادي و المستوى الثقافي لألسرة و الدوافع 

النفسیة و االجتماعیة .

التعرف على طبیعة السلوك العنیف لدى السباب الجامعي بأبعاده احثتان في هذه الدراسةاولت البح

یسة و االجتماعیة التي تكمن وراءه باإلضافة إلى التحقق من و كذلك التعرف على الدوافع النف،المختلفة

وجود عالقة ارتباطیة بین سلوك العنف بأبعاده المختلفة و متغیرات االغتراب والمستوى االجتماعي و 

االقتصادي .

خاللها اعتبر العنف لدى الشباب الجامعي هو من اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي و كما 

یر التابع و اعتبرت الدوافع المسببة للعنف واالغتراب والمستوى االجتماعي واالقتصادي والمستوى المتغ

الثقافي متغیرات مستقلة .

بجامعة عین تكونت من طالب وطالبات من أقسام مختلفة بكلیة التربیة فقد عینة الدراسة أما عن 

عاما . 23و  19تراوح أعمارهم فیما بین طالبة ت195طالب و  105) بواقع مفردة300مس قوامها (ش

وهي بحثیة ان في إجراء الدراسة المیدانیة على مجموعة مقاییس هي األساس أدوات تاعتمد الباحثكما 

لسلوك العنف لدى الشباب الجامعي،مقیاس الدوافع المسببة لشباب الجامعي ،مقیاس العنف لدى ا

المستوى االجتماعي و االقتصادي استمارةمعیة من الجنسین،ب المرحلة الجامقیاس االغتراب لدى طال

مقیاس الثقافة األسریة . و

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة : في األخیر

 وجود دوافع وأسباب تكمن وراء ظاهرة العنف في الحیاة الجامعیة حیث احتلت الدوافع النفسیة

العزلة مولدة لعنف،بالحرمان والغربة وفقدان األمن واألمان و المرتبة األولى المتمثلة في الشعور 

بة الوالدیة الدینیة مع ارتفاع مستویات المعیشة .قاتلیها الدوافع األسریة والتي تتمثل في ضعف الر 
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 كذلك األسباب و الدوافع المتعلقة بسلبیة وسائل اإلعالم تجاه القیم الدینیة و األخالقیة متقدمة

لتربویة المرتبطة بالبیئة الجامعیة والمتمثلة في تدني الخدمات التي یستفید منها على الدوافع ا

الطلبة في الوسط الجامعي و انعدام التفاعل السوي مع أساتذتهم .

 كذلك توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة بین أبعاد العنف المختلفة و المتمثلة أساسا في

ل للعنف من ناحیة واالغتراب و الدوافع و المستوى العنف الفردي و العنف الجماعي و المی

كما اتضح أن الدوافع لمستوى االقتصادي من ناحیة أخرى،الثقافي و المستوى االجتماعي و ا

واالغتراب و المستوى الثقافي من العوامل المنبئة باندالع العنف من الشباب الجامعي .

 ومما توصلت إلیه الدراسة كذلك إلى تأثیرات العولمة التي كانت منطلقاتها  اقتصادیة بحتة

(إیدیولوجیة السوق الحرة) لتنتقل إلى المجال السیاسي  و الثقافي وهیمنتها على وسائل اإلعالم و 

حیث تبرز العولمة الثقافیة كسبب هام من أسباب العنف و التطرف .

حاول تسالعنف لدى الشباب الجامعي وهو ما الدراسة الحالیة في تناولها مشكلة قى هذه الدراسة معتلت

الدراسة الحالیة تسلیط الضوء علیه كمشكلة اجتماعیة متجددة لكن تحت تأثیرات أخرى خاصة العولمة 

الثقافیة كما أشارت إلیه الدراسة .

–الشباب و أوقات الفراغ بعنوان ("عثمان سید أحمد محمد خلیللـ "دراسة وهي : الدراسة الثامنة-

.2001) تم إنجازها سنةدور التربیة ووسائل اإلعالم من المنظورین اإلسالمیة و الوضعي

انطلق الباحث في دراسته من إبراز مؤشرات مشكلة الفراغ ودالالتها في المجتمعات العربیة واإلسالمیة في 

  ب :ن الشباالخطیرة بیالعصر الراهن و كانت دالالتها

. وجود أوقات فراغ كبیرة لدى فئة الشباب

 تحول أوقات الفراغ إلى مشكلة تناولتها أجهزة اإلعالم و التربیة.

. االنفالت السلوكي و االهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر

. بروز الحاجة إلى وضع أسس الرعایة و التوجیه في كیفیة قضاء أوقات الفراغ إیجابیا

ة أسباب التخلف الدراسي و البطالة و التفكك األسري والهروب من المسؤولیة روز الحاجة لمعالجب

كجوانب داعمة لظاهرة الفراغ .

. ضیاع الهدف من الحیاة و غموض الرؤیة المستقبلیة
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تأسیسا على هذه الدالالت طرح الباحث مجموعة من التساؤالت هي :

ماهي متطلبات مرحلة الشباب ؟

 ما هي العوامل المؤثرة على سلوك الشباب ؟

هي أسباب هذه المعاناة؟ هل یعاني الشباب المعاصر من مشكلة ملء أوقات الفراغ ؟ وما

؟ كیف یتم استثمار العالقة بین اإلعالم والتربیة في تقدیم حلول ناجحة لمشكل الفراغ لدى الشباب 

في حل مشكلة الفراغ لدى الشباب؟ستفادة منهاما هي أهداف التربیة اإلسالمیة ؟ و كیف یتم اال

 هل یقدم التكامل بین اإلعالم والتربیة خططا واقعیة باإلمكان تطبیقها لملء أوقات الفراغ لدى

الشباب ؟ 

ولإلجابة عن هذه التساؤالت قدم الباحث جملة من الفرضیات منها على سبیل المثال ال الحصر :

 عارف ماالستفادة من االلتحاق بمراكز الشباب بتفاوت النشاطات والتتفاوت نوعیة ومستوى

اب بعد التحاقهم بتلك المراكز .بسبها الشتوالخبرات التي یك

 یتفاوت تأثر الشباب باإلرشادات والتوجیهات الدینیة من خالل أجهزة اإلعالم باختالف الوسیلة

اإلعالمیة المستخدمة .

انیة التكامل بین أجهزة اإلعالم والمؤسسات التربویة لملء أوقات یعتقد الكثیر من الشباب في إمك

الفراغ  لدى الشباب عبر برامج و نشاطات مشتركة وتقویم دور ذلك التكامل ومتابعته .

. عدم توفر برامج مناسبة تربویا وٕاعالمیا لملء أوقات الفراغ لدى الشباب یؤثر سلبا على سلوكهم

م و التربیة في األهداف و الوظائف و االهتمام بالسلوك الفردي وجود عالقة وطیدة بین اإلعال

إعالمي لملء أوقات الفراغ لدى الشباب .-تربويماعي یساعد على بلورة دور تكامليوالج

 منهج التربیة اإلسالمیة في ملء أوقات الفراغ یثري الدور التكاملي اإلعالمي التربوي في حل

لدى الشباب .مشكالت كیفیة ملء أوقات الفراغ

اعتمد الباحث في دراسته هذه على أكثر من منهج فاستخدم المنهج االستقرائي في الجانب النظري وذلك 

كما استعان بالمنهج الوصفي في عرض خصائص ،باالستعانة بالمراجع و البحوث و الدراسات السابقة

ق الراهنة المرتبطة بموضوع الدراسة الشباب و المشكالت التي یوجهها بسبب ظاهرة الفراغ و دراسة الحقائ

وتسجیل و تصنیف المعلومات التي تم جمعها  .
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من الفئة مفردة 300ختیار عینة عشوائیة بسیطة إلجراء الدراسة المیدانیة قوامها اقام الباحث بكما

ة السودانیة بواقع مائة شاب من مرتادي المراكز الشبابیة بالعاصمة القومیعاما،40-15العمریة بین 

مركز شباب أم درمان .خرطوم مركز شباب الخرطوم البحري ووهي مركز الشباب السجانة بال

ي المالحظة البسیطة المقابالت الشخصیة هأما أدوات البحث التي اعتمد علیها الباحث ف

(االستمارة)المیدانیة  .

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :ولقد      

 یؤثر متغیر مستوى تعلیم الوالدین ولي األمر و مستوى تعلیم األم سلبا و إیجابا على متغیر كیفیة

شغل الشاب أوقات فراغه .

 یؤثر متغیر الوضع االجتماعي لألسرة سلبا أو إیجابا على متغیر كیفیة قضاء الشباب أوقات

مساعدة على استثمار أوقات فراغ فراغهم ، حیث أن األسرة المترابطة بإمكانها توفیر الوسائل ال

شبابها فیما یفید ، أما األسرة المفككة أو المنعزلة فلیس بمقدورها توفیر الوسائل المساعدة على 

االستغالل اإلیجابي ألوقات فراغ شبابها.

 یؤثر متغیر المشكالت داخل األسرة بمختلف أسبابها سلبا على متغیر كیفیة استغالل الشباب

من إجمالي عینة البحث أقروا بوجود %86.77فردا بنسبة 282حیث أن ،أوقات فراغهم

أن أسباب المشكالت داخل %"60.92فردا منهم بنسبة 198مشكالت داخل أسرهم فیما أقر 

من %25.85فرد بنسبة 84وأوضح ،استثمارها بطرق مفیدةال یتمأسرهم وجود أوقات فراغ 

المنزل .زدحاما هو إجمالي العینة أن أسباب المشكالت

 الدینیة داخل األسرة و مدى االهتمام بالجوانب التربویة متغیر مدى االهتمام بالواجباتیؤثر

حیث أن البحث و القیام ،داخل األسرة على متغیر كیفیة استغالل الشباب أوقات فراغهم

بالواجبات الدینیة و تقدیم النصح و اإلرشاد و متابعة األبناء و مساءلتهم و حثهم على الفضائل 

و األخالق و المعاملة الحسنة كلها عوامل إیجابیة تساهم في بناء شخصیات شبابیة تحسن 

راغ إیجابیا .التصرف و تقدر على مواجهة المشكالت و منها كیفیة استغالل أوقات الف

 جاد حلول في إیترى نسبة من الشباب أن تطویر أداء المراكز الشبابیة من وجهات نظرهم یمكن

ابعة قضایا و هموم الشباب عموما ، وفي االستفادة من لمشكالت الفراغ لدى الشباب و في مت
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ق تعدد المیول اقتراحات الشباب في إثراء البرامج و النشاطات وفي تنویع مراكز الشباب بما یواف

و االتجاهات . 

"مشكلة الفراغ في بحث مشكلة تعصف بعالم الشباب "تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الراهنة 

و كذلك بحث اآلثار المترتبة عنها على المستوى الفردي والجماعي ،خاصة في الوقت الحالي

لمجتمعي .او 

)، وهي دراسة مشكالت الشباب الكویتي" بعنوان (االمهنوهي دراسة لـ  "مریم:الدراسة التاسعة-

.1999أنجزت سنةمجلس األمة الكویتيتابعة ل

سواء ،ة بحث المشكالت التي یعاني منها الشباب الكویتية في هذه الدراسة من محاولالباحث تانطلق

ي لدراسة فكانت مشكالت اجتماعیة أو اقتصادیة أو تعلیمیة أو نفسیة أو ثقافیة حیث تحدد مشكلة ا

  هي : مجموعة من األسئلة بهدف  اإلجابة عنها و 

ما معدالت المشكالت التي یواجهها الشباب الكویتي في مرحلة التعلیم العالي ؟

 هل تباینت معدالت المشاكل بین الذكور و اإلناث ؟

نفسیة على ضوئها المشكالت االجتماعیة، اقتصادیة،هل تصل الدراسة إلى قوائم تصنف

یمیة ؟ تعلو 

 هل یمكن لالستبیان المستعمل في الدراسة إبراز الفروق بین مجموعات بحیث تمكن للباحث في

نهایة الدراسة تحدید أي المتغیرات تتضح فیها وأي من المتغیرات التوجد فیها فروق ؟ 

 یة هل یمكن ترتیب المشكالت التي یعاني منها الشباب تنازلیا على ضوء التكرارات و النسب المئو

للعینة الكلیة ؟ 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في توصیف المشكالت المرتبطة بالشباب وتقییم البیانات و 

تبویبها و تنطیقها سوسیولوجیا .

امة طالب و طالبة من الكویتیین من جامعة الكویت و الهیئة الع346من فقد تكونت عینة البحث أما

167بینما كان عدد أفراد اإلناثطالبا209حیث بلغت أفراد عینة الذكور التدریب،للتعلیم التطبیقي و 

یعكس معدل العمر المرحلة الشبابیة ألفراد العینة . عام  21.62العمر للعینة الكلیة وبلغ متوسططالبة،
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عبارة  47ت ستبانة ( االستمارة ) والتي تضمنلها على اإلاعتمدت الباحثة و الفریق المساعد كما 

 8و  لمشكالت التعلیمیةعبارة ل11خصصت ،قتصادیةتقیس المشكالت االجتماعیة والمشكالت اال

عبارة .11مشكالت النفسیة عبارات ولل

:النتائج التالیةتوصلت هذه الدراسة إلىفي األخیر 

: أهم المشكالت االجتماعیة لدى الشباب الكویتي مرتبة ترتیبا تنازلیا

77.8شار الواسطة في معظم المجاالت انت%.

51.9بنسبةار مدة طویلة للحصول على الرعایة اإلسكانیةاالنتظ%

 51.1بنسبةارتفاع حوادث السیارات%.

46.00بنسبةالمظاهر المزیفة و الخادعة%.

 43.3بنسبةحب المظاهر المستوردة و تقلید اآلخرین%.

 42.1بنسبةاإلسالمیة  ئاالبتعاد عن القیم و المباداالهتمام بالمظاهر الخارجیة و%.

 38.6بنسبةاالنحالل األخالقي و االبتعاد عن القیم واألخالق اإلسالمیة%.

33.6بنسبةم االجتماعیة اإلیجابیة بسبب ضعف الوازع الدینيضعف القی%.

 29.7بنسبةعدم وجود هیئات متخصصة لحل مشكالت الشباب%.

27.7بنسبةانحرافات سلوكیةمنعنهینتجوماالقاتل الفراغ%.

26.7بنسبةالسفر إلى الخارج بصفة مستمرة%.

 26.2بنسبةغالء المهور و تأخر الشباب عن الزواج%.

25.7بنسبةفي متطلبات الحیاةكالیةاالت%.

25.1بنسبةظاهرة انتشار المخدرات%.

19.00بنسبةعدم تشجیع الشباب على الزواج%.

 17.5بنسبةبالمسؤولیة تجاه الواجبات الملقاة علیهمعدم اإلحساس%.

 13.8بنسبةالتفكك األسري و ضعف الروابط االجتماعیة بین أفراد األسرة%.

: المشكالت االقتصادیة لدى الشباب الكویتي مرتبة ترتیبا تنازلیا

42.9بنسبةالدیون واألقساط المترتبة علیهم من البنوك%.

 41.5بنسبةعدم توفر العمل المناسب عند التخرج%.
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41.3بنسبةخدم قدرة الدولة على استثمار الشباب في مجاالت العمل%.

40.2بنسبة غالء األسعار و عدم حمایة المستهلك%.

34.1بنسبةل محدودیة الدخل و زیادة المصروفاألعباء المالیة في ظ%.

34.1بنسبةانتشارها بین المستویات دون الجامعیةنتج البطالة و%.

30.7بنسبةقلة الفرص وندرة الوظائف%.

 30.2بنسبةتشغیل الطالب في فصل الصیف وتهیئهم للعمل وقضاء وقت فراغهم%.

29.1بنسبةالمستقبل الوطني اقتصادیا%.

 25.1بنسبةعدم الثقة بالمستقبل%.

14.8بنسبةروف الحیاة الالمباالة في مواجهة ظ%.

: المشكالت التعلیمیة لدى المبحوثین مرتبة ترتیبا تنازلیا

 51.3عدم وجود جامعة أهلیة تستوعب الطلبة غیر المقبولین في الجامعة و التطبیقي%.

 47.1صعوبة قبول الطلبة في جامعة الكویت%.

 36.2الثقافة المحدودة نتیجة قلة القراءة و المطالعة%.

 34.1عدم احترام بعض الشباب للقوانین%.

 31.2للشباب و الفشل الدراسي اإلرشادنقص التوجیه و%.

 13.8عن تربیة أبنائها األسرةانشغال%.

11.6لوجیا و عدم االهتمام باالطالع على أحدث وسائل التكن%.

 8.7عدم قدرة الشباب على تحدید المسار العلمي في الحیاة%.

لنفسیة للمبحوثین و هي كالتالي :المشكالت ا

 54.4بنسبةالمعاكسات في الشوارع و األسواق التجاریة%.

40.7بنسبةالخوف من المستقبل%.

35.2بنسبةعدم قدرة الشباب على ملء فراغهم بشيء مفید%.

 32.8بنسبةتأثیر البیئة المحیطة بالشباب على سلوكاتهم خاصة رفقة السوء%.

 32.00بنسبةإلقاء التهم على الشباب على أنهم سبب المشكالت في المجتمع%.

 26.7بنسبةعدم وجود أماكن ترفیهیة مخصصة للشباب%.

25.9بنسبة ة الفرصالشعور بعدم التقدیر وٕاتاح%.
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24.1بنسبةسوء معاملة األسرة لألبناء المراهقین%.

19.3بنسبةل مع اآلخرینة و االنفعال الزائدین في التعامیالعصب%.

18.3ي بنسبةساإلحباط وعدم االستقرار النف%.

 15.3بنسبةقلق الحرب و ما ینتج عنه من إحباط و المباالة%.

طبیعة المتغیرات التي راسة مع الدراسة الراهنة في حدود عدة أهمها دتتضح معالم التقاء هذه ال

 أو القتصادیة والتعلیمیة والنفسیة في مجتمع متحولاوهي المشكالت االجتماعیة و ،ها الدراسةناولت

"مریم المهنى"باألحرى یمر بتغیرات عدة باإلضافة إلى التقاطع في األهداف المستوحاة من قبل دراسة

وأهداف الدراسة الراهنة .

لوجي ألزمة و تحلیل سوسی" بعنوان (د حسنلـ " أحمد فاروق أحمراسةوهي د الدراسة العاشرة:-

.)القیم األخالقیة بین الشباب المصري دراسة میدانیة

مر بها المجتمع المصري في الفترة الحالیة و استه هذه من توصیف الثغرات التي یانطلق الباحث فید در 

ة وبین المجتمع من جه،التي انعكست على سلوكیات الشباب و أحدثت أزمة أخالقیة فیما بینهم من جهة

و في محاولة من الباحث تشخیص هذه الوضعیة و الوصول إلى قراء و فهم سوسیولوجي للظاهرة ،أخرى

قام بطرح مجموعة من التساؤالت : 

 ما هي أهم مظاهر أزمة القیم بین الشباب ؟

القیم األخالقیة بین الشباب ؟ لداخلیة التي ساعدت على حدوث أزمةما هي أهم العوامل ا

سؤال ثالث أسئلة فرعیة هي:وتحت هذا ال

هي العوامل االقتصادیة التي طرأت على المجتمع المصري التي ساعدت على ما

یم األخالقیة بین الشباب ؟ حدوث أزمة الق

على ساعدتالتيالمصريالمجتمع على طرأت ما هي العوامل االجتماعیة التي 

الشباب؟بیناألخالقیةالقیمأزمةحدوث

حدوث على ساعدتالتيالمصريالمجتمع على طرأت ما هي العوامل السیاسیة التي

الشباب؟بیناألخالقيالقیمأزمة

 ما هي أهم العوامل الخارجیة ( آلیات العولمة) التي ساعدت على حدوث أزمة القیم األخالقیة

بین الشباب ؟ 
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وتحت هذا األخیر أیضا ثالث تساؤالت فرعیة هي:

إلى حدوث أزمة القیم األخالقیة بین الشباب ؟ وء استخدام الكمبیوتر و االنترنت هل أدى س

الشباب؟بیناألخالقیةالقیمأزمةحدوثاستخدام البث والقنوات الفضائیة إلىسوء أدى هل

الشباب؟بیناألخالقیةالقیمأزمةحدوثاستخدام الهاتف المحمول إلىسوء أدى هل

اعتمد الباحث في دراسته هذه على منهجین أساسین هما المسح االجتماعي بالعینة و منهج وقد 

المسح بالمقارنة .

المقیاس األول لقیاس أزمة القیم ،اعتمد الباحث على ثالثة مقاییس من إعداده أما عن أدوات الدراسة فقد

ین الشباب  المشاركة السیاسیة بالمقیاس الثاني درجة ة بین الشباب في المجتمع المصري،األخالقی

ت ومفاعیل العولمة ( الكمبیوتر، االنترنت المقیاس الثالث مدى استخدام الشباب لآللیاالعوامل السیاسیة) و (

العوامل الخارجیة و كذلك أداة االستبیان بالمقابلة لقیاس العوامل البث التلفزیوني ، المحمول ) ،

لتي أدت إلى االختالل أو تأزم منظومة القیم بین الشباب داخل االقتصادیة و العوامل االجتماعیة ا

المجتمع المصري .

العمل ،من الشباب الموظفینمفردة من ثالث فئات450وعن عینة الدراسة استعمل الباحث

لجامعي .اوالشباب 

من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة :و    

أخالقیة في المجتمع راد العینة لدیهم شعور بوجود أزمة قیممن أف%98.2نسبةبینت الدراسة أن

و هذا من خالل الواقع االجتماعي الذي یمیزه انتشار جرائم االختالس و الرشوة المصري،

وانتشار الفساد بكل صوره و ألشكاله و لجوء الشباب إلى السلوكیات المنحرفة و إدمانهم 

فقدان الثقة في شار مشاعر السلبیة والالمباالة و للمخدرات واالغتصاب والتحرش الجنسي وانت

ات والقیادات الحكومیة .الهیئ

 الرشوة، كشفت الدراسة أن أهم مظاهر أزمة القیم األخالقیة انتشار الفساد بأشكاله المختلفة)

التزویر ) االنتهازیة و األنانیة الكسب السریع و اللجوء إلى السلوكیات المنحرفةالنفاق، الخداع ،

الهجرة غیر واج العرفي الوساطة و المحسوبیة، عدم االلتزام بالقانون،العنف ) الز البلطجة،(

 .  % 74و  %85.7إلى الخارج و جاءت النسب متفاوتة بین الشرعیة 
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 بین الناس داخل  اطبقی امن مفردات العینة یرون أن هماك تفاوت%90.4بینت الدراسة أن

االنفتاح االقتصادي  إلى البحثب مفرداتالمجتمع المصري في الفترة الحالیة و مرد ذلك حس

سیاسة النظام الرأس مالي .وٕاتباع

توزیع الدخل و كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن من أسباب التفاوت الطبقي الحالي التفاوت في

،هجرة الشباب إلى الخارجشراء غیر المشروع،ضعف األجور، الخصخصة، انتشار الفساد، ال

) وحسب اعتماد المبحوثین بأن هذه  % 81.6و % 91.1(  بینحیث سجلت تفاوت في النسب

و المشاعر السلبیة سلوكیات الغیر أخالقیةمن بین األسباب الرئیسیة التي دفعت بالشباب إلى ال

تجاه وطنهم .

 العنف وتعاطي ة الكلیة یشعرون بانتشار جریمةلعینمن أفراد ا%83.8بینت الدراسة أن

الوقت الحالي  انتشار البطالة ، انتشار الفساد ، و أن من أسباب انتشار الجریمة في،المخدرات

س الشباب بالضیاع و فقدان إحساض الشباب سلوكیات الشباب الغربي،تقلید بعاالنحراف،

90.7وجاءت النسبة على درجات من التفاوت ( دم اهتمام الدولة بمشاكل الشباب ،ع األمل ،

 .) %71.6 و %

 أكدت الدراسات أن العوامل االقتصادیة من العوامل الرئیسیة التي كان لها أثر هاما في حدوث

حیث تمثلت هذه العوامل في انخفاض الدخول و ارتفاع ،أزمة القیم األخالقیة عند الشباب

%85.3(ي التوزیع و كانت النسب بین سوء العدالة فالفقر و  ، بطالة الشباب ،األسعار 

  .)%75.8و

 من مفردات المعنیة یشعرون بعدم التساوي في الفرص و الحقوق %84.4كشفت الدراسة أن

وتخلي الدولة عن دورها االجتماعي مع نتیجة غیاب العدالة و المساواةبین األفراد المجت

اإلسكان و القضاء على مشكل البطالة الشيء الذي أدى ومسؤولیاتها بالنسبة لخدمات التعلیم و 

ضافة إلى حالة التذمر نتیجة لعدم باإل،إلى حالة الیأس التي یعیشها الشباب تجاه المستقبل

حیث یتم استبعادهم من ا الشباب خاصة من أبناء الفقراء و المهمشون ،المساواة التي یتعرض له

ة بحجة انخفاض المكانة االجتماعیة ألسرهم .الترشح للعمل في بعض الوظائف المرموق

 في انتشار المجامالت أبانت الدراسة أن من أسباب عدم تكافؤ الفرص و الحقوق یتمثل

 و  % 84.7(  بینت النسبأصحاب الدخول و جـــاء ذوالوسـاطات، تفشي الرشـــــوة ، نفــــــــو 

78.2%(.
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من أفراد العینة الكلیة یعانون و یشعرون بأزمة البطالة %97.8نسبةتبین من خالل الدراسة أن

و الواقع یؤكد ذلك حیث تطور معدل البطالة بصورة متزایدة من خالل ،في المجتمع المصري

 2000في عام %8.89لترتفع إلى 1997في سنة %8.83العشر سنوات األخیرة حیث بلغت 

في عام % 11.01ثم إلى  2002في عام %10.73ثم إلى  2001في عام  %22ثم إلى 

 . 2005عام  % 11.2لتستقر عند  2004عام  %10.3لتنخفض إلى 2003

الشباب إلى السلوكیات المنحرفة ،كشفت الدراسة أن نواتج ظاهرة البطالة تمثلت في لجوء

ضعف االنتماء ،هجرة الشباب الغیر شرعیةاإلحباط و السلبیة و الالمباالة ،إصابة الشباب ب

 ).% 79.5 و% 88.4(  متفاوتة بینللوطن و كانت النسب المعبرة عن ذلك

 أظهرت الدراسة أن العوامل السیاسیة من أهم العوامل التي ساهمت و تساهم في أزمت القیم

حیث تمثلت هذه العوامل في عدم االهتمام باألمور السیاسیة و تدني ،األخالقیة عند الشباب

انشغال دني نسبة التصویت في االنتخابات ،ت،نسبة مشاركة الشباب في األحزاب السیاسیة 

الشباب في المشكالت الحیاتیة و أعباء المعیشة و كسب  لقمة العیش و الهموم الشخصیة تجعل 

القضایا تقعمةالحزبي ومن ثر و القضایا السیاسیة و االنتماءالشباب الیهتمون بكافة األمو 

الشباب مما یؤثر على سلوكیات الشباب تجاه العمل السیاسي في  اتالسیاسیة خارج اهتمام

هم شعور باالغتراب و ارتفاع نسبة العنف و التطرف و االنصراف لكاالتجاه السلبي حیث یتم

اریة في الحیاة حتى ولو كان ذلك بطرق غیر مشروعة نحو البحث عن وسائل الكسب  و االستمر 

مما یؤدي إلى زیادة معدل االنحراف .

 أوضحت الدراسة أن العوامل الخارجیة المؤثرة على قیم الشباب سلبا و المتمثلة في آلیات

ت و مشاهدة الدش و القنوات الفضائیة و ینسوء استخدام الكمبیوتر و األنتر العولمة من مؤشرات

استعمال الهاتف المحمول ساعد على حدوث األزمة األخالقیة عند الشباب .سوء 

شاهدة القنوات الفضائیة نتج عنه فساد أن أفراد العینة الكلیة یرون أن مالدراسة إلیه لتمما توص

الشباب حیث یفضون مشاهدة األفالم التي تسیر و تحرك مشاعرهم و خاصة المتضمنة لمشاهد 

قنوات الفضائیة تخلصهم من الملل المصاحب للبطالة كما أنها عنصر جنسیة و یرون أن ال

مساعد على االسترخاء و االستمتاع و المتعة وتكسبهم معلومات عن الجنس اآلخر في الوقت 

یمكن الحصول على تلك المعلومات من مصادر أخرى الشيء الذي أثر على أخالقهم و  الذي ال

قیمهم اإلیجابیة .
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األهمیة التي توصلت إلیها الدراسة إقرار المبحوثین بسوء استخدام الشباب من النتائج ذات

خاصة فیما هو مما نتج عنه ظهور سلوكیات غیر أخالقیة ،لعناصر تكنولوجیا المعلوماتیة

و أیضا استهالك المواد اإلباحیة ،ة الشباب بالرسائل ذات المضامین الجنسیة متداول بین فئ

ذلك  ، و بالتالي أثرلبحث في النت عن فضائح المشاهیر و مواقع الجنسالمصاحبة الكالمیة و ا

سلبا عن منظومة القیم الشبابیة و ساعد على التراجع و االنهیار الخلقي و فتح المجال لترویج 

كما سمحت األنترنت و استخداماتها قالید و العادات ،األفكار و المعتقدات المنافیة للقیم و الت

ة مواد ذات محتویات مشجعة كالشب ىر و المعتقدات المتطرفة حیث ینشر علعلى تسلل األفكا

وتسریب معلومات و بیانات شخصیة و الجنس و المضایقة و القرصنة على العنف و اإلجرام

بإمكانها نشر الجرائم و الفوضى المعلوماتیة التي ال تنتهي .

 كما توصلت هذه الدراسة إلى أن سوء استخدام الشباب للهاتف المحمول وٕادمانهم له نجم عنه

حیث یقومون بنشر الصور و الرسائل اإلباحیة و معاكسة اآلخرین ،ظهور سلوكیات غیر أخالقیة

من خالل المكالمات و تكوین عالقات عاطفیة مع الجنس اآلخر دون رقابة .

كمشكلة ،الدراسة الراهنة في أن كالهما یتناول أزمة القیم األخالقیة بین الشبابتلتقي هذه الدراسة مع 

وكلى المجتمعین ،اجتماعیة الزمت التغیرات التي یمر بها كل من المجتمع المصري و المجتمع الجزائري

الدراسة الفرق بین الدراستین أن هذهالتمفصالت البنائیة والتاریخیة والثقافیة ،یشتركان في جملة من 

تناولت أزمت القیم األخالقیة كمشكلة منفردة في حین الدراسة الراهنة تعالجها في خضم مجموعة من 

المشكالت االجتماعیة األخرى .

الشباب الجامعي و الهویة "بعنوان (أحمد علي كنعان لـ " دراسةوهي  الدراسة الحادیة عشر:-

.)على طلبة جامعة دمشق  ةدراسة میدانی–ل العولمة الجدیدة ظالثقافیة في 

، االقتصادیة ر و أنواع العولمة  المختلفة ( السیاسیةاانطلق الباحث في دراسته هذه من إبراز آث

التيمحاوال اإلجابة عن بعض التساؤالت،الثقافیة ) و تهدیداتها للهویة الفردیة والجماعیة،االجتماعیة

:في التاليأثارتها الدراسة 

 ما اتجاهات الشباب الجامعي نحو مفهوم العولمة ؟

ما اتجاهات الشباب الجامعي نحو مفهوم الهویة الثقافیة ؟

 البحث في :من الباحثتطلب؟ هذا السؤال ما رؤیة الشباب الجامعي المستقبلیة
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. معرفة المشكالت التي یعاني منها الشباب الجامعي

معرفة مصادر مشكالت الشباب الجامعي.

. معرفة مصادر قلق الشباب الجامعي

. بیان تطلعات الشباب الجامعي المستقبلیة

ولتحقیق أهدافها تم اعتماد االستبیان كأداة ،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیليوقد       

األول تمحور حول اتجاهات الطالب نحو مفهوم ،رئیسیة في جمع البیانات و ضمت ثالث محاور

وتضمن المحور الثالث رؤیة هویة الثقافیة عند أفراد العینة ،والمحور الثاني تضمن مفاهیم ال،العولمة 

اب الجامعي الشباب الجامعي للمستقبل وذلك من خالل بحث أنواع المشكالت التي یعاني منها الشب

نحو المستقبل .هذا الشباب تطلعاتلق لدى الشباب الجامعي ووأسباب هذه المشكالت، مصادر الق

جامعة دمشق في كلیة التربیة طالب و طالبة من مجموع طلبة 400ا أما عینة الدراسة فبلغ حجمه

بلوم التأهیل التربوي .كلیات الذین یدرسون في دوخریجي مختلف ال

و كانت نتائج هذه الدراسة كما یلي : 

 لموافقة مع الحیاد حیث عبر عن اتراوحت اتجاهات الطالب نحو مفهوم العولمة بالموافقة وغیر

) في المقابل تراوحت نسبة عدم الموافقة على   %57.92و  %60.9ایجابیات العولمة ما بین ( 

حایدین متراوحة بین و كانت نسبة الم)  %27.98و  %34.49إیجابیات العولمة بین (

  ) . %7.59و  9.76%(

 بالنسبة لنتائج الدراسة المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو مفهوم الهویة الثقافیة وردت استجابات

المبحوثین صریحة فیما یتعلق بموضوع الهویة الثقافیة من خالل نسبة الموافقة على بنود هذا 

،%80.2الثقافیة تعني المحافظة على األمة و أصالتها  ةالمحور و كانت كما یلي : الهوی

الهویة الثقافیة تعني ،%76.9الهویة الثقافیة تعني االعتزاز باالنتماء إلى أمة الذود عن تراثها 

.%80.91المحافظة على التراث و اإلفادة من الثقافات األخرى 

 أما نتائج الدراسة المتعلقة برؤیة الشباب الجامعي للمستقبل فارتأى الباحث الوقوف على أبعاد هذه

الرؤیة من خالل : 

 ب درجة أهمیتها للشباب باعتبار سحبتجد مشكالت الشباب الجامعي تبین أن ترتیب المشكالت

نسبة الموافقین مؤشرا ودلیل على ذلك كانت كما یلي :
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 وهذا دلیل على أهمیة %92.84نسبة موفقة قدرها بیادة ر االقتصادیة الاحتلت المشكلة

الجانب المادي للفرد الشاب .

 أما المجتمع  بمضامینه و عاداته و تقالید و أطره النظامیة و القانونیة المختلفة  فهو

یشكل قیدا و عائقا یحد من قدرات الشباب و یعیق انطالق قدراتهم اإلبداعیة الشيء الذي 

جعل المبحوثین یصنفون المشكل االجتماعیة في المرتبة الثانیة في قائمة المشكالت 

،أما فیما یخص المشكالت الذاتیة الشخصیة فنجدها في المرتبة الثالثة %76بنسبة 

من الموافقین ، فالشباب حسب رأیهم تائه في دوامة ذاتیة فهو یسعى %58.57بنسبة 

ین هذه المحاور الثالثة یجد الفرد الشاب نفسه غیر قادر إلى العاطفة وٕالى المستقبل ، وب

على تحدید ذاته و غیر قادر على التحكم في مطالبها وحاجاتها و غایاتها فتصبح هذه 

الشخصیة وهذه الذاتیة عقبة و مشكلة ، لتأتي في المرتبة الرابعة  العقیدة أو الدین في 

ن هناك رسوخا كبیرا في الجانب حیث تبرهن هذه النسبة أ%36.23قائمة المشكالت 

العقائدي الدیني، و النسب التي تقر بأن هناك من یعتقد أن الجانب الدیني مشكلة دلیل 

على أن التیارات الجدیدة التغیرات المتالحقة التي تستمد كلما یحیط بالقیم و الثوابت قد 

وابعهم وبین أثرت على فئة من الشباب و جعلتهم یحیون في حالة تخبط و ضیاع بین ت

المستجدات التي تحاصرهم و هنا تبرز العقیدة كمشكلة، أما المشكلة السیاسیة فاحتلت 

من الموافقین على وجود مشكلة سیاسیة %32.55المرتبة األخیرة لدى المبحوثین بنسبة 

دلیل على اهتمام الشباب بالجانب الدراسي و انشغالهم بقضایا مستقبلیة قد تجعل منهم 

.میدان السیاسة في هذه المرحلة العمریةبعیدون عن

 بالنسبة لمصادر المشكالت التي یعاني منها الشباب توصلت هذه الدراسة إلى أن الالمباالة تشكل

و هذه الحالة من الالمباالة هي رد ،%68.55مصدرا رئیسیا من مصادر مشكالت الشباب بنسبة 

التصرف والعجزعنفعل على الضغط الذي یحیط بالشباب یرافقه شعور بالعجز عند اتخاذ مواقف 

روبي و تعبیر عن االنسحاب والضعف، إزاء واقع یعج بالمشكالت وهذا تفسیره موقف ه

من الدخل ؤ كن أن تیمفتشكل سببا كبیرا للمشاكل ، فالمهنة التي%60.95أما المهنة وبنسبة 

فالمهنة قلیلة وأحیانا غیر متاحة و من ثمةالمناسب و المكانة الالئقة واالستقرار النفسي للشباب 

%60.30بالموازاة كانت نسبة الشباب االقتصادیة واالجتماعیة ،تكون مصدرا للكثیر من مشكالت 

تمثل سببا و مصدرا للعدید من ضغوطها و قیودها و صراعاتها حوثین معتبرة األسرة بعند المب
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على   %54.54بالمقابل نسبة الموافقة المشكالت األخرى ، و المشكالت بدًأ من النفسیة وامتدادا إلى

اعتبار االغتراب مشكلة في حد ذاتها و مصدرا لمشاكل أخرى بدأ من معاناة الشباب من االغتراب 

و قد یشمل جمیع نواحي الحیاة .ل أسرهم و قد یمتد إلى أماكن تفاعلهم و تواجدهم خدا

أما الجنس بوصفه ذلك الذي تقف و تواجه صعوبات و عقبات كبیرة في وجه الشباب قبل فهمه و 

الوصول إلیه فانه یمثل سببا و مصدرا لمشكالت نفسیة و اجتماعیة وصل التعبیر عن الموافقة بأنه 

.%41.65مشكلة و مصدر للمشاكل إلى 

و هذا دلیل على %40.56ر مصدرا هاما من مصادر المشكالت الشبابیة برأي ببالنسبة لإلدمان یعت

و تحتل الهویة لخطورته على حیاتهم و مستقبلهم،  كهمادرجة وعي هذه الفئة لحقیقة اإلدمان و إدر 

المرتبة األخیرة في قائمة أسباب  ومصادر المشكالت الشبابیة وذلك دلي على أي %21.26نسبة 

و عمق الوعي بالهویة الثقافیة .المستوى اإلدراكي

 من %80.02أما النتائج المرتبطة بمصادر القلق لدى الشباب فتبرز المهنة كمصدر رئیسي بنسبة

خالل استفسارهم عنها هل تتاح لهم مهنة باألساس ، هل سیمكنهم الحصول علیها من النجاح في 

باقي نواحي لحیاة ، كما أن الشعور بالقلق لدى الشباب یكون أساسا من عدم الشعور باألمان و عدم 

ؤشر هام وهذا م%88.29وعبر عن ذلك بنسبة بسبب الظروف االقتصادیة السیئة ،االكتفاء المادي

في تحقیق الشعور باألمان و الرضا للفرد الشاب كما أن فقدان الثقة بالنفس تعتبر مصدرا مؤثرا في 

و فقدان الثقة یؤدي ال محال إلى اختالل التوازن النفسي و تخلي الفرد الشاب %53.15قلق الشباب 

عن دوره البناء .

الدراسة إلى أن التطلعات المستقبلیة بالنسب لتطلعات الشباب الجامعي المستقبلیة توصلت هذه

للمبحوثین جاءت وفق الترتیب التالي :

 و هذا دلیل على األمل %93.49بنسبةحریر األراضي المحتلةتالقضاء على الصهیونیة و

القومي الذي یبقى فوق كل اآلمال الشخصیة .

 عمل مناسبة إلطالق بعد تطلع االستقرار یتطلع الفرد الشاب حسب الدراسة إلى إیجاد فرص

.%93.25القدرات والعبیر عن اإلمكانیات 

 كما یتطلع هذا الشباب حسب نتائج هذا البند إلى التحرر من الهیمنة األمریكیة و الخروج من

.%92.19سیطرتها و مقاومتها في محاولتها حكم العالم و كان ذلك بنسبة 
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 تبرز حاجة الشباب إلى أبسط مطالب الشعور باالستقرار و السكن الذي یشعر الفرد بالكیان المستقل

من الشباب .%87.85نسبةوهو ما یطلبه 

 أما حاجة أو مطلب االنتماء إلى وطن موحد فظهرت كحاجة ملحة یأمل الشباب إلى تحقیقها

.%82.65بنسبة وٕاتباعها

 بنسبةأن من األولویات تجسیدها سیادة اللغة العربیةالمبحوثین رأيمن بین أهم التطلعات

أما إدخال التربیة الجنسیة في ، فهي اللغة التي یأملون سیادتها وعلوها وانتشارها عالمیا،50.76%

%48.81المناهج و حریة الصداقة بین الجنسین فإنهما تمثالن تطلعا عادیا من قبل الشباب بنسبة 

التوالي .على % 40.7 و

 و تظهر نتیجة مهمة بخصوص تطلعات الشباب إلى قضایا كبرى ففي بند جعل العالم على درجة

.%30.15عالیة من التجانس تذوب فیه القومیات كانت نسبة الموافقین على هذه القضیة ال تتجاوز 

 هذا مؤشر  و %81.13كما تم رفض فكرة الزواج المدني أو العرفي بعیدا عن رقابة األهل بنسبة

على احترام الشباب العربي لتقالید نظم مجتمعاتهم وعاداته .

هذه الدراسة مع الدراسة الراهنة هو االشتراك في المتغیرات التي  قاءتالما یمكن استنتاجه بخصوص 

ستعالج في هذه الدراسة خاصة المتعلقة بمشكالت الشباب و مصادرها أو أسبابها .





النظريات المفسرة للتغير االجتماعي:أوال

التغير االجتماعي عوامل:ثانيا

أنواع التغير االجتماعي:ثالثا

معوقات التغير االجتماعي:رابعا

تكلفة التغير االجتماعي:خامسا

مظاهر وإفرازات التغير االجتماعي:سادسا

بعض مظاهر التغير االجتماعي بالمجتمع الجزائري:سابعا

التغیر االجتماعي
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لنظریات المفسرة للتغیر االجتماعيأوال : ا      

في تناولها للتغیر االجتماعي عل عامل واحد و تتضمن النظریات التي ركزت:النظریات الحتمیة-01

les(وتسمى كذلك النظریات العاملیة theories factorials ،( و تفترض هذه النظریات أن عامال واحدا

أو غیرها من العوامل العامل الدیموغرافي،   و المناخي ،العامل التكنولوجيكالعامل االقتصادي ،العامل 

،حسب هذه النظریة واحدا من هده العوامل یعتبر العامل المحرك للعوامل األخرى الشيء الذي جعل منها 

نظریات اختزالیة تختزل العوامل مجتمعة إلى عامل واحد تعتقد أنه كاف إلحداث التغیر االجتماعي ،كما

تفترض أن األمور محسومة و محددة سلفا ،وتنقسم النظریات الحتمیة حسب العوامل إلى:

یعیش فیه الجغرافي الذي جاه أن هناك عالقة بین نوع المناخمضمون هدا االتالحتمیة الجغرافیة:-أ

فكرة أفراد بیئة جغرافیة معینة ،و بالرغم من قدم یمیزو بین طبیعته االجتماعیة كالمزاج الذي اإلنسان

الحتمیة الجغرافیة إال أن عدد من المفكرین االجتماعیین تبنوها في تفسیر نشأة المجتمعات و تغییرها.

الذي أقر في أحدى )huntingtonالجغرافي األمریكي هنتیجتون(ممثلي هدا االتجاه ،و من أبرز 

الجغرافیة هي التي تحدد و تمییز صفات الناس و سلوكیاتهم فإن هده مؤلفاته أنه إذا كانت الظروف

ولكي یبرر فكرته الصفات و السلوكیات لن تتغیر إال بتغیر الظروف الجغرافیة التي كانت إحدى مسبباتها

خالل الثالثة آالف عام د من التغیرات التي حدثت في حوض المتوسطـــــقدم شواه

)2004،24(استیتیة،الماضیة.

ینقسمون إلى اإلنسانيفي المجتمع  األفرادمن فرضیة أن هذا االتجاه : ینطلقالبیولوجیةالحتمیة -ب

البیولوجیة كما أن نوعیة الحیاة لدى جماعة أو شعب متمیزة من الناحیة و جماعات و سالالتأجناس

تختلف من حیث قدراتها على تطویر الحیاة األجناسوأن مؤشر على قدراته وٕامكاناته البیولوجیة

إلى تفوق وامتیاز طبقات االجتماعیة ؛وتنمیتها وتأسست الحتمیة البیولوجیة على فرضیة  قدیمة تشیر

داخل المجتمع الواحد على حساب طبقات أخرى و ارتباط  هدا االمتیاز بخصائص  بیولوجیة و أهم 

)1987،56بي،غ(الز  :الحتمیةه هذالمتغیرات البیولوجیة التي ركزت علیها 

أثر التفاوت الوراثي على أو في إحداث التغیر االجتماعي -

الجسمیة و النفسیة المختلفة (دور الكاریزما في اإلمكانیاتأثر التفاوت بین األفراد في الذكاء و -

.الزعامة)
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.واالجتماعيعلى تطویر نظامه االقتصاديأثر البیئة الصحیة العامة لشعب من الشعوب -

المختلفة لهرم السكان (نسبة الذكور إلى عدد األشكالاب الطبیعي و االصطناعي على خأثر االنت-

نسبة الموالید إلى الوفیات ،نسبة المسنین إلى الصغار).اإلناث

إلى أن االتجاهات النظریة الحتمیة سادت في مرحلة من مراحل تطور التفكیر العلمي  و اإلشارةتجدر 

وقت ظهورها وكذلك في العصر الحدیث إال أن التفكیر العلمي بمبادئه بالرغم من تبنیها من قبل مفكرین 

یمیل إلى رفضها.

ي مختلف المجتمعات على حاولت هذه النظریات تفسیر التغیر االجتماعي فالنظریات التطوریة:-02

اعتبارها تسیر في مسار واحد محدد سلفا عبر مراحل یمكن التعرف علیها ؛وانتشرت هده النظریات في 

القرن التاسع عشر تزامنا إلى حد ما مع النظریات الحتمیة و استمدت جذورها من الفلسفات القدیمة و 

ثالث قضایا رئیسیة .یتفق التطوریون على االعتقاد السابق لكنهم یختلفون حول

تتصل بمراحل التطور أي مجموع المراحل التي یمر بها مسار التطور االجتماعي . األولى:- 

یظهر التطور كنتیجة للتغیر في األفكار و المعتقدات للتطور، هلالعامل الرئیسي المحرك الثانیة: حول

أم یظهر كنتیجة للتغیر في التكنولوجیا و العناصر المادیة ؟

ذ مسارا دائري بوجهة التطور هل یسیر في مسار خطي تقدمي أم یتخترتبط : ترتبط بوجهة التطور الثالثة 

یجب أن یعود من حیث  أنطلق ؟،و یتم عرض االتجاهات التطوریة  وفقا لألبعاد الخالفیة :

أهم ما تتمیز به هده النظریات أن جوهر اهتمامها التحوالت التقدمیة المستمرة الخطیة:النظریات -أ

یمر في حالة تحوله نحو تقیق غایاته اإلنسانيوالمطردة الموصلة في النهایة إلى هدف محدد و المجتمع 

لذي حدد ا) vico" (فیكو"یعتبر كالسیكي و الذي قام بتبنیه و أهدافه بمراحل و خطوات ثابتة ،هدا الطرح 

بقوى ما فوق الطبیعة و تم تبني هده اإلنسانمسار المجتمعات في ثالث مراحل أساسیة في ضوء عالقة 

لمجتمعاتهم  األولىاالجتماعیون بالبحث عن الصول الفكرة في القرن التاسع عشر عندما اهتم المفكرون 

و محاولة تحدید المرحلة التاریخیة التي بلغتها هده المجتمعات ومن خالل هدا المقترب مر الفكر التطوري 

:المبكر في خطین رئیسیین في تحدیده لمراحل التطور
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التركیز على عنصر واحد من عناصر الحیاة االجتماعیة أو الثقافیة و تحدید المراحل الزمنیة التي -1

المجتمعات طبقا لهدا العنصر من هنا اتجه بعض التطوریون إلى التركیز على الجوانب مرت بها

االقتصادیة و اتجه البعض اآلخر إلى التركیز على األسرة كمؤسسة اجتماعیة انطالقا من تحوالتها من 

النقطة ه ار إلى أن المراحل التطوریة في هذیشحیث األسرة المشاعیة إلى األسرة ذات النسب األبوي ،

ا األسرة تتحدد مراحل التطور حسب هذومن خالل تطورات ترتبط بمتغیر واحد كاالقتصاد 

)2004،124(استیتیة،المقترب.

على غرار بعض التطوریین اتجه البعض منهم إلى النظر إلى التطور الكلي في البناء االجتماعي أو -2

ر لوحده ،وتنطوي تحت هدا الموقف أغلب الثقافي و تحدید المراحل بشكل كلي دون التركیز على عنص

 )auguste comte( في "أوغست كونت"التطوریة في القرن التاسع عشر ومن أهم ممثلیها اإلسهامات

في نظریته حول تطور المجتمعات من المرحلة الالهوتیة إلى المرحلة المیتافیزیقیة وصوال إلى المرحلة 

إلى  اإلقطاعيالعقلیة(العلمیة)،وكذلك نظریة ماركس في التحول من المجتمع المشاعي إلى المجتمع 

louiseالمجتمع الرأسمالي ثم إلى المجتمع االشتراكي كذلك نظریة لویس مورغان  Morgan عن التحول

في التحول من "هربرت سبنسر"باإلضافة إلى نظریة من العبودیة إلى الهمجیة البربریة ثم إلى المدنیة 

)1980،115(بوتومور،أشكال الحیاة البسیطة إلى أشكال الحیاة المعقدة غیر المستقرة وغیر المتجانسة .

ء كان تركیزها على متغیر واحد أو عدة اصوص النظریة التطوریة هو أنها سو ما یمكن استخالصه بخ

و المسألة الخالفیة بین متغیرات مجتمعة معا ،فإنها تتمیز بتحدید مراحل متقدمة تتجه نحو هدف محدد 

التطوریین تكمن في جانبین ،األول مرتبط بعدد مراحل التطور و الثاني مرتبط بطبیعة العامل المحرك 

للتغیر .

هده النظریات أن التغیر یتجه صعودا و هبوطا على شكل أنصاف أصحابیعتقدالنظریات الدائریة :- ب

في دورة محددة ویقسم الباحثون دوائر متتالیة ،و بنظام مطرد حیث یرجع المجتمع من حیث انطلق

النظریات الدائریة المفسرة للتغیر االجتماعي إلى نوعین :نوع یفسر جانب محدد من جوانب الحیاة 

االجتماعیة أو یشرح ظاهرة أو نظاما اجتماعیا معینا و النوع اآلخر یهدف إلى تفسیر المسار العام للتاریخ 

دون تجزئتها أو اختزالها وأهم من یمثل هدا االتجاه في التراث والنظماألنساقمتناوال مختلف الظواهر و 

(عبد الرحمن ابن خلدوننجد"السوسیولوجي  "AbderrahmaneibenSheldon(،"فیكو)"Vico(،

(أرنولد توینبي) و"Spengler" (شبنجلر" "Arnold twinbi(.
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شبیه بالكائن ن المجتمع اإلنساني أفي مقاربته إلى "عبد الرحمان  ابن خلدون"ا االتجاه یذهب ذفي ه

البشري،یمر بمجموعة من المراحل منذ والدته وصوال إلى وفاته واعتبر الدول كاألشخاص لها أعمار سواء 

بسواء وعمر الدولة في العادة ثالثة أجیال والجیل أربعون سنة وعمر الدول حسابیا مائة وعشرون سنة 

)1975،17(عفیفي،:بمراحل ثالث هيه األجیال الثالثة یمر المجتمع ذوخالل ه

:و تتمیز بالبداوة و یقتصر فیها األفراد على الضروري من أحوالهم المعیشیة مرحلة النشأة و التكوین-1

و تتمیز هده المرحلة بخشونة الحیاة و توحش األفراد وبسالتهم كما تتمیز بسیطرة العصبیة على العالقات 

االجتماعیة .

ومن : و هي مرحلة الملك وخاللها یتحول المجتمع من البداوة إلى الحضارة االكتمالمرحلة النضج و -2

العوز إلى الثراء و الخصب و من االشتراك في المجد و القوة إلى التفرد و فیها تنتقل السلطة إلى ید 

شخص أو عصبة أو عائلة أو أمة واحدة بعد إن كانت مشتركة وعامة و شائعة .

البداوة والخشونة  األفرادوتتمیز بالدعة والترف وقمة الحضارة وفیها یتجاوز والهرم: مرحلة الشیخوخة-3

الحمایة والمجابهة ویؤدي الفرط في البذخ إلى  األفرادینسى تزول العصبیة ویبلغ الترف قمته و نهائیا و 

بالضمور ه المرحلة ذتوصف هزوال الدولة تسبقه حالة من الضعف واالستكانة وفساد الخلق،

واالضمحالل وتنتهي الحال بالمجتمع إلى الهزال والهرم.

وبصورة ال تختلف كثیرا عن الطرح الخلدوني و ضع عالم االجتماع االیطالي فیكو في القرن السابع عشر 

یمر بثالث اإلنسانينظریته الدائریة في تفسیر و تطور المجتمعات و تغیرها مضمونها أن المجتمع 

)1985،521ن،(حسمراحل تبعا:

والظواهر التي تحدث إلى اآللهة.األشیاءوفیها یرجع الناس كل األمور و :المرحلة الدینیة أو اإللهیة-1

المرحلة البطولیة: ویرجع فیها األفراد ما یحدث من تحول أو تغییر یطرأ على المجتمع و في صالحه -2

.األبطالإلى العظماء أو 

فیه الجماهیر أو الشعوب أو القوة المحركة للتغییر وكل ما یحدث من : وتصبح اإلنسانیةالمرحلة -3

تطور في المجتمعات .
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ال یمكن لها أن تستقر و لكنها تسیر دائریا فعند اإلنسانیةإلى أن )vico("فیكو"یشیر مضمون نظریة 

لكن بشكل مختلف  وبصورة أكثر تطورا بمعنى آخر  األولىاستقرارها یكون ذلك مؤشرا لبدء حركتها 

شكل أكثر تقدما لذا یصطلح على مرحلة من مراحل التغیر هي تمهید للمرحلة األولى المقبلة ولكن ب

نظریته بقانون النكوص .

Oswald("لرجشبنسوالدأ"في منحى آخر یذهب  Spengler( تدهور الحضارة "في مؤلفه

إلى أن مصیر المدنیات ینتهي بنهایة حتمیة فكل مدینة لها دورة حیاة مماثلة "، الغرب انهیار"أو"الغربیة

العدید من  "لرغشبن"للكائن الحي من مرحلة الوالدة إلى مرحلة النضج إلى الشیخوخة  فالموت وقد تناول 

)2005،112لر،ج(شبنالحضارات القدیمة تبین له أنها مرت بمراحل نشأة وتطور ونضج ثم انحدار فزوال.

یخي في مؤلفه دراسة التاریخ أن فنظر إلى التغیر في سیاقه التار "أرنولد توینبي"أما المؤرخ البریطاني 

ا األخیر هو مجموعة متصلة من دوائر النمو والهالك لكن جمیع الحضارات الجدیدة لدیها أو تمتلك هذ

إمكانیةوهناك إخفاقاتهاوأخطائهااألخرى والتعلم من من القدرة على االستفادة من الثقافات والحضارات 

لكل دورة أن تظهر مستوى عال ممن االنجاز،وأن هده الدوائر قائمة واحدة فوف األخرى بدال ممن كونها 

.سلما دائریا 

قد حصر نطاق التغیر في ثالثة أحوال أساسیة:''توینبي''كما یمكن استخالص أن 

ثم الحالة األخیرة حل :حالة التوازن أو التكافؤ  ،الثانیة االنتقال إلى حالة الالتوازن ،الحالة األولى-

األزمة أو المشكلة ثم االنتقال إلى حالة جدیدة ،ومن خالل تناوله ألحدى عشرة حضارة في مختلف أنحاء 

ي قیامها وتطورها العالم شرقا وغربا في محاولة منه إلى الوصول إلى القوانین العامة التي تتحكم ف

)1990،283(الرشدان،: هيوانحاللها توصل إلى ثالثة استنتاجات مفسرة لالنهیار الحضاري 

في األقلیة المبدعة وعندئذ تتحول تلك األقلیة غلى أقلیة مسیطرة .اإلبداعیةالطاقة  إخفاقیشیر إلى  -أ

یشیر إلى رد أغلبیة المجتمع على طغیان األقلیة بسحب الوالء لهده األقلیة وعدم محاكاتها . -ب

یستتبع الثقة بین أقلیة المجتمع الحاكمة وأغلبیته المحكومة و ضیاع وحدة المجتمع و انهیاره.  - ج
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د أن المجتمعات ، حیث یعتق)Sorokin"(وضمن نظریات التطور الدائري تندرج نظریة "بیترمسوركین

تتحرك ذهابا و إیابا من نمط معین من التحضر إلى آخر وحاجة الكائنات البشریة في بدایة األمر إلى 

)1998،176(جلبي،اكتساب المعارف لكي یتحكم في اتجاه التغیر.

ولكي یفهم التغیر االجتماعي بعمق یقتضي األمر اإللمام بالنماذج المختلفة للمجتمعات،قدم 

ثالث أنواع للحضارات وهي الحضارة الحسیة ،التصوریة والمثالیة، )Petremsorkeen("بیترمسوروكین"

لإلشارة فإن هذه النماذج الثالثة توجد فقط كنماذج مثالیة وال یوجد فیها نوع خالص .

مالحظتها بالحواس لذلك ال ،ویمكناألشیاءالحضارة الحسیة تظهر عندما تتقبل ذهنیة الجماهیر حقیقة ف

تتجه نحو استخدام االمبریقیة كمصدر وٕانماتهتم الحضارة الحسیة بالبحث أو اكتشاف المعرفة المطلقة 

تتضمن الحس الروحي حیث تعتمد على التدین إلى حد بعید كمصدر فالحضارة التصوریة ، أما للحقیقة

الشخص الحسي للمعرفة من الظواهر التي یمكن  للحقیقة وال تهتم بالجوانب الحسیة ففي مقابل اكتساب

مالحظتها وتحسسها فإن الشخص الصوري یطابق بین األنماط الحسیة وظروفها في تعابیر معینة ویضع 

مزیج بین الحضارة المثالیة، في حین تعتبر تنبؤات خیالیة ومن ثم یكون صاحب تلك الثقافة غنوصیا

رتقي هدا النوع فوق النمطین السابقین نتیجة إلضافة السبب  النموذجین السابقین ،بالرغم من ذلك ی

كمصدر للحقیقة  فلكي تكون الثقافة المثالیة یجب أن یكون هناك تالقحا بین عناصر الثقافة الحسیة 

الفكري نمطا رابعا وهو نمط متحیل من تكامل النسق "سوروكین"والصوریة في شكل متناسق ،یضیف 

Mixed"(المختلطةالثقافة "والذي سماه  culture( و هو مزیج من الثقافة الحسیة و الصوریة بدون علة

والزهد والتقشف یةقاالمبریأو سبب كمصدر للحقیقة،كما یجب أن تعتمد هده الثقافة إلى حد بعید عن 

والصوریة.الحسیةالفصل بین الثقافة إمكانیةإلى  باإلضافة

*الصور الحدیثة للنظریة التطوریة:

(والت روستو"وتعود للمفكر االقتصادي نظریة مراحل النمو : -أ "Walt Rostow(  التي 1961عام

حیث تقوم نظریته  على فرضیة مؤداها أن النمو االقتصادي )،مراحل النمو االقتصادي(قدمها في مؤلفه 

وآخر هو في الدرجة أو المستوى الذي مجتمعوأن الفرق بین ،في المجتمعات جمیعا یمر بمراحل محددة

ومعنى ذلك أن المجتمعات غیر المتطورة حتما سوف تمر على ،وصل إلیه في مسار النمو االقتصادي

  هي:مراحل النمو بخمس مراحل "روستو"خط النمو الذي مرت به المجتمعات المتقدمة و قد حدد 
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. مرحلة المجتمع التقلیدي

.مرحلة التهیؤ لالنطالق

 حلة االنطالق.مر

.مرحلة االتجاه نحو النضج

.مرحلة االستهالك الواسع

بعین االعتبار اختالف الوقت األخذأن المجتمعات البد أن تمر عبر هده المراحل تبعا مع "روستو"یعتقد 

بین البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع وانتقال المجتمع نحو "روستو"ویربط الالزم لكل مرحلة،

التحدیث ال یكون إال بتغیر البنائین معا.

kelark("كالرك كیر"ا المقترب : طرح هذنظریة االلتقاء أو التقارب - ب Kerr(ة ــــه سنـــــوفریق بحث

convergence(واصطلح علیه مقترب االلتقاء أو التقارب أو الوفاق 1960 theory( و یتأسس على

فرضیة أن العالم قد دخل مرحلة جدیدة وهي مرحلة التصنیع الشامل ومما ال شك فیه أن هناك من 

ما یقترب أو یتقاطع مع هده المرحلة والبعض اآلخر ال یزال بعید عنها كما أن التصنیع خاصیة  األفكار

ث وصلت المجتمعات درعلى تجسید أنظمة متشابهة، حیجوهریة وهي جعله للمجتمعات متماثلة كما أنه قا

ا التشابه یقوم هذا االلتقاء أو التقارب الذي یعد مستقبل المجتمعات غیر الصناعیة و الصناعیة إلى هذ

على ما یلي:

.الواسع النطاق الذي یعتمد على المهارات والمنافسة وتقسیم العملاإلنتاج-

الحراك االجتماعي الرأسي واألفقي.-

  .اإلداريتطور التعلیم وتفرعه إلى التركیز على التعلیم الفني المتخصص والتعلیم -

التحضر وزیادة سكان المدن.-

على القیم. اقاالتفتحقیق درجة من -

نمو االعتماد المتبادل و تناقص فرص قیام الحرب.-

،على مجتمع إلى تحقیقهیمكن أن تكون هذه المؤثرات نموذجا مثالیا  یهدف التغیر االجتماعي في أي 

ه المؤشرات هي سمات عامة ومشتركة لدى المجتمعات الصناعیة فإن التغیر االجتماعي ذاعتبار أن ه
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على الرغم من عدم ،إلى تحقیق نوع من االلتقاء أو التقارب بین مختلف الدولاألمرسیؤدي في نهایة 

إال أنه یتقاطع إلى حد بعید مع ،تقدیم أو تحدید مراحل هدا االلتقاء أو التقارب من قبل أصحاب المقترب

."روستوـ "نظریة مراحل النمو ل

"اــــیام وــــفوكیس ـــــفرنس"ریكيـــــــاألمر ـــــــة المفكـــــــه النظریذــــــــه دمـــــــق التاریخ:نظریة نهایة -ج

)Francise Fukuyama نظریته على "فوكویاما"و أسس ،األحادیةبعد ظهور القطبیة 1989) سنة

التطوریة و التي تنظر إلى التطور على أنه انطالق نحو الكمال،العقل الكامل،الدولة الكاملة"هیجل"آراء 

"فوكو یاما"الصور وأكملها،واعتمد وهو تطور یتمه قانون الجدل ویسعى به إلى أفضل ،القیم المطلقةو 

وینظر ،فكرة محركة للتاریخ"هیجل"حول الرغبة في االعتراف والتقدیر والتي اعتبرها "هیجل"على فكرة 

ألغت فكرة العالقة بین إلى الدیموقراطیة اللیبرالیة المعاصرة والتي تمثلها أمریكا على اعتبار أنها"فوكویاما"

حیث أن جمیع ،ر في النظم السیاسیة األخرىخبآ أوالتي كانت موجودة أو تتواجد بشكل ،السادة والعبید

شخصینالنظم كانت تشتغل بالبحث عن االعتراف الذي یتمثل في صورته الواقعیة في النزاع بین 

اء كل واحد منهما ومن ثم النظم السیاسیة ،إن الرغبة في االعتراف هي من سیحدد بقاء و انتهمتصارعین

وظل ،إمبراطوریاتوهي التي تجعل دوال تسیطر على دول أخرى وتقیم ،تتأسس على عالقات تسلطیة

العقالنیة .أسسالرغبة في انتزاع االعتراف تتأسس على  أنعلى حاله طوال تاریخ البشریة طالما األمر

فقد غیرت ،واألمریكیةأن اللیبیرالیة الدیموقراطیة التي ظهرت بعد الثورة الفرنسیة "فوكویاما"في حین یرى 

ومعنى ذلك أن اللیبیرالیة ،الرغبة في العقالنیة في االعتراف بالدولة والفرد على أساس المساواة

حسب زعم الصراع التاریخي من خالل إحاللها قیم العدالة والمساواة وهيإشكالیةالدیموقراطیة قد حلت 

أوقفت التاریخ عن الحركة فهي بالمعنى نهایته و سوف تتطور المجتمعات لتصل إلى تكون قد "فوكویاما"

ولیس هناك تجربة أو مجال آخر للتطور بعد الدیموقراطیة اللیبیرالیة التي تحقق للفرد ذاته ،النهایة الحدیة

)1993،16(فوكویاما،بریالیة.من المساواة تختفي فیه السیطرة االم إطاراوكماله وتخلق 

أنه من أحدث النظریات المفسرة للتطور في جانبیه السیاسي "فوكویاما"ما یمكن قوله بخصوص نظریة 

السؤال الذي حركة التطور أو ثبتتها عند نهایة حدیة و  أوقفتواالقتصادي فإنه یمكن القول عنها أنها 

ها هي األخرى وتضع لها نهایة؟قفالتطور و تو ل ستؤثر على نظریات ه ه النظریة هو:یطرح حول هذ

.اإلنسانيكما وضعتها للتاریخ والتقدم
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البنائیة الوظیفیة:   ةالنظری-03

حاولت الوظیفیة الكالسیكیة تفسیر التغیر االجتماعي من خالل محاولة فهم الوظیفیة الكالسیكیة : -أ

من خالل محاولة فهم العالقات المتبادلة بین مكوناته وهنا ،المجتمع في ضوء الظروف التي یمر بها

إلى مفهومي البناء والوظیفة التي أسست علیهما الوظیفیة كل طروحاتها الكالسیكیة اإلشارةیمكن 

یشیر البناء إلى العالقات المستمرة والثابتة بین الوحدات االجتماعیة ویكشف عن والمعاصرة،حیث

الجوانب الهیكلیة الثابتة في حین تشیر الوظیفة إلى النتائج أو التبعات المترتبة عن النشاط االجتماعي 

الوظیفة تعبر عن الجوانب الدینامیة داخل البناء االجتماعي . أنكما 

Herbert("هربرت سبنسر"سیكیة نجد من وجهة النظر الكال spencer( یحاول تفسیر التغیر االجتماعي

فبرأیه یتغیر المجتمع في ضوء نفس القوانین التي ،بتقدیم مقاربة عضویة بین المجتمع والمادة الحیة

والالتحدد إلى وضعیة التجانس واالنتظام یتحول بها عالم المادة والتي تتحول من وضعیة الالتجانس

والتحدد.

Emil("إمیل دوركهایم"في المقابل  Durkheim( یتقاطع في مقاربته حول التغیر االجتماعي مع

فینطلق في تفسیره للتغیر االجتماعي من منظور وظیفي ینبني على منطلقي التباین والتضامن.سبنسر،

االجتماعي متمثلة في الزیادة و التمایز إلزامیة  مختلفة من التباین تصاحبهافآلیة تقسیم العمل أما 

فالمجتمعات تمیل بصورة واضحة أثناء تطورها وتغیرها والقیمي،األخالقيالسكانیة و زیادة التنوع الثقافي و 

إلى تباین وتمایز في مكوناتها وأجزائها بل الزیادة في درجة التباین تؤدي إلى زیاد التنوع الثقافي 

االتجاهات والمعتقدات والمعاییر داخل األبنیة االجتماعیة بفئاتها واألخالقي متمثال في اختالف القیم و 

ومستویاتها.

على فكرة التوازن ،19رن الماضي على غرار القرننظریة التوازن الدینامي: تطورت الوظیفیة في الق-ب

(بارسونزتالكوت"ویعد ،الدینامي في عملیة التغیر االجتماعي "Talcot pesons( أشهر من طور

للفعل كما حددها حیث یعتبر المجتمع أحد األنساق  الرئیسیة ، ا المنحىاآلراء الوظیفیة في هذاألفكار و 

، الذي بدوره ینقسم إلى أربع أنساق فرعیة وهي المجتمعو  والثقافةنسق الشخصیةو النسق العضوي في 

التنشئة االجتماعیة، والمجتمع كنسق یعیش والروابط االجتماعیة ونظم النسق االقتصادي والنسق السیاسي

في حالة من التوازن، حیث یتوازن من الداخل من خالل أنساق عالقات منتظمة 

)Rocher,1981,19(ومتوازنة.
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ا التوازن حركي یر فإنه ال یفقد خاصیة توازنه، فهذتغالمجتمع لحالة عندما یتعرض "بارسونز"حسب و

لذلك یمكن للمجتمع أن یمتلك خاصیة التكیف مع التغیرات الجدیدة ویدمجها داخل بناءاته وفي ومستمر،

نوعین من التغیر االجتماعي: ننمیز بی"بارسونز"مقاربة 

داخل المجتمع  نتیجة لعوامل و تشیر إلى ما یحدث من تحوالت جزئیة التغیرات قصیرة المدى:*

كالتوترات التي تفرض اتجاها معینا للتغیر كالناتجة عن االكتشافات من داخل المجتمع  أي،داخلیة

نساق الفرعیة ألحد اأ،أو نتیجة لعوامل خارجیة تظهر في أو النماذج الثقافیة المستحدثةالجدیدة واألفكار

إلى  اإلشارةتجدر ،و الهجراتو  ، تغییر أسالیب استغالل الطبیعة، الحروبكالتغیر في البنیة العمریة للسكان

بمعنى أنها تهدد المجتمع ،أن هده التغیرات تحدث تأثیرات عل وضعیة التوازن التي ینتظم فیها المجتمع

في توازنه و استقراره نتیجة لما تخلفه من توترات في تشكیل العالقات الداخلیة بین مكونات النسق 

)1984،127(زاید،االجتماعي.

لدة للتغیر داخل المجتمع تؤثر على حالة التوازن،لكن في حالة حدوث اختالالت و توترات و ضغوط مو 

ا التوصیف للتغیرات قصیرة حالة التوازن الدینامي، في ضوء هذالمجتمع لدیه قدرة تكیفیة داخلیة مصدرها 

المدى نستنتج أنها تتمیز بمجموعة من الخصائص :

.تغیرات تدریجیة ال تؤدي إلى انهیار النسق أو تغیره بشكل جدري

 ترتبط بعملیتین متالزمتین هما التوازن والالتوازن وتعتبر العملیة األولى دائمة أما الثانیة أنها

فهي عملیة عارضة أو ظرفیة.

 جوهر التغیر هنا هو التباین البنائي الوظیفي فمزید من التغیر داخل النسق االجتماعي یعني

تباین مكوناته و تعدد وظائفه.

وات الضبط االجتماعي هما اللذان یضمنان للنسق االجتماعي االتفاق العام على القیم و أد

و تغیره العارض أو المطرد.توازنه الدائم 

التغیرات بعیدة المدى واسعة النطاق تحدث على فترات على عكس سابقتها التغیرات بعیدة المدى: *

التحدید البنائي الذي متباعدة ،فسرت هده التغیرات باالعتماد على مفهوم العمومیات التطوریة و تعني 

یتمیز بالقدرة على االستمرار و البقاء ،یخلق بدوره تجدیدات و تطورات أخرى ألنها تخلق نوعا من 

االنكسار في البناء القائم و تدفعه إلى مستویات جدیدة من التغییر .
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النطاق تنجر عندما تظهر العمومیات التطوریة فإنها تخلق تباینا اجتماعیا واسع "بارسونز"حسب زعم 

وتقوده ا التحولي أن تقابله عملیات تكامل تضبط هذا التباین یقتض، لكن هذعنه تحوالت بنائیة ملموسة

ا التحول الذي حدث نتیجة للعمومیة التطوریة تحوال عاما أو طبیعیا أو یصبح تحوال یصبح هذ أنإلى 

التطور في المجتمعات وتحلیلها.ا النوع من التحلیل لرصد حركة هذ "بارسونز"واستخدم ،معمما

التنمیة والتخلف والتفاوت بین العالم إشكالیةعند تحول علماء االجتماع إلى بحث نظریة التحدیث:-ج

مقوالت البنائیة الوظیفیة في بإسقاطالمتقدم والنامي خاصة في منتصف القرن الماضي، أخذ البعض منهم 

والتي أخذت تتحول وتتغیر على نفس خطى نمط ،یةالتغیر االجتماعي على بعض المجتمعات النام

التحول والتغیر االجتماعي في المجتمعات المتقدمة، مع العلم أن المجتمعات النامیة تعرف أبنیة اجتماعیة 

وتجانسه وانخفاض مستوى العامل وثقافیة تقلیدیة، وتقاس التقلیدیة هنا بدرجة سكون البناء االجتماعي 

فرد من الدخل القومي وجمود العناصر الثقافیة ـــــــوانخفاض نصیب الي ـــــالتكنولوج

)1979،55الجوهري،(رها.ـــوتحج

إن التغیر یحدث في األبنیة التقلیدیة من خالل تأثیر عوامل خارجیة ناتجة عن عملیة اتصالها بمصدر 

تشارها بشكل دوائر تتسع باستمرار الثقافة الغربیة الحدیثة، واالتصال الثقافي بالثقافة الغربیة یؤدي إلى ان

الثقافة التقلیدیة في إلى أن تشمل جمیع قطاعات و مكونات المجتمع عند حدوث هذا االتصال و تبدأ 

الخروج من جمودها وتشهد عملیات تباین واسعة النطاق تؤدي إلى تغیرها لكي تنحو نحو النموذج المثالي 

التنمیة أو التحدیث وهي عملیة تتمثل هذه العملیة عملیة السائد في المجتمعات الغربیة ،و یصطلح على

في اكتساب واستیعاب المجتمعات النامیة لقیم العمومیة واالنجاز والتخصص، وهي القیم التي تتأسس 

)1986،43(الحسیني،علیها الثقافة الحدیثة.

یتضح مما سبق أن التغیر االجتماعي المرتبط بعملیتي التنمیة والتحدیث، لیس تغیرا جذریا بل هو تغیر 

بمعنى تحولها من أبنیة ،حدیثةأبنیةتدریجي خطي وتقدمي یتم من خالله تحول األبنیة التقلیدیة إلى 

یر أثناء حدوثه مشكالت متجانسة ساكنة وبسیطة، إلى أبنیة غیر متجانسة ومتحركة ومعقدة وینتج التغ

كالتناقض بین القدیم والحدیث وحدوث هوة ثقافیة بین تغیر العناصر المادیة و تغیر العناصر المعنویة ، 

، أما بالنسبة للتوتر والتناقضات األحرى تكون طبیعیة خالل االنتقال من وتتناقض وتتضارب األدوار

المجتمعات في استیعاب نتشار عملیة التغیر باختالفالحداثة، لتختفي بالتدرج مع اتساع وا إلىالتقلید 

هذه التناقضات وتجاوزها،المعروف أن المجتمعات تختلف فیما بینها في قدرتها على تطویر النظم 
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والجماعات والتشكیالت االجتماعیة، وكذلك في تحدید مبادئ التكامل االجتماعي وعلیه فإنها تختلف في 

مع شروط وحاالت التغیر في منظومات اجتماعیة، وكلما امتلك المجتمع درجة القابلیة للتكیف الداخلي

ر كلما زادت قدرته في التغلب على مشكالت ــــــلي ومرونة أكثـــــائص التكیف الداخــــخص

)1981،91(زاید،؛ولــــالتح

ووظیفیا،بافتراضها وجود لنظریة التحدیث نقف على مالحظة وهي أن نظریة التحدیث تمیل میال یمیفي تق

تغیرات تدریجیة مرتبطة بعملیات التباین والتكامل كما تفترض كذلك أن تجربة التغیر في المجتمعات 

المتقدمة ممكنة التكرار والحدوث في المجتمعات النامیة .

النظریات الماركسیة:-04

ركزت النظریة الماركسیة في دراستها لتغیر المجتمعات على التغیرات الماركسیة الكالسیكیة:-أ

وجوهر المادیة التاریخیة یرتكز على ،الثوریةالتي ینتقل من خاللها المجتمع من حالة إلى حالة متناقضة

فكرتي الصراع والتناقض،من وجهة النظر هاته الصراع هو المحرك األساسي للمجتمعات وتاریخها في 

و تاریخ الصراع بین الطبقات . حركیته ه

كما تنظر الماركسیة إلى الحیاة االجتماعیة على أنها في حركة دائمة وتمثل حركتها شكال خاصا من 

علیها نفس قوانین إسقاطأشكال حركة المادة ،بحیث أنها تتضمن بداخلها على عناصر التغیر ویمكن 

حركة المادة .

أسس على مبدأ اقتصادي مادي یتمثل في عالقات اإلنتاج وأنماطه وحسب المنظور الماركسي فالمجتمع یت

الذي یرتكز علیه المجتمع.بمعنى أن االقتصاد هو المحور األساسيالسائدة في مرحلة تاریخیة ما،

في تاریخ المجتمعات بین خمس مراحل تنطلق بمرحلة میز)Marx("ماركس"ما یمكن التذكیر به هو أن 

بعدها مرحلة الرأسمالیة ثم أخیرا اإلقطاعیةالمشاعیة ثم مرحلة النتاج األسیوي ثم المرحلة البدائیة أو 

معین وطبقتین متعرضتین عدا المرحلتین البدائیة إنتاجوتختص كل مرحلة بوجود نمط ،المرحلة الشیوعیة

أن  "ماركس"كما یعتقدوالشیوعیة حیث یفترض ماركس خلوهما من النظام الطبقي والملكیة الخاصة،

یل یذهب إلى أكثر من ذلك ویعتبره المحرك األساسي اإلنسانيالصراع الطبقي حالة طبیعیة في المجتمع 

هو الذي یحرك البناء االجتماعي اإلنتاجوعالقات  اإلنتاجذا كان التناقض بین قوى بحیث أنه إ،للتاریخ

فالمجتمعات حسب زعمه ال مهمة التغیر،تنفیذفإن الصراع الطبقي هو الذي ینجز أو یتولى ،نحو التغیر
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فإن مهمة التغیر من مرحلة إلى أخرى تقع دوما على عاتق طبقة تتغیر إال بوعي من أفرادها ولذلك 

إلى المرحلة الرأسمالیة ویفترض اإلقطاعیةفالطبقة البورجوازیة هي من قادت التغیر من مرحلة معینة،

م مهمة التغییر من الرأسمالیة إلى الشیوعیة الطبقة العاملة .حسب الماركسیة الكالسیكیة أن تقو 

،التخلف في العالم الناميإشكالیةه النظریة إلى آراء مفكرین حاولوا تفسیر تعود هذنظریة التبعیة:- ب

كما أنها جاءت كرد فعل لنظریة التحدیث الوظیفیة التي أقرت أن التحول أو التغیر في العالم النامي یسیر 

مؤیدونظریة النسق في المقابل یرى ،بصورة منتظمة نحو تحقیق النموذج المثالي للمجتمعات الغربیة

نه إذا كان ، وأحرى تنمیة التخلفالرأسمالي أن منحى التغیر في العالم یتجه نحو مزیدا من التخلف أو باأل

أن ه النظریة ذكما ترى ههناك تنمیة في جانب أو قطاع معین فإنها تبقى تنمي تابعة للمركز الرأسمالي،

أنه بناء متخلف تابع محكوم بنمط محدد لتقسیم العمل الدولي، البناء االجتماعي في دول العالم الثالث

ظام التقسیم الدولي للعمل، كما أنه اكتسب تخلفه نتیجة عالقته ویرجع تخلف هذا البناء إلى تبعیته لن

التاریخیة مع الرأسمالیة العالمیة، حیث أن هذه العالقات لم تؤدي إلى تحویل األبنیة التقلیدیة في الدول 

النامیة إلى أبنیة حدیثة، بل جعلت منها أبنیة متخلفة تابعة حسب منظومة نظریة المركز واألطراف، وهذا 

مع ب منطق الالتكافؤ في العالقات االقتصادیة العالمیة من خالل تحالف البرجوازیة العالمیةحس

باإلضافةشبكة العالقات غیر المتكافئة وذلك لتسهیل عملیة نقل الفائض وتدعیم،البرجوازیات المحلیة

والثقافات على اإلیدیولوجیاإلى منظومة الدساتیر والقوانین التي تشتغل في إطارها هذه العالقات كما تعمل 

اختالفها و تنوعها في العلم على تشكیل أطر ومنظومات فكریة تعمل في ضوء هذه العالقات محصلة 

هذا االرتباط حدوث نمط خاص من التغیر في الدول النامیة یوسم بأنه تغیر تابع أو تنمیة تابعة أو 

)1973،57(فرانك،ة.ـــــــرث

النظریات السیكولوجیة االجتماعیة-05

ركزت هذه المقاربات على الدور التغییري للفرد وعلى المنظومات الفكریة التي یحملها ویشتغل علیها في 

هم من  فاألفراد ن التغیر االجتماعي مصدره الفردتغییر أنماط الحیاة واتجاهاتها، ومنطلق هذه المقاربات أ

التغیر االجتماعي إحداثفي تؤثر بصورة كبیرة جتماعیةاالو یة امل النفسمن ثمة فالعو و یغیرون ویتغیرون 

االجتماعیة هي التي تؤدي وتجعل منه أكثر حیویة ودینامیكیة على اعتبار أن العوامل والظروف النفسیة

ه المقاربات كل من یمثل هذو  ،األفراد ذوي القدرات الخاصة وهي الدافعة لالبتكار والتجدیدإلى ظهور 
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Max"(ماكس فیبر" weber(ألفرد هاجن"الثقافة والشخصیة،وكذلك في نظریته"Alfred Hagen"  في

David("دافید ماكلیالند"و نظریته حول الشخصیة المحددة mackliland(.

في التغیر. ألفكارا:أهمیةالنظریة الفیبریة-أ

التطور الصناعي الذي إرجاعفي دراسته عن األخالق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة حاول ماكس فیبر 

وهذا لما تتمیز به هذه ، البروتستانتیةظهر في أوربا الغربیة في القرن السادس عشر إلى انتشار النزعة 

لیه الحیاة النزعة من عقالنیة ورشادة في التفكیر، حیث أصبحت العقالنیة أساس تقوم ع

االجتماعیة.

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index).html(

إن أغلب الدراسات حول النزعة العقالنیة أكدت أنها مصدر دافعیة نحو االنجاز والربح والتقشف، وفي 

مستوى من الكفاءة مع السعي  علىأمعناها الحیاتي تعني أن الحیاة یجب أن تكرس للعمل واالنجاز على 

، من هنا تمكنت البروتستانتیة بمضمونها المستمر لتحقیق القیم والمثل العلیا المرتبطة باألمانة والشرف

القیمي والفكري أن تضع مبادئ روح الرأسمالیة، فروح الرأسمالیة في أخالقیاتها العملیة تتوافق إلى حد 

ان هذا المذهب الدیني یهتم بتنشئة الفرد تنشئة عقلیة وتمنح العمل بعید مع روح البروتستانتیة، وٕاذا ك

قداسته إلى حد جعله نوع من طقوس العبادة فهي بذلك تمتلك نفس المنطلقات الفكریة للرأسمالیة.

الدور الذي تمارسه نمط خاص من األفكار في خالل عرضه لمؤلفه السالف الذكر یؤكد على"فیبر"نجد 

مختلفة لكنها لم تكن أماكنالتغیر االجتماعي، لكن الرأسمالیة وممارساتها وأوجهها ظهرت في إحداث

التي اعتمدت باألساس مبادئ علمیة و منظومات قانونیة بالصورة التي تمیزت بها الرأسمالیة األوروبیة

بین التكلفة والفائدة، فالعمل متمیزة و كفاءة فنیة، ونوع من الفضیلة والمنافسة الحرة وموازنة مستمرة إداریة

، ضبط النفس، اإلنفاقالحر الرشید یتحدد من خالل قیم و فضائل محددة متمثلة في االقتصاد في 

الغربیة التي تختلف عن الرأسمالیة االبتكار والتجدید، وهذه في مجملها ممیزات نموذجیة للرأسمالیة 

)1993،79(التابعي،ة.ــــالتقلیدی

هاجن):محددة (ألفردالنظریة الشخصیة -  ب

تمیزت هذه النظریة بالتركیز الشدید على نموذج شخصیة معینة وهي الشخصیة المجددة 

"personnalité innovatrice" وكانت نظرة " هاجن" سلبیة ،وتفعیل التغیر االجتماعيإحداثفي

اإلبداعتسلطیة تفتقر إلى تجاه المجتمعات التقلیدیة، حیث وصفها بالجمود والسكون وتحكمها عالقات



الثاني                                                                                             التغير االجتماعي  الفصل

74

الشخصیات السائدة في تلك المجتمعات، حیث الذي ینعكس على نماذج الشيءوالدافعیة للتجدید، 

یتمیزون بعدم القدرة على التجدید و فقدان القدرة على الضبط و التحكم في الواقع الذي یعیشون فیه.

طبیعة البناء االجتماعي و بین نمط الشخصیة، هناك عالقة قویة بین وانطالقا من فرضیة "هاجن" أن 

)2004،151(استیتیة،حیث یمكن القول أن البناء االجتماعي لن یتغیر إال إذا تغیرت الشخصیة.

من هذا المنطلق تؤكد نظریة "هاجن" أن التغیر یرتبط بعوامل نفسواجتماعیة، كما أنه بالمقابل یظهر 

التجدید، حیث تتمیز هذه النماذج باالبتكار والتعلم من تجارب اآلخرین أنماط ونماذج شخصیة قادرة على 

وخلق الحلول وعدم قبول ما هو متاح ومتوفر، كما تتمیز نظرتها للعالم بالفهم العمیق وبعد النظر 

وفي  والمرونة في التعامل مع الوقائع واألحداث، الشيء الذي یمنحها القدرة على حل المشكالت وتجاوزها،

ة أخرى یرى "هاجن" أن التغیر على مستوى البناء التقلیدي للمجتمعات یبدأ عند ظهور جماعات من فرضی

األفراد تحمل مجموعة من الخصائص تهدد بناء المكانة القائمة، و مثل هذه الجماعات تظهر تدریجیا من 

اعیة ترتبط و یتزامن ظهورها و انتشارها بظهور و شروط اجتمخالل عملیات مستمرة من االنسحاب 

أساسا باألسرة و عملیات التنشئة االجتماعیة، لیحدث التغیر تدریجیا و ینتقل المجتمع من الوضعیة 

مرورا بعملیات و مراحل انتقالیة متمثلة في تجاوز نظام المكانة القائمة االبتكارینالتسلطیة إلى الوضعیة 

إلى نظام مختلف.

نظریة مجتمع االنجاز(دافید ماكلیالند)- ج

كوسوسیولوجیا،وكان سی اال یختلف "ماكلیالند" كثیرا عن سابقه "هاجن" في توجهه في تفسیر التغیر تفسیر 

Motivation"لإلنجازفي ذلك التركیز عند الدافعیة  همنطلق d’achèvement حیث أكد التنمیة "

وهو  ،متغیر سابق لهااالقتصادیة سواء كانت في المجتمعات التقلیدیة أو الحدیثة تكون نتاجا لظهور 

التغیر على غرار غیره من بإمكانه، وعلیه فالمجتمع الذي تظهر فیه هذه الحاجة یكون الحاجة لإلنجاز

و الدافعیة القویة لإلنجاز، والشعار المتبنى من قبل "ماكلیالند" باإلبداعالمجتمعات، و ذلك لتمیز أفراده 

ائرة)، ومعنى الدافعیة لإلنجاز هو القدرة على االنجاز (استثمر في صناعة رجل وال تستثمر في صناعة ط

نمو االقتصادي، وما یمكن تسجیله في هذه النقطة أن مواصفات الفرد لالمادي االقتصادي الذي یحقق ا

الفرد كما حددها "فیبر" في القوى الدافعة المنجز تتشابه مع مواصفات الفرد المنجز تتشابه مع مواصفات 

، (Calculabilité)مالیة، فالفعل المنجز هو الفعل المؤسس على القابلیة الحسابیةلنشأة وظهور الرأس

والهدف نحو تحقیق الربحیة، حیث أنه یتجاوز الكفاف إلى تحقیق الفائض كما یتجاوز الوجود التقلیدي 

نه اعتبر التراكم النقدي أحد مقاییس الحاجة إلى استخدام التقنیة، ومن ثمة فإالمتمیز بالنشاطات الحرفیة



الثاني                                                                                             التغير االجتماعي  الفصل

75

من المؤشرات األخرى المعبرة عن االنجاز المخاطرة المحسوبة والنشاط المتجدد و  لإلنجازأو الدافعیة 

والدائم و الدرجة العلیة من االلتزام و المسؤولیة الفردانیة.

حرك الرئیسي لعملیة التغیر تعتبر الموفي افتراض آخر یرى "ماكلیالند" أن الحاجة إلى االنجاز 

نه یجب أوال التغیر في مجتمع من المجتمعات فإاالجتماعي، وعلیه إذا ما حاولنا معرفة حجم ودرجة

التعرف على وجود حجم الدافعیة لإلنجاز على مستوى األفراد.

ئة وهناك افتراض آخر یعتقد "ماكلیالند" أن ثمة عالقة بین الحاجة لإلنجاز وبین أسالیب التنش

االجتماعیة، فالدوافع تكتسب من خالل التعلم فما یتعلمه الفرد من دوافع في مراحله العمریة المبكرة یؤثر 

على منحى سلوكه المستقبلي والمهارات المتعلمة والمكتسبة التي من شأنها تعزیز دافعیته لإلنجاز أو 

اكلیالند" علیها مراجعة آلیات التنشئة ، بالمقابل المجتمعات الفاقدة لدوافع االنجاز حسب "متسلبه إیاها

أفراد یتمیزون بالقدرة على تحمل المسؤولیة و المبادأة أو المبادرة االجتماعیة من خالل تكوین وتنشئة 

والمثابرة في اإلنجاز.

" خاصة النزعة النفسیة التي تتمیز بها، اتجه نحو من خالل االنتقادات التي وجهت لنظریة "ماكلیالند

تعدیلها بتأكیده على أن األفراد الذین یتعلمون في ظروف ثقافیة تقلیدیة بإمكانهم تحقیق إنجازات مادیة 

وغیر مادیة، من هنا أخذت نظریته منحى آخر بعدم اقتصارها على التنشئة االجتماعیة حصریا بل على 

اتجاهات األفراد، و ذلك راجع لما تتمیز به عملیة التدریب والتكوین المستمر الذي عملیتي التدریب وتغییر 

وٕاتاحةیخلق في األفراد ذوي االتجاهات التقلیدیة اتجاهات حدیثة تكون دافعة نحو تحقیق نمو اقتصادي 

  از.فرص جدیدة للعمل وارتفاع مستوى المعیشة لألفراد ما من شأنه تعزیز الدافعیة العالیة لإلنج

عوامل التغیر االجتماعيثانیا: 

ال یختلف الباحثون والمنظرون كثیرا في تحدیدهم لمصادر وعوامل التغیر االجتماعي، ومن نافلة 

التغیر االجتماعي وفعالیته واتجاهاته ترتبط ارتباطا وثیق الصلة بالعوامل والمصادر القول أن طبیعة

واألسباب التي أدت إلى حدوثه و القوى التي كانت فاعلة فیه، باإلضافة إلى المكان والزمان الذي حدث 

فیه التغیر والعوامل المؤدیة للتغیر االجتماعي تباعا هي:

فیها، كالعوامل لإلنسانالعوامل المرتبطة بمجموعة من المؤثرات ال دخل وهي  العوامل الخارجیة:-01

الفیزیقیة أو التغیرات الطبیعیة، التغیرات السكانیة والتغیرات الثقافیة.
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إن التتبع التاریخي للتغیرات البیئیة وانعكاساتها على التغیرات االجتماعیة دلیل العوامل البیئیة: - أ

تغیرات اجتماعیة بعیدة المدى، فالطفرة النفطیة في العدید إحداثة في على فعالیة العوامل البیئی

یجابي للعوامل البیئیة في مقابل ظروف بیئیة نوعیة، هذا الوجه اإلمن الدول أحدثت تغیرات كمیة و 

یمكنها إحداث العكس، مثل ما یحدث في حال الكوارث الطبیعیة كالزالزل والبراكین والفیضانات 

وغیرها من العوامل والظروف المتعلقة بالبیئة الجغرافیة والمناخیة و الطاقویة.

معدالت الهجرة والخصوبة والوفیات والمقصود بها حجم السكان ونموهم والعوامل الدیمغرافیة:- ب

معدل نمو السكان مرتبط  إلى أن اإلشارةللسكان، ویمكن اإلجماليوحجم فئة الشباب إلى العدد 

بعملیتي التحضر والتصنیع، وهناك من ینظر إلى النمو السكاني المتزاید عامال معیقا للتقدم والتطور 

یها، كما تعد الهجرة متغیرا دیمغرافیا مهما في ومصدرا ألشكال التغیر االجتماعي غیر المرغوب ف

فالحركات السكانیة مهما السكانیة مهما كان نوعها، سواء كانت مقصودة أو التغیر االجتماعي،

إجباریة فإنها تحدث تغیرات هائلة في أماكن المصب وفي ذلك جملة من اآلثار االیجابیة والسلبیة ، 

النزوح أو الهجرة من مجتمع إلى آخر یؤدي إلى الالتوازن فقد أكدت العدید من الدراسات على أن

الذي یؤثر على مختلف النشاطات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة القائمة في مجتمع السكاني

المصب.

تؤثر وسائل االتصال الجماهیریة على المجتمعات من خالل نشر الثقافات، العوامل الثقافیة:- ت

فالمجتمعات المتمركزة أو تعتبر مناطق تماس بین القارات كانت دوما مراكز للتغیر، و حیث أن أغلب 

الثقافي أو االتصال، كما أن االنتشارالخصائص والسمات الثقافیة الجدیدة تنتقل أو تمر عبر آلیة 

ك الثقافي عامل فعال في إحداث تغیر اجتماعي واسع المدى خاصة في الثقافات المتلقیة أو االحتكا

المستقبلة، و تكون بدایة التأثیر على مستوى المنظومة الفكریة و المعتقدات  السیاسیة و الجوانب الدینیة 

وأشكال الممارسات الجانبیة و مستوى مقاومة الثقافة التقلیدیة . 

تأثیر العامل الثقافي تطور المجتمعات المنعزلة و تطویر أنظمة و آلیات التكیف مع البیئة ومن مظاهر 

، باإلضافة إلى دور منظومة االتصال الثقافي في زیادة معدالت التغیر وٕاعطائها دفع والواقع االجتماعي

لبعضهما البعض إال أن االتصال والتغیر لیسا مرادفان  أنفي هذا السیاق متزاید ، وما یمكن التأكید علیه

االتصال واحد من أهم العناصر الفعالة أثناء حدوث أو خالل مراحل التغیر االجتماعي .

الفئة األكثر تأثیرا أنهامن منظور البنیة االجتماعیة یعتبر الشباب فئة اجتماعیة ینظر إلیها على أساس 

واستعدادا للتغیر االجتماعي، ألنهم یمتلكون القدرة على الثورة على القیم االجتماعیة السائدة والمسیطرة 



الثاني                                                                                             التغير االجتماعي  الفصل

77

للتغیر أولیةالجدیدة والفریدة والتحرر من الثقافة اإللزامیة وهذه مؤشرات وٕامكانیة ابتكارهم للبدائل الثقافیة

االجتماعي والثقافي.

للتغیر وأثرهااحثین في سوسیولوجیا الشباب (بنجستون) أن وظیفة النظرة الجدیدة عند الشباب یرى أحد الب

الثقافیة المبتكرة من قبلهم وأصبحت في ما بعد جزءا من الثقافة االجتماعي تكمن في خلق البدائل

، النوادي الثقافیة وغیرها.الجماهریة كجماعات النشاط السیاسي، المنظمات الشبابیة

عملیة معقدة تستهدف إحداث تغیرات في جوانب )Modernisation(یعد التحدیث عوامل التحدیث: -ث

، وعلیه فاالتصال متغیر سابق للتحدیث یساهم من واألیدیولوجیةالحیاة االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

اعتباره دائما عامال ار في نجاح عملیة التحدیث، كما أن عامل التصنیع ال یمكن شواالنتاالحتكاكخالل 

عامال حاسما في عملیة التنمیة والتغیر االجتماعي اللذان حاسما في عملیة التحدیث، هذا األخیر یعتبر

التنمیة ضافة إلى أنیستلزمان تشعبا وتعقیدا مستمرا في النظم االجتماعیة التي یشكوا منها المجتمع، إ

فالتحدیث من جهة یشیر إلى أوجه الهیكلیة والوظیفیة، في العدید من التمفصالتوالتحدیث یتقاطعان

التنمیة أو مرحلة من مراحلها و من جهة ثانیة یعتبر عامال حاسما و مهما في التغیر االجتماعي، فمن 

ومن أشكال التحدیث ،)Modernité(إلى الحداثة)Classique(خالله ینتقل المجتمع من التقلیدیة

نجد التحدیث الصناعي والتحدیث الزراعي والتحدیث االجتماعي والثقافي.المؤدیة للتغیر االجتماعي 

تكملة لعاملي التحدیث و التنمیة و الذي یكون الوجه المادي لهما وهو العامل العوامل االقتصادیة: -ج

اإلنتاج السائدة في المجتمع وأشكال التوزیع المرتبطة بالسلع أنماطاالقتصادي و الذي یقصد به مجموعة 

والخدمات وكذا أنماط االستهالك المنتشرة بین أفراد المجتمع، إضافة إلى نظام الملكیة السائد والتصنیع، 

هذه العوامل مجتمعة تلعب دورا فعاال ومؤثرا في ظاهرة التغیر االجتماعي، فالتصنیع مثال یعد عامال 

ي خلق الثروة القومیة وكذلك في بلورة و تشكیل عقلیة الفرد والمساهمة في انتشار وتبني قیم مهما ف

اجتماعیة مالزمة له كقیمة االنجاز والوقت واالنتماء.

على ارتباط بعوامل ال تقل أهمیة عن العامل مل االقتصادياأن الع إلى االنتباهنه یجب إال أ    

ي، لكن نشیر إلى أن العامل االقتصادي قد یكون له السبق في تسریع عملیة الدیمغرافي والبیئي والتكنولوج

االنتقال والتغیر لكنه لیس العامل الحاسم والحتمي في التغیر االجتماعي، ألن عوامل التغیر االجتماعي 

مجاالتاألخرى تتفاعل معه وتؤثر فیه إلحداث تغیر اجتماعي شامل وعلى مستویات مختلفة وعبر

متعددة.
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العوامل التي یكون مصدرها من داخل المجتمع ، أو بعبارة أخرى و تعني:العوامل الداخلیة -02

للدور المنوط بالنظام السیاسي إشارة المجتمع في حد ذاته وتتضمن العوامل الداخلیة العوامل النظامیة في

التغیر، وكذا الدور الذي تلعبه التغیرات التكنولوجیة والتجدیدات واالختراعات، إضافة إلى إحداثفي 

العوامل المرتبطة باألفراد ذوي التأثیر في اآلخرین والقادرین على إحداث التغییر كالقادة والسیاسیین ورجال 

الحرب.

التغیر إحداثع المدني ودورها في برز ظهور النظم السیاسیة المنفصلة عن المجتمأ النظام السیاسي:-أ

ن، فمن األدوار المنوطة بالنظام السیاسي تنظیم العالقات الخارجیة، كما یؤدي دورا متمیزا في االجتماعی

رسم استراتیجیات متعددة الجوانب بهدف ضمان االستقرار واألمن وكذلك تحقیق الرفاهیة االقتصادیة 

واالجتماعیة.

هي أنه كلما استطاع النظام السیاسي أن یحقق درجة من القوة كل ما وما یمكن الوقوف عنده كنتیجة 

تغیرات على المستوى الداخلي والتحكم فیها، كما أن النظام ال یقتصر دوره على إحداثبرزت فعالیته في 

دى دوره إلى البناء عرسم السیاسات أو التدخل في القضایا االقتصادیة وتنظیمها وضبط مسارها بل یت

السیاسي ذاته، ألن عملیة التنمیة االجتماعیة ال تتوقف على الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة بل 

تتعدى ذلك إلى التنمیة السیاسیة .

ویشیر إلى التطبیقات العملیة ذات الجذور العلمیة والمعلوماتیة، وتعد مصدرا :العامل التكنولوجي-ب

التغیر االجتماعي، وما نالحظه في واقعنا وحیاتنا الیومیة من تغیرات وتبدالت إحداثیا في وعامال رئیس

على جمیع المستویات وفي مختلف المیادین كانت نتیجة مباشرة لألدوات والتقنیات الحدیثة، فاالكتشافات 

ي واالختراعات أساسها معرف علمیة، حیث أنه كلما كان هناك تغیر تكنولوجي ینتج عنه تغیر اجتماع

تفترض أنه ال یوجد هناك تغییر في عام المجتمعات وتنظر له بعین الشك، سریع، فالمجتمعات التقلیدیة 

، ویبحث الفرد دوما عن االبتكار عكس المجتمعات المعاصرة التي تقبل التغییر مهما كان شكله وحجمه

وما أنه ستحدث تطورات ، ویتوقع دمما یعرفه عن الماضيأكثروالتجدید لدرجة أنه یعرف عن المستقبل 

Alvin(مستمرة في بیئته المادیة، حیث یرى عالم االجتماع  Tofler( بأن المجتمع اإلنساني الحدیث

le(یحیا في حالة مستمرة من الصدمة المستقبلیة choc du Futur وأكد بأننا نعیش في مجتمع متغیر ،(

)Tofler,1974,75(تعدیلها. أوتحدث التغیرات فیه بصورة سریعة یصعب التحكم فیها 

نظریة الحتمیة التكنولوجیة لما لها من آثار تبنوالعلم االجتماع نجد العدید من العلماء وفي التراث النظري 

قفا مركزیا في أعمال " مو هامة في تحدید الثقافة و البناء االجتماعي والتاریخ، حیث كان لهذه الحتمیة 
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"ولیم واالقتصادیة، كذلك أوضح اإلنتاجیةالذي أقر بأن النظام االجتماعي هو نتاج العملیة كارل ماركس"

William(اوجبرن"  Ogbuern أن التطورات التاریخیة والسمات الثقافیة هي نتاج ومحصلة (

للتكنولوجیا.

ه أدى إلى حدوث یؤكد أنبحقیقته، فالواقع  اإلقرارإن العامل التكنولوجي ال یمكن توصیفه دون 

تغییرات في المجاالت االجتماعیة، بحیث أنه أخرج المرأة من الوضع التقلیدي وأدخلها في عالم الحیاة 

إلى تغییره لوظیفتها االجتماعیة ومضمون أدوارها وأغلب باإلضافةالعامة خاصة في مجال العمل، 

إل بروز ظاهرة الهجرة بأنواعها المختلفة المعلنة والسریة وما باإلضافة، العناصر التقلیدیة بین الجنسین

الحیاة في المجتمع الریفي والتقلیدي وتعقدها في المجتمع المتحضر في المدن أنماطرافق ذلك من تفكك 

والعواصم الكبرى، كما أثر العامل التكنولوجي على تغیر نظام القیم بصفة عامة وبروز قیم وعادات 

)2006،299وي،ز (الغقات اجتماعیة جدیدة.وتقالید و عال

ومنه فإن التأثیر التكنولوجي یعتمد على الثقافة التي أنتجته والتكنولوجیا واألجزاء األخرى المشكلة للمجتمع 

التي تمكنا من النظر إلیه كأجزاء من النظام المتفاعل.

إحداثفي یعد الفعل اإلنساني الفردي و الجماعي أحد العوامل المؤثرة و المساهمة الفعل اإلنساني:-ت

التغیر االجتماعي، فنظریة "الرجل العظیم" هناك من یعتبرها نظریة في التاریخ االجتماعي والتغیر 

قادهم االجتماعي، وفي علم االجتماع هذه النظریة تعتبر ناقصة المعقولیة حیث یعلل علماء االجتماع انت

ریخ هو صانع األفراد و لیس العكس؛لها انطالقا من كون التا

ویبین علماء االجتماع بأن شخصیات و أهداف الزعماء والقادة ما هي إال نتاج ومحصلة للثقافة

ترى أن التغیر االجتماعي یتم ومجموع القوى االجتماعیة التي نشأت خاللها، ووجهة النظر السوسیوثقافیة

وكذلك القدرة على تمثل وتقمص من خالل توفر أفراد یتمیزون بالطموح والرغبة العالیة في اإلنجاز

من وضع أو ، وهؤالء األفراد دوما تكون مساهمتهم ملموسة وواضحة في انتقال المجتمع األدوار المستقبلیة

)1981،639(القصیر والعمر،تمیز بالحداثة.مرحلة توصف بالتقلیدیة إلى مرحلة توصف أو ت

Action(الذي یلعبه الفعل االجتماعي  فالدور Social یتلخص في السلوك (

Comportement(الجماعي Collective(زیاء، أعمال الشغب والحركات االحتجاجیة مثل الموضة واأل

الجماعیة تعد بمثابة محاوالت من أفراد السلوكیاتوالحركات االجتماعیة والتوارث، مثل هذه األفعال و 

ادر ــالمجتمع لتغییر واقعهم االجتماعي، فالحركات النسویة والحركات التحرریة والتحوالت الدینیة كلها مص

إلى الفعل االجتماعي الرسمي المتمثل في جهود باإلضافةة للتغییر االجتماعي، ـــألفعال معبرة وهادف
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التي تهدف إلى إحالل تغیر اجتماعي أحیانا اإلصالحیةي تشكیل السیاسات وأعمال الحكومات و الدول ف

وأخرى على مستوى النسق الكلى أي المجتمع.یكون على مستوى األنساق الفرعیة 

أنواع التغیر االجتماعيثالثا:

یمیز بین نوعین من التغیرات االجتماعیة و هي في كتابه "التغیر االجتماعي" حاول "ریتشارد البیر"أن

Changements(التغیرات الكمیة quantitativeوالتغیرات النوعیة ()Changements qualitatives(.

وتشیر إلى التغیرات االجتماعیة الواسعة المستوى والتي تتمیز بقوى اجتماعیة التغیرات الكمیة:-01

فاعلة وناشطة لها القدرة على تعدیل أو تغییر النظام البیئي االجتماعي المتمثل في نسق التدرج 

Stratificationاالجتماعي ( social( واألبنیة االجتماعیة، ففي هذه الحالة یصبح الفرد على

Centers(درجة عالیة من التحضر والمدن تتوسع أكثر لتصبح مراكز مترو بولیة

metropoles()وأكثر في صورة نظام میغابولیتانSystème mégapoliten،( في هذه الحالة

المواصالت والوسائل العامة أو الوضعیة یزداد الطلب على موارد الطاقة و الغذاء وشبكة 

سواء كانت إعالمیة أو إلكترونیة، وكلها تعبر عن رغبة ملحة على بلوغ ومصادر المعلوماتیة 

تطور وتقدم ملموس تمیزه تقنیات حدیثة، بهذه الوتیرة تتغیر مالمح ومعالم المجتمع في بناءاته 

ي هذه الحالة و تصبح جزءا من ألدوار أفراده و مكانتهم االجتماعیة، حتى دور الدولة یتغیر ف

الكل، وعلى هذا النحو تصبح القاعدة أنه كلما زاد المجتمع تعقیدا في حجمه وتنظیماته وفئاته، 

كلما أصبحت واجبات الدولة أكثر تخصصا و موجهة بصورة أدق نحو إدارة الصراعات المتعددة 

و المتنوعة.

أنماط من التغیر هي:یتمیز هذا النوع بثالث التغیرات النوعیة: -02

في یشتمل هذا النمط من التغیر مجموعة من التحوالت في مجال السلوك الفردي تغیر قریب المدى: -أ

المستحدثة التي تعتبر جدیدة عن األنماط السلوكیة السابقة خاصة في المنظومات سیاق تفاعالته 

تظهر معاییر جدیدة إضافة إلى اتساع االجتماعیة الصغیرة الحجم كاألسرة النوویة وجماعات االنتماء، و 

إلى التحضر یظهر مدى الجماعات االجتماعیة  من حیث نوعها وحجمها وطبیعتها، فعند تحول المجتمع 

تأثیرها من خالل استحداث وبروز تشكیلة اجتماعیة صغیرة من أفراد المجتمع على شاكلة جماعات ثانویة 

، حیث تظهر هذه قرابة بل على أساس معاییر أخرىمن الزمالء والمعارف أساسها لیس عالقات ال

التشكیالت االجتماعیة في مجاالت العمل، المؤسسات كالمدارس والجامعات، من خالل ذلك یصبح الفرد 



الثاني                                                                                             التغير االجتماعي  الفصل

81

أكثر تمتعا بخیارات في بناء عالقاته، حیث یصبح متاحا أمامه اختیار ما یتناسب مع مؤهالته أو رغباته 

تحرره من التماثل من نماذج حیاتیة وضعت من قبل.أو مزاجه أو هوایاته ، بمعنى

في  والمنظوماتيالجماعات في هذا الجانب االیجابي للتغیر أما الجانب السلبي فإن التعدد و التنوع

المجتمع المتقدم یضع الفرد دوما في موضع تردد و عدم اقتناع وقلق و اضطراب في االنتماء إلى إحدى 

)2004،105(العمر،؛ءالجماعات أو المجتمع ككل أو الالنتما

ومن خصائص هذا النوع من التغیر االجتماعي تجاوز الفرد في النواحي السلوكیة للجماعات المرجعیة 

األولیة إلى جماعات االنتماء و العمل و غیرها من الجماعات التي تنشأ استجابة للتحوالت النظامیة في 

الكیة والتعلیمیة والصحیة ، في حالته االستهارتقاءالمجتمع المتغیر، فیصبح الفرد في هذه المرحلة أكثر 

أكثر حریة من التعبیر و التفكیر و هذا یعكس الطابع النوعي للتغیر االجتماعي قریب المدى.

یحتوي هذا النوع من التغیر على مجموعة من التحوالت والتبدالت  التي تمس تغیر متوسط المدى:-ب

اإلشارة، ما یمكن المجتمعات المحلیة والنظم االقتصادیة والمؤسسات الحكومیة وكل الوحدات االجتماعیة

التغیرإحداثإلیه هنا أن المجتمعات المحلیة تحتوي نوعین من االتجاهات على درجة من الفعالیة في 

وهما:

. ارتفاع و تزاید مستوى و درجة الممارسات الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة

.نمو و تطور المؤسسات البیروقراطیة المركبة والمعقدة

وفي هذا الصدد یشیر ،التي یتمیز بها بعض المجتمعاتاإلبداعیةعن سر درجة ساءلمكن أن نتوهنا ی

" إلى أن التغیر االجتماعي ینتج عن الطاقة الحیویة للعقل البشري، كما أن درجة إبداعیة "رالف لینتون

المجتمعات تختلف من مرحلة تاریخیة إلى أخرى خالل الصیرورة االجتماعیة التي تضم عدید المتغیرات 

والفكر، نمط القیادة المحفزة للتغیرات الثقافیة واالجتماعیة مثل المصادر الطبیعیة، النمو السكاني، العقیدة

االجتماعیة ال یمكن ضبطها بدقة ولیس  اتإلى أن دواعي ومبررات التغیر اإلشارةالسیاسیة، وتجدر 

باإلمكان تفسیرها ببساطة.

یشیر هذا النمط من التغیر إلى تأثیر شریحة أو فئة اجتماعیة تغیر اجتماعي ظرفي أو مرحلي:  -ت

قصیرة ثم یزول أو یختفي، وهذا بعد بمؤثر معین یظهر بسرعة وتمارس تأثیراته المختلفة لفترة زمنیة 

ظهور مؤثر آخر یتأثر به األفراد وال یبقى مستمرا في سلوكهم حتى ال یترك آثار على قواعد النسق 

ا النمط من التغیر یحدث بصورة دائمة في الحیاة الیومیة ویصطلح علیه بعض هذ شبیهاالجتماعي
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المفكرین االجتماعیین بالتغیر النوعي على خالف التغیر الكمي الذي یمس فئات وشرائح اجتماعیة 

متعددة ومتنوعة ویشمل المجتمع محلیا ووطنیا وحتى إقلیمیا.

جتماعي) إلى أن هذا النوع من التغیر انعكاس لتأثر األفراد في مؤلفه (التغیر االویشیر "معن خلیل العمر"

فیتم تبنیه بسرعة مختلف یجذب إلیه األفرادشيءالمعلق بالذوق الجمالي والفني أو حدوث باالبتكار

ویستخدم أو یمارس لفترة زمنیة قصیرة ثم یتم تجاوزه في حال ظهور ابتكار أو مستحدث آخر ینسي 

.سابقااألفراد في ما حدث 

وال یبقي واالنجذاب والتبني،الذیوعإن ما یسجل على هذا النوع من للتغیر االجتماعي هو االنتشار و 

أثرا في حیاة األفراد الخاصة لفترة زمنیة طویلة، وال یشكل هامشا كبیرا من شخصیتهم وال یمكن أن یصبح 

القة بین ماهو جدید ونمطیة جزءا من معاییرهم في قواعد النسق االجتماعي، بمعنى أن الع

والسبب یعود لكون المؤثر ،االجتماعي المرافقة له ال تكون دائمة أو أبدیة)Regimentation(السلوك

مرحلي أو ظرفي وعابر.

بمعنى آخر یكون تأثر األفراد باالبتكارات  واالكتشافات الجدیدة سریع جدا فیتم تبنیها بنوع من العفویة 

وخالل الذي یجعل انتشارها سریعا وأكثر استخداما لغایة ظهور اكتشاف أو اختراع جدیدوالتلقائیة، الشيء 

ذلك یحدث التغیر النوعي في سلوك األفراد خالل فترة قصیرة على هذا األساس ال یأخذ التغیر الجدید 

اعتبار هذا موقفا ثابتا في النسق االجتماعي وال یشكل قیمة اجتماعیة في النمط أو النسق وعلیه ال یمكن

التغیر تغیرا كمیا، كذلك الذي یمس فئات اجتماعیة كبیرة ویستمر في البقاء لفترة طویلة من الزمن 

واآلنیة من بعده، هذا النوع من التغیر یترك آثاره و مظاهره على ویتفاعل مع المؤثرات السابقة الحدوث 

في ممارسات األفراد، لهذا اصطلح مستوى النسق االجتماعي من خالل تكریس قواعد سلوكیة ومعرفیة 

علیه بالتغیر الكمي؛

أهم المؤثرات الوقتیة المساهمة بصورة فعالة في التغیر  أنفي هذا السیاق إلى اإلشارةیمكن 

والسینما والریاضة، ألوان الموسیقى  اإلعالماالجتماعي الوقتي هي أزیاء الموضة، األزیاء الشعبیة، نجوم 

، ألوان المكیاج والزخارف والعمران وبعض الحركات االجتماعیة مثل واإلكسسواراتجمیل والغناء ومواد الت

حركة "الهبیز" و "البیلز" في المجتمعات الغربیة في العقدین السادس والسابع من القرن الماضي.

ما یمكن استنتاجه بخصوص التغیرات الظرفیة أو اآلنیة أنها تغیرات نوعیة غیر كمیة، تمسح أو 

تتضمن العملیات التكنولوجیة والوسائل المعتمد علیها في الحیاة بصورة عامة والتنظیمات الرسمیة 

أوساطها.ووسائل ضبطها وقوانینها الداخلیة والمفاهیم والمقوالت المتداولة فيوٕاجراءاتها
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معوقات التغیر االجتماعيرابعا: 

، وظهوره بشكل اإلنسانیةال یمكن قبول التغیر االجتماعي و نتائجه بسهولة في أغلب المجتمعات 

متفاوت ومختلف من مجتمع آلخر، وهناك من المجتمعات اإلنسانیة من یضع أو یخلق عوائق في مسار 

میة مما یؤدي إلى بطء أو جمود هذه العملیات منفردة أو مجتمعة، ومنالتطور والتقدم والتغیر والتن

معوقات التغیر االجتماعي ما یلي:

لنزعة المحافظة التي تمیز بعض المجتمعات المحافظة و المتمسكة بالثقافة التقلیدیة و التي ا-01

االجتماعي كظاهرة بدورها تمارس تأثیرا كبیرا في توجیه الجماعات وتحدید اتجاهها نحو التغیر 

وتتضح تأثیرات الجماعات المحافظة إلى رفض الجدید والمحافظة على القدیم ،وكعملیة اجتماعیة

على ضرورة المحافظة على التراث الذي یعتبر إصرارهمبالرغم من االنتقادات الموجهة إلیه وفي ذلك 

)2003،143(الخولي،حسب رأیهم میراث المجتمع الحالي من األجیال السابقة.

فمن مظاهر االنغالق وعدم االنفتاح على ما یحدث إقلیمیا العزلة االجتماعیة (االنغالق):-02

وعالمیا اتساع الفجوة الحضاریة بین المجتمع المنغلق على نفسه وعلى ما یحدث في العالم، 

وفي ذلك أسباب ،الناجم عن ضعف االحتكاك باآلخر وضعف عامل التثاقف أو التالقح الثقافي

ذاتیة تفرضها خرىأموضوعیة كالموقع الجغرافي أو الجوي أو الحصار االقتصادي، و 

القومیة المتبعة من قبل النظام السیاسي كما حدث في عهد المیجي في الیابان أو االستراتیجیة

ل لم یعد االنعزال الذي عرفه االتحاد السوفیاتي سابقا بعد نجاح الثورة البلشفیة، لكن االنعزا

في العالم  بإمكانه الوقوف في وجه االنفتاح القسري في ظل الثورة المعلوماتیة والطفرة الرقمیة

والتي حولته إلى قریة كونیة حسب "مارشال ماكلوهن".

وذلك  ،ضعف االبتكار و التجدید داخل المجتمع: ویرجع ذلك إلى تراجع وانعكاس منظومة القیم-03

على القیم المعنویة وتراجع قیم التربیة والتعلیم أمام قیم التحصیل ادیةالممن خالل امتیاز القیم 

والثقافي وفقدان المبدعین والباحثین المادي أو النقدي، مما یؤدي إلى انخفاض المستوى العلمي 

مكانتهم المركزیة، وكذلك عدم امتالك القدرات والطاقات المادیة المتالك المخترعات التكنولوجیة 

باإلضافة إلى ضعف الموارد االقتصادیة وانخفاض المستوى االجتماعي مما یؤدي وتوطینها،

إلى غیاب أو ضعف الرغبة والحاجة إلى االبتكار والتجدید و االختراع زیادة على غیاب الوعي 
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الجماهیري لمضامین ودالالت التغیر والجهل بحقیقة التجدید واالختراع في االنتقال والتحول 

)2006،301وي،ا(الغز عیة أسوء إلى وضعیة أحسن .بالمجتمع من وض

العوائق السیاسیة: تعرف المجتمعات على اختالفها أوضاعا سیاسیة متباینة، حیث تؤثر هذه -04

األوضاع على عملیة التغیر االجتماعیإیجابا وسلبا، وتنقسم هذه العوائق إلى فئتین أوالها عوائق 

التنمویة مما یؤثر سلبا على المنهج التنموي االستراتیجیةغیاب  أوسیاسیة داخلیة ومنها ضعف 

وهذا یؤثر سلبا على الفئات ،الذي ینعكس بدوره على معدالت التنمیة في مختلف القطاعات

الوطنیة في االستراتیجیةالمكونة للمجتمع مما یخلق مشكالت اجتماعیة كان سببها الرئیسي 

یرة على تداعیات التجارب التنمویة وانعكاساتها على وشواهد كث،التنمیة كما حدث في الجزائر

)1996،399(العیاشي وآخرون،التغیر االجتماعي المتوخى.

داخل المجتمع الواحد یمكن أن یكون حائال أمام التغیر االجتماعي من و اإلثنیاتكما أن تعدد القومیات 

جهة لتباین الوعي بالتغیر االجتماعي من قبل القومیات ومن جهة ثانیة حفاظا على التوازن العام داخل 

استتباب  إعادةإلى عدم االستقرار السیاسي الذي یشتت جهود السلطة السیاسیة بین باإلضافةالمجتمع، 

ن وتنمیة المجتمع والذي تكون نتیجته الحتمیة تعثر أو بطء في عملیة التغیر.األم

دى أما الفئة الثانیة المتعلقة بالعوامل الخارجیة فهي التي تكون مفروضة من الخارج كما حدث خالل الم

اإلمبریالي وسیاسات االستعمار الحدیث من خالل فرض الهیمنة ومنع و محاربة كل تغییر إیجابي قد 

یحدث أو ممكن الحدوث في المستعمرات، كما أن الحروب الخارجیة من شأنها استنزاف الموارد المالیة 

والطاقات البشریة قد یكون المجتمع في أمس الحاجة إلیها في إحداث أو إنجاح التنمیة الشاملة.

تكلفة التغیر االجتماعي:خامسا

مدخالت ، وبطبیعة الحال لها نتائج هي مخرجات لكل ظاهرة اجتماعیة مسببات و دواعي أو 

وتداعیات على مستوى الواقع االجتماعي وأهم مخرجات التغیر االجتماعي في صورته المعاصرة 

l’hypocrisé(النفاق االجتماعي-01:ظهور social(: و الذي معناه السلوك المقصود الغرضي ذو

لكي التعرف  "بالـ" وتجریح األفضل لوكي كاالدعاء طبیعة مصلحیة یمتاز صاحبه بالزیف واالصطناع الس

یكون جذابا اجتماعیا، بتعبیر أدق  هو تصرف یصدر عن أفراد ال یمتلكون األهلیة و الكفاءة من العمل 

إلى استخدام أحد أو جمیع أدوات فیلجئونوال یستطیعون التدرج اجتماعیا بصورة و أسلوب منطقیین 
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لحقیقتهم وهذا لتحقیق مصالحهم المتمثلة في المزایا المادیة المجانب للظهور بالمظهرالمكیاج االجتماعي

)2004،271(العمر،والسلطویة بطرق ال أخالقیة.

بهذا المعنى النفاق االجتماعي هو حالة باثولوجیة تمیز حالة الالمعیاریة التي تظهر في المجتمعات 

Lesاالنتقالیة ( sociétés en transition( عكس حالة المجتمعات التقلیدیة و المحافظة و المتطورة

االجتماعیة في المجتمع االنتقالي غیر ناضجة ولم تستقر بعد وتكون الضوابطوالمبرر في ذلك كون 

شدیدة التغیر، قابلة للتعدیل خالل فترة االنتقال والتحول وحسب سرعة ووتیرة التغیر، وخالل هذا التسارع 

ییر األفراد الباحثون عن االرتقاء في مستوى المعیشة والمركز االجتماعي االمعیفلت من الضوابط و

الممتاز على حساب الشرعیة األخالقیة و القانونیة ومن اآللیات المعتمد علیها من قبل أصحاب هذا 

 أي"بالـ" األفكار واألفعال ال یقدر صاحب السلوك على فعلها أو التفكیر فیها أو التعرف نسبالسلوك

استخدام الفرد ألسماء أصحاب النفوذ وصناع القرار وذوي النفوذ المالي والبیروقراطي أو ممن یتمتعون 

باألساس ضعیفا ومفتقر سلط،ألنهتالمببأدوار حیویة في المجتمع، وهذا شكل من أشكال التماهي 

للمؤهالت الفنیة والمهنیة واالجتماعیة، واألداة التي یستخدمها المنافق اجتماعیا لكي یحصل على المزایا 

والمنافع هي تجریح األفضل بمعنى أن الفرد ذو القدرات المحدودة یتعمد نقد وتجریح أصحاب المؤهالت 

.)2005،185(حجازي،اته؛طي ضعفه وسطحیة تفكیره وطاقحتى یغواإلمكانیات

ومن بین نماذج الشخصیات الممارسة للنفاق االجتماعي نجد:

*المداهن: و هو ذلك الشخص الذي یقوم بمدح و ثناء صاحب النفوذ النافد و یبالغ في مدحه لالنتفاع 

من نفوذه و سلطته مادیا أو إداریا أو سیاسیا واجتماعیا وهو لیس أهل لالنتفاع.

كاذب وتقرب زائف *المصلحي: یوسم بهذه الصفة الفرد الباحث عن المنفعة الذاتیة یضمرها خلف اهتمام 

عن  اإلفصاحاء مبالغ أمام صاحب االمتیاز أو مالك المصلحة أو صاحب النفوذ مع عدم ـــــأو ادع

المصلحة المضمرة .

 اإلعالنلصاحب النفوذ خافیا لمصلحته دون اإلطنابر ی*المتملق: و هو المتظاهر بالود واالحترام الكث

عنها.

من الظرف أو الوضعیة القائمة غیر مبال بالمبادئ لالستفادة*االنتهازي: وهو الفرد المنتهز للفرص 

والقیم األخالقیة هدفه اغتنام الفرص قبل زوالها وذلك بإبداء االیجابیة في المواقف ألصحاب االمتیاز 

شاعره و نوایاه وتفكیره الحقیقي.والنفوذ على عكس حقیقة م
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في السیاق ذاته هناك نمط آخر من النفاق االجتماعي بمنأى عن العالقات االجتماعیة وهو 

المبالغة في درجة االلتزام  القیمي والمحافظة الشدیدة في فترة أو مرحلة التطور واالجتماعي والذي یقتضي 

قتصادي والتكنولوجي والثقافي و التربوي في أغلب المجتمعات اال تطور منظومة القیم لكي تواكب التطور

على سبیل المثال ال الحصر "قیمة المهر" المغالى فیها بشكل كبیر بدعوى االلتزام بالقیم العربیة

، ألن ارتفاع تكالیف الحیاة ومستوى ثقافة االجتماعیة التقلیدیة وهذا مظهر من مظاهر النفاق االجتماعي

ناسب طردا مع القیم االجتماعیة خاصة مع مراسیم و تكالیف الحیاة الزوجیة، فالشاب المثقف الشباب ال یت

وهذا من ،حدیث العهد بعالم الشغل ال یمكنه الدخول في مشروع زواجي یكبده دیونا لفترة زمنیة طویلة

مبررات ارتفاع سن الزواج للجنسین خاصة ذوي المؤهالت العلمیة العالیة.

La(الشخصيالوهن -02 désorganisation personnel( من نواتج التغیر االجتماعي غیر:

المرغوبة الوهن الشخصي ویحدث هذا عند تعرض المجتمع لتغیر ینجم بسبب االحتكاك مع مجتمع آخر 

یختلف عنه ثقافیا وتكنولوجیا ویكون فیه التقلید من المجتمع األضعف للمجتمع األقوى في الزي واللباس 

والعادات والممارسات الیومیة، وهنا یترك المجتمع ما هو قدیم وتراثي ویكتسب ما هو جدید والمأكل

فیحصل حینها وهن وضعف في تماسك الشخصیة وغریب، فتضعف نتیجة لذلك العالقات القرابیة األسریة 

بالدونیة اتجاه اآلخر وهذا ما نلمسه جلیا لدى سكان الضفة واإلحساسوهبوط في الروح المعنویة لألفراد 

الجنوبیة للبحر المتوسط اتجاه سكان الضفة الشمالیة كنتیجة لالحتكاك المباشر.

جدید على مجتمع محافظ أو إبداعداخل المجتمعات نتیجة لهجوم كما یحدث الوهن الشخصي 

و بعدها الثورة المعلوماتیة والتي جعلت من األفراد میةاإلعالتقلیدي، مثل المجتمع العربي عقب الثورة 

مدمنین على استعمالها والتفاعل معها ومن ثمة تمزقت العالقات األسریة والصداقات وخفت أثر 

االهتمامات الترابیة والقومیة والدینیة لیتبلور الوهن الشخصي واالغتراب الفردي والجماعي.

تماعي أحد أهم العوامل المؤدیة إلى الوهن الشخصي واالجتماعي، فعند یتضح أمامنا أن التغیر االج

وٕاحساسهمانهیار وتصدع المنظومة الثقافیة للمجتمع تصبح ضعیفة،عندها یتراجع شعور األفراد 

بالطمأنینة واألمان والمحافظة على المنظومة األخالقیة والقیمیة التي یحملونها، عندها تفقد الشخصیة 

لمجتمع اتزانها لدرجة أن السلوك الفردي یبدوا غیر متماسك ومتردد و متناقض یحس خاللها الفردیة في ا

وتغیب أهدافه و یصل إلى مستوى العبثیة المطلقة، في هذه الحالة ،الفرد بعدم قیمة الحیاة التي یحیاها

تركه من قبل الجیل أو تجاوزه و إهمالهوتجدید تراثه االجتماعي الذي تم إحیاءیصبح المجتمع مجبرا على 

، وهذا إلعادة تمأسس الجیل الجدید على تراثه وتاریخه وترسیخ واإلعالمیةالجدید في المؤسسات التربویة 
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قیم االنتماء واالعتزاز بالهویة الوطنیة والتاریخیة لكي یتم معالجة الوهن الشخصي الذي سببه التغیر 

المفاجئ والسریع و التغیر الصارخ.

: خالل كل تغیر اجتماعي یتعرض له أي مجتمع تظهر وانتشار المشكالت االجتماعیةازدیاد -03

Mouvement(مشكالت تبرز وتنتج عنها مشكالت أخرى على سبیل المثال حركة التحدیث  du

modernisme(وأفرزت مشاكل اجتماعیة متعددة منها ما تعلق ،التي مست المجتمعات دون استثناء

بب خروج المرأة للعمل وانشغالها عن تربیة األبناء، وارتفاع معدالت الطالق نتیجة بالمشاكل األسریة بس

الكحول خاصة لدى فئة الشباب بسبب ارتفاع ٕادمانلالستقاللیة المالیة للزوج، زیادة استهالك المخدرات و 

المنفرد، تفكك دخولهم ورفاهیتهم، زیادة معدالت الهجرة بنوعیها، انتشار النزعة الفردیة أو ظاهرة العیش

فعند شبكة العالقات االجتماعیة، التفكك االجتماعي وهو الكلفة األهم في عملیة التغیر االجتماعي، 

حدوث التغیر االجتماعي یفقد المجتمع جزءا من أهدافه ووظائفه أو یكتسب أهداف جدیدة أو وظائف 

لى نوع من التفكك واالنحالل مستحدثة، وفي المألوف المجتمع عندما یتغیر تتعرض بعض تنظیماته إ

وسوء التنظیم ویعد ذلك مسایرة للتغیر االجتماعي أو نتیجة له، ألن التغیر االجتماعي كما هو معروف 

والتشكیك أو تجاوز القیم السائدة، ومن ثم تصبح المعاییر القدیمة عنه یعمل على هدم التنظیمات السائدة

غیر صالحة للتطبیق أو لتوجیه سلوك األفراد، كما تبرز عدید القیم التي تتصادم مع القیم السائدة، وتبدوا 

جتماعي الممارسات التقلیدیة غریبة وال معنى لها، كما یفقد السلوك التقلیدي مكانته، وتتمیز فترة التغیر اال

إلى ضعف قواعد ومرجعیات معاییر باإلضافة،بتناقض وصراع المعاییر والقیم الثقافیة بین األجیال

السلوك وعدم القدرة على التنبؤ بالفعل االجتماعي، وتتصدع الروابط الجماعیة، من هنا یتضح أن التفكك 

تبر هذه الحالة مرحلة بینیة ، االجتماعي شكل أو احتل مساحة كبیرة خالل مراحل التغیر االجتماعي وتع

Réorganisation(بین االستقرار االجتماعي و إعادة التنظیم االجتماعي social(.

أن نكون مبالغین في هناك من الباحثین من لدیه نظرة تفاؤلیة تجاه التفكك االجتماعي، حیث انه ال یجب 

دراماتیكیا في كل أو جزء من أجزاء االجتماعي أمرا مأساویا أو اعتبار كل مظهر من سوء التنظیم

المجتمع، فثمة درجة یكون التفكك االجتماعي فیها ضروریا ومهما لیعطي صدمة أو استفاقة من الجمود 

و ــــكك أو االنحراف نحـــة، لكن التفـــــاج إلیها منظومات المجتمع المختلفـــــتتمخض عنها تغیرات جدیدة تحت

(عبد ه.ــــالقي أو غیر مرغوب فیــــاعیا یعتبر عموما اتجاها غیر أخــــاجتماهات غیر المرغوبة ـــاالتج

)67-1980،66المتعال،
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: ال یمكن أن یحدث أي تحول اجتماعي ظهور مفردات لغویة أجنبیة أو مفاهیم متداولة غریبة-04

الرمزیة التي على المستویین البنائي أو الوظیفي، دون أن تكون هناك له تجلیات مستوى المنظومة 

والرموز التي تحملها هذه المنظومة اللغویة كتابة أو یتضمنها هذا المجتمع متمثلة في اللغة المتداولة

لها للتعبیر واالختراعات الجدیدة التي قبلها المجتمع تجلب معها مفردات لغویة مصاحبةفاإلبداعاتنطقا، 

یة أجنبیة مقبولة اجتماعیا ومتداولة بشكل واسع، ومحتویاتها، فتستخدم كما هي كمفردات لغو أجزائهاعن 

األنجلو سكسونیةواألمثلة متعددة في المجتمعات العربیة بحكم إطالع المجتمع العربي على الثقافة 

بات ،من خالل االحتكاك والدراسة واالستعمار واستهالك الثقافتین سلعا ومعرفة وٕاعالما،الفرنكوفونیةو 

Chick(مثل دید من المفردات في حیاته الیومیة الفرد العربي یستخدم الع , Cool, Bien, Çava, Oui,

Ok, , Hi , good, Bay, Weekend, System, Job, Touches, Smart,،( وغیرها من

أو المتأمرك)Occidentalise(المصطلحات المتعددة، بل یستخدمها الفرد المتغرب

)Americanisée(التداخل اللغويأنه یمتلك الثقافة الغربیة، وهذا و)interférence linguistique(  لن

.قدیمة قدم احتكاك الشعوب ببعضهایزول ألن بدایته كانت

التطعیم اللغوي  أویجد المعربون أو المدافعون عن اللغة العربیة أن االستعمار اللغوي من زاویة أخرى

إجاباتهم موضوعیة وهي أن التطعیم اللغوي حصل وسیحصل  أنتجریحا وانتقاصا للغة العربیة، إال 

مستقبال ألنه مع كل تماس أو احتكاك ثقافي یتبعه تغیر اجتماعي وثقافي یأتیان بمفردات ومصطلحات 

 ياإلبداعالجدید أو لالختراع، قد تكون لها مرادفات في ثقافة المجتمع المستقبل لغویة خاصة بهما

ستخدمها أفراد المجتمع لالدعاء أو تسجیل السبق في تبني ما هو جدید أو إظهار التأثر بالجدید قبل بقیة 

أفراد المجتمع، هذه حالة قائمة ومعبرة عن دیمومة التغیر االجتماعي بمسبباته: الحرب، الصراع، 

عامل األنترنیت وما أحدثته ك و السریعةت الجدیدة المتطورةاالحتكاك الثقافي، الغزو الثقافي، االختراعا

وأهم  ،في العالم عموما والعالم العربي خصوصا مع نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي

Sitل(مثة له ـالمصطلحات المصاحب web, Data, System,Chat room, Twitter,

Facebook,Skype, E.mil( وغیرها من المفردات التي خلقت لغة أقل ما توصف به منظومة

Téchnoتقنولغویة ( linguistique(.
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التغیر االجتماعيٕافرازاتمظاهر و سادسا: 

ما یمیز مظاهر التغیر االجتماعي في الفترة الحالیة هو تشابه هذه المظاهر ونمطیتها  أهمإن       

واختراعات وتجدیدات المراكز المتروبولیة في خاصة في المجتمعات المستهلكة والمستقبلة البتكارات

د كبیر بین متماثلة إلى ح واإلفرازاتوالمقصود بها مجتمعات الدول النامیة واغلب هذه المظاهر ،العالم

المجتمعات آنفة الذكر، ونوجز األكثر منها ارتساما على واقع الحیاة االجتماعیة :

أفرزت التغیرات و التطورات التقنیة و االلكترونیة أحداث و :انتشار و دیوع الثقافة االستهالكیة-01

ظواهر و مشاكل كانت واحدة من مالمحها الثقافة االستهالكیة التي ارتكزت في عمومها

)9-1991،7(فیدر ستون،وجوهرها على:

 والدعایة اإلشهارالجسد وخاصة جسد المرأة وتحویله إلى رمز أساسي في

التجاریة ، من خالل استغالله كمادة أو كخادم للثقافة االستهالكیة المباشرة التي تركز على اإلعالمیة

عنصر اإلثارة في الترویج ألنواع معینة من السلع االستهالكیة.

 التشهیر والدعوة إلى ثقافة مفتقرة إلى عنصر االلتزام إال بالذات اإلنسانیة الفردیة

(ثقافة األنا) مع اعتبار الذات جسد بال روح.

 تشجیع النزعة الشهوانیة لدى اإلنسان الفرد وما تتضمنه من ممارسات تمجد اللذة

یة االستمتاع بها.الجسدیة و المتعة تحت مبررات غیر منطقیة تقصر مدة الحیاة و آن

 تسویق منتجات ثقافیة آنیة أو مرحلیة مضامینها مبرمجة أو معدة لالستهالك السریع

باألساس إلمتاع الجماهیر و الترویح بعد كفاح الفرد مع واقع الحیاة الیومیة.أنتجتألنها 

 تجاوز أو رفض مقولة النخبة في الثقافة والفكر والفن دون أن یطرح ذلك التجاوز أو

الرفض البدیل عن النخبة كمقولة او ممارسة.

 اإلغراق في حیثیات وتفاصیل الحیاة الیومیة مع رفض كل المرجعیات الفنیة والثقافیة

والجمالیة.

 أنتجت الثقافة االستهالكیة وسطاء و وكالء معتمدین و ممثلین حصریین هم شركاء

قیمها.فاعلین رئیسین في توزیع و نشر الثقافة االستهالكیة و 

Culture(ةظهور ثقافة إلكترونی-02 électronique(: إن ما یصطلح على المجتمع المعاصر

أنه مجتمع معلوماتي أو مجتمع أمثال "مانویل كاستل" و"نبیل علي"، حسب العدید من الباحثین 

الشبكات، حیث تبلور فیه ثقافة إلكترونیة بداخل األمر على اختالف مستویاتها التعلیمیة و الفنیة 



الثاني                                                                                             التغير االجتماعي  الفصل

90

حسب "ستون وذلك ألجل إرقاء وتعمیق تفاعلها مع ثقافات اجتماعیة أخرى خارج حدود مجتمعها

المواضیع واالهتمامات كالموسیقى، ، فتتناول بنواحیها مختلفماك براید وجیران" في عالم واحد

 أفرادهاجمیع إشراكزیاء، الموضة، تبادل المعلومات وذلك للرفع من نمط حیاتها و الطعام، األ

تتبنى قواعد أساسیة لمعاییر وقیم سیاسیة ، وتوافقا مع ذلكفي منظومة اإلعالم المعاصر

تتوسع ل ،ستوى العالم وبسرعة عالیةكالدیمقراطیة وتجاریة وریاضیة وترفیهیة بین األفراد على م

وسیلة حیث تكون المعلومات بالدرجة األولى ، من خاللها درجة انفتاح الفرد على ثقافة اآلخر

بغرض تعزیز التواصل البشري، فضال عن كونها سلعة متبادلة یستفاد منها في المجال 

خاللها المجتمعات واألفراد االقتصادي والسیاسي واألمني وعامال نقدیا في الوقت ذاته ینتقد من

واألحداث.

إلى أن االتصال االلكتروني یتم من خالل تقنیات إلكترونیة أو وسائط مدیائیة یفضلها اإلشارةتجدر 

حتى الحكومة أصبحت تتصل وتتفاعل ،األفراد عند االتصال المباشر وجها لوجه في أغلب أوقات حیاتهم

مع مواطنیها وتطلعهم على برامجها وسیاساتها ومواقفها حول القضایا والمواضیع التي تهتم بها عبر مواقع 

أكثر من اعتمادها على التنظیمات الرسمیة الوسیطة بینها وبین المواطنین مثل التواصل وصفحات الویب 

األخبار، و السبب راجع لسرعة التواصل بینهم.األحزاب السیاسیة والبرلمان ووكاالت

نفس المنحى یسیر فیه رجال األعمال والمتعاملین االقتصادیین والمدرسین واألساتذة (التعلیم عن وفي    

بعد) في المؤسسات التربویة والتعلیمیة ، وهذا مظهر من مظاهر التغیر االجتماعي سببه الرئیس ثورة 

جیا المعلومات واالتصال.نتشار تكنولو االمعلومات و 

: أشرنا سابقا إلى أن التغیر االجتماعي یمر بمراحل مختلفة االستهالك المظهري التفاخري-03

نهایة مرحلة ، لتبدأ مرحلة جدیدة من حیاة المجتمع یتمیز المجتمع خاللها بنوع من  لىوصوال إ

غیر الذي حمل معه الوفرة تیتمتعون بإیجابیة ال أفرادهمما یجعل جزء من ،الرفاهیة والرخاء

االرتقاء بمستوى معیشتهم، فینتقل بهم من الضروریات المالیة التي یستخدمها أفراد المجتمع في 

إلى استهالك الكمالیات والتحول من النمط االستهالكي البسیط إلى المعقد، ومن األولویات إلى 

س فاخرة وعطور من ماركات االستهالك الممتاز أي تصبح مقتنیات األفراد سلع نفیسة، مالب

عالمیة وبناء منازل فخمة وأثاث على درجة عالیة من الجودة و سیارات فارهة ، وذلك لالستمتاع 

بالتنمیط تمیزةتزداد ظاهرة االستهالك المبجمالیة الحیاة التي جاء بها التغیر، وفي هذه الحالة 

میلة في مجتمعهم المحلي من مواقع األفراد االجتماعیة لماعة وججعلالمظهري التي ت



الثاني                                                                                             التغير االجتماعي  الفصل

91

وتنظیماتهم الرسمیة وداخل المجتمع العام بصورة عامة، ویمنحهم ذلك نوعا من التمیز عن 

و ممارسات هوایاتهم فراغهم  أوقاتاآلخرین من خالل مقتنیاتهم النفیسة و زیهم، و تنظیم 

لماع ووعي الشخصیة في خضم هذه الشراهة االستهالكیة التي تمنح األفراد مظهر اجتماعي 

زائف، یكون الفرد بداخلها جسدا بال روح أو مستقبل سلبي أو ضحیة موضة وفقط، بالموازاة 

مصلحیة و أقل التزاما أكثرر العالقات األسریة و تتسطح العالقات االجتماعیة و تصبح نحصت

اهرهم بین بأدوارها االجتماعیة متجهة نحو التفكك والفراغ القیمي واألخالقي، ینشغل األفراد بمظ

بعضهم البعض، كما أن أفراد المجتمع المتغیر بهذه الشاكلة یكونون عبئا وعالة على المجتمعات 

الخالق یفتقر إلى القدرة على اإلبداعالمنتجة، كما أن مجتمعهم یتمیز بالخواء و الخلو من 

ة، مجمل المساهمة البناءة في تغییر نفسه ویصبح متلقي سلبي للمؤثرات و العوامل الخارجی

أن المجتمعات بهذا الوصف غالبا ما یكون مصدر التغیر فیها الثروات الطبیعیة (كالطفرة القول

النفطیة) ، الحروب و التكنولوجیا.

الطفرة التكنولوجیة فارقا هاما بین أحدثت:ظهور حلول تقنیة لبعض المشكالت االجتماعیة-04

المجتمعات التقلیدیة والحدیثة لدرجة أصبح االستغناء عن المعالجة االلكترونیة في بعض 

القضایا والمشكالت المجتمعیة مستحیال، فالمشكالت الصحیة وآثارها االجتماعیة أصبح ممكن 

بها، كذلك مشكلة البطالة، جنوح نسبیا من خالل تبویب ومعالجة القضایا المرتبطة التحكم فیها 

األحداث، الجرائم بمختلف أنواعها، النمو السكاني وتنظیم النسل، المجال العمراني والهندسة 

الحضریة والریفیة، المشكالت التربویة والتعلیمیة، مشكالت التنظیم البیروقراطي، الفساد المالي 

الوساطة ، و هذا االستخدام المعلوماتي ، وذلك من خالل عدم االعتماد على القرابة و واإلداري

یعد مظهرا إیجابیا للتغیر االجتماعي التي یتصف بالمنهجیة العصریة في التعامل مع المعطیات 

التحكم فیها الوعي المدیینرصدها بدقة و إمكانیةوالتحوالت السریعة التي یمر بها المجتمع وتتیح 

القریب والمتوسط.

االجتماعي في المجتمع الجزائريبعض مظاهر التغیر سابعا: 

مر المجتمع الجزائري الحدیث في عقده الخامس بمجموعة من التغیرات مست العدید من جوانبه السیاسیة 

، هذه األخیرة على درجات متفاوتة في الجوانب السابقة ، لكن واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة

ه عبر الخمس عقود الماضیة في محاولة إلبراز المتخصص وغیر المتخصص یدركان حجم التغیر وآثار 
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التغیرات وانعكاساتها على الجانب الشخصي للفرد المتضمن الخصائص والممیزات السلوكیة والثقافیة للفرد 

في المجتمع الجزائري الذي تمیز في مراحل تطور المجتمع باالنتقال من التقلیدیة المحافظة إلى الحداثة 

المعاصرة.

في المجتمع الجزائري عن التغیر ق ذاته ال یمكن فصل التحول أو التغیر االجتماعي في السیا

هنا إلى أن االهتمام العلمي المنهجي بدراسة البنیة االجتماعیة للمجتمع الجزائري اإلشارةالسیاسي، وتجدر 

ي الذي ال یمكن بهذه البنیة وعالقتها بالفعل السیاسیعود إلى ما بعد االستقالل، لكن تزاید االهتمام 

الحدیث عن التغیر داخل المجتمع إال بإعطائه أهمیة بالغة في ذلك ؛

ارتسم من خاللها مشهد المجتمع الجزائري التي 1988كان ذلك مع أحداث الخامس من أكتوبر 

حاول العدید وصورته الحالیة، كما أنه خالل السنوات األخیرة مع نهایة األلفیة الثانیة ومطلع األلفیة الثالثة

من المختصین االهتمام بخصائص البنیة االجتماعیة للمجتمع الجزائري وتحوالتها من خالل عدم 

االستقرار االجتماعي، االقتصاد الحر والنظام العلمي الجدید .

إلى  باالستنادوفي هذه الجزئیة ستركز الدراسة على محاولة تقدیم ترسیمة واقعیة للمجتمع الجزائري 

یبة السكان من حیث قوة العمل ، التركیب االثني والدیني والمذهبي والعرقي والقبلي والطبقي ووضعیة ترك

المرأة، الشباب والتطرق إلى بعض مظاهر التهمیش و التوظیف السیاسي لهذه المظاهر و تلك التركیبات 

، سواء الجزائريوٕایضاح العالقات ذات االرتباط بین المشكالت والعملیات األخرى داخل المجتمع

االقتصادیة منها أو السیاسیة أو الثقافیة وتأثیرات أنظمة الضبط االجتماعي وعملیات التفاعل االجتماعي.

ولتشخیص وضعیة المجتمع الجزائري الراهنة و الوقوف على آلیات تغیره ال بد من تحدید المشكالت 

ه ـه ومستوى التناغم االجتماعي في أنماطـئمة بین بنیاتالقات القاــــهه وٕایضاح العـــاالجتماعیة التي تواج

االستهالكیة، وشمولیة القیم العامة في خضم التناقضات االجتماعیة والتاریخیة التي عرفها ویعرفها 

المجتمع الجزائري.

:التركیبة السكانیة خصائصها وتوزیعها-01

ما یالحظ بخصوص تركیبة السكان في المجتمع الجزائري أنها مرت بمرحلتین تاریخیتین رئیسیتین، فترة 

التي االحتالل الفرنسي التي أهم ما یمیزها تناقص عدد السكان بسبب حركات المقاومة الشعبیة العنیفة 

عیشیة والفقر والمرض، واجهت خاللها الجزائریون االستعمار الفرنسي وكذلك بسبب تدهور األوضاع الم
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حیث تمیزت هذه الفترة بارتفاع 1962ول الجزائر على استقاللها سنةأي بعد حصأما المرحلة الثانیة 

وتزاید كبیر في عدد السكان بسبب تحسن الظروف االقتصادیة واالستقرار األمني التي أدت بدورها إلى 

الت الخصوبة وزیادة معدالت الزواج .انخفاض معدل الوفیات وزیادة معدل الوالدات وارتفاع معد

حیث تشیر معدالت النمو السكاني إلى أن هناك تغیرات مست معدل النمو السكاني في الجزائر خالل 

، وأخذ هذا المعدل باالرتفاع ثم االنخفاض، والشواهد الكمیة 2013مراحل تطوره من االستقالل إلى غایة 

)%3.06) إلى معدل(1966/1977لفترة الممتدة ما بین () في ا% 3.21دلیال على ذلك، فمن معدل (

) ثم إلى 1987/1998) في الفترة ما بین (%2.15) إلى معدل (1977/1987في الفترة  ما بین (

للدیوان إحصائیاتحسب آخر )%1) لینخفض إلى (1998/2007) في الفترة ما بین (%1.7معدل (

نتقل مجموع سكان د عدد السكان عكس معدالت النمو فابالمقابل تزای،2013الوطني لإلحصاء سنة 

ملیون  34.8إلى  1997ملیون نسمة سنة  28.88إلى  1987ة سنة مملیون نس22.8الجزائر من 

(الدیوان .2012ملیون نسمة سنة 37.9لیبلغ 2011ملیون نسمة سنة 36.3ثم إلى 2008نسمة سنة 

www.ons.dzالوطني لإلحصاء 2012(

أما بالنسبة للتوزیع فنجد أن توزیع سكان في المجتمع الجزائري یأخذ صفة الالتوازن بین مناطقه 

الجغرافیة ، وذلك راجع  لمجموعة من األسباب أهمها العامل الجغرافي وكذلك التركیز الشدید للخدمات 

ي على مستوى الجنوب الكبیروالتجارة و الصناعة في مناطق الشمال باستثناء مناطق االستخراج الطاقو 

وترسیمه التوزیع الجغرافي اآلتي:

 والیات مرتفعة الكثافة ، تصل الكثافة السكانیة في بعض المناطق إلى أكثر من

حیث ،)الجزائر، عنابة، قسنطینة، وهران ، وأكثر المناطق كثافة سكانیة في الجزائر (2نسمة/كم2000

،أما قسنطینة و عنابة 2نسمة/كم144، وفي وهران 2نسمة/كم5868تبلغ هذه الكثافة في مدینة الجزائر 

، وكما هو معلوم أن الوالیات المرتفعة الكثافة السكانیة تضم بعض الوالیات 2نسمة/كم290وصلت إلى 

لجذب الحضري، كما تضم الشمالیة وبعض والیات الهضاب العلیا ذات التحضر المرتفع أو مناطق ا

والیات جنوبیة على غرار الوالیات البترولیة كورقلة ، األغواط و بشار.

 والیات متوسطة الكثافة السكانیة، وتتمیز هذه المناطق من الوطن بتحضر متوسط

 15.9ال مثي، حیث قاربت الكثافة السكانیة بسطیفـــــاط الفالحـــــمراكز الصناعیة والنشـــــــتزاوج بین ال

.2نسمة/كم143وسكیكدة 2نسمة/كم48.2، بلعباس2نسمة /كم
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 والیات منخفضة الكثافة السكانیة ، وتتمیز هذه الوالیات بمراكز حضریة ذات تحضر

مثل جیجل أ أدرار، بجایة ،البویرة، بسكرة ، تیزي وزو والشلف ، %25منخفض أو شبه حضري أقل من 

نسمة ، تتسع فیها رقعة 500الفالحي وغلبة التجمعات السكانیة من فئة أهم ما یمیز هذه الوالیات الطابع 

و أدرار 2نسمة/كم32.4انیة بلغت في غلیزان ـة السكـاألریاف و للتدلیل على ذلك نشیر إلى أن الكثاف

)2002،246(قیرة وآخرون،.2نسمة/كم0.47

من هذه الزاویة یمكن القول أن التحضر لعب دورا كبیرا في توزیع السكان و إحداث تغیرات بنیویة ، 

والسبب أن هناك دوما في علم اجتماع التنمیة عالقة بین درجة التحضر وتوزیع الكثافة السكانیة، وفي 

مهم في الجزء الشمالي یتركز معظإلى أن التوزیع غیر المتساوي للسكان اإلحصائیاتالسیاق ذاته تشیر 

من مساحة الجزائر، وما یمكن التنویه إلیه أن التوزیع غیر المتوازن للتنمیة %10الذي یمثل جغرافیا 

ومنذ االستقالل ازداد سكان المدن وبرامجها واحد من أسباب ذلك، حیث تؤكد المعطیات الرقمیة أنه 

36الجزائر العاصمة خمس مرات خالل الكبرى بصفة دائمة ومستمرة حیث تضاعف مثال سكان مدینة 

، بالمقابل تضاعف عدد سكان الجزائر في مجموعهم ثالث مرات  1984إلى عام  1948سنة من عام 

النمو غیر المتوازن والتوزیع غیر المتوازن للسكان على جمیع مناطق إسقاط، ویمكن خالل نفس الفترة

بیعة الحال على واقع المجتمع الجزائري.الجزائر، وهذه مشكلة تنمویة ودیمغرافیة تنعكس بط

أما ما یمكن تسجیله حول توزیع السكان خالل المراحل التاریخیة التي مر بها المجتمع الجزائري وما رافق 

ذلك من تغیرات مختلفة، فاختلفت المحاوالت البحثیة بخصوص هذا التوزیع، فهناك من الباحثین من 

قسمت الجزائر إلى مناطق ذات معدل نمو عال ومناطق مو حاول تصنیف المناطق حسب معدالت الن

ذات معدل نمو سكاني منخفض ومناطق ذات معدل نمو سكاني متوسط، وهناك تصنیف اعتمد على 

معیار درجة التحضر فقسمت إلى ثالث أنماط من البیئات وهي بیئة حضریة ، بیئة شبه حضریة وبیئة 

قضیة كانت ومازالت اعتبر مشكلة محوریة تمس أغلب الفئات  إلى اإلشارةریفیة، وفي هذا التوجه یمكن 

العمریة و االجتماعیة وهي مشكلة الهجرة بنوعیها الداخلیة والخارجیة، باعتبارها متغیر مؤثر بدرجة عالیة 

على التوزیع السكاني وكذلك على درجة التناغم في البناء االجتماعي وكذلك على االقتصاد القومي، على 

ثروة األمم تقاس الیوم بنوعیة األفراد و مؤهالتهم حسب منظور التنمیة البشریة المستدامة.اعتبار أن

مثال تبین أن هناك تساویا بین 1998أما ما تعلق بالخصائص العمریة و الجندریة فإن إحصائیات عام 

، مع تسجیل عدم تساوي بین الفئات )إناث  %49.43ذكور و  % 50.58عدد الذكور و اإلناث (
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ان الجزائر،ـالي سكــمن إجم%69.20سنة)التي تشكل نسبة 30العمریة لصالح الفئة العمریة الشابة (

) خالل %1ات و الزیادة الطبیعیة سجل تناقصا واضحا (ــد و الوفیــــــدل الموالیـإن معــــــابقا فـــا أشیر ســــــوكم

  رة. العشرین سنة األخی

التي تمیز المجتمع إن التحلیل الدیمغرافي السابق یستوقفنا لمناقشة بعض الخصائص االجتماعیة 

الجزائري، من حیث نوعیة سكانه وطبیعتهم خالل التغیرات الملموسة التي مر بها خالل العشرین سنة 

، أما ناثإلالجندري بین الذكور وااألخیرة، و ما یمكن تسجیله هو تلك الخاصیة المتعلقة بعملیة التوازن 

وانتشار التعلیم بین ، %25بالنسبة للحالة الزواجیة فقد بلغت نسبة الذین لم یسبق لهم الزواج أكثر من 

للذكور واإلناث في التعلیم األولي والثانوي والعالي، وضآلة الدخل اإلجماليالقید في %73الجنسین بنسبة 

حوالي 1976لحضریة، في المقابل راوحت نسبة الزواج في سنة ومشكلة السكن خاصة في المناطق ا

مع العلم هذه النسبة في تناقص مستمر.65.3%

كما یمكن اإلشارة في سیاق التحول العمري وانعكاساته على الواقع االجتماعي إلى أن فئة من تجاوزوا 

نسمة وترتفع نسبة من هم أقل من 903829أي ما یعادل )%3.59هم نسبة بسیطة (سنة فأكثر 65

سنة 65(أكثر من ) بالرغم من االنخفاض المحسوس للفئة المعولة بین %35.05سنة إلى حوالى (12

فإن الفئات المنتجة كانت في تزاید مستمر بفعل عوامل متعددة كانتشار وتوسیع ،سنة)12و أقل من 

من النساء یستعملن موانع الحمل إضافة إلى تحسن المستوى %64التعلیم و تنظیم النسل حیث 

  ؛متزایدا في السنوات األخیرة انكماشاالمعیشي، إال أنها عرفت 

بدلیل قیمته 2001عالمیا حسب تقریر 79أما فیما تعلق بالتنمیة البشریة فقد صنفت الجزائر في المرتبة 

0.728.

بها المجتمع الجزائري دون الحدیث عن التحوالت التي مست ال یمكن الحدیث عن التغیرات التي مر

،المنظومة التعلیمیة وصوال إلى ما هي علیه الیوم، وألن التربیة متغیر هام یحدد معالم مستقبل أي مجتمع

بات التفكیر فیها من قبل سیاسات الدول كالتفكیر في االستراتیجیات العسكریة واألمنیة، وبالتطرق إلى 

إال أنه یشكو دوما من ،حري بنا التنویه إلى ما بذل من مجهودات في هذا القطاععلیم في الجزائر واقع الت

اإلنسانالنقائص في قائمتها مشكل التسرب المدرسي والفشل الدراسي و انعكاساته في ما بعد على نوعیة 

ه في هذا الجانب أن جزء من بالدرجة األولى ونوعیة القوى العاملة بالدرجة الثانیة، وما یجب التركیز علی

تندرج ضمن فئة األمیین و تركیب هذه القوى بنسبة عالیة من الشباب، وتركیزها القوى العاملة في الجزائر 
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) ثم األشغال %19) ثم التجارة والخدمات(%36.5في القطاعات األخرى غیر الزراعیة إذ تمثل اإلدارة (

).%6.98) والنقل (18.56%) والصناعة (18.92%العمومیة والبناء(

لیبقى قطاع التربیة مصدر قلق و إزعاج للمجتمع عامة والنظام السیاسي خاصة، لما ینجم عنه من 

توترات اجتماعیة ومشاكل ذات أبعاد مختلفة، حیث تشیر المعطیات الرقمیة المقدمة من قبل المجلس 

التسرب المدرسي قد بلغ مستویات قیاسیة  إلى أناالقتصادي واالجتماعي لمساعدة برنامج األمم المتحدة 

بالنسبة %31.66بالنسبة للبنات و %46.01حیث تتوزع نسب التمدرس في المستوى الثانوي بلغت

هذا األخیر مبرر للعدد المرتفع للشباب البطال في المجتمع الجزائري ، وما یشار إلیه في هذا للذكور، 

فقط من المتمدرسین تصل إلى التعلیم العالي أي ربع المسجلین في %23الجانب كذلك أن ما نسبته

مقاطعین أما المن التعلیم ، القید وهو ما معناه أن ثالثة أرباع المسجلین ال یصلون إلى المرحلة العلیا 

، وتتوزع النسب آنفة الذكر سنة24سنوات و 6ألفراد الذین تتراوح أعمارهم ل%31.80 تهمنسبفللتمدرس 

یلي:كما 

توزیع المتسربین من التعلیم في الجزائریوضح):01الجدول رقم(

النسبةنوع التسرب المدرسي

33.58التسرب الطوعي

10.95الطرد

10.22البعد عن المدرسة

21.7قرار األولیاء

، األكادیمیة للدراسات 2010/2016البشریة في الجزائر و آفاقها في ظل برنامج التنمیة قوریش،التنمیةنصیرةالمصدر:

38، ص2011، 6االجتماعیة و االقتصادیة،العدد
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  :2004و1990وفیما یلي عرض لبعض المالمح األساسیة لصورة التعلیم في الجزائر بین عامي 

  2004و1990یوضح بعض المالمح األساسیة لصورة التعلیم في الجزائر بین عامي :)02الجدول رقم(

المؤشرات

السنة

معدل معرفـة 

القراءة و 

الكتابة لمن 

هم أكبر من 

سنة15

معدل معرفة 

القراءة و 

الكتابة لدى 

الشباب بین 

سنة 24و15

صافي القید 

في التعلیم 

االبتدائي

صافي القید 

في التعلیم 

الثانوي

التالمیذ الذین 

یصلون إلى الصف 

2004الخامس 

نسبة القید في 

الكلیات و 

المعاهد و 

/1990الجامعات

2004

199052.977.38953/18%

200469.990.1976696/

مجلة بحوث اقتصادیة عربیة ، مركز مؤشرات أساسیة عن التنمیة البشریة في الوطن العربي،:ربیع كسروان ،المصدر

141.، ص2007، ربیع 38دراسات الوحدة العربیة، العدد 

وحسب نفس التقریر السابق عدد المتسربین في المناطق الریفیة ضعف عدد المترسبین في الوسط 

في أوساط اإلناث یفوق ضعفین من المتسربین الذكور.الحضري ، كما أن التسرب 

لقة بالجانب التربوي كانت لها انعكاساتها على الوضعیة االقتصادیة لألفراد في هذه المؤشرات المتع

الرسمیة للزیادة السنویة في قوة العمل و التي بلغت المجتمع الجزائري ، و باالستناد إلى اإلحصائیات

على معدل الحفاظألف وظیفة جدیدة سنویا، و ذلك لضمان 450الشيء الذي یقتضي توفیر 3.4%

خالل السنوات العشر القادمة.%7في حدود أقل منبطالة

حسب ما یرد في تقاریر الدیوان الوطني لإلحصاء، ففي نهایة جانفي وهذا ما تحاول الجزائر الوصول إلیه

بطال) ، وهذا ما یعني أن نسبة 1240800ـ (قدمت أرقام عن عدد البطالین في الجزائر وقدر ب2007

و  1998بمعنى تراجعها بأكثر من النصف عند السنة المسجلة في شهر جوان %12.3البطالة هي 

(بیانات وزارة العمل والتشغیل والضمان االجتماعي .%10إلى  2010لیصل في %29.2التي كانت تقدر بـ 

)www.ons.dz2010لإلحصاءالدیوان الوطني 

و من خالل التتبع لتطور البناء االجتماعي للمجتمع الجزائري نستنتج أن مجموع وفي هذا السیاق 

التغیرات التي طبعته لم تكن تلقائیة بل مبررة على أكثر من جانب ، األمر الذي أدى إلى وجود عدد من 

احد، المتناقضة لكنها متعایشة و مستمرة في التواجد مع بعضها في آن و اإلنتاجیةاألنظمة أو األنماط 
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بنیة التشكیالت االجتماعیة في المجتمع الجزائري تتكون من عدة فئات وجماعات حیث نالحظ أن 

واقتصادیة في البناء االجتماعي اجتماعیةاجتماعیة تقلیدیة وحدیثة وفي هذا یمكن تسجیل ثالث تشكیالت 

للبنیة االجتماعیة جیةاإلنتاللمجتمع الجزائري، حیث تشیر "مغنیة األزرق" إلى أن الثالث أسالیب 

االقتصادیة في المجتمع الجزائري ال یجمعها إال قاسم مشترك واحد و هو تملك قوة عمل العمل من خالل 

تحدید األجور ، و من خالل هذا المتغیر قسمت البنیة االجتماعیة االقتصادیة للمجتمع الجزائري إلى أربع 

)1980،26(األزرق،تشكیالت أساسیة وهي

، المقاولون).اإلنتاجمجموع من یمتلكون قوة العمل (مدیرو و رقباء الدولة على وسائل -أ

العمال األجراء في القطاعین الریفي و الحضري.-ب

أصحاب المهن الحرة و صغار رجال األعمال والتجار الصغار.-ت

و بساتین معاشیة.الفالحون المالكون لقطع أرضیة -ث

ول االقتصادي واالجتماعي والسیاسي الذي مر به المجتمع الجزائري یسجل وفي خالل مسار التح

تجاوز التقسیم السابق من خالل المتغیر الذي اعتمدته الباحثة إلى تغیر التشكیالت االجتماعیة 

واالقتصادیة الحالیة، حیث أنه توجد تشكیالت اجتماعیة دنیا تتكون من الفالحین الفقراء، فقراء 

مال الزراعیین غیر المأجورین وقسم من الحرفیین، وعلیه فإن البنیة الطبقیة في المجتمع الع ،وهامشیون

بتغیر سریع استجابة للتحول االقتصادي نحو تجسید االقتصاد الحر (اللیبرالي) أو الجزائري هي اآلن تمر 

Economie(اقتصاد السوق  du marché إلى هیمنة القطاع العام على القوة العاملة بنسبة اإلشارة) مع

الفالحة تستحوذ علیها االدارة العمومیة و الخدمات على معدل التشغیل في الجزائر، في المقابل 53.4%

م ــــ، ومن أه%14.2اعة فنسبتها ــــالصن، أما%14.2ومیة ــــال العمـــ، وفي البناء واألشغ%10.1بنسبة 

ول االقتصادي على الصعید االجتماعي انحسار وتدهور المستوى المعیشي للطبقة ـــلتحا إفــــرازات

)53-1998،52(الكنز وآخرون،الوسطى.

ملیون 4.5باإلضافة  إلى اتساع المساحة الطبقیة للفقراء و المعوزین حیث یتراوح عددهم في حدود 

دون أدنى دخل، كما أن التحوالت االقتصادیة لم تتوقف عند هذا الحد من التغیر ، فالمجتمع الجزائري 

خفاض تدریجي لمستوى نحو الرأسمال النقدي و اتضح ذلك في انالذي كان فالحیا بامتیاز تحول تدریجیا 

لیقابل بارتفاع محسوس في  2010إلى  2001التشغیل بقطاع الفالحة خالل العشر سنوات األخیرة من 
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خالل نفس الفترة، والجدول معدل التشغیل بقطاعات البناء واألشغال العمومیة وكذلك التجارة و الخدمات 

التالي یوضح ذلك:

)%(2001/2010شغیل بحسب القطاعات ما بین عامي یوضح تطور مستوى الت):03الجدول رقم (

السنوات

  القطاعات

200120032004200520062007200820092010

21.0621.1320.1317.218.113.613.713.113.7الفالحـــــــــــــــــــــــــــة

13.8212.0313.6013.214.212.012.512.611.7الصناعــــــــــــــــــــــة

البناء واألشغال 

العمومیة

10.4411.9712.4115.114.217.717.218.119.4

54.6854.7853.2554.453.456.756.656.155.2التجارة والخدمات

)(www.ons.dz2010المنشورات السنویة للدیوان الوطني لإلحصاءالمصدر:

إن أهم ما یسجل بخصوص التحول من نمو مستوى التشغیل و استقطاب الید العاملة هو التغیر 

في آلیة الجذب واالستقطاب نحو بعض الوظائف على حساب أخرى ، كانت في السابق هي الملمح العام 

هذا مبرر هما األكثر استقطابا و لالقتصاد الوطني، فالقطاعین التجاري والخدماتي في السنوات األخیرة 

فالقطاعین االستراتیجیین لتحول اتجاهات وتمثالت الفرد في المجتمع الجزائري لوظائف دون غیرها،

كالفالحة و الصناعة سجال تراجعا مستمرا، فمن جهة یمكن تفسیر هذا التراجع لضعف وتناقص النمو 

جارة والخدمات خاصة النقلعلى مستواهما ومن جهة ثانیة تفضیل الفرد لفكرة الربح السریع عن طریق الت

في األمدین المتوسط و البعید و هذا داعي أساسي إلعادة النظر في الشيء الذي ینبئ بمخاطر اقتصادیة

التنمویة الخاصة بهما.اإلستراتیجیة





خصائص مرحلة الشباب:أوال

االجتماعية الشباب األهمية:ثانيا

المقاربات النظرية في دراسةالشباب:ثالثا

الشباب و التنمية البشرية:رابعا

حاجات الشباب:خامسا

ثقافة الشباب:سادسا
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أوال: خصائص مرحلة الشباب

تعتبر فترة الشباب مرحلة التحول المهمة في حیاة الفرد، انطالقا من انتقاله من االعتماد على اآلخرین 

، فمن إلى اكتمال النمو الجسمي و العقلي و العاطفي باإلضافةإلى االعتماد على الذات و لو نسبیا، 

تتراجع الرهافة و رقة شباب حیث الناحیة الجسمیة تشهد هذه المرحلة تحوالت عمیقة في مالمح جسم ال

القسمات الممیزة لمرحلة الطفولة و تحتل محلها الفظاظة السنیة التي ترجع إلى اختالف نسب أعضاء الجسم 

و أطرافه ، كما تعرف هذه المرحلة نموا عضلیا یسبق النمو العظمي الشيء الذي یشعر الشباب بالتوتر في 

لذي یزید من سعة الشرایین و قوتها مما یرفع من ضغط الدم و تظهر العظام و ازدیاد سعة القلب ، الشيء ا

و نمو في المعدة مما ینجم عنه زیادة في سعة اإلعیاءبالصداع و اإلحساسأهمهاأعراض مالزمة لذلك 

تظهر الخصائص الجنسیة األولیة و الثانویة و تنضج القدرة التناسلیة شهیة الشباب للطعام ، بالموازاة 

القذف عند الذكور.إمكانیةو  اإلناثللشباب، بحدوث الطمث عند 

في هذا السیاق إلى أن هناك تباین على مستوى السن ، من الذي یبدأ عنده التغیر و التحول اإلشارةتجدر 

الشيء الذي یجعل الشباب في مختلف المجتمعات یتباینون في من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، 

انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ، حیث هناك من تنطلق مبكرا لدیهم هذه المرحلة و هناك من 

تتأخر مالمحها لدیهم، و في المنحى ذاته هناك من الشباب من یبدأ نموه بالنضج الجنسي و هناك من یبدأ 

نمو العضلي الهیكلي ، الشيء الذي یجعل الشباب یمر بفترات حرجة نتیجة للتوترات التي تفرزها نموه بال

على المراهقة و الشباب أن قدرات هذا األخیر تتجه عملیة النمو في جوانب متعددة یتفق الباحثین المشتغلین

)96، 2004( خیر الزراد،.نحو االكتمال و یقترب نمو العقلي إلى المستوى المقبول في سن السادسة عشرة

كما تظهر خالل هذه الفترة العمریة القدرات و الهوایات و المیوالت الخاصة ، و ینمو لدى الشاب االنتباه 

الیقظة، والمالحظ هنا أن الشباب یتوقف عن تقبل األفكار والمبادئ والقیم التي أحالمو  والتذكر والتخیل

)13، 2007(ملسون،یقدمها له الكبار ویفكر فیها ویناقشهم مناقشة سطحیة.

 التـــبه مرحلة الشباب كمرحلة عمریة أنها فترة توتر و قلق یتخللها الكثیر من المشكإن أكثر ما توصف 

العودة للمرحلة التي كانت قبل مرحلة الشباب والمراهقة ـــــواء، فبــــــمجتمع على حد سللشاب و أسرته و لل

نالحظ أنها تمیزت بالطول النسبي في النمو و كذلك االستقرار االنفعالي لینتقل بعدها الشاب إلى وضع غیر 

التمردي الذي یتمیز متزن وغیر مستقر وال یمكن التنبؤ باتجاهات تصرفاته، حیث یغلب على شخصه الطابع

بحساسیة عالیة في التعامل مع الكبار خاصة.
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على كل المجتمعات والثقافات إسقاطهایتضح أمامنا أن قضایا الشباب كمشكلة اجتماعیة ال یمكن 

اإلحساس، فالثقافة السائدة في المجتمع و أسالیب التنشئة االجتماعیة هي التي تعطي و تبلور اإلنسانیة

كنتیجة حتمیة للتحوالت الفیزیولوجیة كل المترتبة عن مرحلة البلوغ ومن ثم الولوج إلى عالم الشباب، و بالمشا

والجنسیة والعقلیة التي یمر بها الشباب تظهر حاجات جدیدة لدى الفرد الشاب، حیث أنه أصبح شخصا 

ل من الشاب یبحث مختلف عن ذي قبل و مختلفا عن أبناء جنسه في جزئیات معینة ، الشيء الذي یجع

بصورة أكثر عن ذاته و عن قبول اجتماعي جدید مما یجعل عملیة البحث هذه كمشكلة اجتماعیة ، كما 

)410، 2001(فریث،؛في مؤلفه (اتجاهات جدیدة في علم االجتماع) "ثفرییشیر إلى ذلك "سایمون 

هو ارتباط هذه الفئة االجتماعیة مجموعة من المشكالت والحاالت الباثولوجیة والسبب في ذلك حسب رأیه 

في البناء االجتماعي حیث أن أزمة الشباب تكون أكثر شدة و قوة عند الشباب الذین یكون لدیهم نضج بدني 

لهؤالء  و جنسي مبكر الشيء الذي ال یوازیه نمو عقلي و اجتماعي، و هذا یخلق نوعا من الالتوازن بالنسبة

الشباب ألن النضج المبكر یدفعهم إلى االبتعاد عن أقرانهم و االنسحاب في محاولة االنتماء إلى جماعات 

الكبار ، هذه الفئة األخیرة ال تبدي إیجابیة في قبول الوافدین الجدد إلیها، و هذا ما یؤثر على الحالة 

و القلق و الخوف من المستقبل و المزاجیة في سلبیة و الخوف تجاه الذات االنفعالیة للشباب بما فیها ال

الطباع ، و أكبر مشكلة تواجه الشباب هي أزمة الهویة الناجمة عن ضعف قدرة الشباب على فهم ذاته 

الجدیدة من جهة و فهم اآلخرین من جهة أخرى، و باالستناد إلى التراث العلمي في التعامل مع الشباب و 

حتى سن الثالثین إلى :اب بخصائصها النوعیة إلى مرحلتین المراهق یمكن تقسیم مرحلة الشب

سنة (مرحلة المراهقة): 18إلى  13المرحلة من -01

باإلضافة إلى ما أشیر إله في الفقرات السابقة ، تتمیز هذه المرحلة بالبلوغ الذي یالزم النمو البدني  هذا 

النمو ال یكون منتظما بالنسبة ألعضاء الجسم كلها ، على سبیل المثال التوافق العضلي یكون أكثر 

لكن الممیز في هذه هتها اضطرابا الشيء الذي یؤدي إلى نتائج یصعب على المراهق تحملها أو مواج

یمكن أن ینتج عن عملیة المرحلة هو نمو األعضاء التناسلیة و ظهور الممیزات الجنسیة الثانویة حیث 

النمو هذه الضعف بدل القوة ، و إجماال في هذه المرحلة تؤدي التغیرات التي یمر بها الشاب إلى دعم 

یة في أنماط سلوكه كالقلق أو التوتر أو الخجل ، أكثر لفكرته عن ذاته لتظهر مصاحبات نفسیة و انفعال

الداخلي بأنه غیر قادر على فهم نفسه مما یؤدي إلى صعوبة تشكیل اإلحساسإلى الشعور أو باإلضافة
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الفرد الشاب لعالقات اجتماعیة متینة مع المحیطین به بسبب عدم الفهم الجید لخصائص المرحلة العمریة 

.التي یمر بها من قبل الغیر

یحتاج إلى مراهقة بیقظة عقلیة بارزة و خیال واسع ألن المراهقأما من الناحیة العقلیة تتمیز مرحلة ال

نوع من التحرر العقلي كما أنه یمیل إلى الدقة في المعلومات التي یرغب في الحصول علیها من 

، ومن خالل هذه لیة و شكیة في معظم ما یعتقدهو مصادر موثوقة ، كما أنه یتمیز بنزعة تساؤ 

الممارسات العقلیة من تساؤل و شك تتضح طریقه و عقلیة المراهق الشاب المستقبلیة ، كما تتمیز هذه 

المرحلة عقلیا بالفضول و حب االطالع و المغامرة و روح الدعابة و الحیویة .

و استكماال لما أشیر إلیه آنفا فتتمیز هذه المرحلة باضطرابات نفسیة كرد فعل ومن الناحیة النفسیة 

ونتیجة للخصائص الجنسیة الممیزة لهذه المرحلة ، حیث أنه في المرحلة السابقة یكون الطفل قد بلغ نوع 

یجب من التوازن المرغوب بین الدوافع و بین إرادته الفردیة ، بمعنى أن الطفل قد وصل إلى إدراك ما

فعله و ما ال یجب فعله، عكس مرحلة المراهقة المشار إلیه  قبل قلیل ، بحیث یضطرب نتیجة ظهور 

المراهق هنا هي إعادة تكییف و تحقیق توازن جدید بین دوافعه النفسیة و فحاجة،ممیزات جنسیة ثانویة

)98، 2007(فهمي،بین ما ینبغي فعله إلشباع هذه الدوافع.

كما تزداد ذاتیة الفرد الشاب في هذه الفترة من العمر (المراهقة)، حیث ال یكون اتجاهه نحو األخذ بما 

یملى علیه إال بإقناعه بذلك و سبب ذلك هو محاولة إثبات الذات من جهة ، و من جهة أخرى النزعة 

المراهق اتجاهأخرى و هي ، و تتمیز هذه المرحلة أیضا بخاصیةالتمردیة الممیزة لهذه المرحلة العمریة

نحو البحث عن االنتماء و هذا بتكوینه لشلة أو جماعة االنتماء و تكون عادة في المدرسة أو النادي 

الریاضي أو الجیرة و التي تكون مصدر تكوین الصداقات بالنسبة للمراهق ، ویكون سلوكه نحو هذه 

یعود إلى حاجة االنتماء التي یحاول من خاللها الجماعة متمیز بالوالء التام إلى حد التضحیة، و السبب

  ؛الشاب التأكید على هویته االجتماعیة

ینزع المراهق في هذه الفترة نحو رغبة و قدرة على تنظیم وقته باإلضافة إلى الخصائص السابقة

لخدمات ویزداد إحساسه بأهمیة المجتمع الذي ینتمي إلیه ، الدافع الذي یجعل منه مساهما في تقدیم ا

التي یحتاجها المجتمع، كما یتمیز میوله بالقوة نحو الجنس اآلخر وتمظهرات ذلك تتضح في زیادة 

و كذلك  أنوثتهنفیكون اهتمامهن بإبراز مظاهر اإلناثاهتمامه بمظهره الخارجي بالنسبة للذكور، أما 

التركیز على األلوان الجذابة الملفتة للنظر.  
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سنة (مرحلة النضج): 30إلى  18المرحلة من -02

تختلف هذه الفترة من مرحلة الشباب عن سابقتها في بعض الجزئیات ، حیث یمكن اعتبارها فترة 

انتقال أو مرحلة عبور في جوانب متعددة من شخصیة الشاب ، حیث من ممیزات شخصیة الشاب أن 

نب الشخصیة بعض خصائصها تشابه مرحلة المراهقة كما سلف الذكر،و بعض خصائصها تجا

الناضجة، والنمو الجسمي والعقلي والنفسي في هذه المرحلة هو محصلة للتجارب والتفاعالت وآلیات 

النمو في المراحل السابقة من حیاة الشاب، على هذا األساس تتصف هذه المرحلة باالختالف النسبي و 

قلي والبدني، وعموما تتمیز هذه الكبیر بین األفراد الشباب في مستویات نموهم االجتماعي والنفسي والع

الفترة على المستوى الجسمي باستمرار النمو إلى مستوى النضج التام، أما على المستوى االجتماعي 

خاصة ما تعلق بإكمال الدراسة و فیقف الشاب ألمام تحٍد و هو مسألة اتخاذ القرارات الهامة في حیاته

بحاجة غلى مرافقة و توجیه في هذه الفترة بالذات؛العمل و الزواج ، الشيء الذي یجعل من الشاب 

و العقلي و كذلك االجتماعي ، في نفس الفترة یمتلك الشاب أقصى قدر ممكن من النضج البدني 

حیث یستمر الفرد الشاب استنادا إلى مستوى النضج الذي وصل إلیه بحیث یكون النجاح رهین هذا 

شلون في مواجهة التحدیات التي یصادفونها خاصة ما تعلق النضج ، مما یجعل العدید من الشباب یف

بالتحدیات المالیة و النفسیة و االجتماعیة هذا ما یجعل تجاوز هذه التحدیات مرتبطا بالخبرات و 

التجارب و المكتسبات النفسیة و االجتماعیة التي اكتسبها و مر بها الشاب.

وى و درجة المسؤولیة االجتماعیة ، بمعنى أن الفرد و نجد هذه الفترة أیضا مهمة و حرجة من حیث مست

إلى  باإلضافةو عمله و وظیفته و جزء من أسرته ، الشاب مسؤول عن إكمال و مواصلة دراسته 

محاولته تبني حلول خاصة للمشاكل االجتماعیة و السیاسیة باعتبارها تؤثر مباشر على حیاته الشخصیة 

و مستقبله االجتماعي و المالي ، و لم تكتف الدراسات االجتماعیة و النفسیة بوصف مرحلة الشباب 

حلة على النحو على هذا النحو فقط بل تقاطعت في مجموعة من الخصائص و المواصفات لهذه المر 

التالي:

 االندفاع و االنفعال ، فأهم ما یمیز الشباب في هذه المرحلة العمریة االندفاع الشدید و فقدان القدرة

في العدید من المواقف االجتماعیة ، الشيء الذي یجعل من المجتمع و مؤسسات على الكبح الذاتي 

مراریة الضوابط االجتماعیة الموجهة التنشئة االجتماعیة مرغمة على تجدید و الحفاظ على است

لعواطف و انفعاالت الشاب داخل أي منظومة اجتماعیة.
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رحلة یركز أكثر على البحث عن نزعة االستقاللیة و التمرد، بمعنى أن الفرد الشاب خالل هذه الم

أن من داخل المنظومة االجتماعیة بتعقیداتها و تناقضاتها ، لذا یقف الباحثین في موضوع الشبابتال

شاب المستقبل.اللتان تحدد المعالم الكبرى لشخصیةهاتین الصفتین بین أهم خصائصه 

 التجدید و الرغبة في التغییر ، الشيء الذي یسع مجال المشاركة كذلك بخاصیة الشباب یتصف

واالبتكار بحیث نالحظ على مستویات عدة أن التجدید و التغییر یأتي من الشباب بسبب الطاقة 

یویة التي تتمتع بها هذه الفئة اجتماعیا.والح

 المثالیة، یغلب على تفكیر الشباب الطابع المثالي الذي یتمیز باالبتعاد عن الواقع و تعقیداته، الشيء

الذي یجعل الشاب في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى مثال و قدوة ، بمعنى حاجته إلى المرافقة 

ضرورة اجتماعیة یجعل هذه الفئة بعیدة عن التطرف بمعناه الواسع.و التوجیه السلوكي یعد أكثر من 

 و هي امتداد للصفة السابقة حیث نالحظ من خالل تتبع الحركات االجتماعیة اإلصالحیةالنزعة ،

و ممارسته و كذلك اإلصالحفي العالم أن الشباب كان له الباع و الجانب األكبر في فرض 

 ر.محاوالت جدیة في إحداث التغیی

مما سبق یتضح أن الشباب كمرحلة عمریة و كفئة اجتماعیة لها خصائص نفسیة وعقلیة واجتماعیة، 

الحتمیة التي تفرض على الدارس و الباحث في هذا الموضوع مراعاة الخصائص اآلنفة الذكر.

ثانیا: األهمیة االجتماعیة للشباب

على األهمیة البالغة و المركزیة التي تحظى بها هذه ال تختلف التخصصات في دراستها لموضوع الشباب

الفئة االجتماعیة و المرحلة العمریة في أي نظام اجتماعي الشيء الذي یجعلها مثار اهتمام الساسة 

واالقتصادیین واالجتماعیین والنفسیین لتتجلى مالمح هذه األهمیة في:

لتي تتمیز بمستوى عال من الحیویة یعبر الشباب في أي مجتمع إنساني عن الفئة العمریة ا-01

لما تتمیز به من خواص دینامیة متفردة ، غیر أن مستوى إدراك الشباب یبقى ضعیف و النشاط 

بهذه الخواص ، لعدم استیعابه و فهمه الجید بأن مستوى الحیویة و النشاط اللذان یتمتع بهما لیس 

لسابقة، و هذا ما نالحظه في تجاهل لجهود و مسؤولیة األجیال اخاصیة ذاتیة فحسب بل نتاج  

الشباب لحقیقة الجهد المبذول من األجیال السابقة لتربیته و تكوینه ، فتظهر اجتماعیا ظاهرة صراع 

األجیال التي مردها إلى التناقض بین فهم طرائق حیاة األجیال السابقة مع األجیال الالحقة ، من 

ئة الشباب و هذا ال یتأتى إال من خالل المشاركة هنا تتضح أهمیة التوجیه الجید و المدروس لف
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لدعم و تأسیس العالقات االجتماعیة البناءة و الفعالة مع إتاحة و تعدید الفرص أمام الشباب 

كما یتعین على األجیال السابقة نقل ما لدیهم من خبرة و معرفة على نحو المنتجة و االیجابیة ، 

و هذا من أجل التوجیه الجید لطاقات الشباب و استثمارها یتیح استیعابها لدى الشباب بشكل جید 

في جوانب إیجابیة تعكس أهمیة الشباب اجتماعیا و اقتصادیا.

ترجع أهمیة الشباب اجتماعیا في جوانب أخرى إلى كونهم أكثر فئة اجتماعیة رغبة في -02

د في المجتمع مع األخذ التجدید و المبادرة ، لذا هناك من یعتبرها أساس ومنطلق التغییر و التجدی

بعین االعتبار كیفیة استیعاب هذه الرغبة  من قبل النظام االجتماعي بعیدا عن التناقض و الصراع 

الحاد و السلبي.

باتجاه عكسي مضمونه رفض المعاییر و المستویات و یتجه الشباب بحكم تكوینهم النفسي -03

ار وصوال إلى اتخاذهم مواقف عدائیة نحوهم، التوجیهات و األنماط السلطویة الممارسة من قبل الكب

إذ یالحظ أن هناك مضمون و مرد ذلك باألساس إلى مضمون الذات االجتماعیة عند الشاب، 

، مثالي في هذه الذات مرجعیته تعود إلى محتویات التربیة و عملیة التنشئة التي مر بها الشاب 

غامضة لدى الشباب، من ما تكون هذه األخیرةبالموازاه هناك ما یوصف بالذات الواقعیة و غالبا 

المالحظ أن هناك تناقضا إلى حد التضارب بین الذات المثالیة و الذات الواقعیة الشيء الذي یؤدي 

و عدم استقرار في شخصیة الشاب، من هنا یتضح جلیا أن الشاب یتضمن و یمتلك اضطرابإلى 

سلبیا.اتجاهامكن أن تتجه توجیهها ألنه من المیقتضي حیویة و طاقة كامنة 

من المعروف في البحوث االجتماعیة ذات المنحى الثقافي أن الشباب في المجتمعات میالون -04

إلى تطویر نسق ثقافي خاص بهم یعبر عنه بثقافة الشباب ، و التي تشیر إلى مجموع العناصر 

الشباب و رغبتهم في الثقافیة التي برزت خالل مرحلة تاریخیة تعبر بالدرجة األولى عن حاجات

التغییر و التجدید و تجاوز إلى حد رفض كل ما هو تقلیدي، و المجتمع مطالب حسب توجهات 

، ألن ثقافة الشباب على الشباب بالتوافق و التالؤم مع رغبتهم و ما یقتضیه نسقهم الثقافي الجدید

و الرابطة فیما بین األجیال درجة عالیة من األهمیة إلى الحد الذي یعتبرها بعض الباحثین المجددة

الجدید منها في سیاق إحاللألنها ستسهم بدرجة معینة في دعم أو دحض بعض القیم و المعاني و 

متصل مع الثقافة السائدة في المجتمع في حالة محاولة دحض أو رفض ثقافة الشباب من قبل 

اضطراب منظومة القیم المجتمع فإن هذا حسب الباحثین مؤشر النهیار التكامل االجتماعي و

والمعاییر االجتماعیة.
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یرى الباحثون و المهتمون بدراسة الثقافة أن أي محاولة لبناء هیكل ثقافي یجب أن یأخذ -05

و هذا بدعم المشاركة بعین االعتبار أهداف الشباب و احتیاجاتهم و آلیات توجهاتهم المستقبلیة 

الشباب الواضحة في العدید من المجتمعات ما هي إال فثورات الشبابیة في صناعة الحیاة العامة ، 

مؤشر واضح لالنهیار الثقافة السائدة ، كما أن أغلب المجتمعات التي تعرف تخلفا جزئیا أو كلیا 

تكون فیها حركات الشباب بمثابة بدایة و منطلق لتغییر الثقافة التقلیدیة ، و إذا لم یستوعب 

طة تحدد مسارات إیجابیة للشباب في عملیة التغیر المجتمع هذه الحركات وفق اطر مضبو 

أعضاء (.االجتماعي فإن النتیجة الحتمیة هي حدوث انهیار في التكامل االجتماعي و تفكك المجتمع

)2006،45،هیئة التدریس

عملیة و آلیة االندماج في النظم االجتماعیة تتضح أهمیة الشباب كذلك من خالل تعزیز -06

والموجودة في المجتمع لدعم و استغالل طاقاتهم في تجدید و تغییر هذه النظم دون حدوث القائمة

انهیارات أو اختالالت ممكنة الحدوث، وذلك لنجاوز مشكلة الالنتماء لدیهم ألنه السبب الرئیسي في 

اإلصالحتمردهم و اغترابهم و من وجهة النظر هذه یتحول الشباب إلى قوة و آلیة من آلیات 

جتماعي و السیاسي.اال

لم یعد ینظر إلى الشباب الیوم على اعتبار أنه صانع للمستقبل فحسب بل أصبحت النظرة -07

إلیه على أساس انه فاعل اجتماعي و مؤثر في صناعة الحاضر حتى و إن تراوحت تقییمات ذلك 

م الخطابات إلیه أن معظاإلشارةالتأثیر بین السلبیة حینا و اإلیجابیة حینا آخر، و ما یمكن 

معا وتتراوح بین التفاؤل و التخوف و التشاؤم یؤ المتضمنة لموضوع الشباب یغلب علیها الطابع التنب

فئة على درجة  أو مشكلة اجتماعیةبوصفهم مستقبلي و تشاؤم من الشباب حیث ینظر إلیهم تفاؤل

بتحریك قطاعات كثیرة  هتكفیلإمكانیاتكبیرة من المخاطرة السیاسیة ، لما تحمله من مطالب و 

ساكنة في النظام االجتماعي.

من الناحیة التاریخیة كان ظهور االهتمام بالشباب كفئة اجتماعیة و مرحلة عمریة موازیا -08

للتدخل المتزاید للسلطات العامة في حیاة األفراد و ما یفترضه ذلك من توترات و صراعات بین 

لتقلیدیة للعائلة، جماعة االنتماء ) بحیث یصبح الشاب السلطات المختلفة (سلطة الدولة ، السلطة ا

السلطات آنفة الذكر إلى حد یهدف إلى إخراجهم من سیطرة و هیمنة في هذه الحالة رهن صراع

تحریرهم منها و هذا بإدماجهم في أطر نظامیة هادفة كالجامعة ، الجیش ، سوق العمل و تحقیق 

مكاناتهم في الحیاة االجتماعیة عامة.
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اإلقلیمیةن حیث االهتمام الدولي یحتل موضوع الشباب موقعا مهما في أولویات المنظمات م-09

و الدولیة ، و الذي برز في السنوات األخیرة هو تعبیر عن اهتمامات قدیمة و متجذرة عمل على 

و  تجدیدها على حین تخضع تنفیذ البرامج للقیود و الموارد و األولویات المرتبطة بالسلطات الوطنیة

التي تتعرض من جانبها لتدفقات وطنیة و مادیة و بشریة و رمزیة متزایدة األهمیة و الكثافة ، و ال 

یات إضافیة یخرج العالم العربي من هذه الحقائق و إن كان االهتمام بالشباب یرتبط مباشرة بمعط

واحدة من النقاط هي الثقل الدیموغرافي الحالي للقطاعات العمریة للشباب ، و ربما كانت تلك هي 

الرئیسیة المشتركة بین البنى االجتماعیة لمجتمعات عربیة بالغة التنوع.

ثالثا: المقاربات النظریة في دراسة الشباب  

وتموضع موضوع الشباب في المقاربات النظریة ، نقف على حقیقة على من تتبع التراث السوسیولوجي 

أن المقاربات و االتجاهات الفكریة عكست بالدرجة األولى الرؤى الفكریة و التصورات النظریة في تحلیل 

واقع الشباب و مشكالته بشكل عام، وفي هذا المنحى سجلت العدید من االتجاهات و المقاربات التي 

ت االجتماعیة الكبرى و تمثلت في االتجاهات النقدیة و المثالیة ، حیث ركزت النقدیة على درست الوحدا

الالعدالة المرتبطة بالنظام االجتماعي في جانبه االقتصادي الذي یزید من تمیز و رفاه القلة الشيء الذي 

سبة لقوة العمل و هو ما یربط الالعدالة بسوء توزیع الثروة و لیس لقلتها مما ینعكس سلبا على الشغل بالن

على فئة الشباب، أما االتجاه المثالي فركز على المسائل المتعلقة بالتوازن و النظام و ینعكس سلبا 

االستقرار ، و تمثله البنائیة الوظیفیة بافتراض أن الوحدات االجتماعیة الموجودة تخدم هدفا واحدا و هي 

نساق الفرعیة یؤثر امكانیة حدوث خلل في واحد من األتعمل متكاملة داخل النسق العام (المجتمع) و 

سلبا على مجموع األنساق ككل، الشيء الذي یؤثر على مجموع أفراد و فئات المجتمع و خاصة فئة 

الشباب.

على مستوى التحلیل الجزئي أما بالنسبة للتفاعلیة الرمزیة فقد تناولت المشكالت االجتماعیة للشباب 

االجتماعیة مساواةالتحلیلها لمؤسسات التنشئة االجتماعیة ، حیث ینظر لموضوع البللوحدات االجتماعیة

على المستوى الفردي كامتداد لممیزات و خصائص األفراد و اختیاراتهم و ذلك تجاوزا لتأثیرات البناء 

االجتماعي و النظام السیاسي الموجود، علما أن الظروف و الوضعیات االجتماعیة و الواقع االقتصادي 

له أسلوب و ممارسة حیاتیة و واقع هي المسؤولة بصورة مباشرة عن ظاهرة الفقر و إعادة إنتاجه و جع

محتوم للعدید من الشباب في مجتمعاتهم .
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و تناولت التفاعلیة الرمزیة كذلك كیفیة و طرق استجابة الشباب لمشكلة الفقر و آلیات تكیفه معها و 

ردود فعله تجاه شعور هذه الفئة بتبعات ظاهرة الفقر و نظرتها لذاتها ، خاصة عندما تجد نفسها في 

المصیر؛تمع یشعر أعضاؤه بالفشل و عدم القدرة على التحكم في المستقبل و مج

في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا في ستینیات القرن الماضي أنجزو الجدیر بالذكر أنه باستثناء ما 

ي االعتماد و التوجه النظري نحو المقاربات بقالغربیة حول الشباب یأوروباو بعض الدراسات في 

لى ضوئها المثالیة المحافظة في علم االجتماع ممثلة في النظریة الوظیفیة التي عولج موضوع الشباب ع

:التالیةربات النظریةتوفق المق

البحث في موضوعات الحیاة الشبابیة لتوظیف نتائجها في الضبط االجتماعي بما یتضمنه من - أ

القیم و المعاییر و القوانین السائدة و العالقات التي تستند و تعتمد علیها الفئات االجتماعیة و 

المهنیة و الصانعة للواقع االجتماعي.

وضاع السائدة ، القضیة و یفهم مع األجتماعیا و تكیالبحث في قضایا الشباب لتطبیعهم ا- ب

الموضوع اللذان یعنیان أن مشكالت الشباب ترجع لقصور و نقص في الشباب أنفسهم و لیس 

للظروف المجتمعیة ألنهم لم یستوعبوا أو غیر قادرین على التماهي مع آلیات الضبط االجتماعي و 

فرص التكیف معها.

حقیق أهداف و برامج تنمویة إلى درجة التعامل مع هذه التعامل مع الشباب باعتبارهم أدوات لت- ت

الفئة كزبون یتلقى فحسب ما یقدم له من خدمات و برامج و مشروعات لإلشباع حاجاته األساسیة ، 

یقترحها و یقررها و ینفذها الكبار حسب مواقعهم المختلفة في األسرة أو المؤسسات الحكومیة.

م الشباب من بین الفرص التي یمكن أن تتاح أمام الشباب، لكن و المشاركة أماتعد مسألة اإلعداد - ث

و الثقافیة تحدد من قبل الطبقة و الفئة المهنیة ، و اإلیدیولوجیةهنا تكمن في أن أهدافها اإلشكالیة

و ما على فئة تضبط وسائلها المؤسسات الحكومیة و باألخص مؤسسات التعلیم العالي و اإلعالم 

الشباب كفئة اجتماعیة و كمرحلة عمریة إال تحقیق إنجازاته التعلیمیة و المهنیة و حراكه االجتماعي 

في ضوء و مسار ما هو محدد و مرسوم و مخطط سلفا ، و غي حالة خروجه عن تلك األهداف و 

.)2005،10(جامعة الدول العربیة،.یعبر عن حالة الالمعیاریةالوسائل فإن ذلك 

في سیاق متصل ارتبط الحكم السابق بالنظرة السلبیة للشباب التي اعتبرته كمشكلة اجتماعیة ، و -  ج

أنه من أكثر الفاعلین االجتماعیین في افتعال و استمراریة العدید من المشكالت التي یعاني منها 
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في المجتمع و من ثم ساد التدخل إلصالح أمور و قضایا الشباب و اصطلح على ذلك خاصة 

الدراسات المتعلقة بالمجتمع األمریكي بمقاربة حل المشكالت.

فیمكن أن نعرض اآلتي:الشباببدراسة لمقاربات النظریة المعاصرة المتعلقةما بالنسبة لأ   

المقاربة األولى: الشباب كمرحلة عمریة-01

انطالقامعارف و قدرات و مواقف و سلوكیات الفرد تختلف بحسب دورة الحیاة، مضمون هذه المقاربةأن

من مرحلة الطفولة مرورا بالمراهقة و البلوغ وصوال إلى الشیخوخة، و تأتي فترة الشباب كما أشیر إلیها 

سنوات المراهقة و أوائل سن البلوغ و من خالل استعراض أهم خصائص كل مرحلة من أواخرسابقا عند 

و هذه المراحل و تكملة لما ورد حول هذه النقطة آنفا ، أن مرحلة الطفولة تتمركز حول النمو الجسدي 

ع الذهني كما تتمحور مرحلة المراهقة حول البلوغ و النضج من الناحیتین الجسدیة و الفیزیولوجیة م

محاولة التأقلم معها الشيء الذي یؤثر على نفسیة الفرد و تجعلها تتمیز بنزعة نحو االستقاللیة و الرفض 

و التمرد، لتأتي مرحلة البلوغ التي تنطوي في بدایتها على تكوین شخصیة الفرد و بنائه ألسرته المستقلة 

و الذهنیة و عودة الستهالك الموارد و في األخیر مرحلة كبار السن التي تعرف تراجعا للقدرات الجسدیة

بدل إنتاج الثروة.

المقاربة الثانیة: الشباب ضمن فلسفة التنمیة-02

في إطار المفهوم التقلیدي للتنمیة ال یتم استهداف الشباب بشكل مباشر كمشاركین أو كصانعین في 

تنمیة الشاملة بمعنى عملیة التنمیة و كمستفیدین من عوائدها ، بل یوضع الشباب كبرنامج في خطط ال

هو محور و أناإلنسانعلى قطاعات التعلیم و الصحة و الشغل ، و بتطور مفهوم التنمیة و التأكید 

مرتكز التنمیة البشریة و غایتها و وسیلتها، تم التركیز على أهمیة تحسین نوعیة و جودة حیاة الفرد في 

التنمیة ، و السبب یعود إلى نتائج تجارب المجتمع، و برزت أهمیة االستثمار في الشباب ضمن عملیة

تنمویة أثبتت المردود اإلیجابي لهذا النوع من االستثمار خاصة في كسر حلقة الفقر المتوارث من جیل 

آلخر، و تشدد هذه المقاربات على أهمیة التمكین للشباب في جمیع المجاالت خاصة في التعلیم و 

ذه الفئة سیما فرص الشغل و المشاركة في صناعة القرار في الصحة و إتاحة الفرص و تعدیدها أمام ه

الحیاة العامة و الحیاة السیاسیة.
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المقاربة الثالثة: الشباب في سیاق التحول الدیموغرافي-03

هذه المقاربة على أسس و فرضیات التحلیل الدیموغرافي، فهي تعتقد أن التحول الدیموغرافي اعتمدت

یتضمن تحدیات ورهانات یتصدى لها وعلى فرص تقتضي الضرورة التاریخیة والمرحلیة االستفادة منها و 

الهیكل استغاللها عقالنیا ، فالتحول من معدالت منخفضة للخصوبة و الوفیات یتزامن مع تحول في 

حیث ترتفع نسبة الشباب إلى مجموع السكان حیث یؤدي العمري للسكان و یتخلله بروز فئة الشباب 

تحول الهیكل العمري للسكان إلى انفتاح النافذة الدیموغرافیة ألنه ینطوي بشكل عام على تدني نسبة 

رار أو االرتفاع سنة) و االستق64-15سنة)و ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (14-0األطفال( 

فأكثر)، و الفرصة أو الهبة الدیموغرافیة هي تلك الهبة التي تظهر 65البسیط في نسبة كبار السن(

عندما تنمو فئة السكان في سن العمل بمعدل یتجاوز نمو فئة السكان المعالین (أي األطفال و كبار 

قتصادي، واستغالل هذه الفرصة السن)مما یتیح مرحلة من االدخار الشخصي والعام على المستوى اال

ینبغي أو یفترض إتباع سیاسات تنمویة اقتصادیة واجتماعیة یتم بموجبها تحویل المدخرات إلى 

استثمارات.

 دالمقاربة الرابعة: مقاربة تاریخیة تقترن بحجم السكان و حجم الموار -04

من الناحیة التاریخیة هناك تجارب لبعض بلدان أوروبا وآسیا استمدت من ما مدى به هذه الدول رؤى 

نظریة بنیت على فكرة أن النمو السریع للسكان یؤدي في نهایة األمر إلى عدم كفایة الموارد المتاحة ومن 

جتمع وخاصة فئة الشباب ، عند تلبیة احتیاجات الفئات االجتماعیة المشكلة للمثمة إلى عجز الحكومات 

الشيء الذي یدفع ببعض أو كل هذه الفئة إلى افتعال المشاكل و العنف في إطار المطالبة الحقوقیة ، 

و  %20مجموع الشباب إلى نسبة تتراوح بین ارتفاعوتشیر إحدى الباحثات في هذه المجال إلى أن 

الجتماعي و االقتصادي قد یجعل ا اإلنصافمن مجموع السكان في سیاق من الحرمان وعدم 30%

)2008،17،(شكوري.هؤالء الشباب مصدر لعدم االستقرار

ویذهب في نفس السیاق أحد الباحثین أن البلدان النامیة التي یشكل فیها السكان الذین تتراوح أعمارهم 

سنة فما فوق كانت في عقد 15بعمر من مجموع البالغین أو أكثر%40سنة) نسبة  29و15بین(

السبعینات من القرن الماضي عرض الندالع التصادمات و الصراعات مرتین أكثر من البلدان التي 

و غالبیة هذه البلدان التي تمیزت بالبروز الشبابي هي بلدان نامیة %40انخفضت فیها هذه النسبة عن 
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معدل البطالة بین البالغین بشكل یصل فیها معدل البطالة إلى ثالث أو خمسة أضعاف 

Cincotta(.عام .Engelman .Anastasian.2003.77(.

المقاربة الخامسة: مقاربة حقوق الشباب-05

ترجع أهمیة هذه المقاربة إلى أنها غیرت على مستوى یكاد یكون كلیا منهج التعامل و التعاطي مع 

كونهم مشكلة في حد ذاتهم إلى اعتبار هذه الشباب من كونهم یختصون بطابع معین من المشكالت إلى 

الفئة أكثر حقوقیة ، و هو ما أدى إلى إقرار حقهم في التعلیم النوعي الراقي و العمل الخالق المبدع و 

.)2002،5فرج،(.المشاركة السیاسیة و تكوین األسرة

منها ما یتعلق بمرجعیة السیاسات المعنیة اإلشكالیاتوتنبني هذه المقاربات على مجموعة من 

بالشباب ، معاییر المجتمع أم خبرة الشباب ؟ ماذا لو حدث تضارب أو تناقض فیما بینهم كما هو الحال 

بالنسبة للسلوكیات الخطرة ؟ ما هي المرجعیات التي تستند إلیها الخطابات الموجهة للشباب ؟ هل إلى ما 

أي حد المعاییر؟ وٕالىهو كائن؟ ماذا لو حدث التباعد بین الممارسات و ینبغي أن یكون؟ أم تنطلق مما

)2004،18( عبد المعطي،.؟یضیق أو یتسع تعریف الجماعات المستهدفة

و من خالل تتبع حدود هذه المقاربة نجد بعض الدراسات والبحوث التي انطلقت منها لكنها في 

بالشباب كالحقوق اإلنجابیة والصحة والتشغیل والبطالة، وتمثلت الغالب تناولت جوانب حقوقیة متعلقة 

المسوح الخاصة باألسرة أحد أبرز األمثلة على استخدام هذه المقاربة والتي أثبتت بدورها على مجموعة 

من المتغیرات، وهذه المتغیرات هي:

 و العادات الصحیة.اإلنجابیةالصحة

.تنظیم األسرة

.الزواج و الخصوبة

األمومة و األمراض اإلنجابیة.صحة

. الكفاءة الذاتیة و بناء المهارات المستقبلیة

.العالقات و التواصل بین األجیال

وعلى سبیل المثال ال الحصر هناك دراسات انطلقت من مقاربة حقوق اإلنسان وتناولت تشغیل 

" (غرب امنطقة "األسكو و واكتسابهم المهارات، هذه الدراسات تناولت تشغیل الشباب في الشباب 
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و خلصت إلى أن مسألة عمالة الشباب في آسیا) و التغیرات المرتبطة بأسواق العمل العالمیة ، 

البلدان العربیة تستلزم و تقتضي اهتماما خاصا، فالشباب یحتاجون إلى اإلعداد و التمكین المهاري 

لكي یحضوا بوظیفة منتجة و قارة و تستفید اقتصادیات بلدانهم منهم في سیاق األثر اإلیجابي 

.)2000،45أسیا،(اللجنة االقتصادیة و االجتماعیة لغربللعولمة

وفي نفس السیاق هناك دراسات اهتمت بالمراهقین و الشباب في المنطقة العربیة الهدف منها هو 

یمكن من خاللها إعداد برامج علمیة حول الصحة اإلنجابیة  يصیاغة إطار حول الكیفیة الت

حة اإلنجابیة على للمراهقین ، لذلك فإن الطرح األساسي لمثل هذه الدراسات هو معالجة قضایا الص

.)2002،85(خالد الوحیشي،اعتبار أنها متغیر مهم في تنمیة الشباب نفسیا و صحیا و اجتماعیا

ومن أمثلة هذه الدراسات ما قامت به إدارة السیاسات السكانیة و الهجرة في الجامعة العربیة، والتي 

انطلقت من عدد من القضایا النظریة ومنها:

أشمل للصحة اإلنجابیة و الصحة الجنسیة و الحقوق اإلنجابیةمفهوم

تنظیم األسرة

.تشویه األعضاء التناسلیة و ختان اإلناث

.قضایا الزواج و الحمل غیر المرغوب و اإلجهاض و الرضاعة و الرعایة أثناء الحمل

.األمراض المنقولة جنسیا

.معلومات عامة عن الصحة اإلنجابیة ومكوناتها

إلیه حول هذه المقاربة هو مناقشة و تناول القضایا السابقة في جدلیة عالقتها بأوضاع اإلشارةما یمكن 

أسرة المراهق ، خصائصها ، مستویاتها االجتماعیة و االقتصادیة و أماكن العیش الحضریة و الریفیة.

المقاربة السادسة: مقاربة التنمیة البشریة -06

ات التي تناولت موضوع الشباب وٕان كانت محدودة، من مفهوم التنمیة البشریة انطلقت العدید من الدراس

و أدخل علیه بعض التعدیالت والمنهجیات و المؤشرات و 1990الذي تبناه برنامج األمم المتحدة عام 

تنمیة ، و یمكن إبراز أبعاد مقاربة ال2002أنماط القیاس بما في ذلك تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام 

.البشریة في المحاور التالیة
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و انصب االهتمام على موضوعات الحق في التعلیم ، نوعیة التعلیم ، مضمون :محور التعلیم- أ

بین مخرجات التعلیم و سوق العمل.العملیة التعلیمیة ، الترابط 

محور الصحة و الصحة اإلنجابیة و الثقافة الجنسیة: یرتكز االهتمام هنا على مختلف الجوانب - ب

ذات العالقة بالمعلومات و السلوكات و الحاجة إلى الخدمات وكذلك بعض الممارسات والعادات 

ذات البعد الثقافي و االجتماعي(كالتمییز بین الجنسین، الزواج المبكر، ختان اإلناث).

السلوكیات الخطرة بین الشباب: ویتضمن العادات والسلوكات بین الشباب كالتدخین محور- ت

واستهالك الكحول وتعاطي المخدرات والعنف والجنوح...إلخ.

محور العمل والنشاط االقتصادي: وتناول معدالت النشاط االقتصادي و البطالة بین الشباب ، - ث

استخدام المشروعات المنتجة، برامج اإلقراض و عالقة التعلیم بسوق العمل، التعلیم المهني، 

التكنولوجیا الحدیثة في النشاط االقتصادي للشباب.

االقتصادیة واالجتماعیة ، محور الخیارات: ویركز على توسیع خیارات وفرص الشباب في المشاركة -  ج

وهو محور یقترب إلى حد واضح من تمكین الشباب.

راسات في رصد واقع الشباب من بینها المسح العربي لصحة من هذه المحاور انطلقت العدید من الد

األسرة، الذي فصل في المؤشرات النوعیة بصحة األسرة و الشباب  والصحة اإلنجابیة بشكل خاص، و 

ذلك بغیة توفیر قاعدة بیانات مساعدة على التدخل لتعدیل بعض السلوكیات الخطرة على الشباب في هذا 

.)2005،15مانة العامة،العربیة اال(جامعة الدول .المجال

باإلضافة إلى التقریر السنوي الصادر من قبل األمم المتحدة حول الشباب الذي یتضمن المحاور آنفة 

الذكر، یطرح التقریر في محور عددا من أبعاد حیاة الشباب و ذلك في محاولة لتسجیل ما یعایشه و ما 

وى العالمي من قضایا و مشكالت وٕایضاح السیاسات التي على المستیمر به الشباب في الوقت الحالي

ینبغي توفیرها لوضع الحلول للمشكالت المعاشة و مساعدة الشباب على تجاوزها.

ما یمكن تسجیله بخصوص هذه المقاربة التي تشجع االعتماد علیها المنظمات الدولیة، أنها تعتمد بشكل 

لموضوعات تقع ضمن نطاق المؤشرات السكانیة ومؤشراتمباشر على مؤشرات كمیة و تعطي األولویة 

الصحة اإلنجابیة و السلوكیات المرتبطة بها، باإلضافة إلى المؤشرات االجتماعیة العامة التي تغطیها، 

كما نسجل في هذه المقاربة أنه ال تعتمد على إدخال  وسائل بحث غیر تقلیدیة كاالهتمام بالدراسات 

مشاركة الشباب إلى جانب الحد من توسیع مجال البحوث إلى جوانب غیر النوعیة التي تقوم على 
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تقلیدیة تطال خیارات الشباب و التي تتضمنها مفهوم التنمیة البشریة إلى جانب وعي الشباب كموضوع 

العربیة،األمانة (جامعة الدولبحث بقیمهم ونظرتهم إلى العالم وفرصهم في التعبیر عن وضعیاتهم

.)2005،15العامة،

المقاربة السابعة: مقاربة الصراع الثقافي-07

أعید االهتمام بهذه المقاربة و التأكید علیها في العقدین األخیرین من القرن العشرین، خاصة مع 

دیوع وانتشار نتائج وتبعات العولمة وما ارتبط بها من ردود وتداعیات ثقافیة، وتتنامى ردود الفعل علیها 

وأعمال العنف التي مردها كره وٕابعاد اآلخر واالحتكاك بین مواطني البلدان المستقبلة و زیادة الصدمات

وانتشار الدراسات الشبابیة التي للعمالة المهاجرة والعمال المهاجرین، القضیة التي استدعت تطور

هي ومنظورات مركزیة أوروبیة وأمریكیة على اعتبار أن هذه البلدان انطلقت باألساس من تصورات 

و ذلك لفهم ما یعتبر ثقافات أو حاالت الفاعل الرئیس والمركز المؤثر في تیار وعملیات العولمة

اجتماعیة أخرى، وعلیه جرى االهتمام بدراسة الشباب والمراهقین في روسیا وأوروبا الشرقیة عقب انهیار 

وبا االتحاد السوفیاتي سابقا، وكذلك دراسة خصائص الشباب المسلم في كل من أور 

http://iraqnhdr3.files.word(اوأمریك press.com/youth related. doc/2004(.

:أنهاومن أهم المنطلقات التي اعتمدت علها هذه المقاربة نجد

 تقر و تؤكد وحدة اإلنسان في خصائصه األساسیة من النواحي العقلیة و النفسیة و الوجدانیة

هناك تقاطع و اشتراك بین جمیع المجتمعات في أساسیات الهیاكل المؤسسیة  أنوالفیزیولوجیة، و 

وبعض األدوار الرئیسیة لألسرة ، العائلة، المدرسة، الجامعة، على سبیل التخصیص.

إطار أو سیاقا عاما موحدا لتطور المجتمعات، حتى وٕان اختلفت عتقد أن العولمة بآلیاتها و نتائجها ت

قفها و موقعها من العولمة و في ردود أفعالها و اتجاهها، غیر أن آلیات بعض المجتمعات في مو 

العولمة و قواها قادرة على تجاوز و اختراق الحدود القومیة للمجتمعات و الدول، یساعدها في ذلك 

الطفرة النوعیة في تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، خاصة وسائل اإلعالم والجماهیریة التي یمكن لها 

إلى حد خلق سلوكیات و مفاهیم عابرة للقومیات في أوساط المراهقین و الشباب، الشيء الذي التأثیر 

یجعل اإلشكالیات المعاصرة للشباب كعنصر داخلي في المجتمعات بشكل عام.
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هدف مراكز التأثیر و التصنیع في العالم المتمثل في من خالل المنطلقین السابقین نالحظ و نستنتج 

قافات الشعوب ومعارفهم و نظامهم القیمي واألنماط السلوكیة لتكون متفاعلة على شكل توحید و تنمیط ث

ة كمنظومة متعددة األبعاد مإیجابي مع األهداف والمصالح االقتصادیة للفاعلین الرئیسیین في العول

والجوانب.

على اعتبار دراسةوامتدادا لمحتوى هذه المقاربة طرحت قضایا المراهقة و الشباب كموضوعات بحث و 

ه تتجسد في أن الشباب و المراهقین هم الفئة االجتماعیة األكثر حساسیة في المجتمع و فعالیة مؤسسات

تحدیات و احتماالت المستقبل، تبعا لذلك تعتبر مشكالت المراهقة و الشباب على اتجاهتمكین هذه الفئة 

اإلشكاالتصر حیث تختلف عن لعالم المعاالمستوى العالمي و اإلقلیمي و الوطني إشكاالت تواجه ا

د الماضیة، النتقال العدید من المجتمعات من التقلید إلى الحداثة و ما بعدها بهذه الفئة في العقو المتعلق

متمثلة  في العولمة و تداعیاتها.

إن ما یمكن تسجیله بخصوص هذه المقاربة أنه بالرغم من أهمیتها في فهم و تحلیل التباینات و 

الختالفات الثقافیة بین الشباب داخل الدول في حد ذاتها فیما بینها كذلك، إال أنها لم تعطي البعد ا

الثقافي في تحلیل مشكالت الشباب أهمیة بالغة خاصة في الدول و المجتمعات ذات التأثیر النسبي في 

لذي یجعلها مركزیة النزعة للمنظومة الثقافیة ، حیث تمركزت حول الثقافة األوروأمریكیة الشيء االعولمة 

و غیر معبرة عن الشباب كقضیة اجتماعیة عالمیة .

رابعا: التنمیة البشریة للشباب

في تناول الشباب كموضوع للدراسة أو كقضیة سوسیولوجیة ال یمكن تجاوز مسألة التنمیة البشریة التي 

التنمیة البشریة النمو االقتصادي وسیلة تؤكد على أن اإلنسان هو أداة و غایة التنمیة، حیث تعتبر 

لضمان الرفاه للسكان ، وما التنمیة البشریة إال عملیة تنمیة و توسیع الخیارات و الفرص المتاحة أمام 

).www.grenc.com–رغداء زیدان (.اإلنسان باعتباره جوهر عملیة التنمیة ذاتها

هي مفهوم مركب من مجموعة من المعطیات واألوضاع والدینامیات ، وهو والتنمیة البشریة كمصطلح

لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت المتعددة و المتنوعة بغیة عملیة أو عملیات تحدث نتیجة 

الوصول إلى تحقیق تأثیرات و تشكیالت معینة في حیاة اإلنسان وفي سیاقه المجتمعي، وهي عملیة 

األجیال زمانیا وعبر المواقع الجغرافیة و البیئیة ، الضرورة التي استدعت النظر مستمرة تتواصل عبر 
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إلى اإلنسان هدفا في حد ذاته حین تتضمن كینونته و الوفاء بحاجاته اإلنسانیة في النمو والنضج و 

.)2009،2األسكوا،(اإلعداد للحیاة

هو محرك الحیاة داخل المنظومة االجتماعیة الفرد في السیاق نفسه تعتبر فلسفات واتجاهات التنمیة 

في مختلف األبعاد و هو العنصر المجدد للفعل التنموي، وهدف التنمیة هو تنمیة الفرد في المجتمع

، اجتماعیا، فكریا، علمیا، ثقافیا)، و بالعودة إلى التراث النظري في موضوع التنمیة نجد أن اقتصادیا(

مختلف نظریات التنمیة هي إخضاعها كل رأس المال إلى رأس المال المشكلة المحوریة التي تضمنتها 

متجانسة كالسلع و متوفرة إنتاجیةالمادي، لیقع البعد البشري ضحیة لعقالنیتها ، فاألفراد فیها وسیلة 

التي تعرضت لها هذه النظریات في أواخر الثمانینیات و أوائل االنتقاداتكعنصر إنتاجي، ومع 

السبعینات  من القرن الماضي، برزت توجهات نظریة تؤكد أهمیة موقع التنمیة البشریة وأن الفارق 

تقدم هو مستوى التنمیة التي یحظى بها الفرد في كل مجتمع وفي كل التنموي بین الدول ومستویات ال

)44، 2009(البستاني،.دولة

البشري في تحقیق النمو وما یسجل كذلك على التوجه الجدید إعطاء دور أكبر لنوعیة العامل

االقتصادي و النقلة النوعیة التي أحدثها هذا التوجه الجدید تبرز عند مقارنتها مع قناعات النظریة 

لتراكم رأس المال المادي مع الكالسیكیة المحدثة و التقلیدیة، والتي أشارت إلى أن النمو یتحقق كنتیجة 

ورأس القوة العاملة في تفاعلها مع عامل خارجي یمثله التقدم التقني الذي یجعل كال من القوة العاملة 

المال أكثر إنتاجیة ، بالمقارنة غیرت نظریات النمو الجدیدة هذا المفهوم في تأكیدها أن العامل الذي یزید 

هو عامل مرتبط بسلوك البشر (األفراد) المسؤولین بالدرجة األولى من اإلنتاجیة لیس خارجیا بل داخلي و 

قاعدة مشاركة الجدید تجسد واتضح في توسیع عند تراكم إنتاجیة عوامل اإلنتاج و التقنیة ،هذا المنظور 

متالزم مع النمو، وبموجب ذلك أصبح رأسمال بتأكید أهمیة دور رأسماله الذاتي كعامل العامل البشري 

الرقم األهم في معادلة التنمیة.البشري 

ومن خالل تتبع مسار فهم نظریات التنمیة الجدیدة نالحظ أنها انطلقت من قاعدة بیانات مشتركة 

ري وتنمیة ـــــال البشـــــریة رأس المــــهما نظذ في ذلك مسارینــــــوریة العنصر البشري واتخــــــتتعلق بمح

نظریة تنمیة الموارد البشریة بشكل خاص كیف أن التعلیم یزید من إنتاجیة الموارد البشریة ، حیث تظهر

و البشر وقدراتهم على اإلبداع خاصة على الصعید اإلنتاجي سیما ما تعلق بخلق طرق أفضل لزیادة 

تحسین اإلنتاج ، من هنا تتضح التنمیة البشریة كنهج جدید یمكن األفراد من توسیع قدراتهم إلى أقصى 
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وظیفها في أفضل الظروف الممكنة ، لیتحدد على ضوء ذلك جوهر التنمیة البشریة الذي یشیر حد و ت

هم الثروة الحقیقیة لألمم و علیه ال بد أن یكونوا محور التنمیة و غایتها و هذا هو الذي إلى أن البشر

(برنامج األمم .یحدد وظیفة التنمیة في كونها عملیة تستهدف توسیع وتعدید الخیارات أمام األفراد

)1990،102المتحدةاإلنمائي،

هذه الخیارات ممكنة التغییر مع الوقت و تتفق أغلب تقاریر التنمیة البشریة منذ التقریر األول عام 

على أن أهم الخیارات األساسیة هي:2008إلى التقریر الثامن عشر عام 1990

.أن یعیش الفرد حیاة مدیدة و صحیة

المعرفة. الفرد أن یكتسب

یحصل الفرد على الموارد الالزمة لمستوى معیشي الئق.أن

تتحدد أبعاد التنمیة البشریة خاصة ما تعلق منها بالفئة االجتماعیة العمریة األكثر تأثرا بمستویات و        

والنفسیة التنمیة البشریة وهي فئة الشباب في مستوى النمو اإلنساني لتنمیة قدرات اإلنسان البدنیة والعقلیة

استثمار الموارد والمدخالت واألنشطة االقتصادیة (الثروة ، باإلضافة إلى واالجتماعیة والمهاریة والروحیة

  ؛المؤسسیة المشاركة، واالنتفاع بقدرات اإلنسان) وتطویر الهیاكل والبنى واإلنتاج

األخیرة لألمم المتحدة المتعلقة بهذا في التقاریر لیظهر جانب آخر أو بعد آخر من أبعاد التنمیة البشریة 

بالمشاركة في اتخاذ القرارات وتنفیذ البرامج و المجال وهو المشاركة في التنمیة واإلشارة إلى كل ما یتعلق

الخطط و االستفادة من الخدمات العمة و المشاركة في النشاطات و الفعالیات العامة التي من شأنها تعزیز 

حدة الوطنیة والوعي بالقیم التي تهدف التنمیة المجتمعیة إلى تحقیقها، وهي كذلك والو التماسك االجتماعي 

العملیة التي یلعب الفرد خاللها دور الفاعل في الحیاة السیاسیة و االجتماعیة خالل السیرورة المجتمعیة، 

ئل لتحقیق و إلى أفضل الوساباإلضافةوتكون له الفرصة في المشاركة في وضع و تحدید األهداف العامة 

تجسید هذه األهداف.

یتضح مما سبق عرضه حول عملیة المشاركة أن أهمیة الفرد كفاعل بارزة في العملیة و الفعل التنموي 

كزن األفراد األقدر و األجدر في تحدید أولویاتهم و حاجاتهم في تراتیبها حسب األهمیة بالنسبة منانطالقا

المؤسساتي في عملیة التنمیة باعتبار الدولة الحالیة دولة مؤسسات، هذا لهم ، إضافة إلى أن أهمیة النظام

)150، 1997(سراج الدین ویوسف،.راجع كذلك إلى عنصر الوحدة الواجب توفرها على الصعید المجتمعي
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وتحدد مؤشرات أو معالم المشاركة الشبابیة في عملیة التنمیة في التالي:

اجتماعیة ، وال تتضح فعالیتها و نجاحها إال إذا كانت مشاركة الشباب مشاركة الشباب في التنمیة قیمة - أ

مشاركة حقیقیة على اعتبار أنهم أصحاب مصلحة حقیقیة في التنمیة.

 إراديالمشاركة في عملیة التنمیة مرادفة لمفهوم المواطنة ولروح االنتماء، وتكون في هذا االتجاه رد فعل - ب

شباب.طوعي ألفراد المجتمع بما فیهم ال

مشاركة الشباب تكمن بالدرجة أهمیةمشاركة الشباب تشمل جمیع فروع و مجاالت التنمیة، ألن - ت

األولى في تحقیق الفرد لذاته و إحساسه بأهمیته و قیمته، و الدرجة الثانیة لهذه األهمیة تكمن في أن 

وٕاجماعا.اتفاقاإشراك الشباب في وضع الخطط و تحدید األهداف یعني أن هناك 

ویرى المختصون في التنمیة بالمشاركة أنه بزیادة حجم المشاركة في وضع الخطط یشعر الشباب 

بحجم المشكلة التي یعاني منها ، و بهذه اآللیة یكون الفاعلون في التنمیة قد حققوا ما یعرف أو یصطلح 

الحكومي الشيء الذي یعزز هذا الخیر.علیه الرقابة الشعبیة على األداء 

و ما بعدها ضمن بند مشاركة الشباب كاملة 2000نص برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة وقد      

وفعالة في حیاة المجتمع و في اتخاذ القرارات على ما یلي "تستند قدرة مجتمعاتنا على التقدم إلى جملة 

"، باإلضافة إلى أنه الشباب و مسؤولیتهم في تصمیم مستقبلها و بنائه إدماجعناصر من بینها قدرتها على 

ثمة شرط ضروري والزم وهو تمكین الشباب  من المشاركة االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة باعتباره 

.أمر ذا أهمیة بالغة

ویتضح أن الشاب الذین تتاح لهم فرصة المشاركة في حیاة مجتمعاتهم یتمتعون بإمكانات أفضل لالنتقال 

نجاح، وفي الحاالت التي كانت فیها مشاركة الشباب واسعة والحاالت التي إلى مرحلة الرشد و النضج ب

تمكنت فیها البلدان من االستفادة من قوى العمل الشبابیة الضخمة والواسعة، شكل الشباب فیها قوة دافعة في 

تنمیة مجتمعاتهم.

الحد بإستراتیجیةمجالس الشباب الوطنیة و المساهمة في إعداد األوراق الخاصة وعلیه فالمشاركة في

من الفقر هي ثمرة جهود فعالة على المستوى العالمي بغرض تعزیز مشاركة الشباب في اتخاذ القرار ، فعلى 

الت سبیل المثال في إفریقیا تظهر أمثلة مختلفة عن كیفیة اإلقبال على المشاركة في معالجة المشك

)2013،83خلف،(؛ االقتصادیة و االجتماعیة ذات الجذور العمیقة
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وتمد الشباب بالمهارات الالزمة لسوق العمل والمشاركة في وتعزز هذه األنشطة االندماج االجتماعي

التنمیة الوطنیة وتنمیة المجتمع ، والمسجل في هذا السیاق أن مشاركة الشباب بشكل كامل في العدید من 

المجتمعات ال تزال بها و نقائص وعقبات، على سبیل المثال في الدول العربیة ال تزال قضیة مشاركة الشباب 

حیث أظهر تقریر حول مشاركة الشباب العربي في التخطیط لألهداف اإلنمائیة األلفیة صدر عن محدودة، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، أن الشباب العربي مستبعد عن المشاركة في السلطة التشریعیة وأن 

سنة أو حتى  24إلى  15العربیة ، فهذه السلطات ال تضم شبابا بالمعنى المحدد للتعریف (منالبرلمانات 

سنة) بل غالبیة أعضائها من البالغین في أعمار متقدمة.30

من جهة ثانیة لم تخصص معظم النشاطات الشبابیة التي تعنى بها البرلمانات العربیة بلجان منفصلة ، 

ولم یكن لدیها إال نظرة جزئیة بل أدرجت ضمن لجان أخرى تعن بشؤون الریاضة أو الثقافة أو األسرة،

منعزلة لقضایا و مشكالت الشباب العربي،كما أثبتت بعض الدراسات التي تناولت الشباب العربي في 

الجمعیات الوطنیة أو المحلیة أن الشباب یوظفون في الجمعیات ألغراض خاصة ، وال یشاركون في مجالس 

على التعیین و االختیار، كما أنهم یشاركون في نشاطات ى إدارات الجمعیات إال بنسب محدودة تعتمد أحیانا 

.)2007،198فرید،(تتناسب وخبراتهم و مهاراتهم ، و أن الكبار یتحكمون في عملیة مشاركة الشباب و آلیاتها

في السیاق ذاته یدرك و یعي الشباب أهمیة المشارة وفعالیتها بالنسبة لهم و لمجتمعاتهم، و لدیهم الرغبة فیها 

ال أنهم یعزفون عن المشاركة السیاسیة لعدم أو فقدان الثقة في إجراءاتها و نتائجها و بالفائزین فیها، الذین إ

.)2009،38(عبد المعطي،في الغالب ال یعبرون و ال یهتمون إال بمصالحهم الشخصیة

المعنون بـ"الثروة الحقیقة لألمم مسارات التنمیة 2010وبالنسبة للجزائر في تقریر التنمیة البشریة لعام 

)، حیث اعتبرت من بین عشر بلدان في العالم ذات تنمیة بشریة 84البشریة"، جاء ترتیب الجزائر في المرتبة(

ة لتحسین نوعیة الحیاة ، حیث عرفت شهدتها الجزائر والسیاسات المنتهجعالیة في ضوء التغیرات التي 

تقریر التنمیة-األمم المتحدة(. 2010إلى  1980خالل الفترة الممتدة من %53تطور بنسبة 

).2010،184،البشریة

كما أنها تحتل المرتبة التاسعة عالمیا ضمن الدول التي حققت أسرع تقدم في مجال التنمیة البشریة من 

)، واحتلت المرتبة 2010و1970خالل الفترة الواقعة بین عامي(حیث المؤشر المفصل للتنمیة البشریة

حیث المؤشر غیر النقدي الخامسة عالمیا ضمن الدول التي حققت أسرع تقدم في مجال التنمیة البشریة من

للتنمیة البشریة أي خارج الناتج الخام المحلي، المؤشر الذي بین هامش فعالیة السیاسات الموجهة لتحقیق هذا 
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)، مع 2010و1999و بذل كل الجهود في الفترة بین عامي(إمكانیاتالهدف بالنظر إلى ما سخر من 

المحروقات بل مرده إلى اإلنجازات المحققة في الجزائر التأكید منطلق هذه النقلة النوعیة لیس من عائدات

(األمم .أي البعدین غیر المتعلقین بالدخل من دلیل التنمیة البشریةخاصة في مجال الصحة و التعلیم 

.)2010،142المتحدة،تقریر التنمیة البشریة

  )2010و1990(): یوضح تطور مؤشر التنمیة البشریة في الجزائر بین عامي 04الجدول رقم(

199019952000200520092010السنـــــــــــــــــة                           

0.5730.5640.6020.6510.6710.677تطور مؤشر التنمیة البشریة

2011، 6، العدد اإلنسانیةریش، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة و و نصیرة قالمصدر: 

المتعلقة بدلیل التنمیة البشریة تمثلت مؤشرات هذا الدلیل في معدالت خاصة بالصحة بالنسبة لهذه المؤشرات 

و التعلیم و المستوى المعیشي ، معبرا عنهم بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة ، متوسط سنوات الدراسة 

للكبار ونصیب الفرد من الدخل الوطني بالنسبة لألطفال الذین هم في سن الدراسة و متوسط سنوات الدراسة 

اإلجمالي.

حاجات الشباب :خامسا: 

مرحلة الشباب هي مرحلة انتقال الفرد من الطفولة إلى مرحلة الرشد الممكن الوصول إلیها بتحقق أو 

، الدین االقتصادياالستقالل، الرشد الفكري، االنفعاليتوفر مجموعة من معاییر الرشد اآلتیة : النضج 

عند األسرة، النضج االستقاللواكتساب فلسفة الحیاة، استعمال واستغالل وقت الفراغ، النضج الجنسي، 

.االجتماعي

ویشار إلى أن مشاكل الشباب في المجتمعات العربیة على الخصوص تقع ضمن المعاییر السابقة التي 

كما ترتبط مشكالت ، ي لمواجهة متطلبات الحیاةج الكافیعد اكتسابها مؤشرا على بلوغ الشباب مرحلة النض

الشباب بحاجاته األساسیة التي إن توفر مستوى من إشباعها سوف یقود ذلك الشباب إلى أن تتحقق لدیه 

یمكنه ذلك من مواجهة أو تجاوز مشاكله في هذه المرحلة العمریة.سمعاییر النضج السابقة، كما 

توتر، یتحول إلى رغبة عند بلوغ مستوى اإلحساس بالتوتر مرفوقا والحاجة هي شعور أو إحساس داخلي بال

،حصول علیهابمعرفة القضایا واألشیاء التي من شأنها تخفیف أو إزالة هذا التوتر، والطرائق الممكنة في ال
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 منفسي كما تتصف بضرورتها لحیاة الفرد، بمعنى أن عد أو اجات التي قد تكون ذات طابع حیويوتتنوع الح

أو المرض أو توقف حیاة الفرد.االضطرابعها سیؤدي إلى إشبا

حیث یترتب عند عدم االجتماعي،الوجود الستمراریةوالحاجات األساسیة شرط ضروري وأساسي 

الخمول عند األفراد في  ولفهذا األ إشباعها مشكالت واضطرابات تؤدي إلى زوال المجتمع وتتضح معالم

ي: القائمة والحاجات األساسیة للفرد الشاب هاالجتماعیةوالرفض للمنظومة االنعزالیةأو  عدم المشاركة

)43، 2000(الغازي،

.الحاجة إلى األمن

لحاجة إلى المعافاة.ا

.الحاجة إلى الحریة

.الحاجة إلى الهویة

 األولىاعها منذ المراحل العمریة مكن أن نشیر هنا إلى أن بعض من الحاجات األساسیة یقتضي إشبی

مرورا بمرحلة الشباب، مثل الحاجة إلى األمن والمعافاة، بینما، الحاجات األساسیة األخرى یقتضي  الطفولة

إشباعها في مرحلة الشباب مثل الحاجة إلى الحریة والحاجة إلى الهویة.

:الحاجة إلى األمن-01

یحتاج الشباب إلى أن یعیش ویحیى في بیئة آمنة توفر له السالمة وتحمیه من مختلف المخاطر التي 

سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي، ،النفسیةو  تؤذیه في مختلف كیاناته المختلفة الجسدیة

التعرض  هي إلى حمایة اتجاههایتعرض لها الشباب ویحتاج أنومن أمثلة المخاطر التي یمكن 

سلط ال أو التحرش الجنسي أو االحتیالأو السرقة  أو المخدرات أو الحوادث المختلفة أو القتل أو لالعتداء

الذي یفرض نفسه على تصورات وأذهان اآلباء اإلشهار التجاري و اإلعالمي الخارجي على الخصوص

درجة األولى أمن األفراد والشباب على السواء، باإلضافة إلى الحروب والصراعات التي تمس بال

والجماعات، وتحتل الحاجة إلى األمن مقدمة الحاجات األساسیة للفرد والمجتمع، بمعنى آخر انعدام 

األمن في أشكاله ومظاهره المختلفة یهدد سالمتهما معا، ویقسم الباحثون هذا النوع من الحاجات إلى :

وكذلك إحساس وشعور الفرد والجریمةإلى األمن الفردي وتتمثل في الحمایة من الحوادث الحاجة

بالطمأنینة في البیئة التي یتواجد فیها.

.الحاجة إلى األمن الجماعي ضد الغش والصراعات والحروب والكوارث
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:الحاجة إلى المعافاة-02

وتشیر ،الفرد والمجتمع بعد الحاجة إلى األمنتعد هذه الحاجة ذات أهمیة بالغة ومؤثرة في استمرار حیاة 

)43، 2000(الغازي،الحاجة إلى المعافاة والسالمة الوظیفیة والعضویة وتتضح معالمها في:

 الحاجة إلى المعافاة الوظیفیة العضویة الداخلیة وترتبط بنوعیة الغداء والهواء والماء والراحة التي

 ب.یستفید منها الفرد والشا

 ریف الطاقة من خالل الجانب الحركي صیفیة العضویة الخارجیة وتتعلق بتإلى المعافاة الوظالحاجة

والنشاط الذي یقوم به الفرد.

 الحاجة إلى المعافاة البیئیة وتشیر إلى المعافاة المناخیة المرتبطة بالحمایة من الكوارث الجویة وكذلك

ما تمكن أن یحدث من تصدعات داخل البناء األسري.

حاجة إلى المعافاة البدنیة من خالل توفیر الصحة والحمایة من األمراض.ال

 الثقافیة من خالل دالالتها التي تتفتح في التعبیر عن الشخصیة االجتماعیةالحاجة إلى المعافاة

والحوار والتربیة والتعلیم.

الحاجة إلى الحریة:-03

وقرارات  سلوكیاتك تهانجازها ولممارسإلوتتضمن العدید من الممارسات معبرة عن حاجة الحریة 

  وهي:

 الحاجة إلى حریة الحركة وتتعلق بحریة التنقل والتفاعل مع اآلخرین والحق في التعبیر والكتابة

والنشر.

 الحاجة إلى الحریة السیاسیة وترتبط بالحق في اكتساب وعي وٕادراك الحق في التعبئة للقیام بأعمال

المواجهة والمقارنة السیاسیة.، والحق في اجتماعیةتطوعیة 

 الحاجة إلى الحریة القضائیة وتشیر إلى حق التقاضي أمام العدالة سواء كان ذلك بالنسبة للطفل أو

وباألخص إذا ما تعرض الفرد الشاب لظلم أو سوء استغالل أو عمل تمس كرامته ،الشاب والراشد

كإنسان.

 الشغل ومزاولة مهنة معینة.الحاجة إلى الشغل وتتضمن هذه الحاجة الحق في

 ویتعلق األمر بالحق في اختیار المهنة، الحق في اختیار الزوج والزوجة، االختیارالحاجة إلى حریة

الحق في اختیار موقع السكن.
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الحاجة إلى الهویة :-04

بیر الشخصي والقیاموتتضمن الحاجات المرتبطة بالفرد في حد ذاته والتي تتلخص في الحاجة إلى التع

أهداف اإلحساس بالفرح والسعادة وتحدید و  سید اإلمكانیات الذاتیةجتحقیق الطموح وتو  بحركات هادفة

باإلضافة إلى الحاجة إلى الهویة الجماعیة المتمثلة في الحاجة إلى ، وٕاعطاء معنى للوجود الفردي

.واالنتماءاالجتماعيالمشتركةالعطف والحب والحیاة 

صر عدد من الحاجات التي ال یثور حولها خالف كبیر أو تلقى إجماعا بین وفي نفس السیاق هناك من یح

في ثالث فئات من الحاجات تظهر لدى الشباب في المجتمع الحدیث وهي :االجتماععلماء النفس وعلماء 

:حاجات فیزیولوجیة وتتضمن الحاجات الخاصة بالمحافظة على التوازن الفیزیولوجي للفرد ومن بینها

 الجسم للطعام والتراب وغیرها من الضرورات البیولوجیة.حاجات

 واالرتباطحاجات خاصة بالنشاط الجنسي وهي تقتضي إنشاء وتكوین میول نحو الجنس اآلخر

الحاجة الجنسیة. ظتیق اتطلبهی، وحل مشكلة اإلشباع الجنسي الذيبعالقات به

: حاجات نفسیة وتتضمن

وهذا یتطلب فهم واستیعاب ،إلیها آنفاأشیرأزمة الهویة كما أو حل الحاجة لفهم الذات وتقبلها

من االجتماعيالتغیرات التي تحدث على المستوى الفردي وتقبلها والبحث والحصول على القبول 

والسلوك نحوهما.االتجاهاتطرف اآلخرین وٕاعادة تنظیم 

 عند الوالدین باالستقالل فاالعتراالحاجة إلى تنمیة الذات واستقاللها ویقتضي ذلك الحصول على

واآلخرین والسلطة.

 50، 1985(حجازي،:ومن بینها:اجتماعیةحاجات(

إلى فئة الراشدین.واالنتماءبتجاوز مرحلة الطفولة االجتماعياالعترافالحاجة إلى

.الحاجة إلى الحب وتقاسم المشاعر مع اآلخرین

.الحاجة إلى لعب دور ذي معنى وأهمیة في الحیاة

الحاجات ال تظهر تلقائیا أو فطریا بل تملیها المرحلة العمریة للشباب وما تحمله من تغیرات فیزیولوجیة  هذه

ونفسیة وسلوكیة.

كما أن هناك من الباحثین من یذهب في تصنیفه للشباب منحى آخر استنادا إلى نوعیة الشباب في 

)112-111، 2013،،المناعي(الهواري.المجتمع
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عاطل عن العمل.حاجات الشباب ال

.الحاجة إلى اإلشباع الجنسي

.الحاجة إلى األمن

 في الوقت نفسه.واالستقاللواالنتماءالحاجة إلى التبعیة

 االجتماعيالحاجة إلى الشعور بالمركز.

 بالحیاة.االستمتاعالحاجة إلى

.الحاجة إلى اإلنجاز

.حاجات الشباب العامل والشباب المتمدرس

 التحرر من الخوف والقلق.الحاجة إلى

.الحاجة إلى تقدیر اآلخرین وتقبلهم

.الحاجة إلى التعبیر عن الذات

 بوقت الفراغ.االستمتاعالحاجة إلى

.الحاجة إلى التزود بالمعارف والثقافة العامة

.الحاجة إلى التزود بالمثل العلیا والقیادة الواعیة

ل.الحاجة إلى األمن في الحاضر وتأمین المستقب

 الخاصة.واالستعداداتالحاجة إلى تنمیة القدرات

 واالبتكارالحاجة إلى النمو العقلي.

.الحاجة إلى الترفیه وترشید وقت الفراغ

.الحاجة إلى التوجیه واإلرشاد

حاجات الشباب في المجتمع الحدیث-05

بین حاجات الشباب في حالة إشباعها أو ارتباطوحسب الدراسات البیولوجیة والدراسات النفسیة هناك 

وخاصة في المجتمع المعاصر الذي یحتكم أكثر إلى القیم الملموسة أو المادیة وأهم الحاجات ،عدم إشباعها

إثارة لمشكالت الشباب في المجتمع الحدیث: 

 :تزید هذا النوع من الحاجات یرتبط به مجموعة الحاجات الفرعیة الحاجات إلى تأمین المستقبل

الشباب ومرورهم لمرحلة النضج وهي: النتقالفعالیة 
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 الحصول على وظیفة وتوفیر الدراسة والتدریب الذین یؤهالن الفرد الشاب للحصول على هذه الوظیفة

خالل المسار المهني.واالرتقاءمع النجاح فیها 

بین حاجات المجتمع وحاجات الشباب.توفیر التعلیم بمراحله المختلفة بحیث یوفق

حیث یشعر الشاب العامل بالتوافق بین قدراته ومهنته بالمقارنة مع ،حاجة إلى التوجیه المهنيال

زمالئه في العمل.

.الحاجة إلى تكافؤ وتساوي الفرص

 بمختلف أنواعها التأمین على المرض، العجز، البطالة....إلخاالجتماعیةالحاجة إلى الحمایة.

ومن أهم المشاكل التي یواجهها المجتمع في حالة إخفاقه في إشباع هذه الحاجات ضعف الكفایة اإلنتاجیة 

أو بسبب ضعف الكفاءة والمهارة كنتیجة لضعف التكوین والتدریب والتأهیل االستقرارللشباب بسبب عدم 

المهني، أو بسبب ضعف الحافز والدافعیة للعمل.

 ولكي تتشبع هذه الحاجة أو تلبى یجب أن تتوفر مجموعة من ین أسرة :الحاجة إلى الزواج وتكو

وهي: النفسیة والتربویة و المادیةاالجتماعیةوط أو الظروف الشر 

 للشباب وتأمینه على مستقبله ومستقبل عائلته.االقتصاديتوفیر أو تحقیق األمن

 والمعنویة.تشجیع المجتمع والدولة للمتزوجین بالوسائل المادیة

 الحیاة الزوجیة خاصة من خالل برامج اإلرشاد والتزاماتتلقین التربیة الجنسیة للشباب وٕامدادهم بحقائق

األسري في سبیل مواجهة مشكالت الحیاة الزوجیة والتغلب علیها أو تجاوزها.

 االرتباطسین في مسألة بین الجنسین واحترام الهویة الجذریة والمساواة بین الجنتفرقتجاوز التقالید التي

  والزواج.

نجد:ومن المشكالت المرتبطة بهذه الحاجة ویعاني منها كال الجنسین من الشباب

 المادي للفرد الشاب الشيء الذي یؤخر من الزواج االستقاللمشكلة التعبئة المادیة لألسرة مما یؤخر

التوافق الزوجي كما بینت نتائج مما یقلل من قدرته على تكوین أسرة وعلیه تضعف احتماالت، لدیه 

الدراسة السابقة في الفصل األول.

 المتسارعة االجتماعیةصعوبة اختیار الشریك كون الفرد الشاب محاصر بین التقالید والتغیرات

والمتجددة.

.الجهل العاطفي والجنسي لكال الجنسین عن بعضهما البعض
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المصاحبة والمترتبة عن تأخر سن الزواج وانخفاض نسبة التفاهم واالجتماعیةالنفسیة االضطرابات

والتوافق الزواجي مع التقدم في الشن الطبیعیة للزواج لكال الجنسین.

:وتقتضي هذه الحاجة:الحاجة إلى مثل علیا وقیم واضحة وقیادة واعیة

 والسیاسة.واالقتصادوضوح أهداف الدولة خاصة ما تعلق بقضایا التعلیم

 واالنتماءالحاجة إلى قوة الوالء.

 إلى الوطن. واالنتماءالحاجة إلى قادة أكفاء متخصصین على درجة عالیة من الوالء  

 الجماهیریة.االتصالالحاجة إلى إرشاد وتوجیه هادف واعي من خالل وسائل

 ویتطلب تحقیق هذه الحاجة::القدرات اإلبداعیةوٕاطالقالحاجة إلى الدعم الشخصي

ر وتهیئة وسائل استثمار وقت الفراغ.توفی

 تنظیم أوقات الفراغ الستغالل المواهب الخاصة ولمزاولة الهوایات الشخصیة. األمر الذي یفتقر إلى

حول الشباب وأوقات )عثمان سید أحمد محمد خلیل(المهنیة وهذا بینته نتائج دراسة 

)2001،224(خلیل،الفراغ.

: مشاركة الشباب في قضایا المجتمع والحیاة العامة تشكل المحور ألن حاجة الشباب إلى المشاركة

هذا المحور الذي یتطلب ، األساس في عملیات التنمیة والتطویر التي تنعكس على حاضر المجتمع ومستقبله

من المجتمع تهیئة أرضیة وأسباب بناء قدرة الشباب على المشاركة بالتدریب والتأهیل والتوجیه، هذه القضیة 

فتح المجال أمام الشباب إلطالق طاقاته وتحسیسه بالثقة في قدراته على العمل واإلنتاج والمشاركة تقتضي

التربیة والتعلیم  هيو وفقا لسیاسة وطنیة متكاملة تعمل خاللها جمیع القطاعات حسب المهتمین بالشباب 

أو مؤسسات المجتمع المدني أو العالي والبحث العلمي والثقافة والعمل، واإلعالم سواء كانت وزارات الدولة

دف من وراء هذا التكامل في إشراك الشباب هو تحقیق الشمولیة والتنوع في ـــــواله ،ات القطاع الخاصـــمؤسس

)95، 2009(غرایبة،.دانیا واجتماعیاـــبناء شخصیة الشاب جسمیا وذهنیا ووج

ینتظر الشباب ویتوقع من المجتمع ،ثمة مشكالت وقضایا معاصرة تهم الشباب یمر بها المجتمع

وذلك من خالل سیاسة متكاملة تهدف إلى توفیر مناصب عمل بدخول كافیة، إشكاالتهااإلجابة عنها وحل 

افاة البیئیة ـــة خالیة من التلوث المعــــــــة عامــــــــــوالمرض، صحاالعتاللان صحة شخصیة خالیة من ـــــضم

Bien être de l’environnement)( والتطرف واإلدمان، واالنحرافبعیدا عن الفقر االجتماعي، األمن

ضد الجریمة والتشرد االجتماعيالدفاع  ،مواكبة مقتضیات عصر العولمة بمستوى عال من الوعي

.واالغتراب



ـابالفصل الثالث                                                                                                         الشبــــ  

129

وذلك من خالل ،الرؤیة المعاصرة لدور الشباب في التنمیة الشاملة واألمن اإلنساني دتتحداالتجاهوفي هذا 

ألنه الوقوف على حاجاتهم في ظل البناء التنموي خاصة لما یتعلق األمر بالمشاركة في العملیات التنمویة

والوالء  االنتماءكما یعزز مبدأ ،وفق منظور توسیع المشاركة یتعزز مبدأ المواطنة بشقیها الحقوق والواجبات

للوطن ككل .

االجتماعیةفي المجتمع من خالل إحداث تغیرات جوهریة تشمل الهیاكل باإلضافة إلى تعزیز مكانة الشباب 

عن طریق توظیف إمكانیات وطاقات المجتمع ،والثقافیة من خالل التنمیة بمفهومها الشاملواالقتصادیة

من الناحیة الشكلیة بحاجة التنمیة إلى جهود وطاقات جمیع الفئات االعترافحیث أنه ال یكفي ،ككل

بما فیها الشباب والسعي المتواصل إلتاحة الفرص أمامهم في مجاالت التعلیم والعمل والسیاسة  ةاالجتماعی

بأن المفهوم الشامل والمستدام للتنمیة ال یكتب له التجسید والنجاح إال من خالل إشراك جمیع واالعتراف

في الفعل التنموي الفاعلین في المجتمع خاصة الشباب وال یمكن أن تكون مساهمة ومشاركة الشباب 

اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا إال من خالل تحدید منطلقات واضحة المعالم للبناء التنموي وهذا على النحو 

التالي :

وبناء نماذج تنمویة فعالة.تبني

من تجارب الشعوب والبلدان.االستفادة

 واألولویات التنمویة.االحتیاجاتإشراك المجتمع المحلي في عملیة تحدید

 األكفأ واألمثل للموارد البشریة باالستغاللتعزیز مبدأ ومفهوم التنمیة الذاتیة والتنمیة المحلیة وذلك

والموارد المادیة.

.العمل وفق آلیتي التنمیة المتكاملة والتنمیة المتوازنة

 الشمولیة والتكامل في البرامج باراالعتفي التنمیة مع األخذ بعین واالستدامةاالستمراریةتعزیز مبدأ

أو النماذج التنمویة.

التنمیة حق من حقوق اإلنسان تكفله المواثیق الدولیة بالموازاة یجب تبني وٕادماج هذا الحق اعتبار

في القوانین الوطنیة.

لشباب في سیاق عالقة ودور ا ةالحدیثمكن تحدید حاجات الشباب وفق هذه الرؤیة مما سبق یاستنتاجا

)www.css.escwa.org.Lb/sdd/098/b2-a.pdf،2009،(منشورات االسكوافي التنمیة واألمن اإلنساني في:

.الحاجة إلى التعبیر اإلبتكاري

.الحاجة إلى المنافسة
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 وخدمة اآلخرین.االنتماءالحاجة إلى

.الحاجة إلى ممارسة خبرات جدیدة

.الحاجة إلى الشعور باألهمیة

 الحریة والنشاط.الحاجة إلى

.الحاجة إلى المخاطرة والمغامرة

.الحاجة إلى الشعور باألمان

ثقافة الشبابسادسا:

مصطلح الثقافة مصطلح صعب من حیث معانیه المتعددة بالنسبة لعلماء االجتماع ، وكذلك تعدد 

یتجهون نحو تعریف الثقافة في األفراد الذین یستعملونها باختالفاتهم المتنوعة، فالباحثین االجتماعین الشباب 

سیاقها العام، بمعنى أنها أسلوب أو طریق حیاة، وثقافة الشباب تعرف من خالل طرق وآلیات الحیاة التي 

یتشارك فیها الشباب، وعلیه یتضح أمامنا أن هذا التعریف یمكن تناوله بالمعالجة من وجهتین هما:

تصف نموذجا معینا من المعتقدات والقیم والرموز والممارسات لثقافة الشباب بأنه یمكن أناألولى تنظر

التي یتبعها ویشترك فیها عدد من الشباب، والمطلق في هذا التوصیف هو المالحظة للحقائق المرتبطة 

بالحیاة االجتماعیة التي یحیاها الشباب، وما یسجل كنتائج ألعمال الباحثین االجتماعین في هذا السیاق أن 

ات من الشباب كالمتهورین یتمسكون بطرق وأزیاء وسماع موسیقى معینة والكالم بلغة عامیة هناك جماع

متعارف علیها والتجمع في أماكن معینة.

من نافلة القول في هذا السیاق أن النشاطات واألفعال المشتركة لفئة الشباب هي تجسید للقیم 

هذه القیم وتفسیر معنى السلوك والفعل المالحظ المشتركة فیما بینهم، ووظیفة الباحث االجتماعي هي كشف

وهذا جسدته أعمال علماء االجتماع البریطانیین في دراسة ثقافة الشباب.

كن من خاللها تناول ثقافة الشباب بطریقة أخرى هي كشف الجوانب الوظیفیة یمأما الوجهة الثانیة 

لشبابیة بمعنى مشاركة الشباب في إطار مؤسسي معین لثقافة الشباب ، واآللیة المتبعة هنا هي المشاركة ا

)421، 2001(هاراالمبوس،.خالل تعرضهم لمشكالت اجتماعیة مشتركة

فثقافة الشباب وفق هذا المنحى دلیل على طریقة التعامل في حل المشكالت في الممارسات الیومیة، 

ركة والتعامل معها، وعلیه فلثقافة الشباب ووصف القیم واألنشطة التي یتبناها الشباب في فهم تجاربهم المشت

في السیاق ذاته وظیفة ذات أهمیة بالغة هي وظیفة حل المشكالت، هذه الوظیفة تبنت من طرف الباحثین 

األمریكان في دراسة وفهم ثقافة الشباب.
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ة من الناحیة التاریخیة تمكن اإلشارة إلى أن أول دراسة مهمة عن ثقافة الشباب كانت في المملك

)، وكانت هذه الدراسة في األصل 1959المتحدة '' لمارك إبرامز'' الموسومة بـ (المستهلك المراهق في سنة 

دراسة في التسویق، وهي عبارة عن مسح میداني لجماعة االستهالك الجدیدة التي ظهرت في الخمسینیات، 

ت المتخصصة في إنتاج السلع وعند نهایة عقد الخمسینیات أصبحت هذه الدراسة مرجعا مهما لدى الشركا

ذات الطبیعة الشبابیة.

تكمن من خالل إبرازها لشكل ونمط ممیز IBRAHAMSمز'' هواألهمیة العلمیة لدراسة '' إبرا

لسلوك الشباب السوي أي غیر الجانح، لكن بالمقابل كانت ثقافة الشباب في تلك الفترة تشیر إلى جملة من 

، الممارسات غیر المرغوب فیها أو غیر المقبولة اجتماعیا كان یمارسها بعض الشباب وبخاصة في  الشوارع

ن ینظر إلیهم على غرار بقیة الفئات العمریة لیس على أساس سلوكهم السیئ، من الناحیة االقتصادیة كاأما 

وهذه الخیارات كرست ثقافة الشباب، ومن محددات هذه الثقافة الفراغ أو الوقت السوقبل انطالقا من خیارات 

ر كالنوادي قضاء الوقت الحالحر للشباب، السلع المستهلكة أو الواسعة االستهالك خالل وقت الفراغ، وأماكن

وقاعات األلعاب وقصات الشعر ومواد التجمیل وألوان الموسیقى وغیرها.

groupe)وفق هذا المنظور یعد تعریف الشباب ''كجماعة استهالك' deconsomation) یتضمن

نتیجتین أساسیتین:

األولى: ثقافة الشباب تفسر باعتبارها مظهر أو جانب من جوانب الثقافة الجماهیریة، وكما هو متعارف علیه 

culture)في التراث السوسیولوجي ''الثقافة الجماهیریة''  de mass) مصطلح تم نحته من قبل رواد ،

في انتقادهم لتأثیرات وسائل المدرسة النقدیة في علم االجتماع خالل عشرینات وثالثینات القرن الماضي 

االتصال الجماهیریة لسببین، أولهما أن هذه الوسائل ال تعطى لألفراد حریة في اختیاراتهم الترفیهیة 

واالستهالكیة، ألنها موجهة من قبل المنتجین ورجال المال واألعمال، وثانیهما أن األفراد یقبلون بهیمنة 

اقهم، وعلیه فوسائل االتصال الجماهیریة حسب مفكري مدرسة وسائل االتصال رغم محلیتهم ومحدودیة أف

تمارس نوع من الهیمنة متمثال في عدم تبیان طبیعة الحیاة الحقیقیة لألفراد في )(Frankfurtفرانكفورت 

مجتمعاتهم بل تجسد األوهام والخیاالت التي ترضي الجمیع أحیانا.

ل الثقافة یتعرض األفراد من خاللها للتأثیر من قبل ومن ثمة فالثقافة الجماهیریة تعني شكال من أشكا

الشركات التجاریة الخدماتیة فتحدد هذه األخیرة أنماط وسلوكات هي مظاهر الثقافة الجماهیریة وفي هذا 

Mark)مز'' هالسیاق یطرح ''مارك إبرا Abrahams) سؤال على مستوى عال من المشروعیة: هل ثقافة

وأصحاب المؤسسات اإلعالمیة؟ السوقالشباب هي نتاج أو محصلة أو هدف لما یرغب رجال 
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culture)(امتدادا لما سبق هناك من یعد ثقافة الشباب  de la Jeunesse كواحدة من الثقافات الفرعیة

Subculture)(انتشاره في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة لدراسة ، هذا المصطلح األخیر ذاع

خصائص الشباب قیمهم، واتجاهاتهم وأنماط تصرفاتهم.

باإلضافة إلى ذلك تعبر ثقافة الشباب عن أسلوب حیاة مستقل عن عالم الكبار ال تخضع في الغالب 

القیم والمعاییر واألفكار وأنماط إلى معاییرهم وقیمهم ومعتقداتهم وأسالیب سلوكهم، بل یتأسس على نسق من

السلوك غیر مقیدة بما یریده الكبار، بمعنى آخر ثقافة الشباب هي شكل أو نوع من اللغة والقیم الخاصة 

والتصرفات المتمیزة التي أكثر ما تنطبع به التمرد والعناد والتلقائیة والغطرسة اتجاه الكبار ولذلك نجدها توسم 

(معادیةبالثقافة المضادة أو ال (Contre-Culture.،السید)10، 1987(

ولالختالف بین جیل اآلباء واألبناء في القیم واالتجاهات وأنماط السلوك وطرائق التفكیر والتصرفات 

)1987،11السید،(:تبعامجموعة من المبررات أثبتها الدراسات والبحوث في هذا المجال وهي 

 الفرق بین الفئتین والبطء في عملیة االنتقال االجتماعي من مرحلة عمریة إلى أخرى وكذلك بطء

االجتماعي.التطبیععملیة 

.الفروق الجسمیة خاصة التحوالت الفیزیولوجیة ومصاحباتها في فترة المراهقة

 االختالفات النفسیة واالجتماعیة والتي من تداعیاتها العمریة واقعیة البالغین، ومثالیة الشباب والنزعة

المحافظة لدى الكبار والمیل إلى اإلبداع والتغییر والتجدید لدى الشباب.    

ع الفروق والتباینات السوسیولوجیة خاصة ما تعلق بمتغیر السلطة األبویة التي سرعان ما تتراج

وتتقلص مع النمو التدریجي لألبناء، حیث ینشأ التعارض في موضوع المستقبل الذي یعتقد األبناء أنه 

بإمكانهم تحقیق ما عجز عنه آبائهم بسبب عامل السن، وهنا تكرس منظومة القیم ألغلب المجتمعات 

اإلنسانیة على ضرورة احترام خصوصیة كل مرحلة  عمریة.

DANO(من الباحثین SULLVIAN( في تعرضه للثقافات الفرعیة وخاصة ثقافة الشباب من تمیز ظهور

)2007،81میلسون،(:ةثقافة الشباب خالل مراحل تاریخی

مرحلة ظهور موسیقى الروكROCK)(ق) الشيء ،)20في منتصف الخمسینیات من القرن الماضي

في نفس الفترة التاریخیة تطورت حركة  االحتجاج ،الذي أدى إلى اهتمام الشباب بالرقص والموسیقى

وكذلك حركة نزع السالح ومعارضه امتالك بریطانیا ،1968السیاسي فمثال في حركة الطلبة في فرنسا مایو 

للقنبلة النوویة.
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مرحلة ظهور العقاقیر المرتبطة بالشباب(Drug)والمجتمع المتساهلThe permissive) society(

)وظهور الصحف السریة Underground News Paper)قافة الشباب كان غامضا ثلكن هذا التاریخ ل

.بعض الشيء

ها الباحثین یعزیأما ما تعلق بظهور ثقافة الشباب من أسباب ومبررات موضوعیة، تاریخیة، اجتماعیة، ثقافیة 

 إلى:

عمالة الشباب من خمسینیات القرن الرفاه المادي الذي یمیز فئة الشباب والسبب زیادة الطلب على

الماضي، فالنزعة االستهالكیة للشباب فاقت توقعات االقتصادیین والمنتجین، ألن هذه الفئة تستهلك سلعا 

معینة بنسب عالیة كالمالبس، التسجیالت، أجهزة الفیدیو، السیارات هذا ما أدى إلى االهتمام والتركیز على 

ة استهالكیة.أذواق الشباب كقوة شرائیة وكفئ

 نمو التعلیم العالي وارتفاع معدالته فقد بلغت نسبة الشباب المتمدرسین بالجامعات ومراكز التعلیم

، وباإلضافة إلى نمو مؤسسات التعلیم العالي الشيء الذي جعل من فئة الشباب %41العالي إلى أكثر من 

ب في مجال االهتمام، الطموح، القیم والمعاییر، فئة متجانسة معرفیا وسلوكیا ومهاریا ویشترك العدید من الشبا

األذواق الفنیة والجمالیة.

 أسالیب وطرائق التنشئة االجتماعیة الحدیثة لألطفالSocialisation moderne ، تعد منطلقا )(

مباشرا لظهور جماعات الیافعین والمراهقین الشباب الساخطین الرافضین لقیم المجتمع المعاصر، وعلیه فإن 

ألسالیب والممارسات المختلفة والمتعارضة في أغلب الحیان في تربیة وتنشئة األطفال والمراهقین تبرر وتؤكد ا

Personnalité(على مستوى التطور الحّر في الشخصیة الفردیة Individuelle( ، مما انعكس على درجة

)وقوة تأثیر معاني االغتراب Aliénation)اب.على ممارسات وسلوكیات الشب 

 المشكالت االجتماعیة محلیا وعالمیا حسب رؤیة الشباب، فالشباب یتمیز بنزعة نقدیة اتجاه المجتمع

بنظمه ومؤسساته.

من خالل إبراز خصائص ثقافة الشباب وتاریخ ظهورها وكیفیة ظهور المصطلح وطریقة تداوله في 

األوساط األكادیمیة واالجتماعیة، وفي هذا اإلطار یمكن اإلشارة إلى أن استجابات الشباب الثقافیة تتنوع بتنوع 

لمعاییر وقیم سلوكیة محددة، وتعدد احتیاجاتهم بمعنى أنه لكل حاجة استجابة، هذه االستجابة تحدد طبقا

وثقافة الشباب وفق هذا المنظور هي منظومة قیم متكاملة مترابطة تمثل ذهنیة وعقلیة الشباب التي تنبثق 

عنها اتجاهات وكل اتجاه یشیر إلى نظام من اآلراء والمواقف والسلوكات.
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ألجیال الشباب المتالحقة كانت ومن تتبع الواقع االجتماعي یستنتج أن الحاجات المتنامیة والمتزایدة 

استجابات مباشرة للتطورات والتغیرات التكنولوجیة واالجتماعیة شدیدة الشارع، مما أدى إلى بروز منظومة قیم 

وأنماط سلوكیة شبابیة ما كانت معروفة أو مألوفة في السابق مثل وسائل االتصال، مواقع التواصل 

ة المختلفة، الموسیقى العصریة وغیرها.االجتماعي، األنشطة والممارسات الریاضی

من المنظور الوظیفي یعتقد السوسیولوجیون أن ثقافة الشباب لها دورا وظیفیا، وأن ظهورها كان رد 

فعل لمجموع التغیرات التي مست الحیاة االجتماعیة، والتي أفرزت وأنتجت مجموعة من المشكالت، یمكن 

أو مظهر من مظاهر مواجهة المشكالت المصاحبة للتغیر القول أن ثقافة الشباب كانت تصدیا لها 

االجتماعي في العدید من المجتمعات.

الوظیفة التي تمارسها ثقافة الشباب إذن هي تخفیف حدة وشدة التوتر المالزمة لعملیة االنتقال العمري من 

)40، 1990(السید،.الطفولة إلى الرشد إلى البلوغ

ى ثقافة الشباب بأنها تقدم حلوال سریعة لمجموع التناقضات وفق هذا المنطلق یمكن الحكم عل

الموجودة في النسق االجتماعي، ویقدم ''مایك براك'' الوظائف األساسیة لثقافة الشباب كثقافة فرعیة على 

النحو التالي:

ة تعطي ثقافة الشباب كثقافة فرعیة حلوال لبعض المشكالت الناجمة عن التناقضات والمفارقات الداخلی-

للبناء االجتماعي والتي غالبا ما ترتبط هذه المشكالت باألوضاع المادیة واالجتماعیة لألجیال المختلفة.

الثقافة الفرعیة نظاما ثقافیا ینتج عناصر ثقافیة دون غیرها تستخدم هذه العناصر في تطویر تشكل

واكتساب هویة أخرى خارج الهویة الموروثة التي تكتسبها الفرد في اإلطار األسري أو في بیئة العمل.

 ها من الفئات تعمل الثقافة الفرعیة على تشكیل طریقة وأسلوب للحیاة تتمیز به فئة الشباب عن غیر

االجتماعیة.

.تقدم ثقافة الشباب حلوال للتناقضات واألسئلة الوجودیة للشباب

 بحكم كون فترة المراهقة مرحلة إعادة تشكیل الهویة الفردیة، الثقافة الشبابیة الفرعیة تشكل مصدر

، كما تعمل ثقافة الشباب حسب ''إعادة االجتماعیة الثانویة''إلعادة التنشئة االجتماعیة أو كما یصطلح علیه 

تصورات بعض الباحثین على إیجاد حلول للتناقضات التي ال توجد في ثقافة األجیال السابقة وخاصة 

التناقضات المضمدة أوالمستترة والصعبة .
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تناول ثقافة أما عن ثقافة الشباب في العالم المجتمع العربي عموما والمجتمع الجزائري تحدیدا فإن 

المجتمعات المستقبلة ألنماط ثقافیة معینة ال یمكن تجاهل عملیتان أساسیتین هما  هذه باب فيالش

Inter(التداخل الثقافي culturation(والمثاقفة( Acculturation) لما لهما من فعالیة في تأسیس ،

فة معولمة أو ذات ورسم معالم الثقافة الشبابیة في المجتمع العربي، فثقافة الشباب في الوقت الحالي ثقا

أبعاد عالمیة، حیث أنها في جانب  أو جزء كبیر منها تتشكل خارج المجتمع العربي عبر شاشات 

وسائل اإلعالم والوسائط الرقمیة الحدیثة، وكذلك من خالل انتشار أنماط من السلوك والممارسات 

المتسارع والمستمر تدور الحیاتیة المستحدثة، ومن ثمة فثقافة  الشباب في خضم التغیر االجتماعي

حول ثالث فضاءات ثقافیة هي الفضاء الثقافي التقلیدي، الفضاء الثقافي المحلي والفضاء الثقافي 

المعلوم، ویقصد بالفضاء الثقافي التقلیدي كل مكونات الثقافة الشعبیة (عادات، تقالید، تراث، موسیقى، 

إلى الماضي و المرجعیات التاریخیة، أما المقصود ممارسات وطقوس شعبیة، الّلغة األم، مظاهر الحنین 

بالفضاء المحلي فهو ما یتشكل من وسائل إعالم محلیة، برامج ومحتویات البرامج اإلعالمیة، الفضاءات 

العمرانیة وما تتمیز به من تناقضات وتجادبات، أما الفضاء الثالث أو الفضاء المعولم فیشیر إلى 

الیة متمثلة في نجوم الموسیقى والریاضة والسینما ومواقع التواصل محددات الثقافة العالمیة الح

االجتماعي،الفضاء الرقمي، أنماط االستهالك الغذائي مطاعم الماكدونالدز والكویك وسیطرة وشیوع ثقافة 

)Lucia,2001,67-69(.االستهالك وسیادة اللغة االنجلیزیة

وعلى الرغم من التداخل بین المرجعیات الثقافیة لثقافة الشباب سواء اعتبرها الباحثون باعثا أو مصدرا من 

مصادر الفوضى النفسیة للشباب والتذبذب الثقافي، أو عامال من عوامل اإلغناء أو اإلثراء، فإنه ومما ال 

لمة هي عالقة ذات نزعة متوترة مضطربة ریب فیه أن العالقة بالثقافة األجنبیة عبر قنوات  ومفاعیل العو 

جدلیة باألساس، كما أنها تعتبر أساسا ومنطلقا للعدید من المشكالت التي یعرفها الشباب في مرحلة عمریة 

حساسة یعد خاللها بناء الهویة الفردیة مرحلة مركزیة في مسار حیاة الفرد، بمعنى أن عدم التناغم أو التوافق 

األم وثقافة العولمة ال یتضمن مشاعر واتجاهات العدائیة فحسب تجاه قیم الثقافة المعولمة من الثقافة التقلیدیة 

األخالقي، سیادة وانتشار النزعة االستهالكیة، االستهالك المظهري أو التفاخري، لكنه یمتد إلى غیر كالتحرر

ث یكرس لدیهم اإلحساس بعد حیاألم أو األصلیةذلك حیث یغیر نظرة الشباب أنفسهم واتجاههم نحو ثقافتهم 

La(الحیاة الحداثیة ة مستحدثاتقدرة ثقافتهم األصلیة على موازاة ومسایر  vie modernisé( وصور العجز

فیها عن إعطاء معنى للوجود االجتماعي الفردي متمثلة في تجربة اإلنسان الحدیث في تفاعله مع نفسه ومع 
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المحليمجتمعنا النظرة واإلحساس بالدونیة اتجاه المجتمعالعالم الخارجي الشيء الذي یخلق للشباب في

واتجاه الذات بصورة أخص.

دراسة أجرتها حول عالقة فیالشرایبي'' نیة البنانيففي إحدى الدراسات في هذا االتجاه توصلت الباحثة ''م

تملك "آلیة ، القةتنتاج ثالث آلیات متداخلة في هذه العالشباب العربي بالغرب األوروبي األمریكي إلى اس

المقصود "،و النفور من الثقافة الغربیة" و"إلى الثقافة الغربیةاالنجذاب"، (Appropriation)"الثقافة الغربیة

بالتملك هنا ما یتعلق باكتساب وتبني مجموع مكونات الثقافة الغربیة وٕاعادة إنتاجها طبقا لدالالت ورهانات 

، بصورة توضح مظاهر التالقح أو المزاوجة بین عناصر الثقافة األوروأمریكیة ومكونات الثقافة السیاق المحلي

الشباب في ثقافتهم عن الغرب، حیث أن صورة  لهثیتمالمحلیة، وتشیر آلیتي "اإلنجذاب" و"النفور" إلى ما 

ات الشباب في انتظار للشباب العربي هي مرآة تنعكس في خاللها مجموع آخر بالنسبةیعتبرالغرب الذي 

ارتباطاتهم وعالقاتهم بالسیاق المحلي وبعض مشاعر اإلحباط والسلبیة الموجودة في ذواتهم.

من هذا المنظور واقع الحیاة الغربیة بمجامیعها ما هو إلى محك أو نموذج للمقارنة یوظف للتعبیر عن 

عي ذات االرتباط بالتغیرات القیمیة في التحدیات والرهانات ومختلف مظاهر التفاوض والصراع االجتما

المجتمعات العربیة، ففي مضمون حدیث الشباب العربي عن الغرب في مختلف نقاط قوته هناك تعابیر عن 

مبررات انهیار صورة الذات، عن خیبة األمل في المشاركة السیاسیة، عن انعدام آفاق تجسید مجتمع 

اء العام وعدم توفر إمكانیة تحقیق الذات، وهو ما یعتبره دیمقراطي تداولي، عن غیاب الحریة في الفض

الشباب غیاب للحس المدني في الحیاة الیومیة وانتشار ظاهرة التزمت وعدم التسامح، عن التسلط العائلي 

وغیاب أبسط مظاهر الحریة في الحیاة الخاصة؛ بالمقابلة هناك نقاط سلبیة یسجلها ویبدیها الشباب العربي 

األورو لشباب العربي كل ما یعتبره آفات أو مشكالت مصدرها الغرب یحیل اافة الغربیة حیثاتجاه الثق

، وال یمكن حلها أو تجاوزها إال بالعودة إلى قیم الثقافة األم، ویأتي على رأس قائمة هذه المشكالت أمریكي

قافة االستهالك.التفسخ األخالقي في مظاهره الجنسیة والتفكك األسري وهیمنة النزعة المادیة وث

یتضح إذن أن التحدیات المعرفیة ذات العالقة بدراسة ثقافة الشباب في المجتمع الجزائري كنموذج 

للمجتمع العربي، في معرفة على حقیقة ما تركته أو نحتته الحداثة بقیمها في هذه المجتمعات وتوصیف ذلك 

یضاح ذلك من خالل ما تتمیز به ثقافة الشباب من خالل دراسة قیم الشباب وعالقتها بثقافتهم، ویمكن إ

،وانتشار قیم الفردانیةبدیوعالجزائري كنموذج للثقافة الشبابیة في العالم العربي ، حیث تتمیز هذه الثقافة 

بالشرعیة االجتماعیة، حیث تقوم في هذا االتجاه ثقافة الشباب في هامش كبیر منها على تكریس واصباغها
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قیم الفردانیة والتي تعطي للفرد الشاب مكانة مركزیة كونه فرد، سواء ارتبط ذلك باختیارات خاصة ذات 

وانتماءاته االجتماعیة، محددات بناء هویته الفردیة بصورة مستقلة عن التزاماتهاالرتباط بجسده، مظهره، 

Draoui)سلطة العائلة وخلفیاتها، موروثها ومرجعیاتها et Meliti,2006,57-70).

كما أن عدید العناصر المشكلة لثقافة الشباب الوافدة من المجتمعات الغربیة هي في مضامینها فردانیة، 

وتحقیق (Saturation)من أهم ما تتمیز به تثمین كل ما یمكنه إعالء قیمة الفرد وتنمیة إحساسه بالتشبع 

(االقتصادي)في یة التي یحتلها النجاح الماديالذات، وفي هذا السیاق تجدر اإلشارة إلى المكانة المركز 

شكل من أشكال إثبات الوجود الفردي ومختلف مظاهر المنظومة القیمیة للشباب بوصف النجاح المادي 

)Giddens,2004,175(.النرجسیة الجسمانیة التي تحكم عالقة الشباب بأجسادهم أو االنعكاسیة

الحوار ومختلف أنواعوأنظمة الحمیةویبرز ذلك من خالل اتساع وانتشار النشاطات الریاضیة والتجمیلیة 

الفرداني الجسدي كونه محمال ومستحب للذات، كما أن تجربة الشباب االجتماعیة تدعوهم أكثر مما كان 

علیه الحال بالنسبة لألجیال السابقة للتحكیم بین المرجعیات القیمة المتضاربة المحیطة بهم، والتي یمكن أن 

أو االحتكاك باآلخر، أي إلى ممارسة ما یمكن تكون مصدرها الدین أو العلم أو التقالید أو وسائل اإلعالم

)2009،6،الملیتي(.اعتباره نوعا من أنواع سیادة الذات الفردیة

كما أن عملیة التحكیم والمقارنة تبقى مستمرة لدى فئة الشباب في سیاق بناءهم لعالم قیمي خاص بهم 

یعكس بصورة أو بأخرى مدى ترسخ قیم الحداثة مثل المرتبطة بفصل المؤسسة الدینیة عن المؤسسات 

ام االجتماعیة األخرى وباألخص المؤسسات السیاسیة، والفصل كذلك بین المجالین الع

)kerrou,2002,88(والخاص.

وكما هو معروف القیم الحداثیة لعبت ومارست دورا بالغ األهمیة في تأسیس وبناء المجتمعات الغربیة 

المعاصرة، ما تزال لحد الساعة موضوع جدال سیاسي ونقابي أكادیمي وصراع اجتماعي شدید في 

داروي وعماد الملیتي'' في تونس حول العام والخاص المجتمعات العربیة، وفي بحث أجراه الباحثان ''محفوظ 

وما ینتج عنه من اعتراف وٕاقرار معلن بحریة الفرد في عدید المیادین كطبیعة المعتقد الدیني وشدة االلتزام 

بالتعالیم الدینیة (كارتداء الحجاب مثال) وهذا ما اعتبره بعض الشباب موضوعا أو قضیة خاصة.
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ه محددا النتشار قیم الحداثة عند الشباب، وكما تشیر الدراسات المتعلقة بثقافة هذا المؤشر یمكن اعتبار 

الشباب أهمیة وعمق ترسخ قیم ثقافیة حدیثة ومنتشرة بسرعة بین المجتمعات على المستوى العالمي كثقافة 

حقوق اإلنسان، حقوق المرأة، قیم المساواة بین الجنسین.

اب في مجتمعنا یبقى االختالف والتعدد أكثر حدة واستقطابا على مستوى إجماال فیما یتعلق بثقافة الشب

التمثالت ونظرتهم للعالم ومرجعیاتهم القیمیة، حیث تلعب في االنتماءات األسریة واألصل االجتماعي 

والمستوى التعلیمي واالجتماعي للعائلة دور كبیر في تحدید السلم القیمي التفضیلي للشباب، فعلى سبیل 

ال ال الحصر هناك تباین في المواقف والرؤى فیما تعلق بموضوع حقوق المرأة وقضیة المساواة بین المث

الجنسین واالختالف في النظر لدور الدین في الحیاة االجتماعیة، ففي إحدى الدراسات التي أجریت على 

لشباب یجنح إلى اعتبار الشباب التونسي توصل الباحثان في دراسة التدین عند الشباب إلى أن الكثیر من ا

التدین شأن فردیا یخص عالقة الخالق بالمخلوق أو وسیلة لتحقیق التوازن النفسي، وینظر البعض اآلخر إلى 

الدین على أنه تمارس دورا أكثر شموال خاصة ما یعلق بتنظیم الحیاة االجتماعیة، كما یؤكد بعض الشباب 

ریا في الحیاة العامة وكذلك في تحدید الخیارات والتوجهات على أن المؤسسة الدینیة یجب أن تلعب دور محو 

السیاسیة للمجتمع، وما یسجل كذلك في عالقة الشباب بالدین الرغبة الملحة في االلتزام بالتعالیم الدینیة في 

ه حرفیتها وكذلك النزعة في خرق هذه التعالیم، سواء كان ذلك نتیجة للشعور بصعوبة االلتزام بها لما تتمیز ب

الحیاة المعاصرة من خصوصیة، أو مرد ذلك إلى عدم اقتناع الشباب بما تملیه علیه من حدود وضوابط 

لممارسات حیاته.

ومهما قیل عن عالقة الشباب بالتدین كوجه أو كجزئیة في الممارسات الثقافیة المتعلقة بهم، إال أنه 

عاطي والتفاعل مع التعالیم الدینیة، باحترامها أحیانا یمكن القول أن أغلب الشباب یمیل إلى المراوغة في الت

وتجاوزها أحیانا أخرى، خاصة ما تعلق بالمغامرة والنجاح، باإلضافة إلى ما سبق تمكن القول أن عالقة 

الشباب بالدین أو ظاهرة التدین الشدید (التطرف) هي اآلن بصدد التحول بفعل جملة من العوامل والمؤثرات، 

Individualisme)ثال ال الحصر سیادة وانتشار الفردانیة الدینیةعلى سبیل الم religieuse) كونها إحدى

Modernité)مقومات ودعائم الحداثة الدینیة religieuse) وعمومیة التعلیم بمضامینه خاصة القدرة على ،

الدول العربیة ومنها التعامل المباشر مع النص الدیني وانهیار المؤسسة الدینیة التقلیدیة في العدید من 

.)Leger,1999,111(الجزائر.





االنتماء

العنف لدى الشباب

االغتراب لدى الشباب

لدى الشباب

البطالة لدى الشباب

التعصب والتطرف لدى الشباب

لدى الشباب

مشكلة المشاركة والتمكين  للشباب

)عالقة اآلباء باألبناء

الشباب مشكالت أسباب: أوال

االنتماءبمشكلة ضعف الشعور : ثانيا

قضاء وقت الفراغ مشكلة: ثالثا

العنف لدى الشبابمشكلة : رابعا

االغتراب لدى الشبابمشكلة : خامسا

لدى الشباب اإلدمانمشكلة : سادسا

البطالة لدى الشبابمشكلة : سابعا

التعصب والتطرف لدى الشباب مشكلة: ثامنا

لدى الشباب السريةالهجرةمشكلة : تاسعا

مشكلة المشاركة والتمكين  للشباب: عاشرا 

عالقة اآلباء باألبناء(األجيال مشكلة صراع : عشر إحدى

مشكــــــالت الشباب

إحدى
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أسباب مشكالت الشباب أوال:    

قبل التعرض إلى عرض أهم المشكالت التي یعاني منها الشباب في الفترة الحالیة وجب الوقوف على أهم 

الشباب :مسببات تلك المشكالت ألن لها عالقة وطیدة بما سیتم عرضه ألهم المشكالت التي یواجهها

:تراجع دور األسرة -01

كانت األسرة إلى عهد قریب واسعة النطاق، وكانت العالقات األسریة وثیقة بدرجة تجعل منها مجاال 

غیر أن تغیرات ، خصبا لنقل وتلقي الخبرة فكانت عالقات الخبرة متنوعة حیث تسمح بالنمو المتكامل

حیث تتعرض األسرة الحدیثة إلى تغیرات تنعكس آثارها ،أساسیة وملموسة وقعت في مجال األسرة الحدیثة

)2001،158(أسعد،.بشكل غیر مباشر على األسالیب واألنماط الوظیفیة لألسرة وخاصة الوظیفة التربویة

وضع المرأة وامتهانها لمهن كانت حكرا تغیرفي التغیرات التي حدثت في األسرة الحدیثة حصرویمكن

في العمل خارج المنزل مما أثر ذلك على مستوى األبوینانشغالأدى إلى الشيء الذي ،على الرجال

)118، 2000(منصور والشربیني،:ومتابعتهم مما ترتب عن ذلكاألبناءوطریقة تربیة 

 ضعف الرقابة الوالدیة أو الالمباالة من قبل الوالدین واألبناء وما یظهر من عدم احترام الحریة

ن آرائه.الشخصیة للشباب والتعبیر ع

 أو متابعة السیر الدراسي وانتظام األبناء في الدراسة حیث ینجم عن ذلك إعراض االهتمامعدم

من قبل األبناء عن تحمل المسؤولیة ومواصلة التعلیم.

نحو الفردیة والمصالح الخاصة. االتجاه

.الصراع بین أعضاء األسرة الواحدة

اإلعالمي:االنفتاح-02

،اإلعالمي الكبیر للمجتمع الجزائري على مختلف المجتمعات من خالل القنوات الفضائیةاالنفتاحأدى  

حیث أصبح الشباب یستهلك ما ،والدراسة على فكر وأسلوب حیاة الشبابلالنتباهإلى التأثیر بشكل ملفت 

یبث على القنوات الفضائیة العربیة والغربیة من مواد إعالمیة تسوق قیما ثقافیة كما تسوق السلع 

مما أدى إلى ظهور أنماط ثقافیة واستهالكیة جدیدة للشباب الجزائري یتناقض الكثیر ،والمنتجات المادیة

الجزائري.للمجتمع واالجتماعيمنها مع الموروث الثقافي 

حیث ،لكن اللوم ال یقع على الشباب لوحده بل یتقاسم معه المجتمع بكامله مسؤولیة ظهور هذه األنماط

یجد الشباب نفسه أمام تحد حقیقي فهو محاصر بین ثقافتین على درجة ما من التناقض، مما یولد لدیه 

في إحدى دراساته "مان العیسويعبد الرح"صراعا نفسیا واضطرابا على مستوى البناء الشخصي حیث أكد 
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أن الصراعات والمیوالت والرغبات المتعارضة والمتناقضة تؤدي حتما إلى حالة نفسیة على درجة من األلم 

في أن استمرار هاتین االجتماعيوهنا ال یختلف الباحثون ومن خالل الواقع ،والقلق على المستوى الفردي

المجتمع الجزائري وموروثها الثقافي والدیني كما أن هذا التعارض الثقافتین المتعارضتین یشكل خطرا على 

ظهور واستمرار الغلو والتطرف الدیني وما ینجر عنه من لمثل أو مازال یمثل أرضیة خصبة 

)44، 1994.(العیسوي،إرهاب

والتواصل على المستوى العالمي من خالل الشبكة العنكبوتیة جعل العالم االتصالبالموازاة اتساع دائرة 

الالمحدود والصعب التقنین یجعل من جهود العمل االنفتاحهذا  "،مارشال ماك لوهان"قریة كونیة حسب 

)2004،60.(الباز،اإلعالمي والعمل األمني على المستوى المحلي أمام العدید من الصعوبات والتحدیات

تسعى هذه المواقع بالدرجة األولى ،علم أن الشبكة العنكبوتیة زاخرة بالمواقع التي تجذب فئة الشبابمع ال

إلى زرع الشك في القیم الثقافیة والدینیة لمجتمعنا وتعمل بالمقابل على زرع وحقن قیم ثقافیة ودینیة منافیة 

ى منتدیات ومواقع لجماعات أو للمجتمع الجزائري في أذهان الشباب، إضافة إلى احتواء الشبكة عل

منظمات منحرفة فكریا ومتطرفة تهدف إلى تبني الشباب ألفكارها وتألیبهم ضد مجتمعاتهم وحكوماتهم.

من مستخدمي اإلنترنت هم من الفئة العمریة للشباب %80إحدى الدراسات أن  تفي السیاق ذاته بین

ي معظم أوقات فراغها في التواصل عبر تقض%60وأن ما نسبته ،سنة30الذین تقل أعمارهم عن 

، إذن تعرض الشباب لقیم وسلوكیات المجتمعات المختلفة عن طریق اإلنترنت االجتماعيمواقع التواصل 

التلوث الثقافي المؤدي إلى التفكك  "ةینالبداذیاب "یمكن أن یؤدي إلى ما اصطلح علیه الباحث 

)39، 2004.(البداینة،االجتماعيوتهدید األمن العام والنظام االجتماعي

  للدولة: االقتصادیةالحالة -03

ففي تلك الفترة ،اقتصادیةواجهت الجزائر من منتصف ثمانینات القرن الماضي صعوبات 

معه إیرادات الجزائر وتضاعفت أزمة المدیونیة مما انخفضتو  ملحوظاانخفاضاانخفضت أسعار النفط 

وذلك من ،إداریا إلى اقتصاد السوقمن االقتصاد الموجهاالقتصادیةبالسیاسة االنتقالأدى بالدولة إلى 

أو التعدیل الهیكلي الذي اتبع نهایة الثمانینات من نفس االقتصاديخالل ما عرف ببرنامج اإلصالح 

مة تمثلت في خفض قیاالجتماعیةلجمیع الفئات االجتماعيالقرن والذي كانت تداعیاته سلبیة على الواقع 

العملة الوطنیة، خوصصة المؤسسات وغلق البعض منها، تسریح العمال بمختلف رتبهم ووظائفهم لیصل 

، حیث جاء 1999سنة %29لیبلغ  %19,7إلى  1990معدل البطالة في بدایة التعدیل الهیكلي سنة 
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منصب،637188بحوالي المفقودأن عدد المناصب 1998ماي 11في تصریح لوزارة العمل في 

)Musette,1999,171(.الوطني لم تعدله القدرة على خلق ربع الطلب اإلضافي المتزایدواالقتصاد

إلى  1994ألف منصب شغل في الفترة المستمدة من 40لیستقر معدل خلق مناصب الشغل في حدود 

من ألف في مقابل الطلب اإلضافي الناجم عن أعداد الخرجین الجدد 27إلى  االنحدارلیستمر ،1997

ألف كل  300إلى  200الجامعات والنمو السكاني المتصاعد، حیث یتراوح الطلب الجدید بین 

)Medjkoun,1999,167(.سنة

ففي ، 2014إلى غایة خماسیةمطلع األلفیة الثالثة وٕاعداد برامج االقتصادياالنتعاشلتأتي مرحلة 

ملیار 4200إلى تدعیم النمو رصد له ) وهو برنامج یهدف 2009-2005البرنامج التكمیلي الخماسي (

)162، 1998،، بن طجین(دادن.ردینا

معدل  ضانخفاالشيء الذي أدى إلى ،استحداث ملیوني منصب عمل بمختلف أنواعها همن أهم أهداف

.2008-2005بین العامین  %11,3إلى  %15,3البطالة لتنتقل من 

یسمحابنوعیه الداخلي والخارجي لم االستثمارلكن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولیة وازدیاد معدالت 

لفئة على حساب فئات أخرى في المجتمع الجزائري، حیث أظهر الواقع واالمتیازمن التبعیة من التخلص 

ناه مجرد أداة وظیفتها توزیع یجعل  من الدولة التي تتبالریعياالقتصادعلى  االعتمادأن  االقتصادي

في العشرین االقتصادیةالدولة الجزائریة في قطاعاتها مشهد المنافع على أفراد المجتمع وهذا هو حال

سنة األخیرة حیث عدم السماح بتوسیع المشاركة انتشار الرشوة والنهب والفساد المالي، انعدام الشفافیة 

النظرة الخاصة للعائد بدون جهد وبكل الطرق كانت مشروعة أو غیر ذهنیة سیادة  و أثناء إبرام الصفقات

)56، 2011(لیمام،.لواالحتیامشروعة، تراجع الفكر العقالني لدى النخبة وصعود قیم الشطارة والنهب 

:االجتماعیةالسیاسات-04

في  نركز، إذ والخطط التنمویةاالجتماعیةویشیر إلى جوانب الضعف والعجز والقصور في السیاسات 

حادة، زادت خاللها معدالت اجتماعیةالجزائري خلفت أزمة االقتصاديلى أن تبعات الواقع عهذه النقطة 

البطالة كما تم اإلشارة إلیه، ارتفعت األسعار، تدهورت القدرة الشرائیة، ظهر تمایز التفاوت في توزیع 

من الخدمات االستفادةى التفاوت في بین المواطنین باإلضافة إلاالستهالكالمداخیل وتمایز معدالت 

)57، 2011(لیمام،.األساسیة بین مختلف مناطق الدولة

غیر المشروع زادت معدالت الفقر حیث تشیر واالقتصادياالجتماعيوامتداد اإلشكالیة التفاوت 

من السكان تحت خط الفقر في المقابل تشیر إحصاءات أخرى عن %14اإلحصاءات الرسمیة إلى 
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من العاطلین في أطراف المدن واألریاف %50من السكان تحت الحد األدنى للفقر و %40ود وج

على المستویین األفقي والعمودي للفقر وتذبذب في معدالت االنتشاریعیشون أقصى مستویات الفقر هذا 

یاسات البطالة باإلضافة إلى ضعف وتالشي مظاهر التضامن في المجتمع الجزائر كلها نواتج لضعف الس

السیاسات المتعاقبة إلى تلكافتقارمن خالل ، جتماعیة للدولة أثرت بصورة مباشرة على جیل الشباباال

تهتم برعایة الشباب وتنشئتهم على مبادئ العقالنیة واإلنجاز وكذلك غیاب األولویات متكاملةاستراتیجیات 

إلى التحدید الدقیق للفئة العمریة لمرحلة الشباب أدى إلى خلط ولبس االفتقاربسبب ،في قطاع الشباب

في رسم سیاسات وبرامج الشباب مع نظیراتها لألطفال أو الكبار.

العولمة أو النظام العالمي الجدید : -05

قیقیاتهدیدا حومنظوماتها الفكریة المبنیة على هیمنة الثقافة األقوى مفاعیلهابیعد ما تمثله العولمة

تهدیدا واستهدافا هي فئة الشباب، وكما تمت اإلشارة األكثروالفئة ،لثقافة المجتمعات المستهلكة لقیمها

 أنإلیه من خصائص هذه المرحلة العمریة التطلع إلى كل ما هو جدید والتمرد على الموروث القدیم، كما 

مكن تسجیله بخصوص هذه النقطة یوما ،هذه الفئة هي من ستتولى قیادة المجتمع بفعل الحتمیة الزمنیة

أن العولمة كمنظومة شاملة أثرت بثقافتها على أفكار وسلوكیات الشباب وأفقدت الكثیرین هویتهم الثقافیة.

ألن جوهرها رغم ما یتضمنه ،لتظل العولمة عامل رئیسي لمشكالت الشباب العربي والجزائري كجزء منه

مة قیم ومفاهیم على أخرى، وهي في واقع األمر صیاغة جدیدة من أبعاد هو في حقیقته تغلیب لمنظو 

للمجتمعات تحت تأثیر نسیج قیمي متكامل وذي أهداف محددة، هذا النسیج یرتبط بالدولة المعولمة أي 

)52، 2007(العتیبي،.القائدة والموجهة لسیاسات العولمة

لعالم من منظور وحدة الجنس البشري وأهم أهداف العولمة هو إقامة نمط من الحیاة العالمیة لشعوب ا

سواء العقائدیة أو القیمیة أو اللغویة وهي من منظور  ما بعد الحداثة ،بصور تتجاوز النسبیة الثقافیة

(سالم عالمي أمریكي) یستحیل تجسیده أو األمریكیةمحاولة خلق مجتمع عالمي موحد وفقا لنموذج الحیاة 

)177، 2002(الحدسي،.تحقیقه

ات صلة بالمؤسسات التعلیمیة :عوامل ذ-06

تلعب المؤسسات التعلیمیة دورا بالغ األهمیة في حدوث األزمات والمشكالت التي یواجهها الشباب كما 

مكن إرجاع أهم مواطن الخلل والضعف في المؤسسات یأنها تفقده القدرة على التعامل الفعال معها و 

التعلیمیة إلى:
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 ود المناهج الدراسیة وصعوبة محتویاتها وكثافتها من مبالنمطیة وجتمیز التعلیم بأطواره المختلفة

حیث أن هناك كثیرا من هذه المحتویات ال یتناسب مع متطلبات الناشئة والشباب ،حیث المحتوى

بالكم االهتمامواحتیاجاتهم في الفترة الحالیة، ففي التعلیم العالي یعاب على كثیرا من التخصصات 

باإلضافة إلى عدم التكامل بین ما هو نظري وما هو ،وحجم الساعاتیةفي المقررات الدراس

واقعي كما أن التغییر في المناهج والخطط الدراسیة یقتضي فترة أطول وٕاجراءات معقدة من شأنها 

.واالتصالإعاقة التطویر والتجدید ومسایرة المتغیرات الحاصلة في مجال تكنولوجیا اإلعالم 

ن ما یتلقاه الطالب الشباب في الجامعات وما یعایشونه في المجتمع من غیاب آلیات الربط بی

، فهناك قصور االجتماعيناحیة أخرى، الشيء الذي أحدث شرخا بین الواقع التعلیمي والواقع 

مالحظ على مستوى مختلف المناهج التعلیمیة لمختلف المراحل التعلیمیة التي لم تعالج القضایا 

إال أن أغلب المناهج مازالت تمیزها التقلیدیة، والربط والتنسیق ،ئة الشبانیةوالمشكالت في حیاة الف

بین التعلیم ومناهج الصفیة وغیر الصفیة وواقع الشباب المعاش مفقود، الشيء الذي أفقد المدرسة 

دورها التوجیهي واإلرشادي وكما هو معلوم ومتعارف علیه أن الشباب في هذه المرحلة یتأثر 

ة بالعالم الخارجي وباألخص المجال التعلیمي أكثر من المجال األسري، وفي هذا بدرجة عالی

أشارت إحدى الدراسات وأكدت نتائجها أن الشباب یرى أن فائدة التعلیم قلیلة كما أن هناك االتجاه

مشكالت وقضایا تحظى باهتمام الشباب أكثر من قضیة التحصیل والنجاح، منها ما یتعلق 

منه، لكنها مهملة من قبل المؤسسات واالستفادةوتنظیم وقت الفراغ بالجانب المالي

)70، 2004(الباز،.ةالتعلیمی

 كما أن الطرائق األكثر اعتماد في المناهج الدراسیة وأكثرها رفضا من قبل الشباب الطالب

إلى الطریقة التلقینیة، التي من سلبیاتها إغفال األسلوب الحواري في التلقي الشيء الذي أدى 

إضعاف الجانب اإلبداعي لدى المتلقي ممثال في قدرة التفكیر وأعمال العقل مما جعل الطالب 

عرضة للتأثر بالتیارات واألفكار المنحلة والمتطرفة لیتخذ البعض من الشباب العنف كلغة حوار.

عوامل مرتبطة بالهیئات والمؤسسات الشبابیة :-07

ة بالشباب المنظومة التي یقع على كاهلها اللوم في عدم أو تعد المؤسسات الشبابیة والهیئات المهتم

وأهم ما یعاب علیها ویجعلها سببا ،التقلیل من إشباع حاجات الشباب ألنها وجدت أساسا لخدمة الشباب

مثال، ومن بین العوامل السلبیة التي تتمیز بها الهیئات والمؤسسات كاالغترابفي مشكالت الشباب 

یلي: الشبابیة ما
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 إغفال المشاركة الشبابیة في صیاغة السیاسات والبرامج وتنفیذها وتقییمها وكنتیجة لهذا التجاوز

یالحظ أن هناك شرخ بین أهداف ورغبات الشباب وأهداف المسؤولین عند رعایة الشباب، ففي 

الوقت الذي یسعى فیه الشباب إلى الهدف الرئیسي في حیاتهم وهو تحقیق النجاح وتأكید ذواتهم

والوصول إلى الشعور باإلنجاز، یؤكد ویقر المسؤولون أن أهم األهداف التي یسعون إلى تحقیقها 

هي إشباع المیوالت الریاضیة للشباب.

بین اهتمامات الشباب واهتمامات األجهزة والمؤسسات الشبابیة كما یلي:االختالفضح توی

واهتمامات األجهزة والمؤسسات الشبابیة.االختالفات بین اهتمامات الشباب یوضح):05جدول رقم(

والهیئات الشبابیةالمؤسسات الشبابیةاهتماماتالشباباهتمامات

تشجیع األنشطة الریاضیةالمهارات التي تعنیهم في حیاتهماكتساب

المشاركات الریاضیة الخارجیةالعمل على تحقیق أهداف مستقبلیة 

اإلعالم الریاضيالحاجة إلى النجاح وتأكید الذات

األنشطة الثقافیةاالجتماعیةالحاجة إلى بناء الشخصیة وتكوین العالقات 

استثمار وقت الفراغ

2004، أزمة الشباب الخلیجي واستراتیجیة المواجهة،راشد بن سعد الباز:المصدر

عدم كفایة وفعالیة فرص التدریب وتطویر المهارات لموظفي األجهزة المختصة في رعایة الشباب على 

عامل ـوقضایا الشباب غیر الریاضیة الشيء الذي أفقد تلك المؤسسات المقدرة في التاحتیاجاتمعالجة 

دورات ـــمع حاجات الشباب ومشكالتهم بفاعلیة، ویتضح ذلك من خالل قلة من یشاركون في ال

راتهم ـــــاراتهم وخبـــــــویر مهــــــدف إلى تطـــــلیات الشبابیة غیر الریاضیة والتي تهــــاؤتمرات والفعــــوالم

منتد الشباب العربي .(اضیةـــــالیات الریــــــة والفعــــي األنشطـــــاركین فـــــرة المشــــة بكثــــدودة مقارنــــــالمح

)www.arabne.org/categorypage.php?catid=182ض،الثاني، الریا

 كما تفتقد األجهزة الحكومیة وغیر الحكومیة المهتمة بالشباب إلى دراسات ومراجعات دوریة لوضع

المقدمة للشباب واألنشطةالشباب والتغیرات التي تحیط بهم وتؤثر فیهم، وكذلك تقییم للبرامج 

وربط مختلف عملیات المتابعة والتقییم بصیاغة سیاسة وطنیة لرعایة الشباب.

م المشتغلین بقطاع الشباب والریاضة بالمواهب والشباب البارزین دون غیرهم الشيء تمركز اهتما

الذي یدفع الشباب غیر البارزین أو العادیین إلى العزوف عن الفعالیات الشبابیة الرسمیة 
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االنضواءفي ممارسات منحرفة أو االنخراطوممارسة أنشطة هاویة بعیدا عن األطر النظامیة أو 

اعات فكریة متطرفة تؤثر على الشباب واتجاهاتهم.تحت لواء جم

 ونشیر هنا إلى ،األولىتركیز المؤسسات الشبابیة اهتمامها كذلك على اإلعالم الریاضي بالدرجة

حیث اعترف ،2001سفرت عنه فعالیات منتدى الشباب العربي الثاني في الریاض عام أ ما

االهتمامائل اإلعالم العربیة وخرجوا بضرورة المؤتمرون بحقیقة تهمیش اإلعالم الشبابي في وس

وتطویر اإلعالم الشبابي.

باالنتماءمشكلة ضعف الشعور :ثانیا

سببها عدم وجود رغبة أو دافع أو طموح، أو قد یصاب الركود تتمیز مرحلة الشباب لدى بعضهم بنوع من 

بالمعنى السلوكي تعبیر عن غیاب االنتماءوعدم ، ربة حیث یفقد القدرة على التفاعلالفرد الشاب بالغ

الدافع ألداء فعل أو عمل معین باإلضافة إلى فقدان الحماس والرغبة في الطموح واإلنجاز، هي إذن حالة 

ألن  هوسلوكیاتواألهمیة في القیام بأفعاله األولویة ساوى فیها كل األمور بحیث یفقد الفرد تحدید تت

ماضیه وحاضره ولم یعد لدیه اهتمام بمستقبله.الشخص الالمنتمي قد انفصل عن 

أي ال إرادي تفرضه ،لدى الشباب یعتبر مشكلة خاصة عندما یكون مفروضااالنتماءإذن عدم     

، بمعنى أن یكون الشاب مسلوب اإلرادة وتعجز إرادته عن فعل أي شيء، ویكون اجتماعیةظروف وبیئة 

(صبحي، .هذه فقدان بوادر التغییر أو التجدید واإلصالحنتماءاالالشباب أداة تجدید وٕابداع یرافق حالة 

2002 ،17(

ومن أهم ،لدى الفرد االجتماعیةتخلق السلبیة والالمباالة وضعف المسؤولیة االنتماءكما أن عدم 

بیة لدى فئة الشباب في مجتمعنا الرغبة الجامحة في الهجرة خاصة إلى أوربا الغر االنتماءتجلیات 

2006فحسب نتائج التقریر السنوي السادس للمنظمات األهلیة العربیة لسنة ،والوالیات المتحدة األمریكیة

43%فإن نسبة الشباب الذین یرغبون في الهجرة من الجزائر بلغت ( )29.1%) مجموع الشباب و (5.

)2007هلیة العربیة،(التقریر السنوي السادس للمنظمات األ.تالشابات وهي نسب لها دالالت وتأثیرا

من اآلثار السلبیة الناجمة عن عدم االنتماء ضعف الشعور باإلیثار وسیادة وانتشار النزعة و 

للعطاء \األنانیة المتطرفة والفردانیة كأسلوب حیاة وعدم االهتمام بالمصلحة العامة وعدم االستعداد 

واالنجاز.
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إحسان محمد "یر الدراسات ومنها دراسة شوحتى ال یلقى اللوم في عدم االنتماء على الشباب ت

إلى أن حمالت الغزو الثقافي المباشرة )،تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي(حول "الحسن

وغیر المباشرة التي تعرض ویتعرض لها الشباب في المنطقة العربیة جعلت من الشباب یقف محاصرا بین 

حیث أثرت هذه الظروف في الشباب من ،لثقافة األورو أمریكیةمي وبین امعطیات التراث العربي اإلسال

خالل جمعهم بیت تیاري الثقافة العربیة والثقافة الغربیة ومثل هذا الجمع عرضهم للكثیر من المشكالت 

)269، 1985(حجازي، .والتحدیات

الة فراغ حضاري فحركة الشباب في خضم الظروف الصعبة التي یحیون فیها ال تكون في ح

بل تتم في مواجهة حضارات أجنبیة مؤثرة وفاعلة تمارس من خالل قواها ومفاعلیها ،ودون رهان أو تحد

)59، 1998(الحسن،.وأدواتها ضغوطا من جهة وتقدم نماذج تغرى على تبینها من جهة ثانیة

مشكالت قضاء وقت الفراغثانیا: 

غیر والسلوك ،الهادف هو السلوك الذي یحدث كرد فعل لمتطلبات المؤسسات االجتماعیة الحیویةالسلوك

)32، 2001،خلیل(.الهادف هو الفراغ الذي ال یرتبط بالنواحي االجتماعیة

والذي یكون مفید ،كما أن وقت الفراغ هو الوقت الذي یكون فیه الفرد حرا من العمل والواجبات األخرى

)32، 2001،خلیل(والتسلیة والتكوین االجتماعي أو النمو الشخصي.لالسترخاء

  ؛الفراغ إذا كان استغالله عقالنـيهذه هي المفاهیم التي یجب أن تنطبق على وقت 

كما یشیر وقت الفراغ إلى الوقت الذي یتوفر للفرد كزمن ذاتـي بعد االنتهاء من المهام الوظیفیة والرسمیة 

والحاجات البیولوجیة والیومیة كالنوم واألكل فیصرفه في ممارسة أنشطة وممارسات اختیاریة ال یستجیب 

میوله ومزاجه وال تكون لهذه معویتالءمفیها ألي نوع من الضغوط والدوافع إال بما یستدعي رغبته 

)www.watfa-net/lois232pdf(وطفة،.األنشطة هدف أو غایة نفعیة مادیة

من خالل مفاهیمه یتضح أن الفراغ هو الوقت الحر لدى الفرد الذي تنتفي فیه القیود النظامیة من 

أمریه ومؤسساتیة لكن هذا الوقت یقتضي التأطیر وٕاال تحول إلى إحدى المعیقات التي تقف في وجه 

نواعها الشبابي، ألن هذه المشكلة ستكون منطلقا لظهور مشكالت أخرى خاصة الجرائم بأاإلبداع

وضیاع وقت الشاب في هذه المرحلة العمریة یشكل خلل في تكوینه وبناءه ،واالنحرافات على اختالفها
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والنفسي واالجتماعي ألن فترة الشباب حسب ما أكدته مختلف التخفیضات والمجاالت والمهارىالعقلي 

لمي والخلقي والمهني المعرفیة فترة إعداد واكتساب للخبرات والمعارف والمعلومات والتكوین الع

واالجتماعي.   

والرجولة والمقصود بحالة كما أن عدم استغاللها عقالنیا یؤخر الشاب في الوصول إلى حالة النضج 

الل االقتصادي والوصول إلى قمع االست،الجسمیة الروحیة، العقلیة، والنفسیة واالجتماعیة والخلقـيالنضج

)19-18، 2004(العیسوي،.الشخصیة المستقلة المعتمد على ذاتها

أهمها:باب العدید من األسباب والمبرراتاستثمار أوقات الفراغ لدى الش ةمشكللو  

.نقصد اهتمام مؤسسات الدولة بإنشاء األندیة ومراكز الشباب الستیعاب طاقاتهم وقدراتهم

 فیما یرتبط باألسالیب المتنوعة والمفیدة الستثمار وقت الفراغ سواء في ناشئةالقصور تربیة

هـوایة مفضلة أو عمل یدر دخال إضافیا أو ممارسة ریاضة من الریاضات المفیدة للجسم والعقل 

معا أو المشاركة في األعمال التطوعیة والخیریة أو التردد على المتاحف والمكتبات.

وعي الشباب باستغالل أوقات الفراغ في أعمال مفیدة مثل ضعف الدور األسري في تنمیة

وتركیزها ،االنضمام إلى النوادي الثقافیة والریاضیة،ة الریاضة، تعلم اللغات األجنبیةممارس

على أدوات التسلیة كمتابعة القنوات التلفزیونیة وألعاب الفیدیو والبالي ستایشن.

یعكس هذا و  ،ة بما ال یتناسب مع دخل العائالتارتفاع رسوم االشتراكات في مراكز الریاض

وجها آخر للتفاوت االجتماعي والتمایز المجتمعي بین الشباب في ممارسة أنواع متقدمة من 

الریاضات واستخدام أحدث األسالیب في التدریب الریاضي واالشتراك في المسابقات المحلیة 

والعالمیة.

تنتشر بینهم ممارسات خاطئة الستغالل أو الستثمار وقت الفراغ امتداد لمسببات أزمة الفراغ عند الشباب 

منها:

 مخالطة رفقاء السوء والتورط معهم في السلوكات المنحرفة كتعاطي المسكرات والمخدرات

علیها.واإلدمان

العامة ومضایقة اآلخرین في المجال العام وباألخص معاكسة التسكع في الشوارع واألماكن

اإلناث ومالحقتهن باأللفاظ السوقیة الجارحة.
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.التورط في عملیات العنف والسرقة والتخریب

.الوقوع تحت سیطرة الجماعات المتطرفة لنشر وبث األفكار السلبیة، المتعصبة بینهم

 ت تتنافـى مع القیم واألخالق.منحرفة تتضمن محتویاإعالمیةاستهالك مواد

هذه الممارسات وغیرها تعكس االتجاهات السلبیة التي تتكون لدى الشباب اتجاه قضایاهم وقضایا 

بین ما تلقوه وما یحملونه من وعدم التوافقأنه في سیاق ذلك تتسع بؤرة الشكحیث،مجتمعاتهم األساسیة

نحرفة مما یعرضهم لمشكلة نفسیة أكثر تعقیدا هي وما یقومون به من سلوكات وأفعال م،قیم ومبادئ

)52، 2009(موسى،.الذات ثم إلى االنتحارإیذاءوربما إلى اإلحباطالصراع النفسي الذي یؤدي بدوره إلى 

واتخذت مشكلة أوقات الفراغ بعدا عالمیا في السنوات األخیرة نظرا لتقاطع المجتمعات في هذا األمر 

والدلیل على ذلك ،الشباب وتؤثر على سیرورة حیاتهمفئةتمسكمشكلة جیلیة وأمشكلة إنسانیة عامة ك

الشباب "ما ورد في مقترحات العمل الخاصة بأولویات برنامج العمل العالمي للشباب في المقترح الثانـي 

)8، 2009(زهري،في بنده الثانـي المتعلق بأوقات الفراغ: "في المجتمع المدنـي

شطة شغل أوقات الفراغ لدى الشباب كجزء ال یتجزأ من سیاسات وبرامج االعتراف بأهمیة أن

الشباب. 

  .توفیر أنشطة شغل أوقات الفراغ واعتبارها عناصر مكملة للعملیة التعلیمیة

 .إدراج أنشطة شغل أوقات الفراغ ضمن عناصر التخطیط الحضري والتنمیة الریفیة

 على تعزیز فهم الشباب ووعیهم بكافة جوانب التكامل االجتماعي وغرس  اإلعالمتشجیع وسائل

سلوك التسامح ونبذ العنف بینهم.

مشكلة العنف لدى الشبابثالثا:

الشباب في أبعاده النظریة والواقعیة هو واقع اجتماعي یحدده المجتمع لجیل یضم فئات متقاربة في 

تشترك في كونها تمر بمؤسسات التنشئة ،الجتماعيالسن ومختلفة من حیث الجنس واالنتماء ا

االجتماعیة وبمرحلة إعداد أو انتظار للدخول إلى الحیاة االجتماعیة أو فـي كونها احتلت موقعا 

)49، 2002(الزیدي،.فیها

وعنف الشباب یشیر إلى األفعال الجماعیة للشباب الذین یشتركون ویتقاربون في المرحلة العمریة 

ویختلفون من حیث الجنس واالنتماء االجتماعي هذه األفعال تتسم باستخدام القوة الموجهة سواء نحو 
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ة أو على أشخاص وممتلكاتهم أو نحو مؤسسات أو هیئات حكومیة بهدف الحصول إما على مكاسب مادی

)8، 2009(أمقران،.االعتراف بالوجود والكینونة

ومن أهم األسباب والدوافع المؤدیة إلى عنف الشباب:

دوافع أسریة عائلیة، اجتماعیة، اقتصادیة: متمثلة أساسا إلى غیاب أو ضعف الرقابة الوالدیة - أ

اتساع المسافة بین األبناء واآلباء والتربیة األخالقیة والتوجیه العقیدي والدیني لألبناء، كما أن 

وعدم االهتمام بمشكالتهم، والتمییز الفاضح في التعامل معهم والضعف إلى غیاب السلطة 

الضابطة أو ضعف الضوابط في األسرة والمجتمع وضعف المنظومة القانونیة خاصة في جانب 

توى األسرة، ضعف أو االلتزام بالحقوق والواجبات، ضعف المشاركة في اتخاذ القرار على مس

غیاب المسؤولیة االجتماعیة للفرد خاصة فیما تعلق بالتزامات الفرد اتجاه الممتلكات والمرافق 

العناصر المشكلة للمسؤولیة االجتماعیة، الفهم، االهتمام، العامة وقضایا المجتمع في ضوء

)16، 2001(الحارثي،.المشاركة، الواجب االجتماعي

حاجات الشباب التعلیمیة والثقافیة إشباعدوافع دراسیة تعلیمیة ثقافیة: من  أهم مظاهرها ضعف - ب

والمادیة وغیاب فضاءات التنشیط الثقافي والریاضي واالجتماعي سواء في محیط الجامعة أو داخلها.

أهم ما یمیز واالتصال التي  اإلعالممرتبطة أساسا باالستخدام السلبي لتكنولوجیا إعالمیةدوافع - ت

التي تبث وتنشر عبر فضاءاتها المختلفة السلبیة أحیانا واالحتواء على اإلعالمیةاألعمال والمحتویات 

ممارسات عنیفة أو تدعو للعنف بمختلف أشكاله وتتنافـى إلى حد بعید مع قیم ومعاییر المجتمعات 

)229، 2010(إسماعیل،.العربیة

إلیه في هذا الجانب هو الشعور بالحرمان والدونیة واالفتقاد دوافع ومسببات نفسیة: وأهم ما یشار- ث

والقلق والنظرة التشاؤمیة للمستقبل، حیث یشعر الشباب أن ،للثقة بالنفس والفراغ كما أشیر إلیه سابقا

حقوقه مسلوبة من خالل عملیات ومحاوالت التهمیش التي یتعرض لها وتحاصره، یسلب منه حقه في 

تلتصق واإلثارةمن خالل التطفیل بمعنـى أنواع التسلیة سواءیادیة في قضایا الوطن ممارسة أدواره الر 

به التهمة بالمیوعة وفقدان الجدیة وعدم المسؤولیة، وهذا ما یعرف بهدر كیان الشباب الذي یترك 

التنفیذ أو یترك لالمجتمع بدون حصانة تجاه مخططات وبرامج الهیمنة الخارجیة حیث تكون مح

ب في ما یصطلح علیه الفراغ الوجودي وحیاة الالمعنى نتیجة للتهمیش عن القضایا العامة والذي الشبا

مما یضع الشباب في وضعیة التعرض لمخاطر انفجارات ،هدر طاقات الشباب وكفاءته ف إلىیض
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بقضایا الحركات األصولیة التي تزین له امتالء الوجود الذاتي  إغراءاتالعنف العشوائیة أو الوقوع في 

)202، 2006(مصطفى حجازي،.تضفي علیها طابعا كونیا متسامیا

حیث )Rollomay("رولو ماي"ومن حیث تمظهرات العنف لدى الشباب نشیر إلى ما ذهب إلیه 

)264، 2000(عزب،:عددها في خمس مظاهر

 مارس من قبل الحركات الطالبیة حیث یتحول إلى حركات یالعنف المحسوب والذي

تمیزها أعمال شغب وسطو وتخریب والسبب راجع لخضوع هذه الحركات إلى تمردیة 

قیادات تستغلها لمصالحها الشخصیة.

 العنف التحریضي ویشیر إلى عملیات التعبئة والتحریض على العنف التي تنسب عادة

واإلحباطإلى أحزاب وتیارات سیاسیة متطرفة في بعض المجتمعات، تشغل مشاعر الغبن 

الظلم لبعض الفئات فتلعب هذه المشاعر كورقة رابحة لشحن الجماهیر ضد والتهمیش و 

خصومهم.

 العنف البسیط والذي تمثله حركات ومظاهرات التمرد الطالبي في الثانویات والجامعات وال

یخرج عن أطره وأهدافه. 

ویتمثل في العنف الذي یشترك فیه أفراد المجتمع دون وعي منهم أو األداتيائيالعنف الغ

بطرق غیر مباشرة حیث یزج لهم في فعالیات العنف دون أن یدركوا أن حقیقة مشاركتهم 

لیست خدمة ألغراضهم أو تحقیق أهدافهم بل تم استعمالهم كأوراق لعب أو كبیادق في 

اقتصادیةیا الشباب في تحقیق مطامع قضالكما تحدث أحیانا من استغالل ا،لعبة العنف

أو مصالح سیاسیة.

العنف الممارسة من قبل بعض مؤسسات المجتمع ویشیر، العنف الوقائي أو الدفاعي

حیث تعمل هذه المؤسسات ،تخللها العنف أو التهدید بممارستهیلمنع أو لردع ممارسات 

بین الفاعلین لدحض أعمال الشغب قبل باالشتراكسواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة أو 

المفرط للقوة االستخدامحدوثها، لكن هذا العنف قد یأخذ أبعادا أكثر سلبیة من خالل 

لتخرج عن أهدافه ومشروعیته.
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لدى الشباباالغترابمشكلة رابعا: 

أحد أهم المشكالت واألزمات التي تواجه فئة الشباب في عالقاتهم بذواتهم وباآلخرین االجتماعياالغتراب

مصطلح تتعد معانیه بتعدد نطاقاته حیث تشتمل واالغترابوالنفسي والسیاسي، االجتماعيعلى المستوى 

رة على مواجهة ، فقدان الرغبة في الحیاة، الشعور بالعجز وعدم القداالنتماءأو الشعور بعدم االنتماءعلى 

الواقع والمستقبل، سوء التكیف الذاتي أو التكیف مع اآلخرین.

ممثال االجتماعيمن المفاهیم الكالسیكیة التي تعرض لها الفكر االغترابمن الناحیة النظریة یعد 

من المنظور الفلسفي وصوال إلى المنظور الواقعي من ما قبل لالغتراببمفكریه الذین تعرضوا 

"هیجل"و  "جون لوك "و" توماس هوبز"و "جان جاك روسو"عند االجتماعيممثال بنظریة العقد "هیجل"

)20، 1979النوري،(."میلز ترای"و"إیرك فروم"و "ماركیوزلوفیفر"ثم أخیرا إلى "ماركس"و

ففي محاولتهم لمعرفة ،ذوو النزعة الماركسیةاالجتماعیینولم یتوقف تناول المفهوم عند المفكرین 

االجتماعياألخرى كالتغیر االجتماعیةوالظواهر  اجتماعیةكظاهرة  االغترابأبعاد العالقة التأثیریة بین 

كمفهوما  أو كمصطلحاالغتراباستخدموا ،االجتماعیة قاألنساوالتوازن في منظومة واالضطراب

بوصفه صیاغة للحط من قیمة اإلنسان وقدره االغترابیقدم  "الذي كسیس دي توتكفیللأ"كـ  وكظاهرة،

والتكنولوجي المعاصر االجتماعيوٕاهدار فردیته كمحصلة لعدد من العوامل المالزمة لظروف التغیر 

آلة، وفصلته عن منظومته القیمیة وقلصت  قطعة فيوالتي جعلت من اإلنسان جزء في میكانیزم أو 

)73، 2010،،الهویش(حمامب.لالستاله وعرضتاالجتماعیةإنسانیته ممثلة في روابطه 

واحدة صیرورةفي سیاق دراسته للثقافة العربیة بأنه منظومة أو نسق أو عملیة "حلیم بركات"ویعرفه 

)60، 2006(بركات،:تتكون في العادة من مراحل متكاملة ومتسقة مع بعضها البعض هي

وهیمنة وسیطرة الدولة على المجتمع االجتماعيواالنقساموتتشكل من التجزئة االغترابمصادر - أ

النظام األبوي، هیمنة المؤسسات الدینیة والتربیة ، القسریة واالجتماعیةوتطرف األنظمة السیاسیة 

الطبقي والظلم والحرمان والقهر ووجود مسافات وفجوات االستغاللباإلضافة إلى ،االستظهاریة

هة ثانیة، ضف إلى ذلك التبعیة جاألقویاء واألغنیاء من عمیقة بین الضعفاء والفقراء من جهة و 

والهیمنة األجنبیة على الموارد العربیة بالتحالف مع الحكام والطبقات المهیمنة، طقوسیة الماضویة 

بین ما هو قدیم وما هو حدیث أو جدید.الصراعواستمرارها مما خلق 
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قاته بالمجتمع ومؤسساته.اإلنسان على صعید الوعي الذاتي وفي عالاغترابتجربة - ب

أو العزلة والخضوع أو الثورة في سبیل تغییر الواقع المعاش.كاالنسحابالسلوكیة االغترابنتائج - ت

عزت "ما ذهب إلیه اجتماعیةاألقرب إلى واقع الشباب كمشكلة وكظاهرة االغترابومن تعاریف

التمییز بین وجود اإلنسان وجوهره، وعلى فكرة یقوم على أساس "بأنه لالغترابفي تعریفه  ي"حجاز 

أن وجود اإلنسان بصورته التي نراه علیها في المجتمع ال یتفق مع جوهره أو ما هو من حقیقته وٕانما 

هو یختلف عنها ویتعارض معها، فما هو كائن ال یتفق مع ما ینبغي أن یكون، واإلنسان المغترب 

ته وال وزنه في الحیاة وٕانما یشعر بأن العالم (الطبیعة هو اإلنسان الذي ال یحس بفاعلیته وال أهمی

)73، 1985(عزت حجازي،.واآلخرین، بل والذات) على عكس ذلك غریب عنه

نتیجـــة الشـــعور بعـــدم الرضـــا االجتماعیـــةلـــدى الشـــباب هـــو انهیـــار العالقـــات االغتـــرابوبتعبیـــر أدق 

جتمــاعي یفقــد الشــباب الوالــرفض تجــاه قــیم األســرة أو المجتمــع ككــل وهــو علــى المســتویین النفســي وا

ـــباالنتمالشــعور  ـــللمجتم اءـــ ـــع بمفهومیــــ ـــه الشامــــ ـــمــع میــل إلــى العزل،ل والضــیفـــ ـــة والبعــد كـــــ رد فعــل ــــ

ـــــــــــــــیس ل ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــأن مـــــــــــــــا یق ــــــــــــــــللشـــــــــــــــعور ب ـــــــــــــــى المحـــــــــــــــیط  هـــــ ـــــــــــــــؤثر عل ـــــــــــــــن ی قیمـــــــــــــــة ول

.)www.chulatha.com/mdia/lib/book/1215491403المصطفى،.(الخارجي

مما یعرضه االجتماعيالشباب ومظاهره بأنه سوء تكیف مع الواقع الغترابأما المجتمع ففهمه 

مختلفة من خروج عن النظام، تمرد وشدود وتعصب انحرافاتإلظطرابات سلوكیة واجتماعیة ینتج عنها 

االنتماءكفقدان حس االجتماعیةوعنف وٕارهاب وتخریب باإلضافة إلى مختلف العلل والمشكالت 

وما ارتبط بمجموعة من أبعاد االغتراب أهمها :،والعبثیة والالمباالةالسلبیة،المواطنةو 

حیث یشعر الشباب بوجود مسافة بینه وبین اآلخرین  في المجتمع مما یكون ،العزلة االجتماعیة

لدیه اتجاهات سلبیة نحوهم، فیالزمه شعور بالوحدة وعدم الرغبة في االنتماء، كما تضعف لدیه 

الهویة الجماعیة مما یؤدي به إلى االنعزال عن المجتمع الذي یفترض أن یكون عنصرا فاعال فیه.

یتعرض الشباب لمختلف الضغوط التي یفرضها الواقع االجتماعي والتي ،السیطرةالعجز أو فقدان

خاصة ما تعلق بمستقبله الشيء الذي یشعره ، تقف حائال بینه وبین اتخاذ القرارات المتعلقة بمصیره 

بالعجز وعدم القدرة على التغیر مما یدفع به إلى العجز عن إثبات أو تحقیق ذاته فیبقى تابعا غیر 

تنقال مستسلما لما یرسم له ضائعا لما یملى علیه.م
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 وهي مشكلة تسببها النظرة األحادیة للشباب تجاه ما یحدث في مجتمعهم من أحداث ،السلبیة

وقضایا وتداعیات تجعل منه فاقدا اآللیات التعایش مع مجتمع یشعره بالیأس ویتوقع له مستقبال 

سلبیا.

شعور الشباب بعدم امتالكه مصدر أو مركز استلهام أو استرشاد یشیر فقدان المعنى إلى ،الالمعنى

لتوجیه السلوك و االعتقاد حینما تعم الفوضى في هذا الجانب ویكون المستوى األدنى من الوضوح 

في اتخاذ القرار أو غیاب مرجعیة القرار ویرى ویعتقد الفرد المغترب أن حیاته آو الحیاة بصفة عامة 

تسیر وفق منطق غیر مفهوم ومفتقد للمعقولیة ومن ثمة یفقد منعدمة المعنى ألنها

)1979،15،16(النوري،واقعیته.

بمعنى أخر غیاب المعنى یجعل من الفرد الشاب یعیش بدون هدف واضح المعالم یمكن تحقیقه 

وهذا ما یعرضه للروتین والرتابة اللذان ینتج عنهما حاالت من اإلحباط في حیاة الشاب الشخصیة 

واألسریة واالجتماعیة كما أن هذا البعد یمكن أن یكون سببا مباشرا في ابتعاده عن الواقع 

جتماعي وعزلته .اال

في مجتمعه یخالف الكثیر منها في نتیجة لعدم فهم الشباب لعدید القیم السائدة، الرفض والالمعیاریة

وذلك راجع الختالف المراحل التاریخیة والعمریة والزمنیة التي مر بها كل ،توجهاته الفكریة والثقافیة

تحدث القطیعة بینه وبین مجتمعه بوصفه جیل داخل المجتمع مما یجعل من الشباب ساخطا متمردا ف

أو  للمجتمع بالرجعي ألنه ال یتناسب مع ما یحمله من أفكار وقیم ومعاییر وتحدث حالة الالمعیاریة

األنومیا حین تنهار منظومة المعاییر وتحل الفوضى في منظومة القیم ، حیث یصبح كالهما 

سلوك الفردي والجماعي كما أنها تحدث عندما (المعاییر والقیم ) عاجزتین كونهما قواعد موجهة لل

ألفراد المجتمع لالشتغال ة والقدرات االجتماعیة والبنائیةتكون هناك قطعیة حادة بین المعاییر الثقافی

معا.

في هذا النوع من االغتراب یشعر الفرد أنه خارج عن ،االغتراب عند الذات أو اغتراب الهویة

إلى رفض  بین قوى الشعور والالشعور في الشخصیة، باإلضافةبذاته، بمعنى االنفصاماالتصال

الفرد لقیم المجتمع واالنعزال عن اآلخرین مع سیادة الشعور بالوحدة وفقدان االمتداد لآلخرین، وعدم 

شعور الفرد بأنه شيء (وءیبالتشإدراك لمعنى الحیاة وهدفها و وجهتها والوصول إلى درجة اإلحساس

إیریك فروم ''لشعور المختلط المضطرب بالذات، وهذا ما ذهب إلیهأو ا ،ولیس إنسانا)

ÉricVroom'' ، حیث فسر ذلك من خالل ما یصطلح علیه بالذات األصلیة والذات الزائفة، والذات
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األصلیة حسب رأیه هي التي یتمیز صاحبها بأنه شخص مفكر قادر على الحب واإلحساس

تفتقر إلى جمیع هذه الصفات أو بعضها ویبدو أن مفهوم واإلبداع، أما الذات الزائفة فهي التي

إلى معنى الذات غیر المغتربة التي حققت وجودها اإلنساني المتكامل أما الذات الذات األصلیة

-197918(النوري،.األصیلالزائفة فهي الذات المغتربة عن نفسها وانفصلت عن وجودها اإلنساني

19(.

)74، 2009(موسى،:باب الذي یعاني من أزمة االغتراب فهيأهم المظاهر المالزمة للشأما

 شیوع وانتشار ثقافة االستهالك التفاخري والمظهري بین الشباب نتیجة للفراغ الثقافي الذي یحیاه

الشباب، وبحكم القدرة الفائقة على التلقي التي یتمتع بها الشباب هذا ما یجعل منهم فریسة سهلة 

والذي بدوره یتضمن قیم وممارسات سلوكیة غریبة عن مجتمعهم األصلي .المعولمللتسویق التجاري 

 الرفض كظاهرة مالزمة المرحلة الشباب لكنها تزداد تطرفا وبروزا بسبب حركات التغیر السریعة على

وحیث أنه في ظل التغییر المفاجئ و السریع تضطرب مراكز ،مختلف المستویات في المجتمع

مما یجعل من الشباب یضطرب في كیفیة تأسس ،إلى ذلك سابقاا أشیراالسترشاد والتوجیه كم

تنبؤاته بخصوص المستقبل، مما یجعل من الشباب أكثر عرضة للتوتر والقلق بشأن المستقبل، 

مكنها تبریر منطق الرفض من قبل الشباب للجیل الذي یسیطر على یمظاهر  التوتر و القلق هاته 

ومن ثمة یعیش الشباب في وضعیة ،ین في أحالم جیل الشبابوخ المتمسكیكل شيء وسایر الش

نوع من العداء بینه وبین المجتمع.لدیهنسحابیة تنعكس على انخفاض إنتاجیته وهامشیته وتولدإ

 السلبیة والخضوع للضغوط االجتماعیة وفقدان الشاب لروابطه االجتماعیة مع جماعات هامة في

شعوره باالنعزال عن األهداف الثقافیة للمجتمع .و  إحساس الشاب إلى حیاته، باإلضافة

إلى سوء إدراك الفرد للمعاییر باإلضافة،باألمانعدم االستقرار النفسي للشاب وعدم إحساسه

المنظمة للسلوك.

.قلة توقعات الفرد في الحصول على الدعم االیجابي من قبل الجماعة التي ینتمي إلیها

التأثیر في المواقف االجتماعیة التي یواجهها أو یتفاعل معها.شعور الشاب بأنه لیس بإمكانه

وفي هذا السیاق یجب التفریق بین دوافع ومسببات هذه المظاهر والتصرفات التي قد تكون أسباب 

وللتفریق بین هذه المظاهر االغترابكالمراهقة التي تعالج بطرق مختلفة تماما عن مشكلة ،طبیعیة عادیة
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ویمكن تقسیمها إلى االغتراباألسباب التي تجعل من الشباب یتصرفها في حالة یجب الوقوف عند

  وهي: أسباب متعلق بالشباب (داخلیة) وأخرى خارجیة

الشباب وهي:اغترابمن یعتبرها ممهدة لحالة هناك:األسباب الداخلیة -أ

الذاتي االغترابالهویة التي تبرز تحدیدا خالل فترة المراهقة والتي تؤدي إلى اضطرابات

المادي والمعنوي في البیئة االستقرارالذي ینجم عن مجموعة من األسباب كضعف وغیاب 

التي یعیش فیها الشاب من مؤشراتها، الخالفات األسریة المستمرة والحادة، تعرض المراهق 

للعنف یفقده احترامه لذاته أو لمجتمعه.

د الشاب وطموحاته في مرحلته العمریة هذه الفر  مالصراع بین ما هو متاح من الموارد أما

وصعوبة التعامل مع ما هو ممكن أو متاح وما هو مطلوب منه.

 ضعف القیم األخالقیة واإلنسانیة السائدة في المجتمع وانعدام القدوة التي توجه الفرد الشاب

وتقوم طموحه وٕارادته.

:التالينوجزها فيو :األسباب الخارجیة  -ب

بمعنى أنه مازال )،الطفلیة(وتدخلهم في حیاة الشاب من منطلق الوصایة وسیطرة اآلباء

وهذا مؤشر معیق لنمو خبرة الشباب في تعامله مع ،صغیرا ویحتاج إلى التوجیه واإلرشاد

  الواقع.

 الصراع ما بین الشباب واألحداث المتسارعة لقلة الخبرة خاصة في استیعاب القیم والسلوك

المستمر والمتالحق.االجتماعيخاصة مع التغیر والعادات والتقالید

.الخوف والقلق من المستقبل والوظیفي

 واستغالل أوقات الفراغ.الستثمارعدم توفر بدائل

 التمییز بین الذكور واإلناث أو بین الكبار و الصغار في المعاملة مما یعیق التكیف التوافق

.االجتماعي

میة والذي یكون الشباب إما طرف فیه أو ضحیة له الصراع القائم في المؤسسات التعلی

.باالغترابیساهم في تغذیة شعورهم 
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مشكلة اإلدمان لدى الشبابخامسا:

من كحول أو خمر أو المحظوراتهناك من یتصور أن من هو الذي أدمن على تناول واستهالك 

التي مست المجتمعات االجتماعیةالتغیراتفرزتهاأ مخدرات أو عقاقیر، غیر أنه هناك أنواع من اإلدمان

ا یستدعي البحث والدراسة.حوباتت هذه األنواع أمرا ملاستثناءدون 

استهالكاومن أنواع اإلدمان غیر الكالسیكیة المنتشرة في مختلف المجتمعات والمجتمعات األكثر 

ومن ثم والتسوقالفیدیو ت وألعاب یللتكنولوجیا ومنها المجتمع الجزائري وخاصة بین الشباب إدمان األنترن

تضاف إلى قائمة األنواع المختلفة لإلدمان:

.إدمان الكحول والخمر

.إدمان المخدرات

.إدمان األنترنت

.إدمان ألعاب الفیدیو

.إدمان التسوق

وقد اتجه الرأي إلى ،المضطرد علیهاالعتمادوالمقصود باإلدمان لغة هو المداومة على الشيء أو 

اعتمادمع طول الوقت ولكن یترتب علیه االعتیادیةسبب عنه مجرد المداومة یتأثیر المواد المخدرة ال 

وظائفه بحیث تنتاب الجسم تغیرات وآالم إذا ما انقطع عنها  أداءالجسم على تعاطي المادة المخدرة في 

)87، 2009،،حافظ(كمال.تمكن المتعاطي احتمالهیوهو أمر قد ال 

واإلدمان كذلك هو عبارة عن تعود الفرد على تناول المكیفات أو المخدرات أو العقاقیر أو الخمور 

)13، 1999(غباري،.بدرجة یصعب علیه فیها اإلقالع عن هذه العادة الضارة

أو تعاطي مواد معینة أو استهالكوالمداومة على االستمراریةكما یعرف اإلدمان كذلك على أنه 

القیام بنشاطات معینة لمدة طویلة بقصد الدخول في حالة من النشوة أو استبعاد الحزن 

)11، 1999شنودة،(.واالكتئاب

حیث ترتبط مشكلة ،وال یمكن تناول مشكلة اإلدمان دون تحلیلها من المنظور السوسیولوجي

وهي مظهر أو شكل من أشكال والقیم،االجتماعیةاإلدمان من وجهة النظر السوسیولوجیة بالمعاییر 
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التكیف یمكن أن سیئوافاألفراد  ،یغیر المتوافق مع المعاییر و القیم السائدة في المجتمعالتكیف اإلنسحاب

ال یشتركون في اإلطار العام لمنظومة االجتماعیةنحكم علیهم بأنهم في المجتمع ولیسوا فیه ومن الناحیة 

  ع.القیم في المجتم

وغالبا ما یفسر اإلدمان من الوجهة السوسیولوجیة البحتة على أنه محصلة ضغوط المجتمع الذي 

القوى المدمرة التي تعمل على الفقر على إظهار دوافع عدم الرضا و  تطاابواإلحكالفقر  یعیش فیه الفرد

)36، 1997(عبد السالم،لدى الشباب واألسر المفككة والفراغ الخالي من األهداف.

في معناها أن االجتماعیةمعظم هذه التفاسیر تعتمد باألساس على حقیقة راسخة في العلوم إن 

التي یولد وینشأ فیها، فمن غیر المعقول وجود شخص بمعزل واالقتصادیةاالجتماعیةالفرد نتاج للظروف 

عن المجتمع الذي یعیش فیه، أو أن هناك فردا ما یستطیع أن تكون قدراته وأفكاره وخصائصه الشخصیة 

ومن اجتماعیةوتشكیالت اجتماعيفاإلنسان نتاج لتاریخ ، وبنائه الكلي خالي من تأثیرات المجتمع علیها

لألفراد تساعد وتمكن من فهم تصرفاتهم.االجتماعیةسة الظروف حت ودرانثمة فإن 

Britto(:ة المفسرة لإلدمان فيـــالسوسیولوجی اهاتـــــاالتجوباإلمكان تحدید أهم  andCharles,2000,

33(

السلوكیة عامة واإلدمان بصورة ومظاهره المختلفة االنحرافاتوذلك من خالل أن :االجتماعيالدور - أ

أدوارهم  أداءناتج عن مشاعر القلق المتزایدة التي تنتشر لدى بعض األفراد الذي یفشلون في 

بالطریقة المتوقعة منهم من قبل المجتمع، ومن المتعارف علیه في أدبیات البحث االجتماعیة

غة في شعور الفرد بذاته وتقدیره لها.أهمیة بالاالجتماعيالسوسیولوجي أن للدور 

في قطاع معین اجتماعیةأن وجود مشكلة االتجاه: ویعتقد أصحاب هذا الخلل الوظیفي- ب

وعلیه تتجه اهتماماتهم نحو بحث ودراسة اآلثار المترتبة ،یعني بالضرورة أن هناك خلال في النظام

اجتماعیةفي حالة ما إذا سبب ظهور مشكلة ، فعن أي انحراف أو خلل وظیفي قائم أو محتمل الوقوع

، لذا نجدهم یركزون اجتماعیةخلال وظیفیا للمجتمع، فإنهم على تلك الحالة یعتبرون اإلدمان مشكلة 

في دراستهم لمشكلة اإلدمان على أعداد المدمنین، توزیعهم الجغرافي فئاتهم العمریة، إنتاجیتهم في 

بالمشكلة.االرتباطلمؤشرات البحثیة ذات العمل، معدل البطالة بینهم ومختلف ا

في العالقة  االتجاههذا  مؤیدویبحث بمحیط المدمن):االرتباطالعوامل اإلیكولوجیة(ذات - ت

السلوكیة للفرد وبین البیئة الفیزیقیة التي یتواجد فیها، والتي باإلمكان أن االنحرافاتالقائمة بین 
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أنواع مختلفة من اكتسابتتضمن ضغوطا متنوعة وأوضاعا سیئة یمكن أن تكون عامال مساعدا على 

.السلوك المرضي أو المعادي للمجتمع والقانون

ویتفق أغلب الباحثین على أن المناطق التي ینتشر بها مشكلة اإلدمان بشدة تتمیز أو تشترك في 

)27، 1999(غباري،:لحصرال امجموعة من الخصائص هي على سبیل المثال 

المساكن الهشة والضیقة والمزدحمة والتي التتوفر فیها الشروط الصحیة وغالبا ما انتشار

تنتشر على أطراف المدن.

 إلى أنماط ثقافیة مختلفة، منهم النازحون ومنهم المهاجرون من قاطنیهاینتمي معظم

ناطق مختلفة.م

 فیها باإلضافة إلى انخفاض المستوى االجتماعیةترتفع فیها معدالت البطالة بین الفئات

كما تنتشر فیها حاالت الطالق والتفكك األسري.واالجتماعياالقتصادي

بینهم.وجود حساسیة بین هذه المناطق والمناطق المجاورة لها إلى حد الصراع الثقافي

 وضعف المسؤولیة الشخصیة ألفرادها.االجتماعيضعف وعدم استقرار قواعد الضبط

في تفسیرهم لإلدمان انطالقا من قاعدة أن السلوك عامة االتجاه: یذهب أنصار هذا االجتماعيالتعلم - ث

بین الفرد واآلخرین، ومعظم السلوكات التي االجتماعيهو سلوك متعلم مكتسب من خالل التفاعل 

اكتسابأو المدرسة والفرد بإمكانه االنتماءو جماعة یتم تعلمها من خالل جماعة ما قد تكون األسرة أ

االجتماعیةوالمعتقدات المعارضة أو التي تؤید مختلف المواقف والمواضیع االتجاهاتمجموعة من 

.االجتماعیةوذلك انطالقا من إمالءات البیئة 

:على ثالث مراحلللسلوك بناءااالجتماعيوعلیه یمكن تفسیر سلوك المدمن من خالل التعلم 

)28، 1996(سویف،

.تعلم الطریقة الصحیحة للتعاطي

وربطها باستخدام المخدر.برة التخدیریةالخ

 بآثار المخدر.واالستمتاعاالنتشاءتعلم

أو  استهالكفال تمكن للفرد االجتماعيهذا المراحل أو الخطوات الثالث ال تخرج عن دائرة التعلم 

واالنتشاءكما أن الخبرة التخدیریة،تناول وممارسة نشاط تخدیري لم تكن لدیه معرفة عنه خارج الجماعة

.بها تتم ضمن إطار الجماعة
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-نحو التفسیر النفسواالتجاهینزع هذا :السلوك الفردي نتاج لتفاعل الفرد مع المجتمع-  ج

القوى الحركیة التي تنتج التفكك وذلك من خالل تبني منطلق أن،للسلوك المنحرفاجتماعي

وعدم السواء على مستوى االنحاللهي نفسها القوى الحركیة التي تنتج االجتماعيواالنحالل

شخصیة الفرد، والمعلوم أن الشخصیة تتأسس في جزء كبیر منها على الطبیعة العالئقیة بین الفرد 

وعلیه فالمجتمع المضطرب المفكك ،في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الشباب خاصةسواءوالجماعة 

.واالضطرابینتج شخصیات على درجة عالیة من التفكك 

Donaldدونالد تافت ویذهب'' Taft''  بما فیه اإلدمان بمختلف صوره االجتماعياالنحرافإلى أن

تي تؤدي إلیها مجموعة من العوامل المتداخلة المختلفة الاالجتماعیةشأنه شأن األمراض أو العلل 

مكن أن یتعرض لها الفرد عبر مراحل النمو یفباإلضافة إلى المشكالت الفسیولوجیة التي ،والمترابطة

یل الدفاع النفسي الفاشلة، الخبرات السلبیة والعادات حالمسببات النفسیة مثل اإلحباط والحرمان، الصراع، 

,Taft,1988(.عدم النضج النفسي و غیر السلیمة 24(

على مستوى الشخصیة واالضطراب ذالمساعدة على ظهور السلوك الشااالجتماعیةتأتي العوامل و 

:نجدومن هذه العوامل

.االجتماعیةالبیئة-

العامل الحضاري والثقافي.-

.االجتماعیةاضطرابات ومشكالت التنشئة -

باالعتمادوأشكالهدمان یتم عرض مختلف صور اإلدمان على ضوء التفسیرات السوسیولوجیة لإل

  وهي: على هذه الخلفیة النظریة

في  انتشارهومع ،ت في تزاید مستمریعدد مستخدمي شبكة األنترنإن  ت:یإدمان األنترن

البیوت ومختلف األماكن لزم األمر على الباحثین النظر إلى هذه القضیة نظرة موضوعیة لبحث 

جوانبه اإلیجابیة والسلبیة والمشكلة أصبحت تطرح نفسها على الساحة العالمیة ولیس المحلیة فقط 

وحسب دراسة قامت بها إحدى الباحثات األمریكیات ''، تیإدمان األنترن''ووصل األمر إلى تسمیتها 
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ت في العالم في عداد یمن مستعملي األنترن %6فإن  ''راد فورد''بفي  ''بیتسرج''في جامعة 

)163، 2013(عبد اهللا،المدمنین.

الستخدامحول اآلثار السلبیة ''سمیر یوسف فرحان قدیساتـ ''في السیاق ذاته تؤكد دراسة حدیثة ل

ت على جیل الشباب في المجتمعات المستهلكة للتكنولوجیا، أن هناك مشكلة یتكنولوجیا المعلومات واألنترن

إدمان حقیقیة یواجهها شباب مجتمعاتنا تؤثر سلبا على العدید منجوانب حیاته حیث دلت نتائج هذه 

لموضوع اإلدمان كأثر تفاعاالر ت ومدمنیها ویدل هذا یالمستمر لمستخدمي األنترناالرتفاعالدراسة على 

ت على وجود مشكلة مالزمة لها رغم یسلبي نفسي كاعتراف لمستخدمي تكنولوجیا المعلومات واألنترن

su.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Documents/interhttp://k-، قدیساتیوسف و(الحاجة الملحة إلیها.

pdfuse.(

Davis(''دیفیس''أكدت دراسة االتجاهفي نفس  العالج النفسي السلوكي () في بحث 2001

Cognitive()المعرفي Behavioral Therapy(،یث یقترح هذا النموذج أن اإلدمان النفسي على ح

العدید من  هالتتخلواالكتئابتنطوي على أعراض المرض ولوجیهباثت هو حالة یالحاسوب واألنترن

وقد حدد الباحث مجموعة من العوامل المساعدة ،النیة التي تستوجب العالج النفسياألفكار غیر العق

ت منها:یعلى تنمیة الحاجة إلى اإلرشاد والعالج النفسي لمدمن األنترن

)Davis,http :www.internetaddition.ca/treatment.htm(

 كالكرسي الذي االستخدامومحتویات مكان االستخداممعززات سلوكیة مرتبطة باإلدمان مثل جو

یجلس علیه، الفأرة، لوحة المفاتیح، الشاشة، األصوات التي یخرجها الحاسوب وغیرها مما یعطي 

.لالستخداملهذه العناصر أهمیة خاصة كمعزز 

المقدم من طرف األفراد الموجودین على الشبكة.االجتماعياد الشخص المدمن على الدعم اعتم

 كالقلق والتوتر االعتمادیةاستمرار زیادة حدة بعض الخصائص المرضیة المرتبطة مع ،

.واالكتئاب

 ت مما یضمن یغیر العقالني للحاسوب واألنترناالستخدامتكوین معتقدات خاصة حول

التامة.العتمادیةوا االستمراریة

Scherer(''رر وبوستش''ذاته قدم االتجاهوفي  and Bost دراسة اشتملت )1997

) منه عینة الدراسة انطبقت علیهم %13واتضح أن (،تی)طالبا جامعیا مستخدما لألنترن531على(
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وخلص الباحثان إلى ،االجتماعیةاألكادیمي ومهاراتهم أدائهموأن اإلدمان أثر على ،معاییر اإلدمان

Scherer(ت.یالتي تركها إدمان استخدام الحاسوب واألنترنواالجتماعیةمجموعتین من اآلثار النفسیة 

andBost ,1999,88(

وٕاضعاف االجتماعيتبني أنماط حیاتیة تتمیز بالعزلةوضعف التفاعل االجتماعیةمن بین اآلثار و        

لتتعمق أكثر االفتراضي، الصدیق) بنإلاوظهور مصطلح (الزوج، ماعياالجتقدرة الفرد على القیام بدوره 

الفجوة وتتسع المسافة بین أفراد األسرة وخاصة الوالدین واألبناء.

ت یشعر بالذنب یأما فیما تعلق بالناحیة النفسیة فتوصلت الدراسة إلى أن مدمن الحاسوب واإلنترن

،إلى العالم الحقیقياالفتراضيمن العالم االنتقالوالتقصیر في أداء واجباته وشعوره باإلحباط عند 

مما ینعكس أو یؤثر على تراجع وانخفاض األداء االجتماعیةواإلحساس بالوحدة كنتیجة للبعد عن البیئة 

العام للشخص المدمن على الحاسوب واإلنترنت.

ت متشابهة إلى حد یلباحثین في موضوع إدمان اإلنترنت أن أعراض مدمني اإلنترنویتفق أغلب ا

ومن هذه األعراض زیادة حدة التوتر والقلق حین یفصل ،الثقافات والمجتمعات وتباینهااختالفبعید رغم 

ة والراحة ت بالنسبة للمستخدم (األنثرنوث)، في المقابل یشعر بالسعادة البالغیجهاز الكمبیوتر عن اإلنترن

النفسیة حین یستمر اتصاله عبر اإلنترنت، كما أنه في حالة استعداد وترقب دائمین لفترة استخدامه المقبلة 

وعملیة وأكادیمیة.اجتماعیةلإلنترنت، وال یشعر بالوقت وقیمته مدمن اإلنترنت مما یوقعه في مشاكل 

باإلضافة إلى أن محاوالته ،شبع رغبتهلیاالستخدامكما یحتاج مدمن اإلنترنت إلى فترات أطول من 

لإلقالع عن اإلدمان تبوء تقریبا كلها بالفشل وفي غالب األحیان ما یستعمل مدمن اإلنترنت هذه الوسیلة 

للتهرب من مشاكله الخاصة.

ومن بین اآلثار السلبیة إلدمان اإلنترنت:

العیاء المستمر، ضعف البصر مع مشاكل الصحیة المختلفة كاضطرابات النمو، التوتر، القلق، ال- 

مرور الوقت....إلخ.

اضطراب العالقات األسریة لمدمن اإلنترنت نتیجة لقضائه أوقات كبیرة مع ، كالمشاكل األسریة-

اإلنترنت، إهمال الواجبات األسریة.
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أحد الطرفان الطالق الكتشافاضطرابات العالقات الزوجیة والوصول أحیانا إلى كلمنزلیة، ا المشاكل-

أن اآلخر على عالقة من خالل اإلنترنت، حیث أصبح یطلق على الزوجات اللواتي یعانین من هذا القبیل 

Cyberمن األزواج بأرامل اإلنترنت( widows.(،العوض)85، 2006(.

حیث أكدت إحدى الدراسات األمریكیة أن استخدام الطالب لإلنترنت ال یحسن من ،مشاكل أكادیمیة-

أدائهم األكادیمي وذلك بسبب انعدام النظام في المعلومات على اإلنترنت، إضافة إلى عدم وجود عالقة 

كما أن الكثیر من الطالب یستخدمون اإلنترنت ،ت ومناهج الجامعاتیاإلنترنمباشرة بین معلومات

راض غیر دراسیة كالبحث في مواقع ال صلة لها بدراستهم أو كالشات والتواصل عبر مواقع التواصل ألغ

أو استخدام ألعاب اإلنترنت.االجتماعي

عبر شبكة اإلنترنت في أماكن العمل ینشغل الموظفون االتصالونتیجة لتوفر ، مشاكل مهنیة -

سلبا على أدائهم ومن الحلول لهذه المشكلة لجوء باإلبحار عبرها متناسین مهامهم الرئیسیة مما یؤثر

بعض رؤساء العمل إلى مراقبة أجهزة الكمبیوتر للمستخدمین لتأكد من استخدام الشبكة ألغراض مهنیة 

 .فقط

باإلضافة إلى إدمان اإلنترنت وألعاب الفیدیو یواجه الشباب مشكلة إدمان أعقد من المخدرات:إدمان

الكحول والخمر والمخدرات بمختلف أنواعها.سابقتها وهي إدمان 

) بلــــــغ عــــــدد المــــــدمنین علــــــى المخــــــدرات فــــــي OMSحســــــب تقــــــدیرات منظمــــــة الصــــــحة العالمیــــــة(و 

مالیـــــین مـــــدمن ومـــــن المتوقـــــع أن یرتفــــع هـــــذا العـــــدد بســـــبب زیـــــادة أعـــــداد مســـــتهلكي 10الــــوطن العربـــــي 

ــــــــدى الشــــــــباب هــــــــذه الســــــــموم مــــــــن جهــــــــة وانخفــــــــاض أســــــــعارها وزیــــــــادة معــــــــدالت البطالــــــــة واإل حبــــــــاط ل

)http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56066(العمر،العربي.

ــــا إحصــــائیة حــــول تعــــاطي وٕادمــــان المخــــدرات وســــط الشــــباب،  ــــاك مــــا یشــــبه حرب ــــر هن وفــــي الجزائ

ـــــــوطني ـــــــدیوان ال ـــــــى فاألرقـــــــام واإلحصـــــــائیات التـــــــي قـــــــدمها ال ألـــــــف  300لمكافحـــــــة المخـــــــدرات تشـــــــیر إل

350ت المنظمـــــة الوطنیـــــة لرعایـــــة الشـــــباب أحصـــــفـــــي حـــــین، للمخـــــدرات فـــــي الجزائـــــرمـــــدمن ومســـــتهلك 

ــــة لترقیــــة الصــــحة وتطــــویر البحــــث(الفورام) وجــــود ملیــــون  ــــدرت الهیئــــة الوطنی ــــل ق ــــف مــــدمن فــــي المقاب أل

ـــــــــر ـــــــــي الجزائ ــــــــــبال،مـــــــــدمن ومســـــــــتهلك للمخـــــــــدرات ف ــــــــــموازاة أحـــــ ــــــــــصى المركــــ ـــــــــوطني للــــــ ــــــــــز ال دراسات ـــــ
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ألــــــــف مســــــــتهلك. 300ولمخــــــــدراتا ألــــــــف مــــــــدمن علــــــــى180ان والتنمیــــــــة ـــــــــــاص بالسكـــــــــــــــل الخوالتحلیــــــــ

)http://www.echoroukonlin.com/ara/articles/188799.html(خیاطي،

لشباب الجزائري من ا%8وأوضح رئیس الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر البحث أن نسبة 

)سنة 35و18المتعاطین حسب هذه الهیئة من فئة الشباب العمریة(حیث یقدر عدد ، یتعاطون المخدرات

)http://www.djazairess.com/alseyassi/12398شر،ن(ریفبملیون شاب.

ألف شاب 25إلى وجود 2012كذلك في دراسة أجریت سنة ''مصطفى خیاطي''شار الباحث وأ

هذه المشكلة في أوساط فئة الشيء الذي یعكس الخطر الحقیقي ل،المخدراتجزائري في السجون بسبب

في خضم ضعف الوازع الدیني، وانتشار البطالة و الفراغ هذه األسباب وغیرها هي الدافع األكبر الشباب

التجاه الشباب نحو استهالك المخدرات.

أصبحت شائعة عند كما أشار الباحث كذلك إلى أن مشكلة اإلدمان لم تقتصر على فئة الذكور بل 

سنة 22من المدمنات أقل من %15اإلناث خاصة في المدن الكبرى وتمكین تسجیل في هذا السیاق 

سنة لیؤكد الباحث في ختام تقریره أن التقدیر 25من الشباب ال تتجاوز أعمارهم %30إلى جانب 

http(مستهلك مدمن.300اإلجمالي لمستهلكي المخدرات هو ملیون شخص من بینهم  :elraared.com(

هذه الدالئل الرقمیة هي لمدمني المخدرات بمختلف أنواعها یضاف إلیها مدمني الخمر والكحول 

ال تقل سلبیة عن المشكالت السابقة ومخاطراجتماعیةوماذا ینتج عنها من آثار ،والمهلوسات المختلفة

نورد أمثلة منها :سوالتي 

: من أهم آثارها:و المخاطر النفسیة

التأثیرات السلبیة على مختلف الوظائف العقلیة والعاطفیة من إحساس، تذكر، إدراك، تخیل، -

وخمول ذهني، فقدان الذاكرة الزمانیة والمكانیة، ضعف وفقدان القدرة على الحكم استنتاجتصور، تحلیل، 

قلة التركیز والتزود الذهني. و على األشیاء

للشاب المدمن مما یؤثر على مستوى التوافق الذاتي ومع االنفعاليالتأثیرات السلبیة على الجانب -

األقران، باإلضافة إلى التأثیر على الجهاز العصبي مما یترتب عنه خلل واضطراب وتدمیر لهذا الجهاز.

ضعف الرغبة في الحیاة والسلبیة والیأس اتجاه الحاضر والمستقبل.-

في الوقت  واالكتئاباالبتهاجب فیصبح ما بین قمتي التأثیر السلبي على الجانب المزاجي للشا-

وتحطم نفسیته.انكسارذاته مما یؤدي إلى 
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ضعف الحیویة والنشاط وقلة الطموح.-

العصبیة مما واالنهیاراتارتفاع وزیادة التبعات المصاحبة لإلدمان كحاالت الدهان والعصاب -

.االنتحاریؤدي في غالب األحیان إلى الجنون أو

 االجتماعیةالمخاطر واآلثار:

مع مختلف المستویات والفئات االجتماعیةللشباب وتدهور عالقاتهم االجتماعيیف سوء التك-

.االجتماعیة

.االجتماعيذ بللمدمن من قبل المجتمع والذي یصل إلى حد الناالجتماعيالوصم والرفض -

عجز وفشل المدمن عن إقامة حیاة أسریة ناجحة.-

النزعة إلى ارتكاب الجرائم وتكوین جماعات األشرار والعصابات مما یؤدي إلى الخلل -

والجریمة.االنحرافوارتفاع معدالت االجتماعي

للشباب نتیجة لوقوعه تحت طائلة القانون بسبب التعاطي أو المتاجرة االجتماعيتعطل الدور -

في المخدرات.

ب الحیاة األسریة نتیجة للمخالفات السلوكیة المدمن.سوء العالقة مع أفراد األسرة واضطرا-

التفكك األسري واضطراب العالقات األسریة.-

لألسرة.االجتماعیةانخفاض المكانة -

زیادة حاالت الطالق والهجر.-

إعاقة النمو الجسمي للشاب المدمن وتأخر مستویات النضج لدیه.-

تشار اإلصابة بمختلف األمراض المزمنة والخطیرة.زیادة الوفیات بین الشباب المتعاطي وان-

.االقتصادیةالشباب كمورد هام للثروة حرمان المجتمع من طاقات-

والمحسوبیة الشيء الذي االجتماعي، النفاق االختالسكالرشوة، االجتماعیةانتشار األمراض -

یضر بمصالح المجتمع.

المختلفة.زیادة الحوادث المروریة الممیتة واإلعاقات -

الوطني.واالنتماءضعف مستوى الوالء -
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المؤهلة في التصدي ومحاربة واالجتماعیةإرهاق األجهزة القانونیة والضبطیة والطبیة والنفسیة -

هذه المشكلة.

االقتصادیةالمخاطر واآلثار:

وا في توقف دورة حیاة الشاب لعجزه عن العمل ووجوده في مراكز العالج أو في السجون أو عض-

فئة المتعاطین أو المتاجرین في المخدرات.

ى من تدهور أو تناقص في إسهام المتعاطین والمدمنین توهدر الثروة البشریة والذي یتأاستنزاف-

والمواظبة في العمل االنتظامعدم  وأهم مظاهر هذا التدهور والهدر،في العملیة اإلنتاجیة في مجموعها

بجمیع مواقیت العمل وصوال إلى التغیب بسبب سوء الصحة والتمارض ارتباطاتهماختاللوذلك بسبب 

الذي یتمیز به الشاب المدمن.

ومعنى إنتاجیة المتعاطي مقدار ما ینتجه الشخص خالل وحدة زمنیة ،تناقص إنتاجیة المتعاطي-

)51، 1986مصطفى،(.معینة(ساعة، یوم، أسبوع، شهر....إلخ)

لمحاربة ومكافحة تهریب وتجارة المخدرات أو لعالج سواءالمرتفعة الموجهة االقتصادیةالتكلفة -

المدمنین.

تبییض وغسل عائدات المخدرات والدخول بها إلى السوق الوطنیة مما تحط من قیمة اإلنجاز -

.اقتصادیةكقیمة 

:المخاطر السیاسیة واألمنیة

المضادة للمجتمع طلبا للمال لتوفیره في جماعات العنف واإلرهاب وأي من الجماعات االنخراط-

لشراء المخدرات أو الكحول أو األنواع األخرى المخدرة.

وقوع الشباب كعمالء أو كضحایا في قبضة شبكات تجارة المخدرات وتهریبها.-

.كنتیجة لما یحدثه اإلدمان من تهدیدات ألمن واستقرار المجتمع-

لمجتمع تكون لها آثار سلبیة على:مختلف التهدیدات التي یسببها اإلدمان لومن

.خطط وبرامج التنمیة الوطنیة

.أمن واستقرار المجتمع

.الروح المعنویة للمجتمع
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.الموارد المادیة والبشریة للمجتمع

آثار سلبیة على المشاریع المستقبلیة واإلمكانیات المتاحة اجتماعیةومن ثمة یكون لإلدمان كمشكلة 

الشيء الذي یزید من حدة مشكالتهم ألن الشباب كمشروع ،لمواجهة ومجابهة حاجات ومتطلبات الشباب

الرئیسیة في الوقت ذاته.وأداتهاهم هدف التنمیة 

مر، (الع:ظاهرة أو مشكلة اإلدمان لدى الشباب كما یليثالوثوتمكن تلخیص 

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56066(

): یوضح آثار مشكلة اإلدمان لدى الشباب01الشكل رقم(

في المجتمع العربياآلثار االجتماعیة لتعاطي الشباب للمخدرات : معن خلیل عمر، المصدر

الوھن الضبطي
الشباب

التصدع والتفكك 

األسري

ضعف المسؤولیة

االجتماعیة اإلدمان

ھشاشة وضعف التضامن 

والتماسك االجتماعي

تبلور وتشكل ثقافة 

فرعیة خطیرة للمدمنین

المخدرات

زیادة معدالت الرسوب 

والشرب المدرسي

ھبوط وضعف اإلنتاج بسبب 

ضعف إنتاجیة المدمن

عدم االستقرار االجتماعي 

واالضطراب األمني
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مشكلة البطالة لدى الشباب سادسا:

باإلضافة إلى المشكالت السابقة التي یواجهها الشباب في مجتمعاتنا العربیة، یواجه أم المشكالت 

Le(وأعقدها وهي البطالة chômage ،(ى على غفحین ینظر أي مختص إلى أهم المشكالت التي تط

معین یدرك ویعي إلى أین یتجه هذا المجتمع، وحسب ما تشیر إلیه التقدیرات فإنه في اجتماعيواقع 

كما یسجل العالم العربي ،ملیون عاطل عن العمل أغلبهم شباب16العالم العربي لوحده یوجد أكثر من 

تقریر حیث أنه ونسبة إلى ، أعلى معدالت البطالة بین دوله المختلفة (الشرق األوسط وشمال إفریقیا)

ا في الوطن العربي تصل إلى ، بینه%6.2منظمة العمل الدولیة فإن متوسط نسبة البطالة في العالم

بینما في ،فرد عاطل عن العمل62فرد في العالم منهم1000بمعنى أنه في العالم من كل ، 12.2%

وازاة بطالة هذا في المجموع العام بالم،عاطل عن العمل122یوجد فرد 1000العالم العربي من كل

بمعنى أن كل شباب في %26.5بینما في الوطن العربي نسبة البطالة هي ، %12الشباب في العالم 

) شباب العالم العربي 1/4بتعبیر آخر ربع (،بطال أو عاطل عن العمل256الوطن العربي یوجد منهم 

  عالم.الو  یرا ألنها جزء من العالم العربيوفي الجزائر ال یختلف الوضع كث، بطال

وغیر االقتصادیینمكن تناول مشكلة البطالة دون التعرض إلى أنواعها المعروفة لدى یوال 

حیث تأخذ أشكاال متعددة منها البطالة طویلة األمد، والبطالة القصیرة األمد، أما بالنسبة ، االقتصادیین

إلى الفترة التي یبقى فیها الفرد معطل بدون عمل إلى ستة أشهر أو فیشیرلمفهوم البطالة طویلة األمد 

ومما هو معلوم فإن أعلى مستویات ،أما البطالة القصیرة األمد فهي التي تقل عن ستة أشهر، أكثر

األكثر فقرا وتنقسم البطالة التي یعاني منها ویواجهها الشباب إلى االجتماعیةالبطالة یوجد بین الفئات 

ثالث:أنواع 

وتشیر إلى وجود أفراد قادرین ویرغبون في العمل ولكن ال تتوفر لهم فرص البطالة السافرة:-

العمل ألسباب متعددة.

: وتعني وجود أفراد یعملون ألقل مما یقدرون علیه ولكن فرص العمل المتاحة البطالة الجزئیة-

لهم ال تمنح لهم إال الدوام الجزئي.

الحالة التي یكون األفراد في حالة عمل لكنهم ال یستخدمون في هذا العمل : وهي البطالة المقنعة-

كل المهارات والقدرات التي تمتلكونها الشيء الذي یؤدي إلى هذه الطاقات والمهارات.

:االجتماعيو  االقتصاديأما أبعاد البطالة فتمكن تحدیدها في البعد السیاسي، 
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من أهم مسببات المشاكل السیاسیة كما أن انتشارها بین تعد البطالةالبعد السیاسي للبطالة:  -أ

وبالتالي تنهار الثقة لدیهم في النظم والمؤسسات ،الشباب یؤدي إلى عزلهم عن مجموع أفراد المجتمع

السیاسیة وانعدام األمان واألمن واالضطراباتالسیاسیة الحاكمة الذي یؤدي حتما إلى زیادة التوترات 

تمع.في أي مجاالجتماعي

للبطالة وارتفاعها بین الشباب االقتصادي: من أهم مؤشرات البعد للبطالةاالقتصاديالبعد - ب

و باإلمكان أن تمتد آثاره ،كان اقتصادعلى المستوى المحلي والوطني ألي االقتصاديالكساد والركود 

أحیانا خارج حدود الدولة وذلك ألن أسواق العمل أصبحت اآلن متشابكة، باإلضافة إلى كون البطالة سببا 

كما أنها تؤثر تأثیرا مباشرا في فقدان ،في فقدان الكثیر من المخرجات والدخل الذي ال تمكن تعویضه

المختلفة من قبل أكبر فئة قویة ونشطة االقتصادیةنشطة الدولة واقتصادها من المساهمات القیمة في األ

في أي مجتمع وهم الشباب.

: تؤثر البطالة بشكل كبیر وسلبي على نمو الشباب وتطورهم خاصة فیما االجتماعيالبعد -ج

وبصورة عامة المشاركة في الحیاة ،ما تعلق بتكوین أسرة مستقلةو  االستقراریتعلق بفرصهم في 

بسبب االقتصادیةكما أن مشكلة البطالة تؤدي بالشباب إلى الحرمان من إشباع الحاجات ،االجتماعیة

مما یحرم الشاب من التمتع بقیمة الحیاة، كما أنها سبب الحرمان ، الدخل غیر المستمر وغیر المستقر

والتفاعل ، بحیث أن الشباب البطال ال یشارك في األنشطة التي یمارسها بقیة أفراد المجتمع االجتماعي

 عادتبواالسعن العمل، وهذا الحرمان باالستبعادوالذي یتأثر ،المرتبط بالتواجد في مكان العملاالجتماعي

.االجتماعیةینتج عنهما وضعیة من التفكك والفوضى 

كما تؤدي البطالة واآلثار الناجمة عنها إلى انتشار ظواهر وأمراض اجتماعیة ونفسیة تصیب الفرد 

وهي أمراض ومشكالت تؤثر على ، والعزلة واالنطواء)frustration(مثل حاالت اإلحباط،والمجتمع

وقد تنتج عنها مشكالت ، والسیاسیة ألي دولةاالقتصادیةو  االجتماعیةالمدى البعید على سالمة األبنیة 

االقتصادیةكما أن هذه الظاهرة ، تتعدى حدود الدولة القطریة كالهجرة السریة والجریمة عابرة للحدود

فقدان وتراجع اإلمكانیات الخاصة بالمستوى المهاري الذي یمتلكه الشاب سواء في برامج  يالسلبیة تسهم ف

باإلضافة إلى فقدان الشباب للثقة في قدراتهم وٕامكانیاتهم في الحصول ، التعلیم أو التدریب أو أثناء العمل

كثر سلبیة كالجریمة بمختلف أنواعها، على عمل أو وظیفة والذي من شأنه إیقاعهم في ظواهر أ

اإلدمان،..إلخ.
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،من أبعاد مشكلة البطالة تتحدد أمامنا األسباب والمبررات المفسرة لهذه الظاهرة المتجددةانطالقا

فبطالة الشباب لها أسباب متعددة تتمثل ،المجتمعبهمریوالتي دوما تخضع للسیاق التاریخي الذي 

الكلیة للمهارات المتوفرة والمهارات الموجودة لدى الشباب االحتیاجاتباألساس في ضعف أو نقص 

وكما سبقت اإلشارة إلیه البطالة بین الشباب تختلف من فترة زمنیة إلى أخرى ومن ،العاطلین عن العمل

(مؤتمر العمل لمجموعة من العوامل المتداخلة و المتشابكة وهذه العوامل هي:استناداإلى آخر اقتصاد

)10، 2012ولي،الد

عن األفراد العاملین الشباب(تسریح العمال الشباب):االستغناءالتخلي أو - أ

أو  االستغناءتلجأ معظم الشركات والمؤسسات حین تغیر سیاساتها المتعلقة بالتوظیف أو في حالة 

بالعمال الكبار في السن أو الذین یتجاوزوا مرحلة االحتفاظالتخلي عن بعض من عمالها، تلجأ إلى 

الشباب نسبة لما یمتلكون من الخبرة والمهارة باإلضافة إلى القوانین المتعلقة بالعمل والتي لیست بالكافیة 

سیاسة التوقف عن التعیین  هجبعض المؤسسات تنت أن كما،لحمایة الشباب من هذا النوع من القرارات

هذا من شأنه التأثیر على فئة الشباب ویزید ویفاقم من معدل البطالة ومشاكلها.لفترة زمنیة معینة

:األنماط السلوكیة السلبیة- ب

أو المادي(اإلعالة) على الغیر وصعوبة االقتصادياالعتمادمن بین أسباب بطالة الشباب التعود على 

بسبب االجتماعیةعن األهل وعدم المشاركة في الحیاة االستقاللوضعف إمكانیة االقتصادیةالظروف 

والكسب السریع والمتاجرة االنحراففي سبل كاالنخراطكما أن هناك أسباب ثانویة ، اإلقصاء و التهمیش

في الممنوعات والمخاطرة بالحیاة المستقبلیة.

:االقتصادیةالنظام العالمي الجدید والسیاسات المالیة العالمیة واألزمات - ت

أنه من ،حیثالرتفاعبطالة الشباب لیست ظاهرة جدیدة لكن الجدید في معدالتها البالغة 

وأفضت األزمة %11عدل بطالة الشباب ثابتا فوق نسبة مظل ،ینات أي خالل أزمة ما قبل األزمةالتسع

حلول سنة فعند ، فاقم من معدالت البطالة بشكل كبیراقتصاديانكماشالمالیة العالمیة وما تالها من 

ظل  2009و 2008 سنتيسجل معدل البطالة بالنسبة لفئة الشباب مستویات قیاسیة ففي ما بین2009

ارتفاعیعد أكبر االقتصادیینوحسب تقدیر الخبراء ،  %12.8إلى  %11.9من االرتفاعهذا المعدل في 

ر حساسیة من معدالت ت معدالت بطالة الشباب أنها أكثتكما أثب،سنوي خالل العشرین سنة األخیرة
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كما تمكن اإلشارة إلى أن توقیت وأثر األزمة ،االقتصادیةبطالة البالغین اتجاه الصدمات والهزات 

.)2012،10(مكتب العمل الولي،الشباب من منطقة إلى أخرىعلى عمالةاالقتصادیة

االقتصادیةالبلدان المتقدمة وباألخص دول المجموعة اقتصادیاتحیث سجل أقوى أثر على 

األوروبیة والوالیات المتحدة األمریكیة وشرق أسیا والشرق األوسط وبعض دول شمال إفریقیا.

التطور التكنولوجي السریع:-  ث

) محل Robot(تمن اآلثار السلبیة التي خلفها التطور التكنولوجي السریع إحالل اآللة أو الروب

على العامل االعتمادحیث یتجه أغلب المستثمرین وأصحاب األعمال إلى ،اإلنسان في العملیة اإلنتاجیة

كما ،ناسب مع التغیرات السریعةتالشيء الذي أدى بالعمالة إلى إعادة تطویر مهاراتها لت،التكنولوجي

یالحظ في عالم الشغل أن رأس المال عبر العالم یتجه بمرونة نحو جلب واستقطاب المهارات التي 

لبا على نوعیة العمالة وتوزیعها عبر مختلف مناطق العالم.سا یؤثر یتطلبها مم

:االستهالكیةاألنماط-  ج

االستهالكیةمن بین أهم أسباب البطالة في الفترة الحالیة وخاصة لدى فئة الشباب بعض األنماط 

بمعنى سلبي على طرف وٕایجابي على طرف آخر، فواقع بعض سيوالتي لها تأثیر عك،خاصة التفاخریة

من المجتمعات ینم عن تكالب األفراد وٕاصرارهم على استهالك وشراء السلع المستوردة هذا من شأنه توفیر 

فرص عمل جدیدة لمن ینتجون هذه السلع وفي الجهة المقابلة یحرم ویزید من معدالت بطالة شباب 

فس القطاع الذي ینتج سلعا محلیة مشابهة.المجتمعات المستهلكة في ن

تركیز الثروات والقطاعات اإلنتاجیة والتنمیة:- ح

العالمي عموما االقتصادأدت العولمة كظاهرة متعددة الجوانب إلى فتح التجارة وازدهار ونمو 

اإلنتاجي أو التجاري إلى تركز آلیات اإلنتاج في ید المؤسسات الكبرى سواءواالحتكاروزیادة المنافسة 

هذا من شأنه ، التكنولوجیا من جهة ونوعیة الكفاءات من جهة ثانیة امتالكوبین الدول الكبرى من خالل 

توطین اإلنتاج وبالتالي حرمان مجتمعات عدة من الشغل وخاصة الفئة الشابة.احتمالالتقلیل من 
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ال :ـــــة األطفــــعمال- خ

،من أهم العوامل التي فاقمت من بطالة الشباب ارتفاع أعداد األطفال الملتحقین بسوق العمل

خاصة في الدول التي تعرف فیها تشریعات العمل ثغرات أو تجاوزات منقبل أصحاب العمل وكذلك ارتفاع 

معدالت التسرب المدرسي التي یتوجه خاللها أغلب األطفال نحو سوق العمل.

استمرار التشغیل لألفراد في وبعد سن التقاعد:- د

أعداد العاملین والمتقدمین االقتصادیاتلب من بین ما یمیز ظاهرة التشغیل في الفترة الحالیة في أغ

حیث یظل أغلبهم ألطول مدة ممكنة في وظائفهم ،في العمل لما بعد الستیناالستمرارفي السن

هذا  ،االجتماعيكمحصلة لألزمات المالیة من جهة ومن جهة أخرى قلة كفاءة وفعالیة منظومة الضمان 

باب على عمل في المجاالت و القطاعات التي تحتلها من شأنه التأثیر سلبا في إمكانیة حصول الش

األفراد وكبار السن.

:جمود التشریعات المنظمة لسوق العمل- ذ

الدالة على مؤشر سهولة األعمال التي یصدرها البنك الدولي من االقتصادیةمن بین أهم المؤشرات 

ر مدى جمود أو مرونة عنها حیث یقیس هذا المؤشاالستغناء، مؤشر توظیف العمالة أو 2004عام 

األعمال للعام  أداءدولة یغطیها المؤشر العام لسهولة 183التشریعات المنظمة لسوق العمل لحوالي 

ویشمل هذا المؤشر على مؤشرات فرعیة أكثر تفصیال تتمثل في مؤشرات صعوبة التوظیف ، 2010

عن العمالة.ستغناءاالللعمالة الجدیدة، جمود ساعات العمل الیومیة وتكلفة التسریح أو 

یث تؤدي ح،تتوفر على توظیف أقل مرونة مقارنة باإلحصاءات الناشئةاالتجاهالجزائر في هذا و 

و  (المؤسسة العربیة لضمان االستثمار.زید من ارتفاع البطالةتل التوظیف و یعطإلى تالقیود الجامدة والمفرطة

)13-12، 2008،ائتمان الصادرات

یوضح ذلك:التاليوالجدول
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یوضح ترتیب الجزائر عالمیا وبعض مؤشرات تعطیل التوظیف التي تحكم سوق العمل.):06الجدول رقم(

  دولة 2010/183  دولة 2009/181  دولة 2008/178دولة 2007/175  البیان

93118118122ترتیب الجزائر عالمیا

ر صعوبة  ـمؤش

)100-0التعیین(

44444444

جمود ساعات العمل مؤشر

)0-100(

60606060

املین ـل العــر فصـــمؤش

)0-100(

30404040

مؤشر صعوبة 

)100-0التوظیف(

45484841

تكلفة الفصل عن العمل

(عدد الرواتب األسبوعیة)

17171717

.2006/2010أعداد متفرقة،العربیةفي الدول االستثمارتقریر مناخ االستثمار،المؤسسة العربیة لضمان المصدر: 

قیمة المؤشر یدل على جمود وعدم مرونة التشریعات التي تحكم سوق ارتفاعویمكن اإلشارة هنا إلى أن 

العمل.

:بطالة الشباب في الجزائر وخاصة المتعلمین

، أن متوسط معدل 2010إلى  2007تشیر أرقام اإلحصائیات والتقاریر المتوفرة في الفترة من 

) العدد الكلي لشباب المنطقة بمعنى 1/4بطالة من الشباب في المنطقة العربیة یقارب أو یفوق ربع (ال

).%27.25آخر حوالي 

بمقارنة أخرى ما في هذا ضعف ،إناث%29من النسبة السابقة ذكور وحوالي %22تهما نسبو 

مكن تسجیله في هذا السیاق التفاوت النسبي للظاهرة بین الدول یوما ،المتوسط العالمي لنفس الفئة

)10، 2012(على همال،:التاليالعربیةكما یوضحه الجدول
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)2008بطالة الشباب لبعض دول المغرب العربي(یوضح ):07الجدول رقم (

النسبة

البلد

الشباب من نسبة بطالة نسبة بطالة الشبابنسبة البطالة الوطنیة

مجموع البطالین

11.321.575الجزائر

09.617.662المغرب

14.231.272تونس

، يغأوراق كارنی-تحدیات البطالة في العالم العربي–الحسن عاشي، مقایضة البطالة بالعمل غیر الالئق المصدر: 

.2010یونیو  23العدد  ،للسالم الدولي غينیمؤسسة كار 

البطالة في المجتمع الجزائري أنها تمس بصورة واضحة فئة الشباب طالبي العمل ما یمیز مشكلة 

25من العاطلین عن العمل من الفئة العمریة أقل من %50ما یقارب 2003سنة  ففي للمرة األولى،

الشيء الذي ولد نوع من الشعور باإلقصاء واالستبعاد ،سنة30تقل سنهم عن %73سنة، وما یقارب 

ي ومهد لظهور ممارسات وأنشطة غیر رسمیة وغیر مشروعة كما أدى إلى هشاشة وضعف االجتماع

(منسقو .واالجتماعي من جهة ثانیةالبشريالثقة بین المؤسسات والشباب من جهة وهدر وتآكل رأس المال 

)www.ocemo.org،سالفیمی

الواقع االقتصادي یتأكد أن نمط البطالة الهیكلیة هو األكثر انتشارا في المجتمع الجزائري من

حیث تسجل هذه النسبة ارتفاعا بارتفاع معدل النمو ،مشخصا في بطالة المتعلمین أو حاملي الشهادات

یوضح ذلك:التالياالقتصادي، والجدول 
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.2010/2011والجنس خالل حسب المستوى التعلیميتوزیع البطالة یوضح ):08لجدول رقم (ا

السنة

المستوى 

التعلیمي

20102011

المعدلناثإكورذالمعدلناثإكورذ

1.72.71.92.43.02.5بدون تعلیم

7.58.007.66.37.46.3االبتدائي

10.512.810.711.918.612.6المتوسط

7.017.28.96.915.008.6الثانوي

10.433.320.38.922.415.2العالي

)الجزائر.ONSالدیوان الوطني لإلحصاء(المصدر: 

Collections statistiques N :170 (Enquête emploi auprès des ménages 2010).

Collections statistiques N :173(Enquête emploi auprès des ménages 2011).

الدولة  امالمتزاید لمعدل البطالة في صفوف الشباب المتعلمین بطرح تحدیا حقیقیا أمهذا النمو

نسبة بطالة الشباب المتخرج من مؤسسات التعلیم العالي مرة ألول  تتتجاوز  2008ففي عام  ،والمجتمع

عف كما أن هذه الحالة دلیل على ض،نسبة بطالة المستویات األخرى وصوال إلى الشباب دون المستوى

عمل.ــــمؤسسات التعلیم العالي وسوق البینوافق التكوین والتدریب ــــدم تـــــــالكفاءة االقتصادیة وع

ومن أهم المالحظات المسجلة في هذا السیاق:

التعلیم العالي في الجزائر أضحت تشكل هدر للموارد المستمر في تراكم رأس المال سیاسة-

البشري دون مساهمتها في تعزیز النمو االقتصادي.

بطالة المتعلمین من شأنها التأثیر سلبیا على دافعیة الشباب نحو االستثمار في رأس المال -

،البشري
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في التعلیم مما تجعلهم یتجهون إلى سوق العمل دون مما یدفعهم إلى تقدیر سلبي لقیمة االستثمار

، 2012(مكتب العمل الدولي،.مدى البعید یؤثر على تراكم رأس المال البشري النوعيــمؤهالت وهذا على ال

41(

صفوة القول في هذه النقطة أن بطالة المتعلمین خاصة خریجو المعاهد والجامعات في الجزائر هو 

الرهانات التي تواجه المجتمع الجزائري، حیث نسجل هنا اختالف واقع الجزائر واحد من أهم التحدیات و 

اجتماعیة.-صادیةعن القاعدة المعروفة في العالقة بین فرص التعلیم وظاهرة البطالة كظاهرة اقت

حیث ترى هذه األخیرة أنه كلما كانت هناك فرص التعلم للفرد كلما كان ذلك عامال مساعدا له 

النتیجة إذن في الواقع ، و مما یقلل من نسبة المتعلمین بین المتعطلین،التعطل أو الوقوع في البطالةلتفادي 

االقتصادي واالجتماعي في الجزائر تؤكد على وجود مشكلة أو خلل هیكلي في العالقة القائمة بین النظم 

فاءات التي تنتجها أنظمة التعلیمیة وسوق العمل مما ینتج عنه سوء أو عدم توافق بین المهارات والك

)10، 2012(الطالفحة،.التعلیم والتكوین

مكن القول أن سیاسات وبرامج التنمیة في الجزائر یوكنتیجة الرتفاع معدل البطالة بین المتعلمین 

یزة لغیر المتعلمین.حمت

الخبراء االجتماعیین یتفقإذ ، داعیات ونتائج بطالة الشبابوفي نفس السیاق یمكن اإلشارة إلى ت

واالقتصادیین والسیاسیین على أن البطالة تتجاوز حدود الظاهرة وتتحول إلى مشكلة ثالثیة األبعاد 

اجتماعیة اقتصادیة وسیاسیة تخلف آثار سلبیة على المجتمع بمختلف مؤسساته وفئاته وخاصة فئة 

:وأهم هذه اآلثار نجدالشباب

اآلثار االجتماعیة: -أ

،ة تضع فئة الشباب في وضعیة فراغ یؤدي إلى التعاطي واالتجار في المخدرات بأنواعهاالبطال-

نحرافیة خاصة جرائم إالوضع الذي یشكل خطرا اجتماعیا یدفع بمجموع الشباب إلى سلوكات وممارسات 

االغتصاب، السرقة باإلكراه، النصب واالحتیال.

إلى الفراغ الدیني والفكري مما یجعل بعض تفشي وانتشار ظاهرة البطالة بین الشباب یؤدي-

الشباب یقع في فخ الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدین قناع للتستر على أنشطتها غیر 

)175، 2003(علي،.المشروعة
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عنه لدى الكثیر من الشباب لعدم القدرة على تأمین شروط واإلحجامعنوسة وتأخیر لسن الزواج -

أسرة كریمة ومتوازنة.

لألفراد العاملین حیث تؤدي البطالة إلى ارتفاع عبء اإلعالة حسابیا  اإلعالةارتفاع معدل -

تضاف فئة المتعطلین إلى فئات صغار السن والعجزة والماكثات بالبیوت.

حرمان ورشوة وفساد وتخریب مؤسسات المجتمع والدولة.-

لى امتالك أدوات التعلم والمعرفة التخلف العام وارتفاع معدالت األمیة بسبب عدم القدرة ع-

وممارسة عمل ذي قیمة اجتماعیة واقتصادیة.

تؤدي البطالة إلى انتشار مظاهر السلبیة والالمباالة بین الشباب كسلوك تعبیري لمظاهر الرفض -

للواقع االجتماعي الشيء الذي یؤدي إلى العزلة االجتماعیة للشباب واتخاذهم موقف المتفرج الذي یعبر 

)113، 2003.(خلیل،ضعف المسؤولیة االجتماعیة للشباب عن

)2009،18(منظمة العمل العربیة،لعل أهمها::اآلثار السیاسیة واألمنیة - ب

ضعف التماسك والوحدة الوطنیة المبنیة على العدالة االجتماعیة.-

ضعف الشعور باالنتماء الوطني والمواطنة.-

مستویات التوتر والصراع االجتماعي.ارتفاع-

في أیدي نسبة قلیلة من المواطنین.وطنيتمركز الثروات والدخل ال-

اضطراب البرامج السیاسیة وعدم التعامل والتنسیق مع البرامج الحكومیة الرامیة إلى التطویر -

والتحدیث.

ین الشباب ویتضح ذلك في ضعف االنتماء االجتماعي للشباب كنتیجة مباشرة النتشار البطالة ب-

السلبیة وضعف المشاركة الشبابیة في الفعالیات السیاسیة الشيء الذي یؤدي بدوره إلى ضعف وتراجع 

دور الدیمقراطیة كآلیة في ضبط اإلیقاع االجتماعي في المجتمع.
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اآلثار االقتصادیة: - ت

اقتصادیة بوصفها ظاهرة ومشكلة باإلضافة لآلثار االجتماعیة واآلثار السیاسیة للبطالة آثار 

فعلى المستوى الكلي متعارف علیه أن أهم مؤشر في اتجاهات الطلب على ،اقتصادیة في الوقت ذاته

العمل هو نمو وزیادة اإلنتاج، ومن ثمة فإن تراجع النمو االقتصادي یشیر إلى ارتفاع معدالت البطالة.

ج قطاع المحروقات یقابله نمو سریع في القوة والواقع في الجزائر یؤكد ضعف أداء اإلنتاج خار 

حیث یطرح مشكلة تضخم فئة الشباب تحدیا كبیر ،العاملة خاصة المتعلمة في مقابل قلة فرص التوظیف

أمام التنمیة في الجزائر فهي فرصة حقیقة في حالة استثمارها بشكل جید من خالل التدریب والتكوین 

ى أدق من خالل تمكینها على جمیع المستویات واألصعدة ألن واإلدماج في النشاط االقتصادي بمعن

ة واالبتكار )یتمتعون بقدرة كبیرة على المخاطر Empowerment(الشباب وفق مقاربة التمكین

risqueواإلبداع( et innovation et recréation( وهي عوامل أساسیة في االقتصاد المعاصر لزیادة

إلى أن فئة الشباب إذا ما تم إدماجها بشكل نسبي أو مطلق باإلضافةوالرفع من مستوى الدخل اإلنتاجیة

سنة 15أي نسبة السكان الذین لیسوا في سن العمل(أقل من ،ستعمل على التخفیف من عبء اإلعالة

شغیل لث حول الت(منظمة العمل العربیة،التقریر الثا.لسنة) إلى األفراد الذین هم في سن العم65وأكبر من 

)www.alolabor.org،8، 2012والبطالة في الدول العربیة،

المصطلح الذي یطلقه المختصون على تزاید أعداد فئة الشباب في مجموع ''الهبة الدیموغرافیة''و

مثل مشكال حقیقیا إذا كان هناك سوء استغالل لها على المستوى االجتماعي والسیاسي وخاصة یالسكان 

ألن نتائج هذه الهبة ال تأتى من تلقاء نفسها بل تتوقف على قدرة السیاسات والمؤسسات ،االقتصادي

)2009،18ات،ب.(عضیاالقتصادیة واالجتماعیة على االستجابة لمتطلباتها وحاجاتها في الوقت المناسب

شیر وما یسجل من مالحظات في هذا االتجاه أن الواقع الحالي في الجزائر ال یتضمن تحقیق ما أ

إلى أن البطالة لدى فئة الشباب تفوق في المتوسط خالل العشر اإلحصائیاتإلیه سابقا حیث تشیر 

) وهذه %14.00وهي نسبة عالیة بالمقارنة بالمتوسط العالمي في الفترة نفسها (%21.5سنوات األخیرة 

الشهادات الجامعیة.) والمتعلمین وحاملي%31.4المشكلة مست بشكل واضح اإلناث (الشابات)(
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لدى الشبابمشكلة التعصب والتطرفسابعا: 

مشكلة التعصب وهي واحدة من أهم المشكالت التي یواجهها ویقع فیها الشباب في هذه المرحلة 

التي تأخذ أشكاال متعددة وممارسات مختلفة حیث تظهر معالمها في التحیز الذي یبلغ مداه حد ،والتطرف

الشيء مثال،الهوس والهستیریا في مناصرة األندیة الریاضیة واألحزاب السیاسیة في الفعالیات االنتخابیة

صاحبه اتخاذوأهم ما یتمیز به التعصب هو وغیره،السیاسيالریاضي والذي یؤدي إلى العنف

اتجاهات ومشاعر عدوانیة أو سیئة اتجاه أفراد أو جماعات معینة.

نجد:ومن أهم التعاریف الواردة حول التعصب والتطرف

اتجاه سالب نحو جماعة بشریة ونحو أعضائها، شریطة أن یكون هذا )fanatisme(التعصب

)35، 2004(العیسوي،.لةاالتجاه عدیم الحجج أو المبررات أو األسس المعقولة أو المقبو 

والتعصب قد یأخذ صورة عقیدیة أو سیاسیة متطرفة تتمیز بمستوى عال من االنغالق والتصلب، 

وظهر هذا المفهوم مع مفاهیم ،بحیث تحتل إرادة التغلب إرادة اإلقناع، وٕارادة العنف على إرادة الحوار

)www.watfa.net(وطفة،.التعددیة السیاسیة وتزامن مع مفهوم التسامح الذي یتعارض مفهوم التعصب

والتعصب كذلك هو حالة خاصة من التصلب الفكري أو الجمود العقائدي، حیث أنه تجسد توجهات 

الفرد أو المجموعة التي ینتمي إلیها نحو جماعات أو طوائف أخرى، كما یكتشف المتعصب عن خضوع 

لنظرة أو واستبعاد للجماعات األخرى، الشيء الذي یفسر انبذكبیر لسلطة الجماعة التي ینتمي إلیها مع 

نظرة المتعصب للعالم واآلخرین برؤیة جامدة باألبیض واألسود مع میل إلى استخدام العنف في التواصل 

)99-98، 1996(إسماعیل،.والتعامل مع اآلخرین

ومن بین أكثر أنواع التعصب األكثر انتشارا بین فئة الشباب التعصب الدیني والذي یعرف بأنه 

مما یؤدي إلى ،والعلو في الحماس والتمسك الضیق األفق لعقیدة أو فكرة دینیةالتزمتحالة من 

، وهي نوع من ملونهاحیاالستخفاف بآراء ومعتقدات اآلخرین ومحاربتها والصراع ضدها وضد الذین

على المستوى الفردي والجماعي تدفع إلى ممارسات سلوكیة تتمیز بالرعونة )Pathologie(الباثولوجیا

رف والبعد عن العقل واالستهتار واالستهانة باآلخرین ومعتقداتهم وفي كثیر من األحیان یؤدي والتط

اآلخرین من خالل إنكار حقوقهم االجتماعیة والسیاسیة وٕاقصاءالتعصب الدیني إلى زعزعة االستقرار 

)98(الكیالني،د ت، وتهدید الكیان االجتماعي.
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ه إلى التفكیر أو سلك وٕادراك طرائق وأسالیب تتفق مع كما أن التعصب میل انفعالي یؤدي بصاحب

حكم بالتفضیل أو في غالب األحیان عدم التفضیل لشخص أو اآلخر أو جماعة خارجیة أو موضوع 

وهو غیر قابل ،یتصل بجماعة أخرى ویكون هذا الحكم سابقا لوجود دلیل منطقي أو من دون أي دلیل

هین المعروضة التي تشیر إلى عدم صحته ألنه یتضمن وینطوي على للتغیر بسهولة مع توفر األدلة والبرا

)77، 1987عبد اهللا،معتز سید أحمد .(نسق من القوالب النمطیة

ومن امتدادات التعصب التطرف الذي یعد أقصى درجات التعصب فالتطرف بهذا المعنى هو التعصب 

في الرأي وتجاوز حد االعتدال فیه یترتب على هذا التعصب ألوان من السلوك اإلنساني العنیف أحیانا 

)31، 1988.(عویس،نساني أحیانا أخرىإلوال

التطرف من حیث المعنى وكذلك من حیث ووفق هذا االتجاه یصعب تحدید معنى ومستویات

فمعنى التطرف من الناحیة اللغویة یشیر إلى تجاوز حد االعتدال، وطرف االعتدال میزته ،الممارسة

مكن أن یالنسبیة حیث یختلف من مجتمع آلخر وفقا لنسق أو منظومة القیم السائدة في كل مجتمع، فما 

یكون مألوفا في مجتمع آخر، وفق هذا المعنى االعتدال مكن أنییعتبره مجتمعا من المجتمعات تطرفا 

كما ،مر بها المجتمعیوالتطرف رهینا المتغیرات االجتماعیة والثقافیة والحضاریة والدینیة والسیاسیة التي 

فقد یكون شیئا ما تطرف في زمن ،یمكن أن یتفاوت طرف االعتدال والتطرف من مرحلة زمنیة ألخرى

)14، 1993(بیومي،لك في الزمن الحاضر.مضى وقد ال یكون كذ

وتناولها بالدراسة لیست ولید اإلنسانیةوالتطرف كظاهرة اجتماعیة لیست جدیدة على المجتمعات 

''علي لیله''فیعرفه ، المرحلة التاریخیة الحالیة التي یعشها العالم كما أن هناك تقارب مفهومیا في معناه

یعترف معه بوجود اآلخرین، وجمود الشخص على فهمه جمودا ال الة من التعصب للرأي ال ــح"بأنه 

وار ـــــــذة للحفـــة لمصالح الخلق وال مقاصد التسرع وال ظروف العصر، وال یفتح ناـــیسمح له برؤیة واضح

برهانا وأرجح أنصحمع اآلخرین، وموازنة ما عنده بما تمتلكه واألخذ بما بعد ذلك بما یراه

)111، 1990(لیلة،."میزانا

كما أن التطرف كظاهرة اجتماعیة یظهر كأبعاد متباینة لها منها البعد السیاسي، البعد االجتماعي، 

البعد الفكري، البعد الثقافي، البعد الدیني.
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یشیر التطرف الدیني إلى عدم الوعي والفهم الصحیح أو الخاطئ لمبادئ وتعالیم الدین الحنیف، 

، حیث یحاول ''األمیة الدینیة''أو ما یصطلح علیه ، ینیة تفسیرا خاطئاوتفسیر المبادئ والنصوص الد

ح دمه وماله.ستبییالمتطرف دینیا فرض آرائه بالقوة ویتهم كل من یخالف آراءه بالكفر و 

والتطرف الدیني من هذا المنظور هو أسلوب منغلق من أنماط التفكیر أهم ما یمیز صاحبه الجمود 

 هكما أن، تقبل أي معتقدات تختلف أو قد تختلف مع المعتقدات التي یؤمن بها الفكري وعدم القدرة على

مكن أن یشیر إلى اآللیة أو الطریقة التي یتعامل بها بعض األفراد مع الدین بشكل انتقائي یركز على ی

نتج التشدد كرد فعل لمشكالت اجتماعیة معینة وقد یكون التطرف ناتجا عن الجهل بحقائق الدین كما أنه ی

)131، 2008،وآخرون(قمر عن جهد فقهي انتقائي للتشدد من خالل منظور اجتماعي معین.

إن أكثر ما یثیر االهتمام في مسألة التطرف الدیني في الوقت الحالي هو مسألة التدین الشبابي 

،الشعبيحیث یشار إلى أن التدین الشبابي نمط مختلف جذریا عن التدین ،المنفلت من جمیع المؤسسات

تقد أن الدین باألساس تعكما قدمته فلسفة التنویر في أوروبا والتي ،وهو كذلك مختلف عن التدین الفردي

سر أو جبر أو إلزام في اتخاذ الخیارات الدینیة وینحصر في قهو وعي أخالقي یلزمه وجود حریة أو عدم 

)http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62163(بشارة،.الحیز الخاص من حیاة الفرد

المؤسسات قبضةالعام ومنفلت من الحیزفالتدین الشبابي على هذا النحو نمط تدین منتشر في

االجتماعیة.

التفاعلیة  اإلعالمومن الوسائل التي ساهمت انتشار وذیوع نمط التدین الشبابي المتطرف وسائل 

اإلیدیولوجیةمن جمیع السلط، كما تملك فیه كل المؤسسات فلتاهذه األخیرة شكله مجاال عاما جدیدا من

تسعینیات القرن في الفرص المتساویة في أخذ مكان لها فیه، كما أن قدرة االنترنت الجدیدة والتي كانت 

المرئي والمسموع بات جلیا أن النظریات وأدوات  واإلعالمالماضي بدایة لها تختلف عن ثورة التلفزیون 

أسسها نقاد التلفزة وتقنیة االتصاالت قبل ترسخ وانتشار االنترنت لیست صالحة تماماالتحلیل التي 

)www.dohainstitue.org(عواد،الستكشاف الظواهر االجتماعیة التي أفرزها عصر الشبكة العنكبوتیة.

تجد العدید من المجتمعات العربیة نفسها الیوم في مواجهة تحدي صعب وهو كیفیة توجیه و 

تجاوز مسألة الشیخ، التلمیذ أو المتلقي السلبي خاصة ما تعلق ب قالشبابیة نحو العمل الخال الطاقات
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مكن یبه نحو ممارسات  هبمسألة التوجیه الدیني الذي یجر الفرد الشاب نفسه بین العدید من التیارات تتج

وجود االجتماعي.أن یعتقد فیها لیجدد نفسه واقعا إما ضحیة أو فریسة أو جاني یهدد من خاللها ال

ومن مظاهر التطرف نجد:

التطرف االجتماعي:

حد من أهم مظاهر التطرف التي تتمیز بها فئة الشباب خاصة في عالقتها مع األجیال السابقة وا       

رف االجتماعي بهذا المعنى یشیر إلى ـــــــوالتط، دة في المجتمعـــــوالتقالید السائ رافـــــواألعادات ــــــوكذلك الع

الرفض والتمرد على األعراف االجتماعیة والعادات والتقالید بصورة تختلف مع ما تعارف علیه المجتمع "

)132، 2008،وآخرون(قمر."من قیم ومبادئ ومرتكزات

میز الفرد المتطرف اجتماعیا هو الشعور بالتمیز والنظرة الدونیة لآلخرین في المكانة یإن أكثر ما 

والقدرات العقلیة وكذلك النظرة العدائیة اتجاه اآلخرین وهذه ممارسات تتضمن عملیة التعصب الشيء الذي 

)1989،89عبد اهللا،معتز سید (یدفع بالمتطرف إلى القیام بسلوكات ال إنسانیة مضادة للمجتمع.

ومن اآلثار السلبیة للتطرف االجتماعي التفرقة والعنصریة بین أبناء المجتمع الواحد وبین المجتمع 

باإلضافة إلى تدمیر القیم والعادات االجتماعیة التي نشأ علیها أبناء المجتمع الواحد ،والمجتمعات األخرى

واإلقصاء والتماسك االجتماعي.وتراجع قیم الحوار والتسامح وانتشار العنف بأنواعه المختلفة

:التطرف الفكري والثقافي

من المنظور السوسیولوجي التطرف الفكري والثقافي هو مظهر من مظاهر الجمود واالنغالق 

الفكري لدى جماعة من جماعات المجتمع أو فرد من أفراده یصل من خالل أفكارهم إلى الخروج عن 

أفراد المجتمع من طرائق تفكیر وممارسات ثقافیة.االعتدال والوسطیة وعلى ما تعود وألفه

إن أهم ما یمیز أصحاب النزعة المتطرفة في الفكر والثقافة هو اإلیمان المطلق أو األعمى بصحة 

ووفق المنظور النفسي یرتبط التطرف الفكري ،معتقداتها واالستعداد للتضحیة من أجل بقائها واستمرارها

لتي ینتمي إلیها الفرد الشيء الذي یؤدي بالمتطرف إلى التفكیر وتمثل والثقافي بالتعصب للجماعة ا

ومحاكاة طرائق وأسالیب تفكیر تتفق أو تتماثل مع آلیات وأنماط تفكیر الجماعة المنتسب إلیها أو التي 

)19، 1997رشوان،(یفضلها.
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:التطرف السیاسي

ویشیر إلى تشدد الفرد في مواقفه وآرائه السیاسیة ورغبته الملحة في تجاوز أو تحدي السلطة القائمة 

عند انفراد ، وتتضح معالم هذا التطرف فرض آرائه السیاسیة على اآلخرین على وٕاصرارهوالتمرد علیها 

ومن مظاهره كذلك رفض سلط وعدم قبول الحوار والرأي اآلخر،ترجل السیاسة بالسلطة أو التمادي في ال

جماعة سیاسة التواصل والحوار مع مخالفیها مع صالبة وجمود الفكر ویرتبط التطرف كذلك بمحاولة أقلیة 

متصلبة فكریا فرض رؤیتها ومنهجها في التفكیر على أغلبیة أفراد المجتمع ومؤسساته.

حباط والكتب السیاسي هذا النمط من التطرف یولد منظومة من االتجاهات والمشاعر تتصف باإل

)45، 1989فرغلي،(وفقدان الثقة بین األفراد في حد ذاتهم وبین مؤسسات الدولة القائمة.

في سیاق تناول هذه المشكلة وآثارها السلبیة على المجتمع وخاصة فئة الشباب هناك جملة من 

)151، 2008قمر وآخرون،(:النقاط ال یمكن تجاوزها في تفسیر وفهم ظاهرة أو مشكلة التطرف

ال یمكن عزل الظاهرة أو تجاوز السیاق االجتماعي الذي تتواجد فیه، فالمناخ االجتماعي الذي -

،باإلحباط وغیاب العدالة والمعاییر الموضوعیة للثواب والعقاب والفشل والنجاحواإلحساسیتمیز بالسخط 

التطرف الدیني وغیر الدیني وانتشار حاالت هذا السیاق االجتماعي هو األرضیة الخصبة لبروز ظاهرة 

التمرد والرفض بین الشباب.

خاصة ما تعلق ،ترتبط ظاهرة التطرف والتعصب بالبنیة السیاسیة القائمة ومضامینها الحقوقیة-

باحترام الحقوق والحریات الفردیة ومستوى الحوار والتواصل بین الفاعلین في المجتمع، بید أن الفكر 

با ما یظهر في بیئة منغلقة جامدة ال تسمح بالحوار والتجدید لهذا السبب یلجأ المتطرفون إلى المتطرف غال

العنف المدمر والمواجهة المادیة على األنظمة السیاسیة التي تتضمن الممارسات واألفكار المقیدة 

والتي ال تمنحهم الفرصة والمجال للتعبیر عن مشكالتهم وأفكارهم لهذا السبب یصطلح بعض ،لحریاتهم

الباحثین على الفكر المتطرف الوجه اآلخر لالغتراب السیاسي واالجتماعي.

من المغالطات التشخیصیة في تحلیل وتفسیر ظاهرة التطرف تفسیرها على أنها قضیة انحراف -

بل القضیة أبعد وأعمق من ذلك فهي مسألة مجتمع یتغیر،ة للفراغ الفكريشباب عن قیم المجتمع نتیج

ال یجد لها الفرد المعنى ،اإلنسانيتتداخل فیه المفاهیم بین التراثیة والوافدة ومفاهیم ناتجة عن الوعي و 

لقوانین الدینیة وبین مضامین االقیمالحقیقي والدال كما یجد الفرد نفسه في واقع متناقض بین ما تملیه 
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خطورة هذه المشكلة عندما مست أعداد هائلة من تتضحو  االجتماعیةوالتشریعات التي تحكم واقع الحیاة 

مع فقدان األمن الثقافي والفكري وهیمنة المادة والتقدم ،لمجتمع العربي والجزائري بالخصوصشباب ا

التقني السریع والتدفق الهائل للمعلومات.

، اإلنسانیةدیات وجد الشاب نفسه تحت رحمة واقع تقلصت فیه الجوانب أمام هذه الرهانات والتح

والبعض اآلخر اتجه نحو ،البعض من الشباب نحو الحداثة بكل أبعادها بانبهار وذوبان مطلقیتجه

الهروب من مادیات الحیاة نحو الروحانیات التي اتخذت أشكاال وممارسات عدة.

،ظاهرة حاولوا الوقوف على أسبابهادراسة وفهم وتفسیر الوفي محاوالت جادة من قبل الباحثین ل

ومنها ما هو مرتبط بالنظام ،فمنها ما هو على عالقة بمكونات القیم الثقافیة الموجودة في المجتمع

البعد الشخصي المتمثل في شخصیة  إلىباإلضافة ،السیاسي ومنها ما هو على عالقة بالواقع االجتماعي

م األسباب التي یتقاطع حولها الباحثون في تناولهم لمشكلة التطرف والتعصب لدى المتطرف نفسه ومن أه

:الشباب

.الفهم الخاطئ للدین وأحكامه ومبادئه

بمختلف أنواعه والذي ینتاب الشباب كنتیجة الفتقارهم القدوة والمثل العلیا التي اإلحباط

یؤمنون بها في سلوك المجتمع أو سیاسة الحكم.

 الخطأ في تبسیط األحكام وتعمیمها، لینتهي األمر بالیأس من إصالح الوضع القائم وسیادة

أسلوب التغییر العنیف.

 سیادة القمع والقهر بدال من السالم االجتماعي وغیاب لغة الحوار والتواصل سواء على

القمع لیكون العنف لغة الشباب إزاء ،صعید األسرة أو المدرسة أو المجتمع أو الدولة

الممارس علیهم لیكون التأثیر السلبي للقمع بإثارة نزعات التطرف والتعصب ولیس عالجا 

  لها.

 ،غیاب الحوار المفتوح من قبل رجال الفكر الدیني لألفكار الواردة الدخیلة المتطرفة

ومناقشتهم لبعض الجوانب المؤدیة إلى التطرف والتعصب في الرأي خاصة المسائل 

انة واالجتهاد والجهاد، والعالقة بین الدین والسیاسة واألسالیب الدعویة.المرتبطة باألم

 الوقوع في فخ الفراغ خاصة خلو العقل من النضج والحكمة والرشد فراغ النفس من اإلیمان

والسمو، فراغ القلب من العواطف الملهمة والخالقة.
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والسطحیة واالنفعالیة في غیاب وضعف القیم والفهم غیر السلیم للحریة الفردیة والفكریة

التلقي والفهم لبعض القضایا الحساسة كالمساحة الخاصة، المجال العام، الحق والواجب، 

فالتغیرات السریعة والمتسارعة التي مست مجتمعاتنا العربیة أدت إلى اتساع المسافة 

، الفردانیة االجتماعیة بین أفراد األسرة الواحدة وداخل المجال العام لتبرز قیم األنانیة

المتطرفة االحتكار، القسوة، العدائیة وبالمقابل تراجعت قیم: الجماعیة، القناعة، العیش 

المشترك، الرضا، التماسك لینتج عن ذلك زیادة وارتفاع معدالت الجریمة، الالمباالة 

والعبث، التمرد والتطرف واالنحراف واإلرهاب.

التحوالت السریعة في النظم المالیة الفساد بمختلف أبعاده وتجلیاته فمن مفرزات

واالقتصادیة، انتشار مظاهر الفساد والخلل الوظیفي في األبنیة االجتماعیة وعالقاتها، 

والفشل في العمل والشعور واإلحباطلیتمكن الضیاع من الفرد واإلحساس المؤلم بالوحدة 

نزعة متطرفة لمن یعاني بالدونیة وعدم المساواة وغیاب تكافؤ الفرص والهامشیة مما یولد 

من هذه المشكالت اتجاه بعض األفراد أو الجماعات أو المؤسسات.

 ما تمكن استنتاجه بخصوص مشكلة التطرف لدى الشباب في مجتمعنا هو التعامل معها

كحقیقة واقعیة والبحث في مسبباتها وأبعادها المختلفة ألنها لم تخلق أو أتت من العدم، 

الحذر ألن فئة الشباب في المجتمع العربي تتجاذبها عدید التیارات والحكم علیها یتطلب 

لیبقى التأهیل االجتماعي والتأطیر الفكري لهذه الفئة مسؤولیة الجمیع بمن فیهم الشباب في 

حد ذاتهم.

لدى الشبابمشكلة الهجرةثامنا:

مشكلة الهجرة السریة والتي من أهم المشكالت التي واجهتها العدید من الدول في السنوات األخیرة 

فإن  2009لشهر أوت 01فحسب ما أشارت إلیه جریدة لیبرتي العدد ،مست بدرجة كبیرة فئة الشباب

من الشباب في الجزائر لدیهم استعداد لمغادرة الجزائر.49%

ت والهجرة لیست بالظاهرة الجدیدة على المجتمعات لكن زیادة أعداد المهاجرین عبر الدول والقارا

)47، 2006(رضوان،ملیون مهاجر بین القارات الخمس ودولها في السنوات األخیرة.192والذي بلغ 

والهجــرة كمفهــوم وكعملیــة لیســت جدیــدة لكنهــا تحولــت مــن ظــاهرة عادیــة إلــى مشــكلة تهــدد االســتقرار 

والعــالمي وصــنفت فــي المرتبــة الثالثــة فــي ترتیــب المشــكالت التــي تهــدد األمــن واإلقلیمــيواألمــن الــوطني 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتاج دالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بالمـــــ خدرات ــــــــــــ

.)http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56277(الدھیميواألسلحة.

وانشغاال سیاسیا في الجزائر تنامت وارتفعت معدالت الهجرة غیر الشرعیة وأضحت هاجسا 

یث تعدى واجتماعیا وأمنیا وذلك بسبب االستعداد التام لشرائح اجتماعیة مختلفة وخاصة فئة الشباب ح

واإلحصائیات تبین الكم الهائل من محاوالت الهجرة ،األمر درجة الخطورة بوصوله إلى جامعیین وٕاطارات

مصالح األمن.على قوارب الموت عبر البحر منها ما ینجح ومنها ما تحبطه 

ولتعریف الهجرة غیر الشرعیة یجب تعریف الهجرة القانونیة أو النظامیة والتي تشیر إلى الخروج 

)1994،1055الكافي،معجم (من موطن إلى آخر أو االنتقال من أرض إلى أخرى سعیا وراء الرزق.

أو األصلي التي تعني فعل مغادرة البلد األم)Immigration(وفي األصل هي مشتقة من كلمة

الذي یعني تغییر مكان اإلقامة األصلي.)migrare() وIm(وهي مركبة من مقطعین 

تعني الهجرة كذلك دخول أشخاص ال ینتمون إلى نفس البلد إلى بلد آخر أتوا إلیه بغرض كما

اإلقامة والعمل لمدة طویلة من هنا ظهرت عبارة سیاسة الهجرة وهي مجموعة قوانین تراقب وتقید 

)203، 2010(بانصونا،.الهجرة

الهجرة وكلمة "غیر الشرعیة" أما فیما یتعلق بمفهوم الهجرة السریة فهو مفهوم مركب من كلمتین 

والتي تشیر في معناها إلى عدم االلتزام بالقوانین والتشریعات المعمول بها فیما یتعلق بتنقل وحركة 

ومن ثمة فالهجرة غیر الشرعیة هي انتقال فرد أو جماعة وعبورهم للحدود خارج ما ،األشخاص بین الدول

 إقرارمع بدایات القرن الماضي وزادت معدالتها مع یسمح به ویشرعه القانون والتي ظهرت وانتشرت 

vaissé,2005,250)(سیاسات غلق الحدود في أوروبا الشرقیة خالل السبعینیات من نفس القرن

الجزائر كان للتغیرات االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة المتزایدة خالل نهایة القرن الماضي  وفي

أثرا واضحا في تصاعد معدالتها وارتفاع نسبها خاصة بین الشباب.

ومن مرادفات الهجرة غیر الشرعیة، الهجرة غیر النظامیة، الهجرة غیر القانونیة، الهجرة السریة 

بمعنى القیام ،بتضخیم القاف)HARGA(''الحرقة''اوال في الواقع االجتماعي والمصطلح األكثر تد
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بمعنى الهروب والتخفي ''الهربة''ومصطلح ،بإحراق كل الوثائق حتى یصبح المهاجر السري بدون هویة

بمعنى اتخاذ موقف غیر قابل للتراجع أو عدم الرجوع إلى الوراء . ''الهدة''وكذلك مصطلح 

كما أنها حلمهم ،المصطلحات الثالثة األخیرة هي األكثر تداوال في أوساط الشباب الجزائريوهذه 

راجع إلى القرار )HARAG("الحراقـ "في تحقیق حیاة أفضل والقراء الحقیقیة لتسمیة المهاجر السري ب

أخرى بحرق الذي یتخذه المهاجر السري عندما یقرر السفر من خالل ركوب البحر أو التسلل إلى دولة

وثائقه الثبوتیة أو بطاقة هویة أو جواز سفر التي تربطه ببلده األصلي بمعنى مغایر أن یحرق المهاجر 

السري ماضیه وانتمائه وكل ما تمت بصلة إلى حیاته قبل قرار 

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56277(الدھیمي،.المغادرة

الهجرة غیر الشرعیة أو الحرقة بالمعنى الواقعي شعارا وعنوانا لمشروع في هذا السیاق أضحت 

وفي خطاب الحیاة الیومیة للشباب نجدها حاضرة في المجال العام من مدرجات ،التحدي االجتماعي

یصبح فعل ل وال إلى فضاءات الحوار االجتماعيالمالعب والقاعات الریاضیة إلى الفضاءات الفنیة وص

لهجرة السریة فعال مقبوال اجتماعیا.اإلقدام على ا

وینتقل من ظاهرة أو مشكلة اجتماعیة إلى تحد لألنظمة القانونیة والضوابط االجتماعیة واألخالقیة وٕالى 

مسألة ذات بعد أمني سیاسي.

وتبین من الدراسات التي أجریت في هذا السیاق أن الفئة االجتماعیة األكثر إقباال على الهجرة 

)Benbadis.org/harraga-presentation-072010ppTX(:السریة

شباب األحیاء الشعبیة والفقیرة.-

بهذه الطریقة ومروا بهذه التجربة.نجحواالشباب ممن لدیهم أصدقاء-

الشباب الحاملین لشهادات جامعیة ویعانون من البطالة الطویلة.-

الشباب الواقع تحت تأثیر وسائل اإلعالم المختلفة.-

الشباب الذین هم متابعون قضائیا أو الفارین من العدالة.-
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وفي سبیل بلوغ الشباب المقبل على االنتقال إلى الضفة الشمالیة من حوض المتوسط والمخاطرة 

بحیاته یستخدم مجموعة من اآللیات، والتي هي على درجة من الخطورة سواء على المستوى الشخصي أو 

)Benbadis.org/harraga-presentation-072010ppTx(:القانوني أو األمني وهي

.جوازات سفر أوروبیة مزیفة أو صحیحة

.تأشیرات مزیفة أو صحیحة

.التخفي داخل السفن التجاریة بتواطؤ أو بدون تواطؤ

.امتطاء قوارب الموت واإلبحار السري

 المرور عبر الطرق البریة والنقاط غیر المحروسة خاصة من الیونان إلى دول أروبا

.الغربیة 

.التخفي داخل الشاحنات والمركبات والحاویات من أوروبا الشرقیة إلى الغربیة

تفق علیها المختصون یأهم األسباب التي و وتتعدد أسباب هذه المشكلة كما تختلف من مجتمع آلخر 

 هي:

لألخرى، أو تجعل من واحدة مسببةابك المشكالت االجتماعیة مع بعضها البعض مما یجعلتش

من مشكلة نتیجة لمشكلة أخرى، فمن بین أهم نتائج البطالة على المستوى الكلي ارتفاع السكان الذین 

بین ، باإلضافة إلى مسألة الفارق األجري%10یقعون تحت مستوى خط الفقر في الجزائر إلى حدود 

الدول الطاردة والدول الجاذبة وكذلك نسبة الفرص في الحیاة وفي الحصول على منصب عمل الئق في 

)29، 2009(حمدي،الدول المستقبلة.

كما أن االضطرابات وعدم االستقرار في جوانب مختلفة من الحیاة االجتماعیة یمكن أن یكون عامال 

هذا السیاق یشیر أحد الباحثین إلى أن أهم االضطرابات مساهما في ارتفاع معدالت الهجرة السریة، في 

التي عرفها المجتمع الجزائري خالل مراحل االنتقال التي عرفها خالل العشرون سنة األخیرة تمثلت في 

)209-208، 2006(صموك،:

التهمیش واإلقصاء االجتماعي سواء في االنتقال السیاسي أو الفعل التنموي.

المواطن كفاعل حقیقي في العملیة التنمویة الشيء الذي ولد إحباطا عاما خاصة ضعف مساهمة الفرد أو 

لفئة الشباب.
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اتساع دائرة أو مساحة الریع النفطي مما أتاح للقلة هامش كبیر من هذا االتساع وبرزت خالله مظاهر 

الستفادة من هذا بالمقابل هناك مساحة دیموغرافیة واسعة تعاني الحرمان أو عدم ااالستهالك التفاخري،

الریع.

كما أن هناك عوامل ذات أبعاد نفسیة واجتماعیة یمكن من خاللها قراءة مشكلة الهجرة السریة بصورة 

أكثر موضوعیة تفسر انجذاب أو إصرار الشباب على المخاطرة والهجرة إلى الضفة األخرى بحثا عن واقع 

مثل هذه الدوافع في : اجتماعي أكثر تحقیقا لتوقعاتهم وٕاشباعا لحاجاتهم وتت

مظاهر النجاح االجتماعي والمادي الذي یمیز المهاجرین عقب العودة إلى بلدانهم األصلیة لقضاء العطل 

والمناسبات المختلفة، كالسیارات الفخمة، الهدایا المختلفة، االستثمارات وغیرها.

ز وتحقیق التفوق االجتماعي من عوامل نفسیة ذاتیة أساسها الرغبة الجامحة لدى بعض الشباب في التمی

خالل المغامرة والمخاطرة.

وسائل اإلعالم خاصة القنوات التلفزیونیة بصورتها اإلعالمیة التي تستقطب وتؤثر على المشاهد الشاب 

المجتمعات الغربیة كتطلعات وأحالم یجب السعي لتحقیقها.بمغریات

یارات الهجرة على عالقة بالدول المستعمرة مع العامل التاریخي حیث یؤكد الواقع أن أغلب حركات وت

الدول المستعمرة وكأن التاریخ یعید آلیة االستعمار بشكل آخر.

وفي تناول أسباب ودواعي الهجرة السریة یمكن تجاوز الطرح الكالسیكي في عرض األسباب والتدقیق 

والثانیة طاردة منفرة، ویكون أكثر في عوامل الجذب والطرد، حیث وجود فئتین األولى جاذبة مستقطبة 

اتجاه حركة الهجرة من البیئة الطاردة إلى البیئة الجاذبة، وما یمكن عرضه من عوامل مساهمة في ارتفاع 

تدفق هجرة النخبة نذكر:

تستند عوامل الجذب إلى الصفة االنتقائیة للهجرة مع األخذ بعین االعتبار معاییر رأس العوامل الجاذبة: 

مع وفر عوامل الطرد الموجودة في البلد األصلي، حیث تلعب هذه العوامل الدور األهم في المال البشري

(محي الدین، زیادة موجات الهجرة خاصة السریة، وهذه العوامل هي:

css.escwa.org.lb/SD/1017/ALOpaper.doc(

حریة ممارسة المهنة في البالد المستقبلة وتوفر ما یحتاجه الباحث من استقرار.-



المشكالت االجتماعية للشباب      الفصل الرابع                                                                             

191

مستوى الدخول المرتفعة في الدول المتقدمة التي تدفع للكفاءات العلمیة العربیة تسمح لهم بتحقیق -

تتوافر فیها دخول معیشي الئق،ما تجدر اإلشارة إلیه أن بعض الدول العربیة مثل دول الخلیجمستوى

كالحریة األكادیمیة مرتفعة إال أن الكفاءات تهاجر لعوامل وظروف أخرى تتوافر في الدول األوروبیة 

والدیمقراطیة وحریة الرأي...إلخ.

االستقرار السیاسي واالجتماعي وتحقیق حاجة األمن واألمان.-

المناخ المتمیز للعمل والذي یتوفر على ممارسات سلطویة عادیة وهامش كبیر من المشاركة في -

صناعة واتخاذ القرار.

في النقاط التالیة:إیجازهارة القسریة فیمكن الطرد التي تضاف إلى دوافع الهجأما عوامل

االنقسام التكنولوجي المتنامي أو الهوة التكنولوجیة بین الدول المتقدمة والدول النامیة.-

فجوات الرواتب الضخمة بین الدول.-

المرتبطة بالتنافسیة العالمیة.واإلبداعالحاجة إلى المهارات -

فرص العمل في القطاع العام ومحدودیة فرص العمل في القطاع تدني العائد على التعلیم وانكماش -

الخاص.

تدني البحث العلمي في أولویات الدولة، السیما بالمقارنة مع ما تخصصه الدول األخرى للبحث العلمي.-

.)css.escwa.org.lb/SD/1017/ALOpaper.doc،2009إمام،(

ج عنها عدید من النتائج على مختلف وتجدر اإلشارة  هنا إلى أن مشكلة الهجرة السریة ینت

األصعدة، الشيء الذي أجبر العدید من الدول إلى االجتماع والتدارس لهذه الظاهرة ومن أهم نتائجها 

)www.policemc.gov.bh/.../634443719863269791.pdf(شعبان، ة:السلبی

وارتفاع معدالت البطالة بالنسبة للدول المستقبلة بسبب نقص فرص العمل ألبناء الوطن تفاقم-

بسبب تزاید تدفق المهاجرین، أو لتمیزهم وامتیازهم في كثیر من الوظائف والمهن وتمسكهم بالفرص 

المتاحة لهم.
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إلنصاف بینهم عدم اعتراف الدول المستقبلة بالدور االیجابي للمهاجرین، مع عدم المساواة وا-

وبین المواطنین األصلیین، مع ضعف آلیات اإلدماج االجتماعي للمهاجرین في المجتمعات التي یعیشون 

تحولت وتغیرت النظرة 2011سبتمبر 11فیها، واألخطر هو أنه في السنوات األخیرة خاصة بعد أحداث 

المجتمعات المستقبلة كما تنامت إلى المهاجرین باعتبارهم خطرا على األمن القومي واالستقرار داخل 

نزعات العنصریة اتجاههم من طرف السكان األصلیین.

بالنسبة للدول المصدرة للمهاجرین السریین ارتفاعهم خاصة في فئات مهنیة معینة (الحرفیین، -

عمال الزراعة)، یؤدي إلى نقص وندرة في الكفاءات مما یخلق خلل مهني في الكفاءة اإلنتاجیة للبالد 

المصدرة للمهاجرین.

یؤدي النقص في الید العاملة الماهرة إلى زیادة معتبرة في معدالت األجور للمستقرین من هذه -

الفئات، الشيء الذي یؤثر سلبا على هیكل األجور والتكلفة االقتصادیة للسلع والمنتجات والخدمات.

تتاح لها فرصة الهجرة أو لم تنجح یؤدي نزیف الهجرة إلى احباط الید العاملة الوطنیة التي لم -

فیها، مما یفقدها الدافع والحافز للتقدم والتطویر یمكن أن یصل األمر إلى ضعف الوالء واالنتماء 

للمؤسسات الوطنیة كرد فعل أو نتیجة للمقارنة بین دخله المحلي وما یتقضاه أمثاله في دول المهجر.

فئة الماهرة القبول بالعمل في أعمال ووظائف ال من بین أهم سلبیات الهجرة غیر الشرعیة لل-

تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم المهنیة كتنازل منهم (ضریبة الهجرة)، الشيء الذي یؤدي مع الوقت إلى 

فقدانهم لمهاراتهم وتراجع كفاءاتهم وتوقفهم عن اكتساب المهارات المتمیزة.

ن یشكل المهاجرون غیر الشرعیین تهدیدا لألمن بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیی-

العام وزیادة مظاهر العنف والعنصریة.  

إمكانیة تسلل عناصر خطرة أو عصابات إرهابیة هدفها القیام بأعمال إرهابیة أو إجرامیة تزعزع -

أو تهدد األمن داخل البالد.

وارتفاع جریمة االتجار بالبشر من خالل عصابات المافیا التي تستغل رغبة المهاجرین تزاید-

بالطرق غیر النظامیة وعبر القنوات غیر الشرعیة.
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وفي سیاق تفعیل مجال التعاون الدولي في مكافحة الهجرة السریة مع ضمان حق الهجرة ضمن 

ت خصیصا لدراسة قضایا الهجرة في منظمة األمم منظومة حقوق اإلنسان، جاء تقریر لجنة خاصة أنشئ

)www.aminesti.ogr:(ستة مبادئ 2005أكتوبر 05المتحدة، حیث جاء في تقریرها الصادر في 

 أن یكون بمقدور األفراد الهجرة طواعیة ولیس بسبب الحاجة وأن یتم ذلك بأسلوب آمن وقانوني

حیث توجد تقدیر وحاجة إلى مهاراتهم.

 بدور المهاجرین في تحقیق النمو االقتصادي والتنمیة وخفض مستوى الفقر وتقدیر هذا االعتراف

الدور، باإلضافة إلى اعتبار الهجرة جزءا ال یتجزأ من استراتیجیات التنمیة.

 االعتراف بحق الدول في أن تقرر من تسمح له ومن ال تسمح له بدخول أراضیها كما یجب

حة والحد من ظاهرة الهجرة السریة، كما على الدول أن تحترم حقوق التعاون فیما بین الدول للمكاف

المهاجرین والالجئین احتراما كامال والسماح بدخول المهاجرین الذین یرجعون إلى بلدانهم 

األصلیة.

 ضرورة العمل على دمج المهاجرین القانونیین الذین أمضوا فترة طویلة دمجا واقعیا في

فیها وتقویة التنوع والتماسك االجتماعي.المجتمعات التي استوطنوا 

 یجب إطالع المهاجرین على حقوقهم واحترام التزاماتهم القانونیة كما یجب تنفیذ إطار حقوق

اإلنسان الذي یغطي المهاجرین الدولیین بصورة أكثر فعالیة لتحسین مستوى الحمایة والمعاییر 

العمالیة المتاحة للمهاجرین.

سات الهجرة بما تجعلها أكثر تناغما وتوازنا باإلضافة إلى تعزیز اإلمكانیات العمل على تعزیز سیا

على المستوى الوطني من خالل توثیق التعاون على المستوى اإلقلیمي وتنظیم حوار مشاورات 

أكثر فعالیة بین الحكومات والمنظمات الدولیة.

مشكلة أزمة المشاركة والتمكین للشبابتاسعا:

ف في طبیعة المشاكل التي یعاني منها أو یواجهها الشباب في بلدان الوطن العربي، هناك اختال

واألسباب متعددة في هذا االختالف بسبب تباین مستویات التطور السیاسي وااللتزام الفعلي لهذه الدول 

لك مستوى بقیم الدیموقراطیة خاصة ما تعلق بالمشاركة الواسعة لجمیع القطاعات والفئات االجتماعیة وكذ

ل التي ـــــــات المجتمع المدني بها، كما یمكن إعادة المشاكــــــادي وقوة وحضور مؤسســـــــالنمو االقتص
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اب ـــــــة من األسبــــــــــاب إلى مجموعــــــــایا الشبـــــــرار السیاسي فیما یخص قضــــــــناع القـــــــهها صــــــــیواج

).www.bibalex.org/araf/ar/news/one.pdf(ها:ــــأهم

.اختالف السیاسة الشبابیة عن غیرها من السیاسات داخل الدولة والمجتمع

 وجود السیاسة الشبابیة كسیاسة بینیة تقتضي اشتراك أكثر من هیئة في صیاغتها أو إعدادها

الشيء الذي یتطلب مستوى ودرجة عالیة من التعاون والتكامل والتنسیق لتفادي وتنفیذها،

االزدواجیة والتعارض.

.عدم وغیاب ثقة الشباب في الجهات والهیئات الحكومیة المسؤولة على خدمة الشباب

 سیطرة الثقافة األبویة التي تكرس قیما اجتماعیة سلبیة ال تثق في الشباب، تجعل من مختلف

ات االجتماعیة تنظر إلى الشباب نظرة ریبة وشك.الفئ

هذا الموقف اتجاه حاجات ومشكالت الشباب یطرح بشدة التمكین بمختلف دالالته كآلیة لتعزیز مكانة 

وقدرة الشباب، وبالرجوع إلى أدبیات التنمیة نشیر إلى أن مفهوم التمكین من المفاهیم الحدیثة في المجال 

فهوم في سبعینیات القرن الماضي وارتبط في منطلقاته باالتجاهات البدیلة التنموي حیث ظهر هذا الم

للتنمیة والتي تمركزت حول الحركات والمبادرات المحلیة للتنمیة، كالتنمیة االجتماعیة، والتنمیة المستدامة 

األسفل أي والتنمیة البشریة والتنمیة بالمشاركة، وأصبحت النظرة إلى التنمیة الناجحة یجب أن تنطلق من 

,Schwein,1995(من األفراد أنفسهم عكس االتجاه السائد للتنمیة من أعلى لألسفل. 55(

من هذا المنطلق یمكن تعریف التمكین من الناحیة النظریة بأنه عملیة لتغییر عالقات القوة، بما یتیح 

على حیاتهم، مما یؤدي حتما الفرصة لألفراد التخاذ المبادرات والقرارات واكتساب قدرا زائدا من السیطرة 

إلى تخلي النظم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة عن جزء من سلطتها وترك هامش منها لألفراد 

رة في ــــقرار ولعب أدوار مؤثـــــــوالجماعات المهمشة للمشاركة في عملیة صنع ال

,Siurala,2005(.مجتمعاتهم 47(

على مجموعة من اإلجرائیة فینبنيلناحیة من اEmpowermenأما التمكین 

:chamberlin,2009,1,2)المؤشرات(

.القدرة على اتخاذ القرار

.الحصول على المعلومات والموارد

.القدرة على اختیار ما بین البدائل والفرص المتاحة
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.شعور الفرد بقدرته على إحداث التغییر

.شعور الفرد بأنه جزء من مجموعة

ة للفرد.تعلم المهارات الضروری 

.النمو والتغییر المستمر

.ثقة الفرد بنفسه

.االعتماد على الذات

.امتالك مصادر القوة مثل التعلیم والعمل

)30-29، 2010،إسماعیل(:من خالل هذه المؤشرات یمكن تبیان مجاالت تمكین الشباب

 بما یتطلبه من جودة عالیة تلبیة لما التنمیة واحتیاجات سوق العمل.التعلیم :

مثل التدریب على تكنولوجیا المعلومات، مهارات إدارة األزمات مهارات التدریب وبناء المهارات :

التواصل والتفاوض وحل المشكالت، ومهارات التنظیم والقیادة والتدریب على الحرف المختلفة 

وٕادارة المشاریع الخاصة في تقلیص معدالت البطالة.

:لشباب تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم، تشبع حاجاتهم من خالل إتاحة فرص العمل لالتوظیف

األساسیة وتمكنهم من تحقیق ذواتهم كما تبلور شخصیاتهم ومساعدتهم على تجسید مشاریعهم 

الخاصة.

: تحسین الوضع الصحي للشباب وتطویر السیاسات الصحیة الخاصة بهم وزیادة الوعي الصحة

 ة.الصحي لدیهم خاصة ما تعلق بالصحة اإلنجابی

والذي یشیر إلى عملیة المشاركة الدینامیكیة في المجتمع تسمح بإدماج اإلدماج االجتماعي ،

الجمیع اجتماعیا مع الحفاظ على التنوع والفردیة بمعنى آخر هو محاولة لتكوین مجتمع للجمیع 

عكس مع احترام االختالفات، ویشمل المبادرات الحكومیة والسیاسات وبناء القدرات الفردیة وهو 

اإلقصاء االجتماعي الذي یقوم على اإلهمال المنهجي أو اإلجحاف كالعالقات االجتماعیة 

المتفاوتة وغیر المنصفة أو التمییز ضد األشخاص.

: من خالل زیادة الوعي لدى الشباب وتوسیع فرص الحصول على المصادر المعرفیة لهم الثقافة

لثقافیة والفنیة لدیهم.وٕاتاحة الفرص للتعبیر عن القدرات والمواهب ا
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:وأهمها الحق في التنمیة، الحق في التعلیم، الحق في الصحة، الحق في حقوق الشباب

التوظیف، الحق في المشاركة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والحق في التنظیم والتعبیر 

 ...إلخ.

: جاالت نافعة مساعدة من خالل مساعدة الشباب على قضاء أوقات فراغهم في مأوقات الفراغ

على تنمیتهم وحمایتهم من األمراض االجتماعیة واالنحراف.

من خالل مكافحة مظاهر التمییز ومراعاة الخالفات الجندریة، سواء النابعة من الفتاة الشابة :

التقالید الخاطئة أو البیئة االجتماعیة.

وقد تزامن انتشار وتداول مفهوم التمكین خاصة في الدول العربیة مع ظهور تحدیات تعلقت 

أساسا بتمكین الشباب خاصة على المستوى السیاسي من بینها :

 عدم بلوغ النتائج الواقعیة والمنشودة لسیاسات التمكین المتبعة والمخطط لها من قبل الدولة، مع

تي میزت المنطقة العربیة والتي كان الشباب أحد ركائزها وأدواتها.تزاید دعوات اإلصالحات ال

 تواضع وهشاشة مستویات التمكین السیاسي والدلیل على ذلك انخفاض نسبة تمثیل الشباب

باختالف فئاتهم في المجالس المنتخبة وفي معدالت ونسب تولیهم لمناصب قیادیة في األحزاب 

مجتمع المدني.السیاسیة ومشاركتهم في مؤسسات ال

 ارتباط مستویات ومظاهر التمكین السیاسي ومشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة والعامة بظروف

ووضعیة االقتصاد الوطني، فكلما كان الوضع االقتصادي یتمیز بالضعف واالنخفاض في 

مؤشراته كلما كانت نسب المشاركة الشبانیة في الفعالیات السیاسیة منخفضة، وتكون أغلب

المشاركات الشبانیة مطلبیة متمثلة في االحتجاجات السیاسیة ضد األوضاع القائمة، حیث أنه 

تكون في أولویات المطالب توفیر وتأمین الحاجات األساسیة دون أي اعتبار سیاسي آخر.

من الناحیة السیاسیة حیث یالحظ أن هناك زائرعدم وجود اتفاق شامل جامع للشباب في الج

لتعاریف الواردة بخوص الشباب مع المفهوم المتبنى من قبل األمم المتحدة منذ عام عدم توافق ا

سنة)، الشيء الذي یفرض عدیدا من 24-18والذي حصر الشباب في الفئة العمریة (1985

اإلشكالیات المرتبطة بتقییم أوضاع الشباب في الوطن العربي والجزائر جزء منه.

 المعبرة فعلیا عن نسب مشاركة الشباب في المواعید االنتخابیة، غیاب ونقص البیانات المرتبطة و

وحجم عضویتهم في مؤسسات المجتمع المدني ( الجمعیات، األحزاب السیاسیة، النقابات، 
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المنظمات الطالبیة )، الشيء الذي یمكن من التحلیل الدقیق لمشكالتهم وقضایاهم وطرح الحلول 

الالزمة لذلك.

لة المشاركة الشبانیة منبثقة عن مشكلة التمكین، فالمشاركة في أوسع معانیها تشیر وبذلك تطرح مشك

إلى المشاركة الجماهیریة أو المشاركة الشعبیة أو المشاركة العامة، وفي مجملها تتفق على معنى واحد أال 

الحیاة وهو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في معظم األعمال وفي كل المستویات في مختلف أوجه

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، بمعنى آخر المشاركة المباشرة للجماهیر في إدارة شؤون المجتمع 

ولیس من خالل المشاركة النیابیة كممثلي الشعب أو المجالس المنتخبة والتي تعد مشاركة غیر 

)youthdo.org/ar/Images/stories/youTH/16pdf(مباشرة.

سیاسیة تشیر إلى العملیة التي یلعب من خاللها الفرد دورا في الحیاة السیاسیة أو أما المشاركة ال

المجتمعیة، حیث تكون له الفرصة للمساهمة في صناعة وصیاغة األهداف العامة للمجتمع وضبط أفضل 

الوسائل إلنجازها، یمكن أن تكون هذه المشاركة من خالل األنشطة المباشرة وغیر 

)http://www.maghrebarabe.org/ar/word_sg.cfm?id=10، 2008،(الزایدي.المباشرة

وال یتوقف مشاركة الفرد في المشاركة السیاسیة في المجتمع بل هناك مظاهر أخرى للمشاركة 

كالمشاركة االقتصادیة من خالل المشاركة في التنمیة، حیث تعتبر التنمیة بالمشاركة مقاربة جدید في 

درجة االندماج تعزیز وتفعیل القدرات التنمویة ألي مجتمع، وهناك المشاركة االجتماعیة التي تعبر

والتماسك االجتماعي في أي مجتمع، إذا كانت حقیقة واقعیة من خالل األنشطة والممارسات التي تهدف 

إلى حل وتجاوز مشكالت الحیاة الیومیة لألفراد والجماعات تسمح بتحقیق هامش من التماسك والتضامن 

.)75، 1997عبد اهللا،سناء فؤاد (االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتحـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السیاسیـویات المشاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بأر ـ

.www.safipness.com/imdexphp(الصوفي،:اتـمستوی ?suitetORT96(

 :ویمثله الممارسون الحقیقیون للنشاط السیاسي ویشترط في من ینتمي إلى هذا المستوى األول

المادیة المستوى توفر شرط العضویة أو االنتماء لمنظمة أو حزب سیاسي. التبرع والمساهمة

للحزب أو مرشحه، المداومة واالستمراریة لحضور فعالیات الحزب السیاسي والمشاركة الفعلیة في 

الواقع السیاسي.
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 :المتبایعین لما یجري في الواقع وتتضمن األشخاص ذوي االهتمامات السیاسیة،المستوى الثاني

السیاسي كاألكادیمیین واإلعالمیین والطلبة.

 :تمثله الفئة الهامشیة أو الالمنتمیة وغیر المهتمة بما یحدث في الواقع السیاسي المستوى الثالث

أكثر ما یمیز هذه الفئة هو عدم االهتمام أو عدم إعطاء أدنى االعتبارات لما یحدث سیاسیا، 

على أداء الواجب االنتخابي في حاالت الخوف أثناء أزمة ما أو في حالة الشعور بأن وٕاقباله

باشرة لها مهددة أو تحت الخوف من العقاب والخطر.المصالح الم

 :وتمثله أصحاب النزعة المتعصبة أو المتطرفة، الذین ینتقلون ویعملون سیاسیا المستوى الرابع

خارج المنظومة القانونیة أو خارج اإلطار الشرعي أهم ما یمیزهم استخدام أسالیب الترهیب 

والعنف.

وكما أشیر إلیه سابقا في مشكلة التطرف والتعصب بخصوص األفراد الذین یتمیزون بعدائیة اتجاه 

اآلخرین أو اتجاه المجتمع، أو اتجاه النظام القائم، فإنهم إما أن یصنفون منسحبون ال مبالین أو 

متطرفون.

كة السیاسیة للشباب أو أزمة على ضوء المفاهیم والتقسیمات السابقة یمكن إیضاح معالم أزمة المشار 

ة من ــــــي مجموعـــــــح فــــاسي للشباب والتي تتضــــكین السیـــــالتم

)www.wafainfoops/pdf/G.0004.pdf(الصاوي،.المشاهد

: وتتلخص في مجموعة من األسئلة یطرحها الشباب دوما على نفسه في مجتمعنا من الحیرة

ومن حولنا؟ كیف نستطیع فهم التغیرات المتسارعة والمتالحقة؟ أمثلها ما الذي یجري في مجتمعنا

ما هو موقعنا من هذه التحوالت؟

هذه التساؤالت وغیرها یجد الشباب نفسه في حیرة اتجاه العالم الذي یتغیر ویتحول بسرعة، خضمفي     

یمیز هذه االستجابة من والواقع االجتماعي الذي یمیزه البطء في االستجابة لهذه التغیرات والجدل الذي 

خالل اعتماد مجتمعنا على الخبرات  الخارجیة وما یكتنف هذا االعتماد من تناقض من خالل رفض 

الخبرات الخارجیة من جهة والعیش بمنطلقاتها من جهة ثانیة والعجز عن تقدیم أو إیجاد البدیل المناسب 

لنا لثقافتنا وبیئتنا.
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 :مشهد الحیرة مليء بالتساؤالت الوجودیة المعبرة أساسا عن االرتباك والتوجسلیكتمل بالعزلة العزلة

اللتان یلجأ أو یهرب إلیهما الشباب فهما البدیل الذي یجده الشباب مخرجا أو منفذا ،واالنسحاب

ز للحیرة أو لغیاب قنوات وآلیات الحوار والتعبیر لینتج عنهما تراجع الدافعیة وضعف الحاف

للمشاركة في عملیة التنمیة.

 : سواء بین المجتمع والنخب التشظيكمحصلة ألزمة الحیرة والعزلة یترسخ االنقسام و االنقسام

أو بین فئة الشباب والفعل السیاسي، كما أنه قد تتعمد النخبة الحاكمة أو النظام السیاسي إلى 

ركة في الحكم، غیر أن االنقسام إقصاء أو استبعاد البعض من الفئات االجتماعیة عن المشا

كثقافة قد ینمو ویتطور وقد یكون في صورة غیر منتظرة وفي غیر صالح النظام السیاسي القائم.

وفي هذا السیاق المنتوج البحثي األكادیمي العربي مليء بالدراسات والبحوث التي تناولت ظاهرة 

ي أدى إلى فقدان األمن واألمان في المجتمع االغتراب االجتماعي والنفسي لدى فئة الشباب الشيء الذ

آلیات التواصل بین الشباب ومؤسسات المجتمع واألجیال األخرى مما نجم عنه الوحدة والرهاب وكسر

وعدم تكامل أو ضعف النضج في الشخصیة الشابة، كما ولد شعور للشباب بأنه ضحیة أو نتاج سلبي 

مجتمعهم كما أدى هذا الوضع بالشباب إلى الشعور بعدم للضغوط والصراعات واالنقسامات التي یعیشها

القدرة على مواجهة األحداث والتحكم فیها مما أفقدهم الثقة بالنفس وباآلخرین لتترسخ لدیهم قیم السلبیة 

والرفض والقلق ومظاهر التعبیر عن أزمة االنقسام لدى الشباب كثیرة من أمثلتها العنف، اإلنسحابیة و 

سواء نحو الخارج أو إلى الماضي.هجرة المجتمع 

 : من أبرز مظاهر أزمة المشاركة السیاسیة عند الشباب الصراع الذي ینتج عن االنقسام الصراع

تیارات الشباب خاصة من الناحیة األیدیولوجیة، أو اجتماعیا بین والتباعد وقد یكون داخلیا بین

ذیوعا وانتشارا في المجتمعات العربیة جدل الشباب وبین األجیال السابقة وهو التجسید األكثر

من خالل تجسید النخبة أفضلیة ،والذي أساسه أو مصدره العالقة الموجودة بین الفرد والجماعة

الجماعة على الفرد من خالل تبنیها للشباب كموضوع أو كأداة في المقابل ینزع الشباب نزعة 

فردیة كتعبیر عن الهویة.

، التي أبعدت ثقافة األبویة ونزعة الوصایة العولمة االتصالیةیدیة أتت علیها لكن هذه النظرة التقل

على جیل الشباب كرد فعل على تجاهل واستصغار مطالب وحاجات الشباب لفترة طویلة، كما أنها أتاحت 

زیز ووفرت لهم آلیات أكثر مرونة وأكثر شفافیة وحریة الكتشاف ذواتهم وتعمجاال لعقد المقارنات،للشباب 
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استقاللیتهم نسبیا من خاللهم تفعیل قدراتهم في تحقیق مكاسب عجزوا عن تحقیقها عن طریق األطر 

النظامیة الرسمیة للمشاركة ومنتدیات الحوار والتواصل االجتماعي على النت دلیل على 

)www.accronline.com(لیلة،.ذلك

 : الشباب العربي في السنوات األخیرة هذا المشهد هو محصلة ونتیجة لألزمات السابقة فاالنفالت

كا شبابیا اشهد أغلب المجتمعات العربیة حر تحیث ،أصبح مهیئا لالنفالت أو االنطالق العشوائي

والسلطة السیاسیة أمام تساؤالت بخصوص فئة الشباب في مجملها تتمحور حول ،غیر مألوف

السیاسي.ل في عملیة التجدید فاعإمكانیة دخول الشباب كشریك وك

وما یمكن مالحظته بخصوص جیل الشباب الیوم هو صعوبة مراقبته أو التحكم فیه أو تدجینه على 

غرار األجیال السابقة بشكل أو بآخر سلوكیا أو سیاسیا أو دینیا، فالسلطات تخشى من القفز أو التوجه 

)www.wafainfoops/pdf/G.0004.pdf.(الصاوي،نحو المجهول بینما الشباب مقصده ذلك المجهول.

في السیاق ذاته تبرز أهم مظاهر االنفالت في التدین أو الممارسات الطقوسیة مهما كانت توجهاتها 

كرد فعل لمفرزات المجال اإلفتراضي، حیث تمكنت الذات الشبابیة في مجتمعاتنا من اإلطالع على 

لتتبنى أفكار وتوجهات دون حاجتها یناسبهاماوتلقیها مصادر متنوعة ومتعدد المعرفة الدینیة السیاسیة 

(ھاني عواد،التدین الشبابي، إلى االنضمام إلى النسق التربوي للمؤسسة األیدیولوجیة في المجتمع.

http://www.dohainstitute.org(

وثمة ما یمكن طرحه من تساؤالت حول أزمة المشاركة والتمكین السیاسي للشباب على الصعید 

االجتماعي وهي في مضامینها تتمحور حول آلیات تعزیز الثقة في الشباب، التجدید والتغیر االجتماعي، 

غیرها من األسئلة.دور الشباب في التنمیة، التمكین السیاسي كأولویة لتجسید الحوكمة والدیمقراطیة و 

مشكلة صراع األجیال (عالقة اآلباء باألبناء).عاشرا:

تتبدل المفاهیم والقیم والمثل والعادات والتقالید في المجتمعات، الشيء الذي یضع الشباب بین قیم 

المجتمع وعاداته وتقالیده من جهة، ویجدون أنفسهم في حالة ضرورة إلحداث ثورة على بعض من هذه 

والتقالید والعادات من جهة أخرى، مما یخلق ویولد صراعا بین األجیال.القیم 

وما یسلم به أن المجتمعات معرضة للتغیرات السریعة هذه التغیرات یصاحبها صراع بین بعض 

في أجزاء من شبكة العالقات االجتماعیة، وكذلك نوع من االضطراب بسبب عدم وتفككالقیم االجتماعیة
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بین التمسك بما هو الحیرةالرؤیة المستقبلیة، الشيء الذي یجعل الشباب في نقطة تحول تتمیز بوضوح 

مألوف وقدیم واألخذ بالجدید الذي قد یكون مجهول العواقب في معظم جوانبه.

ما یمیز المجتمع في مراحل التغیر كذلك هو االختالط في القیم وتداخل القضایا القدیمة مع 

افة إلى كثرة االتجاهات والصراع حول أهداف وآلیات التغییر لیقع الشباب ضحیة هذه الجدیدة، باإلض

التناقضات ویجد نفسه في موضع صراع بین قدرته على العطاء والمساهمة في التغیر ومجموع قوى 

وتمنع الشباب من تقدیم أو لعب أي واجه هذه القدراتمضادة في المجتمع تتكون من عوائق اجتماعیة ت

تغییري، في هذه الحالة إما أن یرضخ الشباب ویقبل بالوضع المفروض علیه ویطالب بقیمه وٕاما أن  دور

یدخل في تناقض معه یدفعه إلى رفض قیم النظام القائم والوقوع في أزمة أهم وأبرز مالمحها الصراع بین 

فیها إلى المیل والرغبة عند الشباب إلى اإلفالت من سیطرة الكبار التسمیةاألجیال، والتي یرجع أصل

والثورة ضد السلطة بمظاهرها وآلیاتها المختلفة، سلطة اآلباء والمدرسة والمؤسسات والتحرر من هیمنتها 

من خالل تجاوز القیم الثقافیة للراشدین.

في المجتمع البنیویةبب التغیراتفبالرغم من تعرض النظام العائلي التقلیدي لتغیرات أساسیة بس

العربي، إال أن األبویة فیه متمثلة في سلطة األب ال تزال ترتبط بالطاعة والعقاب والحزم من خالل 

مظاهر الوصایة واإلحباط، كونها ال تمنح الفرصة للشباب لتحقیق هامش من االستقاللیة خاصة بالنسبة 

الجدید وآبائهم في سبیل االعتراف بحق المساواة المشاركة لإلناث، مما یجسد تصادمات بین جیل الشباب 

مما یبقى الوضع على حاله في مجتمعنا تطغى علیه النزعة األبویة التي تتمیز بسلطة األب 

)121، 1989(الحجار،.المطلقة

وفي سیاق تشخیص السلطة األبویة یذهب أحد الباحثین إلى توصیفها في المجتمع المغربي الذي 

على شاكلة المجتمع الجزائري، حیث یرى أنها تتكرس فعلیا في الواقع االجتماعي خاصة وأن هو 

إمكانیات وقدرات االستقالل الذاتي للشباب ومحاوالت إثبات الذات بعیدا عن السیاق األسري واالجتماعي 

ال یمكن أن یبرر سرعان ما یقابلها اإلحباط واإلقصاء، ألن الفرد في هذه المجتمعات ال یعترف بوجوده و 

وجوده إلى في خضم الجماعة، بید أن هذه الجماعة مهما كانت مرجعیاتها تعمد دوما إلى تضیق الخناق 

حتى لو كانت إیجابیة، ومن ثمة یواصل الشباب في مجتمعاتنا محاوالته الفردانیةعلى االتجاه نحو 

، بكل األسالیب والطرق وفي األسرة إلثبات ذاتیته وٕاعالن حضوره في أكثر من مناسبة وأكثر من مؤسسة

كمؤسسة تحدیدا تبرز وتتألق السلطة األبویة یصطدم الشباب مع جملة من الممارسات والقیم مصدرها 
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األساسي هذه السلطة وآلیاتها المؤسسیة وما مصطلح رب األسرة األكثر تداوال وانتشارا في المجتمعات 

وتؤكد قیم لتبررالسلطة وآلیات عملها في النسق األسري العربیة هو المعبر الحقیقي عند مدلوالت هذه

-http://www.amanjordam.org/aman(العطري،الطاعة والثقة وما یالزمهما من خوف وتردد وخضوع.

studies/wmviewphp ?ART=1009(

لتصبح إرادة تجاوز قیم الواقع االجتماعي ضرورة وجودیة لتحقیق الشباب ألنفسهم وٕاثبات وجودهم والتعبیر 

والتقوقع في القوالب التقلیدیة والنظم االستسالمعند حاجاتهم ومتطلباتها وحمایة الذات الشبابیة من خطر 

جتماعیة بین جیل الكبار الذي یمتلكون البالیة، ومن أبرز معالم مشكلة صراع األجیال اتساع المسافة اال

ویشكلون ثقافة خاصة أبرز خصائصها المحافظة والتقلیدیة، وجیل الشباب الذین یمتلكون ویشكلون ثقافة 

خاصة بهم أبرز مالمحها التمرد والثورة على األهل والمجتمع تتمیز هذه الثقافة كذلك بالحیویة 

ید هذا التصادم أدى إلى زیادة شدة الصراع االجتماعي والدینامیكیة، وكذا البحث عن كل ما هو جد

والثقافي والصراع القیمي باألخص عند الشباب.

ولهذه المشكلة دوافع متعددة سواء بالنسبة لألجیال السابقة (اآلباء) أو لألجیال الالحقة (األبناء) 

)232، 2002(خلیل،:أهمها

لقیم واألخالق تعطي لكل شيء قیمته وقداسته، فلألبوة االنحالل والتحلل من القیم واألخالق، ألن ا

قداستها كقیمة عظمى ولألمومة تقدیسها واحترامها والفرد بدون غطاء أخالقي كائن غریزي ال 

یعتبر شیئا وال تقیم وزنا ألحد.

 .اعتبار القیم  أغالال وقیود رجعیة البد من التخلص منها

ء واألبناء، فمعظم اآلباء ال یعیرون اهتمام بتوعیة ضعف الوعي الدیني بحقوق وواجبات اآلبا

األبناء بالحقوق والواجبات المتبادلة بین اآلباء و األبناء.

 .ضعف الضمیر الخلقي

بین األبناء (سیادة األنامالیةAnomalie( ) أو األنوميAnomie(

ومحاكاة بعض األفكار والنماذج لعالقة بعض اآلباء باألبناء الشائعة بین بعض البلدان تقلید

الغربیة.

 اضطراب شبكة العالقات األسریة، ومن مظاهرها عالقة والدیة مضطربة بین اآلباء واألبناء

صعب فتبدو العالقات األمدیة (بالنحن) الجمعيبشكل تجعل التواصل والتفاعل واإلحساس 
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بالشلل وتفاعلها باالرتباك واالضطراب دون وجود مركز األسرةمة مما یصیب حركة متصاد

تصدر منه هذه التفاعالت بشكل منظم أو متزن .

 فوضویة القیادة األسریة من أهم مظاهرها العصیان و التمرد والثورة من الجمیع، یحاول كل فرد

ها الصغار.أن یصبح قائدا فتسقط هیبة القیادة الوالدیة ویتمرد علی

 ضعف مركز التحكم والضبط األسري، بمعنى ضعف شخصیة األب وعلیه یحاول بعض أفراد

على دوره وممارسته على اآلخر مع عدم وجود إحساس أو شعور بقوة فاعلة تحدث التسلطاألسرة 

التوازن األسري وتحقیق الضبط المتوقع .

.سیادة وسیطرة الصراع والتشاحن على حیاة األسرة

وجود نظام أبوي معیاري للثواب والعقاب، بحیث یفقد التعزیز السلبي واإلیجابي قوته  عدم

التدعیمیة في تأكید السلوك المرغوب ونفي السلوك غیر المرغوب، ما دام الفرد ال یثاب على 

إحسانه.

.اضطراب مفهوم الدور لدى األبناء وعجزهم عن أداء وممارسة أدوارهم االجتماعیة بشكل سوي

وانیة الكبار وسیطرة نزعة اإلحباط علیهم اتجاه أبنائهم .عد

.القطیعة والخصومة بین األجیال

ومهما قیل عن هذه المشكلة المتجددة إال أنها تبقى واحدة من أهم المشكالت التي تبرز على مستوى 

الواقع االجتماعي بالنسبة لفئة الشباب، كونها ترسم معالم العالقات االجتماعیة األولیة للفرد الشاب في 

ى مستوى مؤسسات وفضاءات األسرة والتي تنعكس معالمها على مستوى العالقات االجتماعیة الثانویة عل

المجتمع، وفي الواقع االجتماعي العربي بالرغم من التغیرات المحسوسة على مختلف جوانب الحیاة 

لممارستها سواء في األبویةاالجتماعیة، تبقى عالقة الشباب باألجیال السابقة یحكمها منطق السلطة 

ستقبل الزواجي، الشيء الذي یجعل من هذه االختیار الدراسي للشباب أو االختیار المهني أو حتى الم

آباء" عالقة جدل مستمر، لكن في المقابل بدأت هذه العالقة تنتقل من األبویة إلى الشراكة -العالقة "أبناء

كرد فعل أو كاستجابة للتحوالت الحاصلة في األبنیة االجتماعیة كانتقال النموذج العائلي الممتد إلى 

)2008،301(العیاشي،تحول الفرد من الجماعیة إلى الفردیة.ا االنتقالوتزامن هذاألسرة النوویة 
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على هذه الصورة الممتدة لعالقة األجیال في  مجتمعاتنا ترتسم شخصیة الشاب  في مواجهته لمختلف 

السلطة خالل مراحل االنتقال والمرور إلى مرحلة النضج لیعید إنتاج العدید من الممارسات السلطویة سواء 

خالل مساره المهني أو الزواجي وهذا كامتداد لما تلقاه عبر مراحل التنشئة االجتماعیة التي مر بها.في 





اإلجراءات المنهجية للدراسة:أوال

الميدانية عرض بيانات الدراسة:ثانيا

اإلجراءات المنھجیة وعرض بیانات الدراسة 
المیدانیة
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للدراسةالمنهجیةاإلجراءاتأوال:

:الدراســــــــــــةدودـــــح-01

دراسةوهيالجزائري،المجتمعفيالراهنةالتغیراتظلفيالشبابمشكالتحولالراهنةالدراسةتتمحور

الدراسة:هذهوتتحددجیجلیحيبنالصدیقمحمدبجامعةتاسوستالجامعيالقطبطلبةعلىمیدانیة

البحثلمتغیراتالموضوعیةالحدودإطارفيالدراسةهذهأجریتحیث:لدراسةلالموضوعیةالحدود- أ

التالیة:

االقتصادیةالنسقیة،،المعیاریةالقیمیة،(الجزائريالمجتمعفيالراهنةاالجتماعیةالتغیرات

).السیاسیة

الجیلي).الصراعالفراغ،اإلدمان،العنف،البطالة،االجتماعي،(التوافقالجامعيالشبابمشكالت

بنالصدیقمحمدجامعةتاسوستالجامعيالقطبفيالدراسةهذهأنجزتوالزمانیة:المكانیةالحدود- ب

2014/2015الجامعیةالسنةخاللجیجل

محمدجامعة-تاسوستالجامعيالقطبطلبةمنعینةعلىالبحثهذایقتصرالبشریة:الحدود-  ج

العلومكلیةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةواللغات،اآلداب(كلیةاألربعبكلیاتهیحيبنالصدیق

عددإجماليیقدرحیث،واالجتماعیة)اإلنسانیةالعلومكلیةالتسییر،وعلومالتجاریةوالعلوماالقتصادیة

وطالبة.طالب12290لطلبةا

:دراســـــــــــةالمنهج-02

معینةظاهرةأومشكلةلدراسةالباحثقبلمنالمتبعةالطریقةیحددعلميمنهجعلمیةدراسةأیةتقتضي

هذهوكونالنتائج،فيوالدقةالسالمةمنعالیةبدرجةالدراسةأهدافوتحقیقبلوغمنالباحثیمكنبأسلوب

الجتماعي،االواقعمستوىعلىمختلفةآثارعنهایترتبسلوكیةاجتماعیةإنسانیةمشكالتفيتبحثالدراسة

الظاهرةتناولعلىأساسایعتمدالذيالتحلیليالوصفيبالمنهجاالستعانةإلىالباحثارتأىذلكأساسعلى

وصفهوللمشكلةالكیفيفالتعریفوكمیا،كیفیاعنهاالتعبیرویحاولبدقةلیصفهاالواقعفيهيكماوالمشكلة

المعطیاتمنجملةأوةــــــــمجموعیقدمالذيالكميالتعبیرفهوميـــــــــالكالتحلیلأماائصها،ـــــــخصوتوضیحلها

واهرــــــــوالظالتـــالمشكمعاطهاـــــــــارتبوقیمدارهاـــــــومقةـــــالمشكلمـــــحجعلىوفــــــالوقخاللهامنلیتمةـــــــالرقمی

).2001،207،(عبیدات.ةـــــــــالمختلف
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بمختلفواإلحاطةالدراسةمحلالظاهرةأوالمشكلةتحدیدإلىیسعىالتحلیليالوصفيالمنهجأنإلىباإلضافة

فهمإلىالوصولومحاولةوالتقییمالمقارنةبها،المحیطةوالمالبساتالظروفتبریرإمكانیةإلىإضافةجوانبها،

منللتمكنالدراسةموضوعالظاهرةأوللمشكلةمشابهةالالحاالتمعاآلخرونبهایتعاملالتيالطرقوتفسیر

.)2004،205،وآخرون(القحطاني.لهاالعالجیةأوالوقائیةوالخططالبرامجوضع

الضروریةوالمعلوماتالبیاناتمنقدرأكبرجمععلىالباحثیساعدأنهالتحلیليالوصفيالمنهجمزایاومن

اجتماعيواقعووصفالدراسةأهدافإلىالوصولأوتجسیدإمكانیةومدىالدراسةتساؤالتعلىلإلجابة

)1982،169،(الفوال.للدراسةمحددةزمنیةفترةخاللمعین

واالجتماعیةاإلنسانیةالعلومفيالبحثیةوالظواهرالمشكالتدراسةفيمقتربانعلىالوصفيالمنهجویعتمد

هما:

أوالظاهرةأوالموضوعحولالموثقالنظريالتراثعلىأساسیعتمدوالذيالوثائقيالمقترب

ثمالموضوعحولأعمالمنأنجزفیماوالتنقیبالبحثخاللمنوذلكالدراسة،محلالمشكلة

،اف(العس.الراهنةالدارسةموضوعأوالبحثبموضوععالقةمنلهلماواالستنتاجوالمقارنةالتحلیل

1998،206(

لصعوبةوذلكبالعینةاالجتماعيالمسحأسلوباستخدامخاللمنیتموالذيالمسحيالمقترب

حجمه.لكبرنظراالدراسةلمجتمعالكليأوالشاملالمسحإجراءاتوتكلفة

:الدراسةعـــــمجتم-03

وامتدادالمبحوثینجمیعیشملأنهبمعنىالدراسةمحلالظاهرةمفرداتمجموعإلىالدراسةمجتمعیشیر

الجامعيبالقطبالجامعيالشبابهوالدراسةمجتمعفإنوأهدافهاالبحثیةوٕاشكالیتهاالراهنةالدراسةلموضوع

مفهوملوفقاوذلكسنة29و18بینأعمارهمتتراوحالذینجیجل–یحيبنالصدیقمحمدبجامعةتاسوست

الذياألربعةبالكلیاتفعلیادراستهمیزاولونالذینللطلبةاإلجماليالعددبلغحیث،الدراسةفيالمتبنىالشباب

وزعینــــم)2014/2015(الجامعيللموسموطالبةالبــط12290تاسوستالجامعيالقطبمنهالـــــــــیتشك

یلي:كما
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الجامعةكلیاتعلىالطلبةعددتوزیعیوضح):09رقم(دولالج

  العامللمجموعالتمثیلنسبةالطلبةعدد  الكلیة

%34  4166  واللغاتاآلدابكلیة

%196416السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة

%329726التسییروعلوماالقتصادیةالعلومكلیة

%286324واالجتماعیةاإلنسانیةالعلومكلیة

%12290100المجموع

التالیة:والمبرراتلالعتباراتالجامعيالشبابفئةمنالبحثمجتمعاختیارویرجع

كماومظاهره،جوانبهمختلففياالجتماعيالتغییرمعتجاوباالعمریةالفئاتأكثرالجامعيالشباب

إلىإضافةوالعالمي،المحليالمستوىعلىواإلیدیولوجياالجتماعيللتفاعلوفهماإدراكاأكثرأنهم

فرنسا،في1968مایوثورةمنذالعالممستوىعلىوالتغیرالتغییرفيالفاعلةالفئاتأكثركونهم

الحالي.القرنمناألخیرةالسنواتفيالعربيبالربیعیوسمماإلىوصوال

مماواستیعابها،امتالكهاالشبابیستطیعالتيوالمفاهیمالقیملمختلفحاضنةبیئةالجامعیةالبیئة

تعترضهأنیمكنأواعترضتهالتيالمشكالتمنبعضوتفسیرالواقعفهمخاللهامنلهیتیح

مستقبال.

بإمكـانهمأنهـمبمعنـىتالقـي،مرحلـةفـيأنهـمالعمریـةالمرحلـةهذهفيالجامعيالشباباعتباریمكن

جملـــةمـــعخاللهـــامـــنیتعـــاملونأویتعـــاطونلخصـــائصواالممیـــزاتمـــنالعدیـــدامـــتالكأواالقتنـــاع

الهویةالسیاسیة،المشاركةالزواجي،المستقبلالمهني،المستقبلكالدراسة،والمستقبلیةاآلنیةالقضایا

 الخ....المواطنة،الجماعیة،الهویةالفردیة،

التغیـــراتلفهـــماكـــياإلدر والمســـتوىوالعقلـــياالنفعـــاليالنضـــجالجـــامعيالشـــبابممیـــزاتمـــنكـــذلك

سیاسیا.اقتصادیا،اجتماعیا،بهالمحیطةالمختلفة

العقــودمــعبالمقارنــةاالجتمــاعيالواقــعفــيالعــامالمجــالمــنكبیــرةمســاحةیحتــلالجــامعيالشــباب

ارتفـاعإلـىنسـبةالجامعیةبالمؤسساتالشبابالتحاقنسبةارتفعتحثيالماضي،القرنمناألخیرة

البكالوریا.شهادةيفالنجاحنسب
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:اختیارهاوطریقةالعینة-04

)1989،137(الصیاد،التالیة:المعادلةخاللمناألدنىحجمهاتحدیدكانمتناسبةعشوائیةعینةاختیارتم

݊ =
ܼଶܰ1) − (

݀ଶ(ܰ − 1) + ܼଶ1) − (

حیث:

: حجم العینة݊

: مجتمع البحثܰ

0.5أنها تساوي "ومورغانكیرجسي": نسبة المجتمع، وقد اقترح 

d 0.05: الخطأ الذي یمكن التجاوز عنه وأكبر قیمة له

.0.95عند مستوى ثقة تساوي Z²=3.841بدرجة حریة واحدة اוقیمة مربع 

12290وبـــالتطبیق العـــددي نحصـــل علـــى حجـــم العینـــة باالعتمـــاد علـــى حجـــم المجتمـــع األصـــلي المســـاوي لــــ 

مفردة.

݊=
ଷ.଼ସଵ��ଵଶଶଽ��.ହ(ଵ�ି .ହ°

(.ହ)మ(ଵଶଶଽିଵ)ାଷ.଼ସଵ��.ହ(ଵି.ହ)
=

ଵଵ଼ଵ.ସ

ଷଵ.଼

): یوضح حجم العینة إلى حجم مجتمع الدراسة10جدول رقم(

العینةحجم2اוقیمةاإلحصائیةالداللةمستوىالمجتمعنسبةالمجتمعحجم

122900.50.053.481372

n = 372
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الجامعةكلیاتحسبالدراسةعینةمفرداتعددتوزیعیوضح):11رقم(جدول

الثانیــةالســنةحتــىلیســانساألولــىالســنةمــن372عــددهمالبــالغالعینــةأفــرادعلــىاالســتمارةتوزیــعتــموقــد

مقسـومةالعینةتكونأناالعتباربعیناألخذمعالعینة،مفرداتجمیعأماممتساویةفرصهناكلتكون،ماستر

الماستر.وطلبةاللیسانسطلبةوبینواإلناث،الذكوربینساويبالت

العینـةبطریقـةوالماسـتراللیسـانسللمسـتوییناألربعةالكلیاتطلبةعلىاالستماراتتوزیعتمأنهإلىاإلشارةمع

البسیطة.العشوائیة

الدراســـــــــــــــةأداة-05

الدراسـة،میـدانبواقـعالعالقـةذاتوالبیانـاتالمعطیـاتعلـىالحصولفيالمساعدةالوسیلةهيالبحثأداة

ذلـكإلىاإلشارةتمتكماالسابقة،الدراساتمراجعةعلىباالعتمادالدراسةهذهأداةتصمیمتمالمنطلقهذامن

(التغییـرمتغیراتهـاأحـدتناولـتالتيأوالراهنةسةالدراموضوعتناولتالتيسواءالسابقةالدراساتعرضخالل

الشباب).مشكالتاالجتماعي

علـــىواإلشـــرافاالجتماعیـــةالعلـــوممیـــدانفـــيالتـــدریسفـــيالمكتســـبةالخبـــرةعلـــىاالعتمـــادإلـــىباإلضـــافة

معظـمومواجهـةللشـبابالعمریـةالمرحلـةمـنالقـربوكـذلكسـنوات،تسـعلمدةوالماسترللسانسالتخرجمذكرات

كموضـوعالشـبابوقضـایاالشـباببموضـوعاهتمامـاالباحـثلـدىكـونمـاالدراسـة،هذهفيالمتناولةالمشكالت

.الجوانبمتعددةوكمشكلةللدراسة

العینــــةداتفــــر معــــدد  الطلبةعدد  الكلیة

كلیةكلمن

التمثیلنسبة

%34  126  4166  واللغاتاآلدابكلیة

%19646016السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة

%32979626التسییروعلوماالقتصادیةالعلومكلیة

%28638924واالجتماعیةاإلنسانیةالعلومكلیة

%12290372100المجموع
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الدراســـةإشـــكالیةمـــنبـــدءاالمراحـــلممجموعـــةخـــاللالدراســـةهـــذهاســـتمارةإعـــدادتـــمذلـــكعلـــىبنـــاء

بدایـــةالفــيالباحـــثقــامثحیـــالبحثیــة،ومتطلباتــهالدراســـةمیــدانإلـــىوصــالومؤشـــراتهارضــیاتهاوفوتســاؤالتها

المالحظــاتمــنجملــةاألخیــرهــذاقــدمحیــثالمشــرفاألســتاذمــعومناقشــتهاعرضــهالیــتملــألداةأولــيبتصــمیم

عـرضتـمالمرحلـةهـذهفيلألداة،الظاهريالصدقمنالتحققمرحلةلتأتيمضامینهاحولوالمعرفیةالمنهجیة

فیها:بماالجوانبمنجملةفيآرائهموٕابداءلتحكیمهامختصینأساتذةعلىاالستمارة

الموضوع.لجوانبوتغطیتهاووضوحهاتسلسلهافياألربعةومحاورهالالستمارةاألولیةالصورة

محاورها.فيالواردةللعباراتوالعلمیةاللغویةالصیاغةسالمة

أجله.منأعدتلماقیاسهاإمكانیةومدىفیهالمتواجدةللمحوراألسئلةمالءمةمدى

المبحوثینقبلمناألسئلةفهموسهولةوضوحمدى

محوركلفيتجانسهاومدىاألسئلةدقة

أوفةإضـاأوأسـئلةبحذفسواءالمحكمینغالبیةعلیهاتفقمااالعتباربعیناألخذتمأنهإلىاإلشارةتجدر

محتـوىأمـا،الخـاصملحقهـافـيلالسـتمارةالنهـائيالشـكلفـيسنوضـحهكمـااألسئلةمنبعضصیاغةتعدیل

المسـتوىالجـنس،متغیـرات،أربعـةنمـالمتكونـةالشخصـیةالبیاناتفتضمنالدراسةهذهفيالموظفاالستبیان

باإلضافةلوجیة،و التكنالسیاسیةاالقتصادیةاالجتماعیةالمشكالتعباراتثم،السكنومنطقةالسكن،الدراسي،

محاور.أربعةعلىموزعةعبارةوضمتللشباباالجتماعيالتمكینمحورإلى

03–12العبارةغایةإلى01-1العبارةمنالعباراتوضماألولالمحور

04-28العبارةإلى01-13منالعباراتوضمالثانيالمحور

06-38العبارةغایةإلى01-29منراتالعباوضمالثالثالمحور

03-44العبارةغایةإلى1-39منالعباراتوضمالرابعالمحور
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اإلنســانیةالعلــومفــيمتخصصــینأســاتذةطــرفمــنتــمفقــدلالســتبیانالظــاهريالتحكــیمبخصــوصأمــا

التوالي:علىوهمواالجتماعیة

النفسعلمتخصصبسكرةخیضرمحمدجامعةمنالدیننصرجابر/د.أ

االجتماععلمتخصصبسكرةخیضرمحمدةجامعمنرشیدزوزو/د.أ

/االجتماععلمتخصصبسكرةخیضرمحمدةجامعمنبولقواسزرفةد

االجتماععلمتخصصبسكرةخیضرمحمدةجامعمنلزهرد/العقبي

نظیموالتالعملالنفسعلمتخصصجیجلجامعةمنسلیمصیفور/د

البنـائيالصـدقاختبـارتـملالسـتبیانالظـاهريالصـدقمرحلـةوبعـدلـألداةالبنـائيالصـدقبتعلـقفیماأما

عـنالمعبـر"كرونبـاخألفـا"الثبـاتمعامـلحسـابتـمحیـثالدراسـة،عینـةمنمفردةخمسینعلىبتوزیعهالألداة

وذلـكالواحـدالمحـورعباراتبیناالرتباطمدىإلىیشیرالذي"بیرسون"معاملوكذلك،لألداةالداخلياالتساق

ــــــــامجباســــــــتخدام ــــــــد)،V20(20النســــــــخةSPSSاإلحصــــــــائیةالحــــــــزمبرن ــــــــتوق ــــــــا"لمعامــــــــلبالنســــــــبةكان ألف

ALPHA("كرونباخ DE CRONBACH(یلي:كما

الداللـــةمســـتوىعنـــدإحصـــائیادالـــةوهـــي0.85تســـاوي"كرونبـــاخألفـــا"االتســـاقمعامـــلقیمـــةأننالحـــظ

اقتربتكلما"كرونباخألفا"قیمةفإنمعلومهووكماعبارة،177بـالمقدراالستبیانبنودلمجموعوذلك)0.01(

اسـتجاباتخـاللمـنأجلـهمـنأعـدتمـاتحقیـقإلمكانیـةاألداةصالحیةعلىدلیالذلككانكلما)1(قیمةمن

بعد.فیماإلیهاالتوصلیمكنالتيالنتائجوثباتصدقإلىیؤديأنیمكنمماالتجریبیةالعینات

نظــامباســتخدام)PERSON("بیروســون"االرتبــاطمعامــلحســابفــتممحــورلكــلالــداخليلالتســاقبالنســبةأمــا

SPSS (V20)أن:تبینحیث

ALPHAالعباراتعدد CRONBACH BASEE SUR DES

ELEMENTS NORMALISES

المحسوبةكرونباخألفا

ALPHA DE CRONBACH

1770.870.851
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وعمجمـمـعالبنـودلمعظـمقویـةارتبـاطمعامـلومحـورالنظـاممخرجاتأظهرتاألولرحو للمبالنسبة

).0.05(الداللةمستوىعنددالةوهي)0.874و0.116(تبینتراوحتالمحوربنود

بـینمـاالثـانيالمحورعباراتومعظمعبارةكلبیناالرتباطمعامالتتراوحتالثنيللمحوربالنسبة

لیلـةقنسـبةوجـودمالحظـةمـع)0.01(الداللـةمسـتوىعندإحصائیةدالةوهي)0.554و0.373(

القویة.االرتباطمعامالتمجموعمعمقارنةضعیفةاالرتباطمعامالتمن

عبارةكلدرجةبینقویةارتباطمعامالتهناكأنالنظاممخرجاتبینتالثالثللمحوربالنسبة

إحصائیادالةوهي)0.329و0.325(بینأغلبهافيتتراوحالمحورهذاعباراتدرجاتومعظم

مجموعمعالعباراتبعضارتباطلمعامالتضعیفةنسبةتسجیلمع)0.05(لةالدالمستوىعن

المحور.عبارات

ومعظمعبارةكلدرجةبینقویةارتباطمعامالتوجودلنظامامخرجاتأظهرتالرابعللمحوربالنسبة

داللةمستوىعندإحصائیادالةوهي)0.588و0.444(بینتراوحتالمحورذاهعباراتدرجات

.الرابعالمحورعباراتجموعمو العباراتبعضبینضعیفةنسبةوجودتأكیدمع)0.01(

للدراســـــــــــــــةاإلحصائیةةالمعالج-06

األربعةالكلیاتطلبةمعبالتعاونواسترجاعهاالعینةمفرداتعلىاالستبیاناستماراتتوزیعبعد

SPSSاالجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمنظامباستخدامإحصائیاالبیاناتمعالجةتمت (V20)بما

:الدراسةهذلهاإلحصائیةالمعالجةوتضمنتالدراسةمتغیراتمعیتالءم
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االستبیاناستمارةعباراتترمیزیوضح:)12رقم(جول

االستمارةفيالعباراتأرقام (SPSS)نظامفيالعباراترموز عدد 

العبارات

المحور

A1،A2،A3،b1،b2،b3،c1،c2،c3،c4،d1،
d2،d3،d4
e1،e2،e3،f1،f2،f3،1g،2g،3g،g4،g5،
h1،h2

i4,i3,i2,i1،j4,j3,j2,j1،k3,k2,k1

1-1،1-2،1-3،2-1،2-2،2-3،3-1،3-2،3-3،3-
4،4-1،4-2،4-3،4-4،5-1،5-2،5-3،6-1،6-2،6-
3،7-1،7-2،7-3،7-4،7-5،8-1،8-2،9-1،9-2،9-
3،10-1،10-2،10-3،11-1،11-2،11-3،12-
1،12-2،12-3.

40 األولالمحور

b14,b13,b12,b11,a14,a13,a12,a11
c14,c13,c12,c11،d12,d11،

e14,e13,e12,e11،f13,f12,f11،
g17,g16,g15,g14,g13,g12 ,g11،

h14,h13,h12,h11،
i16,i15,i14,i13,i12,i11،j14,j13,j12,j11

،k14,k13,k12,k11،l14,l13,l12,l11،
m14,m13,m12,m11

p,o14,o13,o12,o11,n14,n13,n12,n11

13-1،13-2،13-3،13-4.
14-12-14,،14-3،14-4،15-1،15-2،15-3،15-

4،15-5
16-1،16-2،17-1،17-2،17-3
17-4،18-1،18-2،18-3،19-1،19-2،19-3،19-

4،19-5،19-6،19-7
20-1،20-2،20-3،20-4،21-1،21-2،21-3،21-

4،21-5،21-6،21-7،22-1،22-2،22-3،22-
4،23-1،23-2،23-3،23-4،24-1،24-2،24-
3،24-4،25-1،25-2،52-3،26-1،26-2،26-
3،26-4،27-1،27-2،27-3،27-4،28.

65 الثانيالمحور

Bb4,Bb3,Bb2,Bb1,Aa5,Aa4,Aa3,Aa2,
Aa1

Ee2,Ee1,Dd3,Dd2,Dd1,Cc4,Cc3,Cc2,C
c1

Gg3,Gg2,Gg1,Ff3,Ff2,Ff1,Ee5,Ee4,Ee
3

Ii3,Ii2,Ii1,Hh5,Hh4,Hh3,Hh2,Hh1,Gg4
Kk5,Kk4,Kk3,Kk2,Kk1,jj5,Jj4,Jj3,Jj2,Jj1

,Ii4
.Kk6

29-1،29-2،29-3،29-4،29-5،30-1،30-2،30-
3،30-4،31-1،31-2،31-3،31-4،32-1،32-
2،32-3،33-1،33-2،33-3،33-4،33-5،34-
1،34-2،34-3،35-1،35-2،35-3،35-4،36-
1،36-2،36-3،36-4،36-5،37-1،37-2،37-
3،37-4،38-1،38-2،38-3،38-4،38-5،39-
1،39-2،39-3،39-4،39-5،39-6

48 الثالثالمحور

Bb12,Bb11,Aa15,Aa14,Aa13,Aa12,A
a11

Dd11,Cc14,Cc13,Cc12,Cc11,Bb14,Bb
13

Ee13,Ee12,Ee11,Dd15,Dd14,Dd13,D
d12

.Ff13,Ff12,Ff11,Ee14

40-1،40-2،40-3،40-4،40-5،41-1
41-2،41-3،41-4،42-1،42-2،42-3
42-4،43-1،43-2،43-4،43-5،44-1
44-2،44-3،44-4،45-1،45-2،45-3.

25 الرابعالمحور

االستمارةتوزیعبعدأوواسترجاعهاالتجریبیةاالستمارةتوزیعبعدسواءالنظامإلىالبیاناتإدخالعند

اإلحصائیةالمعالجةاحتوتكماألبدا،)1(وقیمةألحیانا)2(وقیمةلدائما،)3(قیمةمنحتموسحبهاالنهائیة

حساب:على

.اإلجماليالعددإلىنسبتهاوفئةكلعنداالستجاباتعددلتوضیحوذلكالمئویةوالنسبالتكرارات-



اإلجراءات المنهجية  وعرض بيانات الدراسة الميدانية                                                         لخامسالفصل ا

216

.المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات-

االستمارة.ثباتلتقدیر"كرونباخألفا"معامل-

المحاور.لعباراتالداخلياالتساقمنللتأكد"بیرسون"االرتباطمعامل-

للنتائجةاإلحصائیالداللةحدودلكذكوالدراسةمفرداتاستجاباتفيالتطابقعدملمعرفة2كااختبار-

الیها.المتوصل

المیدانیةثانیا: عرض بیانات الدراسة

خصائص عینة الدراسة: عرض -01

تتمیز عینة الدراسة الراهنة بمجموعة من الخصائص یمكن توضیحها على النحو التالي:

): یوضح توزیع مفردات عینة الدراسة حسب متغیر الجنس13رقم(الجدول 

النسبة المئویةالتكراراتالجنس

%18650ذكور

%18650إناث

%372100المجموع

كان توزیع المفردات بحسب الجنس متساوي وذلك ألجل ضمان التمثیل النسبي العادل لكل من الذكور 

) لكل منهما.%50واإلناث بنسبة (

): یوضح توزیع مفردات عینة الدراسة حسب المستوى الدراسي14الجدول رقم(

النسبة المئویةالتكراراتالمستوى الدراسي

%18650سانسیل

%18650ماستر

%372100المجموع

بالنسبة لمتغیر المستوى الدراسي كان توزیع مفردات العینة متساوي بین طلبة الماستر وطلبة اللیسانس 

ب لوذلك لكون أغلب طلبة اللیسانس في السنوات األخیرة یلتحقون بدراسات الماستر الذي أصبح مط

اجتماعي أكثر منه أكادیمي.
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سن): یوضح توزیع مفردات عینة الدراسة حسب ال15الجدول رقم(

النسبة المئویةالتكراراتسنال

18–2328861.3%

24–2914438.7%

%372100المجموع

، فإن نتائج 29و 18امتداد لمفهوم الشباب المتبنى في هذه الدراسة من الناحیة العمریة الذي ینحصر بین 

) وهذا مواكب لواقع التعلیم 23–18) للفئة العمریة (%61.3تصنیف العینة حسب العمر كانت بنسبة (

ى دسنة ل18عند عتبة سنة العالي في الجزائر، حیث أن أغلب الشباب یلتحقون بالدراسة في الجامعة 

ة الذین التحقوا لب) ویمثلها طلبة الماستر والط29–24) للفئة العمریة (%38.7معظمهم بالمقابل ما نسبته(

سنة.18بالجامعة بعد سنة 

مكان السكن): یوضح توزیع مفردات عینة الدراسة حسب16الجدول رقم(

النسبة المئویةالتكراراتالسكن

%16644.6حضري

%13235.5شبه حضري

%7419.9ریفي

%372100المجموع

أبانت نتائج توزیع مفردات العینة بحسب متغیر السكن أن أغلب مفردات العینة ینحدرون من مناطق حضریة 

من مفردات العینة ینحدرون من مناطق قرویة أو شبه حضریة، %)35.5، تلیها نسبة (%)44.6بنسبة (

تمثل مفردات العینة المنحدرة من مناطق ریفیة، لیبقى متغیر االنحدار االجتماعي على %)19.9ونسبة (

عالقة بفرصة التحاق الفرد الشاب وحصوله على مقعد بیداغوجي بالجامعة حاضرا في الواقع التعلیمي 

للشباب.
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عرض بیانات الفرضیة الجزئیة األولى:-02

ت السكن لدى الشباب.یالض): یوضح تف17الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

62%24465.6أفضل السكن مع األسرة
16.7

%
66

17.7

%
372

100

%

أفضل السكن مع العائلة 

الكبیرة 
5514.18%69

18.5

%
248

66.7

%
372

100

%

أفضل السكن خارج 

العائلة الكبیرة واألسرة
12633.9%86

23.1

%
16043%372

100

%

) الذي یبین تفضیالت الشباب للسكن مع األسرة أو مع 17من خالل المعطیات الكمیة الواردة في الجدول (

الشاب، ما عبر عنه العائلة الكبیرة أو خارج كلیهما، یتضح أن األسرة تبقى المالذ اآلمن للسكن للفرد أو 

بتفضیل األسرة في بعض األحیان، وبنسبة %16.7، في السیاق عبر ما نسبته %65.6مفردة بنسبة244

منهم یفضلون السكن مع األسرة.%17.7أقرب بـ 

تفضل ذلك أحیانا، في حین %18.5تفضل دائما السكن مع العائلة الكبیرة وما نسبته %14.18نسبة أما

ترفض السكن مع العائلة الكبیرة، كما أن هناك من المفردات من لدیها اتجاهات إیجابیة %66.7ما نسبته 

بأنهم یفضلون دائما السكن خارج %33.9نحو السكن خارج اإلطارین العائلي واألسري، حیث عبر ما نسبته 

% ترفض ذلك.43ر ذلك مناسباتیا، وتعتب%23.1هذین اإلطارین، في حین ما نسبته 
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): یوضح كیفیات تدبر الشباب ألمورهم المادیة.18الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أتدبر أموري المادیة 

باالعتماد على الوالدین
17948.5%6517.5%12834.1%372

100

%

أتدبر أموري المادیة 

باالعتماد على أحد اإلخوة
7119.1%9124.5%2665.5%372

100

%

أتدبر أموري المادیة 

باالعتماد على نفسي 

.بممارسة عمل 

16744.9%7018.8%13536.3%372
100

%

) أن العائلة (األبوین) تبقى المصدر األول لألمور المادیة للشباب في هذه المرحلة 18یتضح من الجدول (

من استجابات المبحوثین ترى ما %48.5العمریة كونها مرحلة دراسة وتكوین بالنسبة لهم معبر عنها بنسبة 

اعتمادها على الوالدین %34.1یكون من حین آلخر، في حین تنفي ما نسبته أنذلك%17.5نسبته 

كمصدر للدخل المادي.

أما العبارة الثانیة التي فحواها أن الشاب قد یلجأ إلى أحد أفراد األسرة لتتدبر األمور المالیة، فكانت نتائجها 

یلجؤون أحیانا إلى أحد أفراد األسرة، في %24.5یعتمدون على أحد أفراد األسرة بشكل دائم، 19.1%

نفت اعتمادها على أحد اإلخوة في تدبر األمور المادیة، أما فیما تعلق باعتماد الشباب %65.5حین نسبة 

36.3تؤكد على أنها تعتمد على نفسها دوما، و%44.9على نفسه في تدبر أموره المادیة فجاءت نسبة 

تعتمد على نفسها في بعض األحیان، وهذا ما %18.8المقابل نسبة تنفي اعتمادها على نفسها في %

نلمسه في لجوء بعض الشباب خاصة الطلبة إلى العمل الموسمي أو العمل ألوقات محدودة خالل فترات 

الدراسة.
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أهم المشاكل التي یواجهها الشباب المبحوثین داخل األسرة.یوضح):19جدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

السلطة الوالدین ضعیفة في 

ضبط األمور داخل األسرة
10227.4%8623.1%184

49.5

%
372

100

%

یوجد صراع وتصادم بین 

أفراد األسرة
11580.9%10227.4%155

41.7

%
372

100

%

الترابط األسري ضعیف بین 

أفراد األسرة
15140.6%10528.2%116

31.2

%
372

100

%

المسكن العائلي ضیق 

بالمقارنة بعدد األفراد 
17948.1%74

19.9

%
11932%372

100

%

الشباب البحوث داخل أو المتعلق ) یتضح أن أكبر المشكالت التي یواجهها19من خالل بیانات الجدول (

، یلیها ضعف %48.1باألسرة هي ضیق المسكن العائلي بالمقارنة لعدد أفراد األسرة معبر عنها بنسبة 

، %30.9ه ما نسبته ن، ثم وجود صراع وتصادم بین أفراد األسرة عبر ع%40.6الترابط األسري بنسبة 

في % 27.4وجیه األمور داخل األسرة معبر عنها بنسبة وأخیرا مشكلة ضعف السلطة الوالدیة في ضبط وت

رهم، هناك س) تتمیز بصفة الدیمومة في 19مقابل الفئات التي أقرت بكون المشكالت المبینة في الجدول (

كون ضیق المسكن العائلي مشكلة، وكذلك %32عدد من مفردات البحث تنفي ذلك، حیث نفت ما نسبته 

بالنسبة لمشكلة الصراع %41.7بالنسبة لمشكلة ضعف الترابط األسري، ونسبة %31.2ما نسبته 

بالنسبة لمشكلة ضعف السلطة الوالدیة لتفصل فئة من %49.5والتصادم بین أفراد األسرة، وما نسبته 

23.1عنها ما نسبته ، معبر المبحوثین في واقعیة هذه المشكالت من خالل اعتبارها حقیقة اجتماعیة نسبیة

%28.2لدرجة الصراع والتصادم بین أفراد األسرة و%27.4بالنسبة لمشكلة ضعف السلطة الوالدیة و %

بالنسبة لمشكلة ضیق المسكن العائلي.%19.9فیما تعلق بضعف التماسك األسري و
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أهم المشكالت الشخصیة التي یواجهها الشباب المبحوثین داخل أسرهمیوضح):20الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یوجد تفاوت في الرقابة 

الوالدیة على بعض األبناء 

داخل أسرتي 

107
28.8

%
91

24.5

%
174

46.8

%
372100%

هناك عدم اهتمام بمشاكلي 

من قبل الوالدین
92

24.7

%
69

18.5

%
211

56.7

%
372100%

یوجد تمییز في المعاملة من 

قبل الوالدین تجاه األبناء
100

26.9

%
86

23.1

%
18650%372100%

توجد مسافة وهوة بیني وبین 

جیل الوالدین 
233

62.6

%
68

18.03

%
71

19.1

%
372100%

 ةمفرد 233ن ) والمتعلقة بأهم المشكالت الشخصیة التي یواجهها المبحوثین أ20أبانت نتائج الجدول رقم (

19.1هناك دوما هوة بین جیلهم وجیل الوالدین، في السیاق ذاته نفى ما نسبته اعتبرت أن%62.6بنسبة 

مفردة107، أما اعتبرت ذلك نسبیا، وأن هذه المشكلة مطروحة في بعض األحیان% 18.3ذلك و %

أجابت بأن هناك دوما مسألة التفاوت والمفاضلة في مستوى درجة رقابة الوالدین لألبناء داخل األسرة، في 

مفردة 100، أما%24.5مفردة بنسبة 91واعتبرت ذلك نسبیا %46.8مفردة ذلك بنسبة 174ن نفت حی

186تشعر دوما بالتمییز في المعاملة بین األبناء من قبل الوالدین، في المقابل أقرت %26.9بنسبة أي 

ة لكن لیس أقرت بأن هذه المشكلة مطروح%23.1مفردة بنسبة 86عكس ذلك، و%50مفردة بنسبة 

أقرت بأن هناك عدم أو قلة اهتمام األبناء بمشاكل %24.7مفردة بنسبة 92، في حین أن بصورة دائمة

أقرت أن هذه  % 18.5مفردة بنسبة 69أقرت عكس ذلك، و%56.7مفردة بواقع 211األبناء، بالمقابل 

شكلة مطروحة على مستوى األسرة نسبیا.مال
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داخل أسر المبحوثین كما یراها الشباب.واإلرشادمستوى النصح یوضح ):21جدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

من واإلرشادأتلقى النصح 

قبل الوالدین بصورة دائمة 
13034.9%7419.9%16845.2%372100%

من واإلرشادأتلقى النصح 

قبل الوالدین بصورة مناسباتیة
14539%12333.1%10428%372100%

من واإلرشادأتلقى النصح 

قبل الوالدین عندما أطلب ذلك
7720.7%12333.1%17246.2%372100%

أن ،حیث اللذان یتلقاهما الشاب على مستوى أسرتهواإلرشاد) مستوى النصح 21توضح بیانات الجدول رقم (

هناك تفاوت في تلقى النصح واإلرشاد حیث أبانت النتائجأن هناك نصح وٕارشاد داخل األسرة بشكل دائم 

تعتبر هذا المستوى من النصح بأنه یتم لكنه بصور متواترة، في حین % 19.9و % 34.9معبر عنه بنسبة 

، أم تلقى النصح واإلرشاد من قبل الوالدین بصورة مناسباتیة فأعرب %45.2تنفي وجوده داخل األسرة نسبة 

كما أن هناك فئة %28، وبالنفي %33.1وبشكل نسبي ما نسبته %39ما نسبته عن ذلك بشكل دائم 

تقد أن هناك آلیة من النصح واإلرشاد داخل األسرة وهي حسب طلب أو حاجة األبناء إلى ذلك خاصة مع تع

أنهم یتلقون درجة من النصح واإلرشاد حسب طلبهم %20.7تأثیر عامل السن، حیث أعرب ما نسبته 

آلباء أن ذلك یتم بشكل نسبي مما یدل على عدم أو رفض ا%46.2دائما، في حین أعرب ما نسبته 

بأنها ال تتلقى استجابة من قبل %33.1االهتمام بنصح أبنائهم حسب طلبهم بشكل دائم وهذا ما أقرته نسبة 

الوالدین في حالة طلب النصح واإلرشاد.
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داخل أسر المبحوثین. ي): یوضح طبیعة الخطاب األسر 22الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

تتمیز لغة الخطاب داخل 

أسرتي بالحوار
9826.3%5113.7%23359.8%372

100

%

تتمیز لغة الخطاب داخل 

أسرتي بالفوضى
19552.4%6417.2%11330.4%372

100

%

تتمیز لغة الخطاب داخل 

أسرتي بالتسلط
6918.5%12834.4%17547%372

100

%

أن هناك تباین في ) المتعلق بطبیعة الخطاب األسري داخل أسر المبحوثین22من بیانات الجدول (یتضح

تؤكد أن ما %26.3مفردة بنسبة 98استجاباتهم لعبارات هذا المؤشر حیث عبرت الشواهد الكمیة عند 

اللغة الحواریة تمیز  أن% 13.7یمیز الخطاب األسري بشكل دائم هو لغة الحوار، بالمقابل أشارت نسبة 

أن الخطاب األسري ال یتمیز بالحوار.%59.8الخطاب األسري في بعض األحیان فقط، بالموازاة أكد نسبة 

من استجابات المبحوثین بشكل دائم، %52.5یتمیز الخطاب األسري داخل األسرة بالتسلط أكدته ما نسبته 

یمیز ما هو سائد من خطاب داخل أسرهم.ترى أن التسلط ال%30.4بشكل نسبي، في حین % 17.2و

أن % 18.5بالنسبة للفوضى التي تمیز الخطاب األسري في بعض في بعض األسر أشار ما نسبته 

أن الخطاب األسري %47.00الفوضى صفة مالزمة للخطاب األسري في أسرهم، في حین ترى ما نسبته 

إن كانت الفوضى صفة یتمیز بها الخطاب تنفي %34.4تسوده الفوضى في بعض األحیان، وما نسبته 

األسري.
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یوضح مظاهر التصادم الجیلي داخل أسر الشباب المبحوثین.:)23الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یرجح التصادم والصراع بین 

جیل اآلباء واألبناء إلى تمیز 

األبناء الشباب بنزعة التمرد    

20154%10327.7%6818.3%372
100

%

یرجع الصراع والتصادم بین 

جیل الشباب األبناء واآلباء 

إلى عدم تغییر اآلباء في 

طریقة تعاملهم مع األبناء 

الشباب

170
45.7

%
11530.9%8723.4%372

100

%

یعود تصادم وصراع اآلباء 

مع األبناء الشباب إلى ما 

یتمیزون به من تسلط في 

معاملة أبنائهم الشباب

152
40.9

%
12633.9%9425.3%372

100

%

یرجع الصراع والتصادم بین

جیل اآلباء واألبناء الشباب 

إلى انفراد الوالدین ببعض 

القرارات الشخصیة لألبناء 

الشباب 

13436%18439.8%9024.2%372
100

%

یعود تصادم وصراع اآلباء 

مع األبناء الشباب إلى تعنت 

األبناء الشباب في معاملة 

الوالدین.

158
42.7

%
14739.5%6617.7%372

100

%

) أن أسباب ومبررات مشكلة الصراع والتصادم بین جیل 23تبین البیانات المتحصل علیها في الجدول (

األبناء وجیل اآلباء كما عبر عنها مفردات العینة مردها إلى: 
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103% بشكل دائم، و54استجابة بنسبة 201تمیز الجیل الحالي بنزعة التمرد معبر عنها بـ -

% هذا الطرح كمبرر 18.00بصورة عارضة، في حین تنفي ما نسبته %27.7استجابة بنسبة 

للتصادم الجیلي داخل األسرة والمجتمع.

% بدائما 45.7مبحوث بنسبة 170عدم تغیر جیل اآلباء في التعامل مع جیل األبناء حیث عبر -

% تنفي هذا المبرر.23.4مبحوث بنسبة 87% بأحیانا، و70مبحوث بنسبة  115و

% بأن هذا من بین 42.7تعنت األبناء في التعامل مع أوامر الوالدین حل ثالثا حیث أكد ما نسبته -

% إلى  39.5األسباب الدائمة للتصادم والصراع بین جیل اآلباء واألبناء، فیما تذهب ما نسبته 

دم % إلى ع 17.7اعتباره سببا ثانویا یضاف إلى جملة من األسباب األخرى لیذهب ما نسبته 

لهذه المشكلة.اعتبار ذلك سببا كافیا

% بأن هذا من األسباب 40.9مبحوث بنسبة 152یمیز جیل الوالدین بنزعة التسلط حیث عبر -

% بأن هذا من بین األسباب المؤدیة 33.9الدائمة للتصادم الجیلي في السیاق ذاته تذهب ما نسبته 

 % ذلك. 25.3بینما نفت ما نسبته إلى حدوث التصادم بین جیل األبناء وجیل اآلباء، 

% من 36انفراد الوالدین بسلطة اتخاذ معظم القرارات داخل األسرة حیث أعربت عن ذلك ما نسبته -

%24.2ا اعتبرت ما نسبته ــة، بینمــــ% بصورة نسبی39.8استجابات المبحوثین بصورة دائمة، و

باء على األبناء في اتخاذ القرارات داخل ذلك بكونه لیس سببا للتصادم الجیلي بحكم أفضلیة اآل

األسرة.

داخل األسرة.المبحوثین یوضح مدى األخذ بالرأي الشخصي للشباب:)24لجدول رقم (ا

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

رأیي بشكل مستمر في بیؤخذ 

القرارات داخل األسرة 
10628.5%10628.5%16043%372

100

%

رأیي حسب درجة بیؤخذ 

االهتمام بالقرارات داخل 

األسرة.

16641.9%14438.7%7219.4%372
100

%

مدى األخذ بالرأي الشخصي للشباب في القرارات ) الذي یوضح 24من خالل البیانات المكتوبة في الجدول (

األخذ بالرأي الشخصي للشباب یكون حسب درجة االهتمام الذي یولیها للقرارات المتخذة یتضح أن،داخل األسرة

% في ببعض األحیان، بینما هناك من المبحوثین 38.7% بشكل دائم، و41.9داخل األسرة معبر عنها بنسبة 
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ا كافیا لألخذ برأیه معبر عنها ر هتمام بما یتخذ من قرارات داخل األسرة إال أن هذا لیس مبر من نفي بأنه رغم اال

%.19.4بنسبة 

آرائهم على درجة % بأن28.5أما فیما یتعلق باألخذ بالرأي المتعلق بالشاب بشكل مستمر، فأعرب ما نسبته 

% من 43.00% بشكل نسبي، أما 28.5من االهتمام فیما یتعلق بالقرارات داخل األسرة بشكل دائم، و

المبحوثین فترى أنها ال یؤخذ برأیها سواء أتعلق األمر بالدیمومة أو النسبیة في القرارات المتخذة داخل األسرة.

تخاذ القرار داخل األسرة.ایوضح أسباب عدم األخذ برأي الشباب في صناعة و :)25الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یهیمن الكبار على القرارات 

داخل األسرة 
20454.8%6818.3%10026.9%372

100

%

ال اهتم بالقرار والمشاركة في 

اتخاذه داخل األسرة.
8322.3%12433.3%16544.4%372

100

%

تطغى النزعة األبویة 

االنفرادیة على معظم القرارات 

داخل األسرة 

14438.7%10026.9%12834.4%372
100

%

تتمیز أسرتي بسیادة النزعة 

الفردیة في التعامل مع 

القرارات واتخاذها.

13235.5%9525.5%14539%372
100

%

أي الشباب في صناعة واتخاذ القرار داخل األسرة أن:ر ) أسباب عدم األخذ ب25توضح بیانات الجدول رقم (

% بشكل 54.8هیمنة الكبار على القرارات داخل األسرة كان المبرر األول، حیث أعربت ما نسبته -

% تنفي 26.9% أ، ذلك ممكن أن یكون مبررا أحیانا، و18.3دائم، في نفس السیاق ترى ما نسبته 

كون ذلك سببا لعدم األخذ برأي الشباب في موضوع اتخاذ القرار.

ء في المرتبة الثانیة من األسباب التي یرى الشباب أنها مانعا ألخذ رأیهم في سیادة النزعة األبویة جا-

% اعتبروه 26.9% من المبحوثین بدائما، و38.7القرارات المتخذة في األسرة، حیث عبر عن ذلك 

ال یؤخذ رأیهم بسببها.تي% نفوا كون ذلك من المبررات ال34.4سببا غیر كافي، و
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% بكون هذا 35.5صنه المبحوثین ثالثا حسب استجاباتهم حیث أجاب ما نسبته سیادة النزعة الفردیة -

% من 25.5السبب من األسباب الدائمة في عدم األخذ بآرائهم في اتخاذ القرار، كما اعتبرته ما نسبته 

% هذا المبرر.39.00األسباب الثانویة، في حین تنفي ما نسبته 

قرارات داخل األسرة هذا المبرر جاء المرتبة الرابعة لدى الفئات عدم االهتمام وعدم المشاركة فیما من-

%، في حین ترى فئة ثانیة من المبحوثین أنه یضاف إلى األسباب 22.3التي أجابت بدائما بنسبة 

% هذا المبرر وتعتبره غیر 44.4%، في المقابل تنفي ما نسبته 33.3األخرى كمبرر ثانوي بنسبة 

خذ برأي الشباب في صناعة واتخاذ القرار داخل األسرة.كافي لتفسیر عدم األ

یوضح القیم األكثر تأثیرا في الواقع االجتماعي حسب آراء المبحوثین الشباب.:)26الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

القیم األكثر تأثیرا في الواقع 

االجتماعي هي القیم المادیة 
32286.6%338.9%174.6%372

100

%

القیم األكثر تأثیرا في الواقع 

االجتماعي هي القیم الروحیة 

واالجتماعیة

7119.1%13034.9%17146%372
100

%

القیم األكثر تأثیرا في الواقع 

االجتماعي هي القیم 

اإلنسانیة واالجتماعیة

5314.2%14037.6%14948%372
100

%

) یتبین أن القیم األكثر تأثیرا في الواقع االجتماعي كما یراها 26من خالل البیانات الواردة في الجدول (

%4.6% بأحیانا و8.9% عن ذلك بدائما و86.6الشباب هبي القیم المادیة حیث أعرب ما نسبته 

  ؛بأبدا، مما یعني أن أكبر نسبة هي للفئة األولى

تعتبر هذه القیم مسیطرة أحیانا، بینما %34.9% بشكل دائم، و19.1تلیها القیم الروحیة واألخالقیة بنسبة 

% القیم اإلنسانیة واالجتماعیة حلت في المرتبة األخیرة، حیث عبر ما نسبته 46تنفي تأثیرها ما نسبته 

% بعدم تأثیر 48% بشكل نسبي، في حین أقرت ما نسبته 37.6% بسیادة هذه القیم بشكل دائم و14.2

عیة بشكل مطلق.هذه القیم على واقع الحیاة االجتما
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یوضح مفهوم الحریة الشخصیة داخل األسرة حسب رأي المبحوثین.:)27الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ــــــــــة الشخصــــــــــیة داخــــــــــل  الحری

األســــرة والمجتمــــع تشــــیر إلـــــى 

المســــــــــــــــتوى العــــــــــــــــالي مــــــــــــــــن 

الممارســــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــلوكیة 

واالنفعالیة والعقلیة

13636.6%11129.8%12533.6%372
100

%

مفهوم الحریة الشخصیة داخل 

األســرة والمجتمــع یعنــي تجــاوز 

سلطة الكبار 

7119.1%6116.4%24064.5%372
100

%

مفهوم الحریة الشخصیة داخل 

األســرة والمجتمــع یعنــي تحقیــق 

الــــــــــذات والشـــــــــــعور بـــــــــــالوجود 

االجتماعي

26571.2%6316.34411.8372
100

%

) والمتعلقة بمفهوم الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجتمع 27من خالل البیانات المكممة في الجدول (

یتضح أن:

الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجتمع تعني تحقیق الذات والشعور بالوجود االجتماعي، عبر عنها -

% أن هذا  16.3% بكونها دائما تشیر إلى هذا المعنى في حین ترى ما نسبته 71.2ما نسبته 

  % ذلك. 11.8المعنى یكون أحیانا بینما تنفي ما نسبته 

مع تشیر إلى المستوى العالي من لممارسات العقلیة واالنفعالیة الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجت-

% في المستوى الثاني في 29.8% أي المستوى األول، 36.6حیث عبر عن ذلك ما نسبته 

  عن ذلك.%  33.6المقابل ینفي ما نسبته 

الحریة الشخصیة في األسرة والمجتمع تعني تجاوز سلطة الكبار، صنف هذا المؤشر ثالثا حسب -

% وأحیانا 19.1استجابات المبحوثین حیث عبر عن كون ذلك المعني یكون بشكل دائم ما نسبته 

%.16.9% وبالنفي ما نسبته 64.5أي بصورة نسبیة أي ما نسبته 
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یوضح مستوى التوافق األسري داخل أسر المبحوثین.:)28الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یوجد توافق بین الوالدین 

داخل أسرتي  فقط  واألبناء
6441.1%7720.7%13135.2%372

100

%

فقط یوجد توافق بین األبناء 

داخل أسرتي 
13736.8%11230.1%12333.1%372

100

%

بین الوالدین فقط یوجد توافق

داخل أسرتي.
10829%11330.415140.6372

100

%

) أن هناك تفاوت في مستویات التوافق األسري داخل أسر 28من خالل الشواهد الكمیة الواردة في الجدول (

41.1التوافق مع الوالدین فقط جاء في المرتبة األولى عبرت عنه ما نسبته المبحوثین حي أبانت النتائج أن

أجابت ما بأبدا% في المستوى الثاني، بینما المستوى الثالث الذي یعبر عنه 20.7% في المستوى األول و

%.35.2نسبته 

یعتبرون ذلك دائما، % من مجموع المبحثین الذین36.8التوافق بین أبناء فقط حل ثانیا بمعدل أما

%.33.1% ممن یعتبرونه نسبیا، في المقابل تنفي هذا التوافق ما نسبته  30.1و

التوافق بین الوالدین فقط حل ثالثا حسب استجابات المبحوثین بالنسبة للفئة التي أجابت بدائما وفیما یخص 

%40.6لفئة التي أجابت بأبدا نسبة %، ثانیا بالنسبة للفئة التي أجابت بأحیانا في حین نعتبر ا29بنسبة 

.هي األكبر في المؤشرات الثالثة 
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الفرضیة الجزئیة الثانیة عرض بیانات -03

ن أن تواجههم في الحصول على وظیفة أو كیمعوبات التي یرى الشباب المبحوثینیوضح الص:)29الجدول رقم (

عمل مستقبًال.

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

غیــــر متــــوفرة العمــــلمناصــــب

بالعــــدد الكــــافي مقارنــــة بحجــــم 

الید العاملة المؤهلة 

16872%6517.5%3910.5%372
100

%

ل المتوفرة طبیعة عروض العم

غیـــــــــــــر مالئمـــــــــــــة لمـــــــــــــؤهالت 

الشباب المؤهل. تارغبو 

17146%15541.5%4612.4%372
100

%

رة والدائمـة قفرص العمل المست

غیــر متــوفرة بنســبة عالیــة فــي 

سوق العمل.

23061.8%1193.4%297.8%372
100

%

یتمیز مجتمعنا بنظرتـه الدونیـة 

لبعض الوظائف والمهن.
13135.2%17346.5%6818.3372

100

%

الشباب أنها یمكن أن تواجهه في  ى) والمتعلقة بأهم الصعوبات التي یر 29خالل بیانات الجدول (من

الحصول على فرصة عمل أو وظیفة مستقبال أن:

72.00عدم توفر مناصب الشغل في سوق العمل مقارنة بعدد الطلبات هو العائق األول عبر عنه بنسبة -

بأبدا.%10.5% بأحیانا، و17.5% بدائما، 

% من 61.8عدم توفر فرص العمل الدائمة والمستقرة كان في المرتبة الثانیة، حیث عبر عن ذلك -

% تعتبر ذلك لیس عائقا في 7.8% بأحیانا في حین نسبة قلیلة متمثلة في 30.4مجموع المبحوثین بدائما 

الحصول على وظیفة أو عمل.

%46بت عنه بدائما ما نسبته اورغبات الشباب أجعدم مالءمة عروض العمل المتوفرة لمؤهالت -

%بكون هذا العائق أحیانا یشكل عقبة في الحصول على وظیفة أو عمل. 41.5و
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% عن هذا المؤشر 35.2النظرة السلبیة للمجتمع اتجاه بعض الوظائف والمهن، حیث اعتب بما نسبته -

رر لكن بنفي هذا المؤشر واحد من التحدیات % أقرت بنفي هذا المب18.3% بأحیانا، و46.5بدائما، و

التي تواجه الشباب في الحصول على عمل أو وظیفة حالیا أو مستقبًال.

وضح انعكاسات البطالة على جیل الشباب في المجتمع الجزائري كما یراها الشباب المبحوثین.ی:)30الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

تـــــؤدي البطالـــــة إلـــــى انحـــــراف 

ةالشــــباب عــــن القــــیم األخالقیــــ

واالجتماعیــــــــــة الســــــــــائدة فــــــــــي 

المجتمع

26972.3%8823.7%1504%372
100

%

تعمـــل البطالـــة علـــى انخفـــاض 

درجــــــــــــــة الــــــــــــــوالء واالنتمــــــــــــــاء 

الوطنیین لدى الشباب.

18349.2%12232.8%6718%372
100

%

تزیــــــــد البطالــــــــة مــــــــن انتشــــــــار 

الالمباالة بین الشباب 
25869.4%9124.5%236.2%372

100

%

تــــدفع البطالــــة بعــــض الشــــباب 

إلــــــــى مغــــــــامرة الهجــــــــرة غیــــــــر 

الشرعیة

20555.1%14137.92607%372
100

%

) المتعلق بانعكاسات البطالة على جیل الشباب یتضح أن: 30من خالل الجدول رقم (

72.3البطالة تؤدي إلى انحراف الشباب عن القیم االجتماعیة بشكل دائم، حیث عبر عن ذلك ما نسبته -

% عالقة انحراف الشباب عن القیم 4% أعربت عن ذلك أحیانا، في السیاق نفسه تنفي ما نسبته 

االجتماعیة بالبطالة.

البطالة إلى انتشار الالمباالة واإلحباط في أوساط الشباب هذا ما یلمس من جهته في واقع حیاة الشباب ي تؤد-

% عن المستوى24.5% من مجموع استجابات المبحوثین عن المستوى األول و69.4وما أكدته ما نسبته 

6.2اإلحباط في أوساط الشباب بنسبة بینما تعتبر فئة المستوى الثالث أنه ال عالقة بین البطالة وبین الثاني،

.%
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% بشكل 55.1تؤدي البطالة إلى ارتفاع معدالت الهجرة السریة بین الشباب هذا ما أعربت عنه نسبة-

% من 07% بشكل نسبي، لتنفي فئة المستوى الثالث عالقة الهجرة السریة بالبطالة بواقع 27.9دائم، و

استجابات المبحوثین.

ي ضعف درجة االنتماء والوالء الوطنیین لدى الشباب، حیث أبانت النتائج أن ذلك ممكن تساهم البطالة ف-

% أحیانا، بینما ترفض فئة المستوى الثالث عالقة البطالة بدرجة الوالء 32.8%، و49.2دائم بنسبة 

واالنتماء عند الشباب.

الشباب خالل هذه المرحلة العمریة.یوضح أهم المشكالت االقتصادیة التي یواجهها:)31الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أواجــه مشــكلة انخفــاض العمــل 

  الفردي
25769.1%8623.1%2978%372

100

%

أتـــــــــــــأثر بارتفـــــــــــــاع األســـــــــــــعار 

وضعف قدرتي الشرائیة
26270.4%8222%287.5%372

100

%

تواجــــه أســــرتي مشــــكلة ارتفــــاع 

معدل اإلعالة
18148.7%15040.3%4111%372

100

%

ســـلبیا بـــنمط االســـتهالك  رثأتـــأ

التفاخري لدى بعض الشباب
18148.7%14539%46

12.46

%
372

100

%

اســتمر بـــالقلق حیـــال مســـتقبلي 

الوظیفي. 
27774.5%6617.7%297.8372

100

%

یواجهها ) إلى أهم المشكالت االقتصادیة التي 31المعطیات الرقمیة الواردة في الجدول رقم (تشیر 

الشباب خالل هذه المرحلة العمریة حسب استجابات مفردات العینة حیث تم تسجیل:

عبروا عنها في تي% من استجابات المبحوثین ال74.5مشكلة القلق حیال المستقبل الوظیفي أوًال بـ 

%70.4مشكلة ارتفاع األسعار وضعف القدرة الشرائیة للفرد الشباب بواقع ، أما المستوى األول دائما
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حیث في المستوى األولمشكلة انخفاض الدخل الفردي للشباب، فیما كانت استجابة في المستوى األول

% من مجموع استجابات المبحوثین.69.1نسبةعبروا عن ذلك بـ

ة، وكذلك مشكلة التأثر السلبي بالنمط االستهالكي التفاخري مشكل ارتفاع اإلعالة داخل األسرة الواحدأما

لدى بعض الزمالء حالَّ في المرتبة الرابعة، حیث تساوت فئة المستوى األول التي اعتبرت ذلك مشكلة 

  %. 39% و 40.3%، وتقارب نسب المستوى الثاني فینفس المشكلة بواقع 48.7اقتصادیة دائمة بنسبة 

یوضح نظرة الشباب إلى مسألة تكافؤ الفرص في المجتمع.:)32الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ــــــــرص فــــــــي  یوجــــــــد تكــــــــافؤ للف

الحصــــول علــــى الحقــــوق بــــین 

الشباب في المجتمع الجزائري 

4111%6818.3%26370.7%372
100

%

یوجـــد تكـــافؤ الفـــرص فـــي أداء 

الواجبــــــات بــــــین الشــــــباب فــــــي 

المجتمع الجزائري.

5615.1%8623.1%23061.8%372
100

%

) أن درجة ومستوى تكافؤ الفرص في أداء الواجبات وفي الحصول على الحقوق من 32من الجدول (ینیتب

قبل الشباب، تتضمن مواقف سلبیة للمبحوثین حول هذا المؤشر، حیث أبانت النتائجأن النسبة العالیة من 

% من 70.7لیس هناك تكافؤ في الفرص في الحصول على الحقوق بواقع  هالمبحوثین اعتبرت أن

% بالنسبة للذین أكدوا بأن لیس هناك تكافؤ في الفرص في أداء الواجبات.61.8ت المبحوثین، واستجابا
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یوضح أسباب عدم تكافؤ لفرص بین الشباب من وجهة نظرهم.:)33الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یرجــع عــدم تكــافؤ الفــرص بــین 

الشباب إلى عـدم تكـافؤ فـرص 

التنمیة بین مناطق الوطن 

18549.7%12734.1%6016.1%372
100

%

یعــود عــدم تكــافؤ الفــرص بــین 

الشــباب إلــى انتشــار الوســـاطة 

والمحسوبیة. 

27975%5815.6%3509.4%372
100

%

تكــافؤ الفــرص بــین یعــود عــدم

ــــــى تفشــــــي الفســــــاد  الشــــــباب إل

المــــالي واإلداري فــــي األجهــــزة 

اإلداریة.

29880.1%5514.8%195.1%372
100

%

یرجــع عــدم تكــافؤ الفــرص بــین 

الشـــــباب إلـــــى نفـــــوذ أصـــــحاب 

المــــــال والســــــلطة فــــــي مجــــــال 

الفرص المتاحة 

25067.2%10728.8%1504%372
100

%

) المتعلق بأسباب عدم تكافؤ الفرص كما یراها الشباب أن:33الجدول (أبانت نتائج 

% من مجموع 80.1استجابة بدائما بنسبة 298عدم تكافؤ الفرص مرده إلى الفساد المالي واإلداري بـ -

استجابات المبحوثین.

في المستوى %75% استجابة بنسبة 279عدم تكافؤ الفرص مرده إلى انتشار المحسوبیة والوساطة بـ -

% في حین هناك من المبحوثین من ینفي تأثیر المحسوبیة والوساطة 15.6استجابة بنسبة 58األول، و

%.09.4على تساوي الفرص بینت الشباب بواقع 

% ممن ربطوا 67.2استجابة بنسبة 250عدم تكافؤ الفرص یعود إلى نفوذ أصحاب المال والسلطة بواقع -

ي الفرص بین الشباب بشكل دائم، في حین هناك من یعتبر العالقة بینهما نسبیة هذا المؤشر بعدم تساو 

%.28.8بواقع 
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عدم تكافؤ الفرص في أداء الواجبات والحصول على الحقوق بین الشباب من أسباب التفاوت وعدم تكافؤ -

المستوى األول،  % في 49.7مفردة بنسبة 185فرص التنمیة بین مناطق الوطن حیث أعرب عن ذلك 

% في المستوى الثاني.34.1مفردة بنسبة  127و

یوضح أهم التحدیات التي یواجهها الشباب في الواقع االجتماعي خالل هذه المرحلة العمریة.:)34الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أهـــم مـــا أواجهـــه مـــن تحـــدیات 

خالل هذه المرحلة العمریة 

تحدیات تعلیمیة 

12533.6%16343.8%8422.6%372
100

%

أهـــــم مـــــا أواجهـــــه خـــــالل هـــــذه 

ـــــــــة تحـــــــــدیات  المرحلـــــــــة العمری

مهنیة

28175.5%5615.1%359.4%372
100

%

أهــــــم مــــــا أواجــــــه خــــــالل هــــــذه 

ـــــــة التحـــــــدیات المرحلـــــــة  العمری

االجتماعیة

12633.9%15541.9%9024.2372
100

%

) المتعلقة بأهم التحدیات التي تواجه الشباب في الواقع 34یتبین من خالل النتائج الواردة في الجدول (

االجتماعي خالل هذه المرحلة العمریة أن:

% من 75.5الشباب خالل هذه الرحلة العمریة معبر عنها بنسبة التحدیات المهنیة هي أول ما سیواجهه

ثاني أهم التحدیات التي تواجه ، و % في المستوى الثاني15.1استجابات المبحوثین في المستوى األول، و

الشباب خالل هذه الرحلة العمریة انطالقا من واقع الدراسة المیدانیة التحدیات االجتماعیة، حیث أعرب عن 

% في بعض 41.9% ممن یرون أن هذه التحدیات مطروحة أمامهم بشكل دائم، 33.9ذلك ما نسبته 

هذه التحدیات أمامهم.% وجود مثل24.2األحیان، في حین تنفي ما نسبته 

% ممن 33.6أما التحدیات التعلیمیة فجاءت في المرتبة الثالثة حسب استجابات المبحوثین، بواقع 

% یعتبرونها غیر22.6% یواجهونها في بعض األحیان، و43.8یعتبرونها دائما مطروحة أمامهم، و

موجودة في واقعهم التعلیمي، وهذا ما یعكس فرص التعلیم المتاحة في الوقت الراهن مقارنة مع السنوات 

الماضیة.
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یوضح انعكاسات التحدیات التعلیمیة والمهنیة واالجتماعیة على الجوانب السلوكیة واالجتماعیة للشباب.:)35الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

ـــة إلـــى انتشـــار مظـــاهر  واالجتماعی

الفســـــــاد واالنحـــــــراف فـــــــي أوســـــــاط 

الشباب

21156.7%12433.3%379.5%372
100

%

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

واالجتماعیة إلى انتشـار االنتهازیـة 

واألنانیة بین الشباب 

19753%13436%4111%372
100

%

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

واالجتماعیــــــة إلــــــى عــــــدم االلتـــــــزام 

ـــــة  بالقـــــانون وبالضـــــوابط االجتماعی

بین الشباب.

17747.6%15842.5%379.9%372
100

%

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

واالجتماعیــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى انتشــــــــــــــــار 

الالمسوؤلیة والالمبـاالة فـي أوسـاط 

الشباب

20555.1%13135.2%369.7%372
100

%

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

واالجتماعیــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى انتشــــــــــــــــار 

االنحرافــات الفكریــة والســلوكیة بــین 

الشباب.

20755.6%13937.4%2607%372
100

%

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

واالجتماعیــــة إلــــى انتشــــار الكســــب 

السریع وغیر الشرعي بین الشباب

21958.9%12333.1%308.1%372
100

%

تــؤدي التحــدیات التعلیمیــة والمهنیــة 

واالجتماعیــــــــة إلــــــــى زیــــــــادة إقبــــــــال 

السریةالشباب على مغامرة الهجرة

16343.8%16845.2%4111%372
100

%

یواجهها الشباب أنبانعكاسات جملة التحدیات والمهنیة واالجتماعیة التي) المتعلقة 35أبانت نتائج الجدول (
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الشباب من تحدیات تعلیمیة ومهنیة واجتماعیة، وانتشار نزعة هناك عالقة دائمة وكبیرة بین ما یواجهه

58.9اح وتأكید الوجود االجتماعي معبر عنها بنسبة ـــــق النجــــة لتحقیـــالكسب السریع وغیر الشرعیة كنزع

ته تؤدي إلى انتشار الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة بین أوساط الشباب، أعربت عنه ما نسب، كما % بدائما

تؤدي إلى زیادة ظاهرة االنحرافات الفكریة والسلوكیة المختلفة لدى الشباب حیث عبرت ذلك ما ، و 56.7%

عنها  إالى انتشار الالمسؤولیة والالمباالة في مواجهة ظروف الحیاة لدى الشباب معبر ، و %55.6نسبته 

بین "Égoïsme"واألنانیة إلى انتشار ظاهرة االنتهازیة كذلكتؤدي و ، %55.1بصورة دائمة بنسبة 

تؤدي إلى ضعف درجة التزام الشباب بالقوانین والضوابط ، و %53.10الشباب حیث أقر بذلك ما نسبته 

واإلقبالتؤدي إلى زیادة معدالت الهجرة السریة ، و % بصورة دائمة47.6عبر عنها ما نسبته  إذ االجتماعیة

.%43.8علیها من قبل الشباب معبر عنها بنسبة 

.رى الشباب أنها تتیح له فرصة الحصول على عمل أو وظیفة مستقبالً ییوضح اآللیات التي :)36الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یمكـــن الحصـــول علـــى فرصـــة 

عمل من خالل امـتالك مؤهـل 

علمي 

23763.7%10127.2%3409.1%372
100

%

یمكـــن الحصـــول علـــى فرصـــة 

عمل مـن خـالل االسـتفادة مـن 

بـــــرامج التشـــــغیل التـــــي أقرتهـــــا 

  الدولة

6216.7%15842.5%15240.9%372
100

%

الحصـــول علـــى فرصـــة یمكـــن

عمـــل مـــن خـــالل تلقـــي تكـــوین 

مهني مؤهل.

16649.6%14338.4%6316.9%372
100

%

یمكـــن الحصـــول علـــى فرصـــة 

عمـــــــل مـــــــن خـــــــالل اســـــــتخدام 

العالقات الشخصیة والقرابات

21156.7%8322.3%7821%372
100

%

الشباب أنها تساعدهم أو تمكنهم من الحصول ) المتعلق باآللیات التي یراها 36نالحظ من خالل الجدول (

على وظیفة أو منصب عمل في المستقبل أن:
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امتالك مؤهل علمي أو شهادة علمیة تمكن من الحصول على وظیفة أو فرصة عمل، سواء أكان ذلك بصور 

(الوساطة)  ةاستخدام العالقات الشخصیة والقراب، ثم% 27.2% و 63.7دائمة أو في بعض األحیان بنسبة 

من اآللیات التي یراها الشباب المبحوث فعالة في الحصول على فرصة عمل، كان ذلك دائما أو في بعض 

الحصول على تكوین مهني متین یمكن من فرصة ، یلیها % على التوالي 22.3% و 56.7األحیان بنسبة 

ر بالمدى الطویل أو القصیر أو عمل أو وظیفة مستقرة، یرى الشباب المبحوث أن ذلك ممكن سواء تعلق األم

% بأحیانًا، لكن هناك فئة اعتبرت ذلك مستبعدا 16.9% بدائما و49.6المتوسط، حیث عبر ما نسبته 

االستفادة من برامج التشغیل التي تدعمها الدولة من اآللیات المتاحة التي یرى فئة ، أخیرا%38.4بنسبة 

% بصورة دائمة، 16.2ل، حیث عبر عن ذلك ما نسبته ـغـمن الشباب أنهاه جسر نحو ولوج عالم الش

%.40.9% بصورة نسبیة، في حین تعتبرها فئة ثالثة أنها غي مجدیة معبر عن ذلك بنسبة  42.5و
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یوضح األسباب التي ساهمت في ارتفاع نسبة الجریمة والعنف واإلدمان في أوساط الشباب.:)37الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ساهم ارتفـاع معـدل البطالـة وعـدم تكـافؤ 

الفرص بین الشباب في انتشـار الجریمـة 

في أوساطهم واإلدمانوالعنف 

26972.3%8021.5%2306.2%372
100

%

أدى انتشار التطرف والتشدد إلى ارتفاع 

معــدالت الجریمــة والعنــف واإلدمــان فــي 

أوساط الشباب 

25267.7%9425.3%2607%372
100

%

ساهم تراجع الضبط األسري والمجتمعـي 

ــــــاع نســــــب الجــــــرائم واإلدمــــــان  ــــــى ارتف إل

والعنف في أوساط الشباب.

20154%13436.1%3709.9%372
100

%

أدى التقلیــــــد والمحاكــــــاة ألنمــــــاط ثقافیــــــة 

وســــلوكیات شــــبابیة لــــبعض المجتمعــــات 

إلى تفشي الجریمة والعنف واإلدمان فـي 

أوساط الشباب  

19151.3%15942.7%2205.9%372
100

%

أدى تراجـــع االهتمـــام بالشـــباب مـــن قبـــل 

المجتمــــع والدولــــة إلــــى انتشــــار الجریمــــة 

الشباب.واإلدمان والعنف بین 

20154%13135.2%4010.8%372
100

%

ســاهم شـــعور الشــباب بالحرمـــان وفقـــدان 

ـــــــى شـــــــیوع الجریمـــــــة  األمـــــــل واألمـــــــن إل

والعنف واإلدمان في أوساطهم.

22159.4%11230.1%3910.5%372
100

%

أدى تعصــــــــب بعــــــــض الشــــــــباب وعــــــــدم 

ــــــاع  ــــــى ارتف ــــــاة إل تحملهــــــم ضــــــغوط الحی

فــي واإلدمــانمعــدالت الجریمــة والعنــف 

أوساطهم 

20154%14438.7%2707.3%372
100

%

ن بأنها ساهمت في ارتفاع ییتفق المبحوث) األسباب التي37تبین الدالئل الرقمیة الواردة في الجدول (

في أوساط الشباب في المجتمع الجزائري على األقل في العشر سنوات واإلدمانمعدالت الجریمة والعنف 

األخیرة، حیث تبین أن:
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في ارتفاع وانتشار الجریمة والعنف ساهممعدل ارتفاع معدل البطالة بین الشباب وعدم تكافؤ الفرص بینهم

، % بكون هذه المشكالت مرتبطة ببعضها ومؤثرة في بعضها البعض72.3واإلدمان حیث أعربت ما نسبته 

ساهم التطرف الفكري واالنحراف في ارتفاع معدالت الجریمة بین الشباب، حیث أكد على هذا التوجه فئة كما 

%.67.7المستوى األول المعبرة بدائما بنسبة 

أدى إحساس الشباب بالحرمان وفقدان األمل إلى انتشار مشكالت بینهم مثل اإلدمان والجریمة والعنف، و 

% بأحیانا.30.1% بدائما، و59.4حیث عبر عن ذاك ما نسبته 

ساهم في ارتفاع معدالت الجریمة والعنف فقد تعصب الشباب وعدم قدرتهم على تحمل ضغوط الحیاة أما

% في المستوى 38.7% في المستوى األول، و54بین أوساط الشباب، حیث أكد على ما نسبته واإلدمان 

الثاني.

أدى ضعف عملیات الضبط االجتماعي إلى انتشار وذیوع ظواهر سلبیة كالعنف واإلدمان والجریمة في و 

% بأحیانا.36.1% بدائما، و54أوساط الشباب، ومن واقع الدراسة المیدانیة أكد على ذلك ما نسبته 

ضعف االهتمام بالشباب كمشكلة من جهة وبمشكالته من جهة ثانیة، ساهم في ارتفاع معدالت الجریمة أما 

في أوساطهم، حیث أبانت نتائج الدراسة المیدانیة أن فئة المستوى األول المعبرة دائما كانت واإلدمانوالعنف 

%، وأخیرا الفئة المعبرة بأبدا بنسبة 35.2ة بأحیانا بنسبة %، تلیها الفئة المعبر 54نسبتها هي األكبر بواقع 

10.8.%

ساهم تقلید ومحاكاة فئة من الشباب في مجتمعنا لسلوكیات وطرق عیش شباب بعض المجتمعات إلى و 

التأثیر سلبا أدى إلى انتشار أمراض اجتماعیة كالجریمة والعنف واإلدمان، حیث أن ذلك فئة معتبرة من 

% في المستوى الثاني.42.7% في المستوى األول، 51.3اسة بواقع مفردات الدر 
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یوضح مدى میول واهتمام الشباب بالسیاسة.:)38الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

اهـــــــــــتم بالسیاســـــــــــة بشـــــــــــكل 

مستمر
6316.9%5314.2%25668.8%372

100

%

أهــــــــــــــتم بالسیاســـــــــــــــة فـــــــــــــــي 

المناسبات فقط
11330.4%7119.1%18850.5%372

100

%

24164.8372%8322.3%4812.9أهتم بالسیاسة الداخلیة فقط 
100

%

أن هناك ضرورة أمیل وأرى

لالنتماء السیاسي 
5214%277.3%29378.8%372

100

%

) الذي یوضح میوالت واهتمامات الشباب المبحوثین بالسیاسة أن38تبین الشواهد الكمیة الواردة في الجدول (

عدم اهتمامهم  % عن 68.8اهتمام الشباب بالسیاسة ومیوالتهم سلبیة على العموم، حیث أعرب ما نسبته 

% عن عدم  64.8اسباتیة، وــاسة المنـــــامهم بالسیــــدم اهتمــــ% عن ع 50.5بالسیاسة عموما، وما نسبته 

اهتمامهم بالسیاسة الداخلیة كما أن میوالت وانتماءات الشباب السیاسیة تذهب في نفس اتجاههم نحو 

أو المیل أو االنتماء السیاسي.% عن عدم االهتمام 78.8السیاسة، حیث أعرب ما نسبته 
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.معاني الوالء واالنتماء الوطني كما یراها الشباب:یوضح)39الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ـــد ـــاه ل ـــوالء واالنتمـــاء معن يیأخـــذ ال

ــدفاع عــن  مــن خــالل المحافظــة وال

السیادة الوطنیة

28676.9%5314.2%3308.9%372
100

%

یــتلخص والئــي وانتمــاءاتي الوطنیــة 

فــــــــــي احتــــــــــرام الرمــــــــــوز الوطنیــــــــــة 

والتاریخیة للوطن

28175.5%5615.1%3509.4%372
100

%

أعبـــــــــر عـــــــــن والئـــــــــي وانتمـــــــــاءاتي 

الوطنیــة بالتصــویت والمشــاركة فــي 

الفعالیات السیاسیة

8923.9%9024.1%19357.9%372
100

%

أعبـــــــــر عـــــــــن والئـــــــــي وانتمـــــــــاءاتي 

الوطنیة بالمحافظة علـى المكاسـب 

الوطنیة واألمالك العمومیة.

21758.3%10929.3%4612.4%372
100

%

) معاني الوالء واالنتماء الوطنیة كما یراها الشباب بالنسبة لهم39الشواهد الكمیة الخاصة بالجدول (تبین

76.9عند الشباب إلى المحافظة والدفاع عن السیادة الوطنیة، معبر عنها بنسبة هذه المعانيتشیر حیث 

% بأحیانا.14.2%بدائما، و

یتلخص معنى الوالء واالنتماء لدى الشباب في احترام الرموز الوطنیة والتاریخیة معبرین عن ذلك بنسبة و    

% ال تحمل الوالء واالنتماء لهذا المعنى 09.4% للمستوى الثاني و15.1% للمستوى األول و75.5

.بالنسبة لهم

المكاسب الوطنیة والممتلكات العمومیة، یعبر الشباب عن والءهم وانتماءهم الوطنیین بالمحافظة على كما

% في المستوى الثاني بینما تشیر فئة 29.3% في المستوى األول و58.3حیث أعرب عن ذلك ما نسبته 

.%12.4ثالثة إلى عدم تبنیها هذا المعنى بنسبة 

النتخابات بالنسبة ال یشیر الوالء واالنتماء الوطنیین المشاركة في الفعالیات السیاسیة والتصویت في او     

%، في مقابل فئة المستوى األول 51.9نسبة عالیة منهم عن ذلك بأبدا بنسبة للمبحوثین، حیث عبرت

% بالنسبة لفئة المستوى الثاني. 24.2% و 23.9بنسبة 



اإلجراءات المنهجية  وعرض بيانات الدراسة الميدانية                                                         لخامسالفصل ا

243

األسس التي یستند إلیها الشباب المبحوثین في تحدید االنتماءات الوطنیة.:یوضح )40الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أســـتند إلـــى األســـاس اللغـــوي فـــي 

  ةالتعبیر عن االنتماءات الوطنی
20956.2%9124.5%7219.4%372

100

%

ـــدیني فـــي  ـــى األســـاس ال أســـتند إل

تحدید انتماءاتي الوطنیة 
32086%2506.7%2707.3%372

100

%

أستند إلى األسـاس التـاریخي فـي 

التعبیر عن انتماءاتي الوطنیة 
26170.2%7319.6%3810.2%372

100

%

اســـتند إلـــى التـــراث المشـــترك فـــي 

ـــــــد انتمـــــــاءاتي  ـــــــد فـــــــي تحدی تحدی

الوطنیة 

18650%13235.5%5414.5%372
100

%

والمرتكزات التي یستند إلیها الشباب في تحدید ) األسس 40تبین المعطیات الرقمیة الواردة في الجدول (

%06.7%بدائما و86األساس الدیني في المرتبة األولى معبر عنه نسبة بنسبة انتماءاتهم الوطنیة أن

في المرتبة الثانیة حیث فجاء األساس التاریخي ، أما % ال تعتبر المستند األول07.3بأحیانا في حین نسبة 

في المقابل نسبة و %  19.6%وفئة أحیانا بنسبة 70.2التي أجابت بدائما عن ذلك بنسبة الفئة أعربت 

  ؛% ال تعتبره كذلك10.2

%  24.5% و 56.2األساس اللغوي یعد المستند الثالث حسب استجابات المبحوثین بدائما بنسبة ونجد 

عتبره مستندا باألساس.% ال ت19.4نا، وما نسبته ابالنسبة للمبحوثین الذین أجابوا بأحی

التراث المشترك للمجتمع الجزائري في المرتبة الرابعة لمجموع استجابات المبحوثین بدائما واألول وحل 

% ال تستند في تحدید انتماءاتها الوطنیة.14.5%، في حین ما نسبته 85.5بأحیانا بنسبة 
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یوضح مدى الثقة التي یولیها الشباب في مؤسسات الدولة.:)41جدول رقم (ال

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ــــي  ــــدى الشــــباب ف ــــة ل توجــــد ثق

ـــــــــــــى  ـــــــــــــة عل مؤسســـــــــــــات الدول

المستوى البلدي. 

5013.4%9625.8%22668.8%372
100

%

ــــي  ــــدى الشــــباب ف ــــة ل توجــــد ثق

ـــــــــــــى  ـــــــــــــة عل مؤسســـــــــــــات الدول

المستوى الوالئي

2506.7%13135.2%21658.1%372
100

%

ــــي  ــــدى الشــــباب ف ــــة ل توجــــد ثق

ـــــــــــــة  ـــــــــــــى مؤسســـــــــــــات الدول عل

المستوى الوطني

4812.9%13536.3%18950.8%372
100

%

) المستوى الثقة التي یحملها أو یضعها الشباب في مؤسسات 41تبین المعطیات الرقمیة الواردة في الجدول (

أن حیث المستوى الوطني، و  المستوى المحلي (البلدي)، المستوى الوالئي، على ثالثة مستویاتوذلك الدولة 

لیس أنه% من المبحوثین68.8سجل ما نسبته  إذهامش الثقة یتمیز بالسلبیة على المستویات الثالث، 

% ال یثقون في مؤسسات الدولة على المستوى 58.1لدیهم ثقة في مؤسسات الدولة على المستوى البلدي، و

%13.4زاة سجل ما نسبته % ال یثقون في مؤسسات الدولة على المستوى المحلي، بالموا50.8الوالئي، و

% ممن لدیهم ثقة في مؤسسات 25.8ممن یثقون دائما بمؤسسات الدولة على المستوى البلدي، باإلضافة 

الدولة على المستوى البلدي.

% بدائما وأحیانا على التوالي یثقون في مؤسسات الدولة على المستوى الوالئي 35.2% و 06.7كما أن 

% على التوالي یثقون في مؤسسات الدولة على المستوى الوطني.36.3%12.9إضافة إلى 
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یوضح مبررات ضعف ثقة الشباب في المؤسسات السیاسیة.:)42الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ــــي  ــــة الشــــباب ف یعــــود ضــــعف ثق

المؤسسات السیاسیة إلى ضـعف 

وهشاشـــة األحـــزاب السیاســـیة فـــي 

الواقع السیاسي

188505%12232.8%6216.7%372
100

%

ــــي  ــــة الشــــباب ف یعــــود ضــــعف ثق

المؤسســــات السیاســــیة إلــــى عــــدم 

قیامهــــــا بأدوارهــــــا الرئیســــــیة فــــــي 

الحیاة السیاسیة

22059.1%11530.9%3709.9%372
100

%

یرجــــع ضــــعف ثقــــة الشــــباب فــــي 

المؤسســــات السیاســــیة إلــــى عــــدم 

وفـــــــــــاء المترشـــــــــــحین بوعـــــــــــودهم 

ومشــــــاریعهم المعلــــــن عنهــــــا فــــــي 

رامجهم االنتخابیة.ب

31283.9%4812.9%1203.2%372
100

%

ــــي  ــــة الشــــباب ف یعــــود ضــــعف ثق

المؤسسات السیاسیة إلى ضـعف 

المســــــــؤولین المنتخبــــــــین اهتمــــــــام 

بمتطلبات وحاجات الشباب.

26671.58522.8%2105.6%372
100

%

) الذي یوضح أسباب ومبررات ضعف ثقة الشباب في المؤسسات السیاسیة أن هذه 42أبانت نتائج الجدول (

  عا:ااألسباب جاءت تب

عدم وفاء المترشحین المنتخبین بوعودهم ومشاریعهم المعلن عنها في البرامج االنتخابیة، حیث عبر ما -

% بكون ذلك سببا كافیا دائما لفقدان ثقة الشباب في المؤسسات السیاسیة والفاعلین فیها.83.9نسبته 

عدم اهتمام المسؤولین المنتخبین بمتطلبات وحاجات جیل الشباب أدى إلى تفاقم وزیادة ضعف ثقة الشباب -

% من استجابات المبحوثین.71.5في المؤسسات السیاسیة بشكل مستمر معبر عنه بنسبة 
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الرئیسیة یعود ضعف ثقة الشباب في المؤسسات السیاسیة إلى عدم قیام مؤسسات المجتمع المدني بأدوارها-

%.59.1في الواقع السیاسي حیث عبر عن ذلك ما نسبته 

یرجع سبب ضعف ثقة الشباب في المؤسسات السیاسیة إلى هشاشة وعدم فاعلیة األحزاب السیاسیة في -

%.32.8%، أو ظرفیة بنسبة 50.5الواقع السیاسي، حي أكد على ذلك بصور دائمة ما نسبته 

ب لجوء الشباب إلى استخدام العنف للمطالبة بحقوقهم.یوضح أسبا:)43الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

یلجــــــــأ الشــــــــباب إلــــــــى اســــــــتخدام 

ـــــة األســـــالیب  ـــــف لعـــــدم فعالی العن

ــــــق مطــــــالبهم  ــــــي تحقی الســــــلمیة ف

وحقوقهم 

19051.1%12232.8%5815.6%372
100

%

یلجــــــــأ الشــــــــباب إلــــــــى اســــــــتخدام 

العنـــــف لضـــــعف قنـــــوات الحـــــوار 

والتواصل داخل المجتمع  

17246.2%15140.6%4913.2%372
100

%

یلجــــــــأ الشــــــــباب إلــــــــى اســــــــتخدام 

العنـــــف ألن القـــــوة البدنیـــــة أكثـــــر 

ـــوة العقـــل والمنطـــق  ـــة مـــن ق فعالی

في الواقع االجتماعي

8623.1%13837.1%14839.8%372
100

%

یلجــــــــأ الشــــــــباب إلــــــــى اســــــــتخدام 

العنــــــف للمطالبــــــة بــــــالحقوق ألن 

ـــــــــــــع االجتمـــــــــــــاعي یتمیـــــــــــــز  الواق

بالالعدالة والتهمیش للبعض.

25969.9%8222%3108.3%372
100

%

) والذي یوضح أسباب ودوافع لجوء الشباب إلى 43یتبین من خالل الشواهد الكمیة الواردة في الجدول (

العنف للمطالبة بحقوقهم أنه متعددة لكن بدرجات متفاوتة، فقد أقرت فئة من المبحوثین أن أهم األسباب هو 

المرتبة الثانیة من األسباب أما في%، 69.9قصاء بنسبة اإلالعدالة و الما یتمیز به الواقع االجتماعي من 

 و 51.1ان بنسبة ـــــا وفي بعض األحیــــة األسالیب السلمیة دائمــــــدم فعالیـــــــعفیأتي وثین ــالمبحابات ــــاستجحسب 

% على التوالي.22.0
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إلى استخدام األسالیب العنیفة للمطالبة بحقوقها لعدم فعالیة األسالیب فئة من المبحوثین أرجعت لجوئها أما

كما تم تسجیل في نفس البعد في مؤشر ، % في بعض األحیان32.8% بشكل دائم و51.1السلمیة بنسبة 

آخر وهو لجوء الشباب الستخدام العنف بدرجة أقل لغیاب أو ضعف قنوات الحوار والتواصل داخل المجتمع 

% بأحیانا.40.6% معبرة عنه دائما و46.2بنسبة 

% للمستوى 23.1المؤشر المعبر عن القوة كبدیل لقوة العقل والمنطق في الواقع االجتماعي بنسبة لیحل

% تفند ذلك من أساسه.39.8% للمستوى الثاني و37.1األول و

) یوضح اتجاهات الشباب نحو سلوك الغش واالحتیال الذي یمیز الواقع الشباني في المجتمع.44الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

الغش واالحتیال واحد مـن أهـم 

معـــاییر إثبـــات الـــذات وتحقیـــق 

النجاح في الواقع االجتماعي. 

13636.6%8021.5%15641.9%372
100

%

تباینت استجابات المبحثین حول مشكلة الغش واالحتیال التي أصبحت تحتل مساحة مهمة في الواقع 

% ترى أنها أصبحت دائما من أهم 36.6االجتماعي، حیث أبانت النتائج أن فئة من المبحوثین بنسبة 

ثاني عن ذلك بنسبة معاییر إثبات الذات وتحقیق النجاح في الواقع االجتماعي، كما عبرت فئة المستوى ال

%.41.9% لتنفي ما نسبته ذلك بواقع 21.5
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الفرضیة الجزئیة الثالثة.بیاناتعرض -04

یوضح مشكلة وقت الفراغ وأوجه قضائها عند الشباب المبحوث:)45الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

من أهم المشكالت التي أواجههـا 

مشكلة قضاء وقت الفراغ
18449.5%12032.3%6818.3%372

100

%

ـــــــــي  ـــــــــات فراغـــــــــي ف أقضـــــــــي أوق

المطالعة 
10538.1%14438.7%12333.1%372

100

%

ـــــــــي  ـــــــــات فراغـــــــــي ف أقضـــــــــي أوق

ممارسة الریاضة
13636.6%9836.3%13837.1%372

100

%

ـــــــــي  ـــــــــات فراغـــــــــي ف أقضـــــــــي أوق

السیاحة
4812.9%11430.6%21056.5%372

100

%

أقضي أوقـات فراغـي فـي متابعـة 

و االبحـار فــي القنـوات الفضــائیة

النث

19051%15541.72707.3%372
100

%

الفراغ وأوجه قضاءها عند الشباب ) الذي یوضح مشكلة وقت 45الواردة في الجدول (تبین الشواهد الكمیة 

% في بعض األحیان، في حین 32.3% من المبحوثین یواجهون مشكلة الفراغ بصورة دائمة، و49.5أن

% تواجه هذه المشكلة.18.3ما نسبته 

أما أوجه قضاء وقت الفراغ فجاءت مرتبة كما یلي:

% أبدا.07.3% أحیانا 41.7% دائما 51.1عبر النت بنسبة واإلبحارمتابعة القنوات الفضائیة -

% أبدا37.1% أحیانا 26.3% دائما 36.6ممارسة الریاضة بنسبة -

ال یمارسون هوایة و %  33.1% أحیانا و38.7% بنعم و28.2في المطالعة بنسبة قضاء وقت الفراغ-

المطالعة.

بأحیانا %30.6ممن عبروا بدائما و%12.9قضاء وقت الفراغ في السیاحة واألسفار فكان بنسبة أما-

ممن ال یمارسون هوایة السیاحة واألسفار. %56.5و
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عبر النت في قضاء وقت فراغهم على واإلبحاریوضح مبررات الشباب لتفضیل متابعة القنوات الفضائیة :)46الجدول رقم (

األخرى. تالمجاالحساب 

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أفضــل متابعــة القنــوات الفضــائیة 

عبـــر النـــت فـــي قضـــاء واإلبحـــار

وقـــت الفـــراغ ألنهمـــا یتیحـــان لـــي 

الحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات ال 

أجدها في مصادر أخرى.

12834.4%14839.8%9625.8%372
100

%

أفضــل متابعــة القنــوات الفضــائیة 

عبـــر النـــت فـــي قضـــاء واإلبحـــار

وقـت فراغــي ألنهمـا یحفــزان لــدي 

بعض السلوكیات الشبابیة

14137.9%15040.3%8121.8%372
100

%

أفضــل متابعــة القنــوات الفضــائیة 

عبـــــــر النــــــت لتجـــــــاوز واإلبحــــــار

مشــكلة االنتظــارات التــي أعیشــها 

في الواقع االجتماعي

16043%16143.3%5118.7%372
100

%

أفضــل متابعــة القنــوات الفضــائیة 

ــــت لتمییزهمــــا واإلبحــــار عبــــر الن

دید والتشویق والحداثة.جبالت

20555.1%13536.3%3208.6%372
100

%

) الذي وضح مبررات تفضیل المبحوثین لقضاء أوقات فراغهم في متابعة 46من خالل بیانات الجدول (

عبر االنترنت على قضاء أوقات الفراغ في نشاطات أخرى یتضح أن:واإلبحارالقنوات الفضائیة 

تفضیل الشباب للقنوات الفضائیة واالنترنت كمجال لقضاء وقت الفراغ كون هاتین الوسیلتین تشكالن -

%55.1، حیث عبر عن ذلك ما نسبته ارةثواإلمنظومة تقنو اجتماعیة تمتاز بالتجدید والتحدیث والتشویق 

% بأحیانا.36.3بدائما و
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عبر االنترنت لتجاوز مشكلة االنتظارات التي یعیشونها واإلبحاریفضل الشباب متابعة القنوات الفضائیة -

% ینفون 13.7% بأحیانا و43.3%بنعم و43على مستوى الواقع االجتماعي، حیث عبر عن ما نسبته 

  ذلك.

عبر االنترنت لقضاء أوقات الفراغ على حساب واإلبحاریفضل الشباب متابعة القنوات الفضائیة -

المجاالت األخرى ألن هاتین الوسیلتین تحركان بعض الممارسات والسلوكات الشبابیة معبر عن ذلك بنسبة 

%.21.8% بأحیانا، في المقابل تنفي ذلك ما نسبته 40.3% بنعم و37.9

نترنت لقضاء أوقات فراغهم الحتواء هاذین عبر االواإلبحاریفضل الشباب متابعة القنوات الفضائیة -

% في  34.4المجالین على مصادر معلومات ومعارف ال یحصل علیها الشباب من مصادر أخرى بنسبة 

%.25.8% بالمستوى الثاني، بینما تنفي ما نسبته 39.8المستوى األول و

مدى ضرورة امتالك الهاتف النقال وأوجه استخداماته من قبل الشباب.یوضح:)47الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

الهـــــــاتف المحمـــــــول وســـــــیلة 

ضروریة ال یمكن االستغناء 

عنها في الوقت الحالي. 

23262.4%5615.1%8422.6%372
100

%

اســــــتخدم هــــــاتفي المحمــــــول 

لالتصال الضروري فقط 
21457.5%7720.7%8121.8%372

100

%

اســــــتخدم هــــــاتفي المحمــــــول 

لأللعاب اإللكترونیة
10929.3%14737.9%12232.8372

100

%

اســــــتخدم هــــــاتفي المحمــــــول 

للتواصل عبر األنترنت 
10628.5%16744.9%9926.6%372

100

%

أصبح امتالكهأنه ) الذي یوضح امتالك الهاتف المحمول واستخداماته لدى الشباب47أبانت نتائج الجدول (

% عن ذلك  62.4سیلة مالزمة للفرد في الوقت الحالي ال یمكن االستغناء عنها، حیث أعرب ما نسبته و 

  % عكس ذلك. 22.6% بأحیانا، في المقابل ترى ما نسبته  15.1وبدائما
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هناك من یستخدم الهاتف أن  أما عن استخدامات الهاتف المحمول فتباینت أوجهه لدى الشباب حیث

% تتجاوز 21.8% أحیانا، و20.7% دائما، و457.5الضروري فقط بنسبة المحمول لالتصال 

یستخدم الهاتف المحمول لأللعاب اإللكترونیة كوسیلة ترفیهیة ، وهناك مناالستخدام لالتصال الضروري

% ال تستخدمه لذات الغرض.32.8% أحیانا، وما نسبته 37.9% دائما، و29.3بنسبة 

44.9% بدائما و28.5نسبته بعن ذلك معبرة المحمول للتواصل عبر األنترنتالهاتففئة أخرىتخدموتس

% ال تستخدمه لذلك.26.6% أحیانا، في حین ما نسبته 

یوضح االشباعات التي یحققها الهاتف النقال للشباب.:)48الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

اســـــتخدم الهـــــاتف المحمـــــول 

للتواصــــــــــل مــــــــــع اآلخــــــــــرین 

بغـــــــرض كشـــــــف الغمـــــــوض 

المحیط بحیاتهم.

14137.9%8522.8%14639.2%372
100

%

اســـــتخدم الهـــــاتف المحمـــــول 

للتخلص من الوحدة والفراغ
7018.8%9625.8%20655.4%372

100

%

اســـــتخدم الهـــــاتف المحمـــــول 

لغرض إیجـاد وظیفـة لـه فـي 

ظــــــــل عــــــــدم الحاجــــــــة إلــــــــى 

استخدامه

8521.8%10929.3%17847.8%372
100

%

) الذي یوضح مختلف االشباعات التي یحققها استعمال 48تبین المعطیات الكمیة الواردة في الجدول (

ستمتاع بكشف الغموض الذي یحیط بحیاة اآلخرین من أولى حیث یأتي االالهاتف المحمول للشباب 

 22.8و دائما% ب37.9ول للشباب، حیث عبر عن ذلك ما نسبته ـاتف المحمــاعات الذي یحققها الهـــــاالشب

، % أن ذلك لیس من أولویات االشباع نتیجة لالستخدام التلفوني39.2% بأحیانا، في حین ترى ما نسبته 

بغرض إیجاد وظیفة له في ظل عدم الحاجة الستخدامه لالتصال الضروري، حیث عبرت ه ماستخداثم یأتي 

% عن نفیها لذلك، في المقابل نجد فئة المستوى الثاني تلجأ لذلك 47.8فئة المستوى الثالث بأعلى نسبة 
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22.8% وفئة المستوى األول تستخدم الهاتف في ظل عدم الحاجة لالتصال الضروري بنسبة29.8بنسبة 

 فكان للــــراغ والمــــاستخدام الهاتف المحمول للتخلص من الف، أما % أي تنوع من الترفیه أو الترف النفسي

%.25.8% وبالنفي بنسبة 18.8% ودائما بنسبة 55.4في بعض األحیان بنسبة 

استخدامات الهاتف النقال وعالقتها ببعض المشكالت الشبابیة.: یوضح)49جدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أقع فـي بعـض المشـكالت بسـبب 

االستخدام السلبي للهاتف النقال
16945.4%10428%9926.4%372

100

%

یسبب لـي الرصـید التلفـوني عبئـا 

مالیا إضافیا
21557.8102274%5514.8372

100

%

أتعـــرض لإلیـــذاء اللفظـــي بســـبب 

الهاتف المحمول
19251.67319.8%10728.8%372

100

%

أتعــرض للقــذف واإلشــاعة بســبب 

الهاتف
9425.39525.5%18349.2%372

100

%

أزعجــــــت وأزعجــــــت مــــــن خــــــالل 

االتصــــــــــــال بــــــــــــاآلخرین بــــــــــــالرقم 

المحمول.

12132.511631.2%13536.3%372
100

%

المبحوثین لمشكالت بسبب الهاتف ) الذي یوضح تعرض 49تبین المعطیات اإلحصائیة الواردة في الجدول (

% من المبحوثین أكدوا بأنهم دائما یقعون في مشكالت أو تعرضوا لمشكلة بسبب 45.5نسبة المحمول أن

% تؤكد أنها وقعت في مشكلة بسبب  28% ذلك و 26.9الهاتف المحمول، في نفس السیاق نفت ما نسبته 

الهاتف النقال منذ امتالكه.

:لتي یتسبب فیها الهاتف المحمول للشبابومن أهم المشكالت ا

یعد الهاتف النقال واحدا من الوسائل التي تسبب مشكال یضاف إلى األعباء المالیة للشباب في هذه المرحلة 

مشكلة التعرض  كذلكیسبب ، و % أحیانا27% بشكل دائم، و57.8العمریة، عبر عن ذلك ما نسبته 

19.6% عن ذلك بصورة دائمة، و51.6لإلیذاء اللفظي من مقبل من یتصل بهم، حیث أعرب ما نسبته 

التعرض لإلزعاج التلفوني من المتصل أو هذا الشخص في حد ذاته ، كما یتسبب في % في بعض األحیان
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مول للشباب حیث عبر عن ذلك إلى حد االتصال بالرقم المجهول، من المشكالت التي یسببها الهاتف المح

لإلشاعة والقذف جاءت بعض المبحوثینتعرض، كما ی% بأحیانا31.2% بدائما و32.5ما نسبته 

% بشكل دائم عن 25.3كمشكلة یسببها الهاتف النقال للشباب في المرتبة الرابعة، حیث أجابت فئة بنسبة 

  كلة.% تعرضت في أحیان كثیرة لهذه المش25.5هذه المشكلة، و

قف الشباب من االستخدام السلبي للهاتف المحمولو یوضح م:)50الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

االســـــــــــتخدام الســـــــــــلبي للهـــــــــــاتف 

م عنـــــــــد ضـــــــــعف نالمحمـــــــــول یـــــــــ

الجانب التربوي للمستخدم

24164.8%8522.8%4612.4%372
100

%

االســـــــــــتخدام الســـــــــــلبي للهـــــــــــاتف 

یر إلى الجهل بقیمـة شالمحمول ی

التكنلوجیا للمستخدم

23061.8%9726.1%4512.1%372
100

%

الســـــــــــلبي للهـــــــــــاتف االســـــــــــتخدام 

یر إلــــى االســــتهتار شــــالمحمــــول ی

الذي یمیز المستخدم.

22359.9%11932%3008.1%372
100

%

) نظرة الشباب المبحوث إلى االستخدام السلبي للهاتف المحمول من خالل ثالث 50تبین أرقام الجدول (

االستخدام السلبي للهاتف % بأن64.8مؤشرات جاءت مرتبة حسب استجاباتهم، حیث عبر ما نسبته 

لوجیا للمستخدم و یشیر إلى الجهل بقیمة التكن، وم عن ضعف الجانب التربوي للفرد بالدرجة األولىنالمحمول ی

إلى مستوى العبث واالستهتار الذي یمتاز به أیضایشیردائما ، كما % ممن أجابوا ب61.8بنسبة

% أجابوا بكون تلك الصفة مالزمة لالستخدام 32، ودائما% ب59.9المستخدم، حیث عبر عن ذلك بنسبة 

أحیانا.
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یوضح مدة تعرض الشباب لألنترنت وعالقة ذلك بالوقوع في بعض المشكالت:)51الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أقضـــــــیما متوســـــــطه ســـــــاعة 

یومیا مبحرا في النت  
10829%9124.5%17346.5%372

100

%

أقضـــي مــــا متوســـطه ثــــالث 

ساعات مبحرا في النت
8522.8%10528.%218248.9%372

100

%

أقضـــي مــــا متوســـطه ثــــالث 

ساعات مبحرا في النت
8923.9%10628.5%17747.6%372

100

%

ــــــــي  ــــــــراطســــــــبب ل ــــــــي اإلف ف

اإلبحـــــار فـــــي النـــــت الكثیـــــر 

مــن المشــكالت ســواء داخــل 

األسرة أو خارجها.

25869.4%9425.3%2005.4%372
100

%

) متوسط المدة التي یقضیها الشاب في اإلبحار في النت یومیا 51توضح الشواهد الكمیة الواردة في الجدول (

% تقر بأنها تقضي 29نسبة أن في تعاطي النت، حیث  اإلفراطوعالقة تعرضهم لبعض المشكالت بسبب 

% تنفي ذلك.46.5% أحیانا و24.5ما متوسطه ساعة دائما على النت، 

% أحیانا تقضي 28.2ما یومیا على النت، % تقضي ما متوسطه ثالث ساعات دائ22.8ما نسبته أما

% مكوثها لمدة ثالث ساعات على النت.48.9ثالث ساعات یومیا على النت، في حین تنفي 

% أحیانا تقضي أكثر 28.5% تقضي ما متوسطه أكثر من ثالث ساعات یومیا على النت، 23.9ونسبة

  لك.% تنفي ذ47.6من ثالث ساعات یومیا على النت في المقابل 

فیما یتعلق بالنسب المعتبرة للتعرض للنت لثالث ساعات واألكثر من ذلك فهو االنتشار غیر المسبوق و    

لالتصال عبر النت في المجتمع الجزائري سواء من الكمبیوتر المكتبي أو الشخصي أو الهاتف المحمول أو 

عن مواجهتهم أو تعرضهم لمشكالت كان في مقابل التعرض للنت أعرب المبحوثون، األلواح اإللكترونیة

% في المستوى األول وهذا دلیل على اختالل استخدام األنترنت 64.4النت سببا لها، حیث عبرت ما نسبته 

مساحة كبیرة من حیاتهم الیومیة.
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یوضح االشباعات التي یحققها استخدام االنترنت للشباب.:)52الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ـــر النـــت  ـــي التواصـــل عب یحقـــق ل

مــــع اآلخــــرین إشــــباعا اجتماعیــــا 

وعاطفیا

23162.1%9024.2%5117.3%372
100

%

أشـعر باإلشـباع الفنـي والریاضـي 

مــن خــالل االطــالع علــى أخبــار 

الریاضة والفن على النت  

11831.7%12433.3%13034.9%372
100

%

ـــــي  أصـــــل مـــــن خـــــالل البحـــــث ف

االنترنـــــــــت إلـــــــــى مســـــــــتوى مـــــــــن 

االشباع المعرفي والعلمي 

23462.9%10327.7%3509.4%372
100

%

أتشــــــــــبع سیاســــــــــیا مــــــــــن خــــــــــالل 

االطالع على السیاسات المحلیة 

والعالمیة عبر النت  

11530.9%9726.1%16043%372
100

%

الوصــــــول إلــــــى حلــــــول یمكننــــــي

لبعض المشكالت التـي تـواجهني 

من خالل البحث في االنترنت 

13135.2%13235.5%10929.3%372
100

%

) أهم االشباعات التي یحققها استخدام االنترنت للشباب، یأتي في 52الواردة في الجدول (المعطیاتتبین 

%24.2% باإلشباع التواصلي دائما ما 62.1أعرب ما نسبته  ثالمرتبة الثانیة التواصل مع اآلخرین، حی

% ینفون ذلك، وهذا ما یبرر التعاطي المستمر للشباب مع شبكات التواصل االجتماعي عبر 13.7أحیانا و

المعرفي والعلمي في المرتبة األولى، اإلشباعالمواقع االجتماعیة على الشبكة العنكبوتیة، وبنسبة أكبر یأتي 

% أحیانا وهذا ما یفسر اعتماد التالمیذ والطلبة 27.7% بشكل دائم، 62.9حیث عبر عن ذلك ما نسبته 

البحث عن حلول لبعض ، ثم یأتي في إنجاز بحوثهم ومذكراتهم على المنتدیات العلمیة والمكتبات االلكترونیة

35.5% دوما و35.2ي المرتبة الثالثة، حیث عبر عن ذلك ما نسبته المشكالت الشخصیة والمجتمعیة ف

جاء في فاالطالع على السیاسات المحلیة والدولیة ، أما % ذلك 23.3% أحیانا، بینما ینفي ما نسبته 

% في بعض 26.1% دائما 30.9المرتبة األخیرة من االشباعات لدى مفردات العینة معبر عنه بنسبة 
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ینفون وجود هذا النمط من االشباعات لدیهم تدعیم لما ورد في الجدول () لمیوالت %43األحیان و

واهتمامات الشباب السلبي.

الشباب.لجیلیوضح أهم المشكالت التي یسببها االستخدام المفرط للنت:)53الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أشـــــــعر بـــــــاالنعزال عـــــــن الواقــــــــع 

ــــــد  فــــــي  اإلفــــــراطاالجتمــــــاعي عن

االســــــــــتخدام أو التعــــــــــاطي مــــــــــع 

االنترنت 

20454.8%11631.2%5214%372
100

%

ــــــاالغتراب عــــــن واقعــــــي  أحــــــس ب

ــــــد  فــــــي  اإلفــــــراطاالجتمــــــاعي عن

استخدام االنترنت.

15240.9%14338.4%7720.7%372
100

%

یتملكنـــــي شـــــعور اإلدمـــــان علـــــى 

ــــــــت كلمــــــــا أفرطــــــــت فــــــــي  االنترن

استخدامه.

24966.9%6016.1%6316.9%372
100

%

یـــــــــزداد انفعـــــــــالي وقلقـــــــــي كلمـــــــــا 

في استخدام االنترنت  أفرطت
11530.9%16143.3%9625.8%372

100

%

المشكالت التي یسببها االستخدام المفرط لألنترنت على جیل ) أهم 53بینت النسب الواردة في الجدول (

شكلة الرئیسیة الناجمة عن االستخدام المفرط لألنترنت هي اإلدمان، مقع الدراسة المیدانیة أن الاالشباب من و 

% في بعض األحیان، بینما ینفي ما نسبته 16.1% بشكل دائم، و66.9حیث أعرب عن ذلك ما نسبته 

مشكلة االنعزال عن الواقع االجتماعي في المرتبة الثانیة ، ثم  جاءت م لمثل هذه المشكلة% تعرضه16.9

% ألحیانا تكون مالزمة لالستخدام المفرط للنت بینما ما 31.2% بشكل دائم و54.8معبرا عنها بنسبة 

مشكلة دها ، وبع% تنفي تعرضها لمثل هذه المشكالت بسبب االفراط في التعاطي مع النت14.00نسبته 

% عن تعرضهم لمثل هذه المشكلة دوما، 40.90االغتراب عن الواقع االجتماعي حیث أعرب ما نسبته 

مشكلة القلق واإلحباط الناجم عن ، أما % ذلك 20.7% في بعض األحیان، بینمنا تنفي ما نسبته  38.4و

% بشعورهم بالقلق واإلحباط 30.9االستخدام المفرط للنت جاءت في المرتبة الرابعة، حیث عبر ما نسبته 
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% عن ذلك أحیانا، وفي المقابل تنفي ما 43.3نتیجة للتعاطي المفرط مع الّنت دوما، بینما عبرت ما نسبته 

% تعرضها لمثل هذه المشكلة.25.8نسیته 

یوضح أهم المواقع التي تستهوي الشباب على النت.:)54الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أفضــــــــــــل مواقــــــــــــع التواصــــــــــــل 

االجتماعي على النت
25969.6%7011.8%4311.6%372

100

%

ــــة  ــــدیات العلمی تســــتهویني المنت

والثقافیة على النت
21156.7%10528.2%5615.1%372

100

%

أفضل تصفح المواقع الجنسـیة 

على النتواإلباحیة
10829%5615.1%20855.9%372

100

%

تســــــــــتهویني المواقــــــــــع الفنیــــــــــة 

والریاضیة على النت 
12734.1%9926.6%14639.2%372

100

%

تجـــدیني المكتبـــات االلكترونیـــة 

وقواعد البیانات على النت
16945.4%13335.8%7018.8%372

100

%

المواقع التي تستهوي الشباب على النت من واقع ) أهم 54الواردة في الجدول (اإلحصائیةتوضح المعطیات 

:التاليجاءت هذه المواقع حسب الترتیب ثالدراسة المیدانیة حی

% بینما 11.8% وأحیانا 69.6شبكات التواصل االجتماعي من المواقع التي تستهوي الشباب دائما بنسبة 

كات التواصل االجتماعي من قبل مجتمع % وهذا ما یبرر االستخدام الواضح لشب11.6ال یفضلها ما نسبته 

المنتدیات العلمیة والثقافیة تستهوي الشباب بنسب متفاوتة، حي عبر عن ذلك ما ، ثم تأتي الطلبة خاصة

% ینفون ارتیادهم لمثل هذه المواقع، ویمكن تبریر 15.1% أحیانا و29.2% بصورة دائمة و56.7نسبته 

باب والطلبة خصوصا في الوقت الحالي إلى مثل هذه المنتدیات في النسبتین األولى والثانیة بحاجة الش

المكتبات اإللكترونیة وقواعد البیانات، حیث عبر عن ذلك ما ، یلیها االشباع المعرفي والتحصیل العلمي

% ینفون حاجتهم لمثل هذه المواقع، لكن تبقى الحاجة 18.8% بأحیانا و35.8% ینعم و46.4نسبته 

المواقع ، ثم المكتبات والقواعد خاصة للشباب الجامعي كما هو معبر عنه الفئة األولى والثانیةملحة لمثل هذه
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%34.1الفنیة والریاضیة تأتي رابعا في التفضیالت على شبكة األنترنت للشباب حیث أعربت فئة بنسبة 

، ل هذا الترف االلكتروني% للفئة الثالثة التي ترى عدم حاجتها لمث39.2% للفئة الثانیة و26.6بدائما و

المواقع الجنسیة اإلباحیة حلت خامسا في سلم التفضیالت على شبكة االنترنت بالنسبة للشباب، حیث أما 

%15.1في الوقت ذاته، وواإلشباع% بدائما كونهم یرونها نوع من الثقافة والفضول 29عبر ما نسبته 

هم الرتیادها ألنها تتنافى والتعالیم الدینیة لمجتمعنا % ینفون تصفحها أو حاجت55.9یتصفحونها أحیانا و

ومبادئ التربیة في مجتمعنا.

:لألنترنت على جیل الشباب الجزائريالواسعنتائج االنتشار واالستخدام: یوضح )55الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أدى االســـــــتخدام الواســـــــع للنـــــــت إلـــــــى 

تحول الصغار إلى مرجعیات للكبار.
16845.2%135

36.3

%
6918.5%372

100

%

ـــــي  ـــــت ف أدى انتشـــــار اســـــتخدام االنترن

مجتمعنــــا إلــــى انتشــــار العالقــــات بــــین 

الجنسین دون رقابة

28175.5%55
14.8

%
3609.7372

100

%

أدى انتشــار اســتخدام االنترنــت ســقوط 

بعـــــــض الطابوهـــــــات وتراجـــــــع بعـــــــض 

الممنوعات في الواقع االجتماعي.

14539%164
44.1

%
6316.9%372

100

%

أدى انتشـــــار اســـــتخدام االنترنـــــت إلـــــى 

ــــــبعض  تــــــأثر بعــــــض الشــــــباب ســــــلبا ب

المجتمعات التي یتفاعل معها

18449.5%150
40.3

%
3810.2%372

100

%

أدى انتشـــــار اســـــتخدام االنترنـــــت إلـــــى 

تقلیـــد ومحاكـــاة الشـــباب ألنمـــاط ثقافیـــة 

منافیة لثقافة مجتمعنا 

23262.4%10428%3609.7%372
100

%

أدى انتشـــــار اســـــتخدام االنترنـــــت إلـــــى 

تراجــــــع بعــــــض القــــــیم والمعــــــاییر عــــــن 

بعض اشباب في مجتمعنا 

26069.9%100
26.9

%
1203.2%372

100

%
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) بعض اآلثار واإلفرازات التي تركها عامل االنترنت كعامل للتغییر 55یتضح من بیانات الجدول (

انتشار العالقات المشروعة وغیر المشروعة بین هي لوجي على فئة الشباب والمجتمع الجزائري و التكن

تأتي في أول هذه اإلفرازات عبرت عنه و أو المجتمعیة  ةالجنسین خارج األطر الرقابیة الكالسیكیة سواء الوالدی

.% من الشباب المبحوثین أن ذلك مبرر أحیانا75.5فئة المستوى بنسبة 

% أن ذلك یرجع دوما 69.9أعرب ما نسبته  ثتراجع الوازع الدیني لدى بعض الشباب ثانیا، حیكما 

مل التغییر األخرى، في حین % تقر بأن ذلك یضاف إلى عوا26.9النتشار استخدام االنترنت بین الشباب و

  % ذلك. 03.2تنفي ما نسبته 

تزاید وانتشار ظاهرة تقلید ومحاكاة أنماط ثقافیة منافیة ومختلفة عن ثقافة المجتمع الجزائري، حیث وأیضا

% بالنسبة لفئة المستوى الثاني، بینما  28% و 62.4أعربت فئة المستوى األول عن تأكیدها لذلك بنسبة 

ابات الفئة األولى والثانیة.ترى فئة المستوى الثالث نقیض الفئتین والواقع االجتماعي یقبل تبریر استج

تزاید تأثر بعض الشباب سلبا ببعض المجتمعات خاصة في الجوانب السلوكیة ممثلة في ظهور  وكذا

باإلضافة إلى انتشار التعصب والتطرف بأنواعه ،ممارسات وأشكال عنف لم تكن مألوفة سلفا في مجتمعنا

% بالنسبة لفئة المستوى الثاني في حین  40.3و % 49.5المختلفة، حیث عبرت فئة المستوى األول بنسبة 

% أن ذلك مبرر أحیانا فیما یقدمه الصغار 36.3% هذا األثر، وترى ما نسبته 18.5تنفي ما نسبته 

لوجیا واستخداماتها.و للكبار من انتشارات حلول في مجال التكن

المرتبة األخیرة حیث استجابات سقوط بعض الممنوعات والطابوهات من الواقع االجتماعي جاء في كما أن 

بت فئة من المبحوثین بنسبة ر المبحوثین حول اإلفرازات التي تؤكد انتشار األنترنت في مجتمعنا حیث أع

% بأنه في بعض األحیان یمكن الحكم على 44.1% أن ذلك ممكنا دائما، في حین أقرت ما نسبته 39.0

ویمكن التدلیل على ،مست البنیة الثقافیة والتربویة لمجتمعناأن االنترنت ساهم لشكل واسع في تحوالت نوعیة 

االختالط ،ترض أنها ثابتة كاألبوة واألمومة، العائلة، الجنسفذلك في تراجع وتحول بعض المعاني لمدلوالت ی

الزواج، الطالق، المكانة، النجاح، لیبقى الواقع االجتماعي حكما على هذا التحول.
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الجزئیة الرابعةعرض بیانات الفرضیة -05

یوضح مؤشرات التمكین االجتماعي في الواقع االجتماعي من وجهة نظر المبحوثین.:)56الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

ـــــي اتخـــــاذ  أواجـــــه صـــــعوبات ف

بعـــــــض القـــــــرارات الشخصــــــــیة 

داخل األسرة

19151.3%6417.2%11731.5%372
100

%

أواجه صـعوبات فـي الحصـول 

على الموارد المادیة والمعرفیة
13934.7%10628.5%12734.1372

100

%

أجـــــــد صــــــــعوبة فــــــــي إحــــــــداث 

التغییــــــر فــــــي بعــــــض األمــــــور 

داخل األسرة

14739.5%9926.6%12633.9%372
100

%

أعتمـد علـى ذاتــي فـي مواجهــة 

الكثیـــــــــــــر مـــــــــــــن المشـــــــــــــكالت 

الشخصیة التي تواجهني.

28676.9%5314.2%3308.9%372
100

%

أواجـــه تحـــدیات فـــي الحصـــول 

علــى مصــادر القــوة مــن الواقــع 

االجتماعي كالتعلیم والعمل

21357.3%13235.5%2707.3%372
100

%

التي یمكن أن "empowrerment") بعض مؤشرات التمكین 56تبین الشواهد الرقمیة الواردة في الجدول (

حصل علیها الشباب من الواقع االجتماعي على الذات في مواجهة المشكالت الشخصیة حل في المرتبة ی

یعتمدون على ذواتهم في مواجهة ظروف ومشكالت %من المفردات الذین 76.9األولى معبرا عنه بنسبة 

وتفسیر ذلك یرجع إلى عامل مهم في ثقافة النشأة االجتماعیة في معظم األسر الجزائریة ، الحیاة بشكل دائم

وهو تعوید الفرد على االعتماد على ذاته في مواجهة ظروفه منذ المراحل األولى من طفولته.

امتالك مصادر القوة كالتعلیم والعمل المؤشر الثاني الذي یمكن للشباب امتالكه حیث عبر عن ذاك ما وجاء

% یقرون بإمكانیة عدم امتالك واحد من هذین 07.3% بصورة نسبیة و35.3% دائما و51.3نسبته 

المؤشرین.
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جابات المبحوثین حوله متباینة القدرة على اتخاذ القرارات الشخصیة داخل األسرة هذا المؤشر كانت استثم 

31.5% في بعض األحیان بینما تنفي ما نسبته 17.2% عبرت قدرتها عن ذلك بشكل دائم، 51.3بنسبة 

% قدرتها على ذلك.

37.4تبدي فئة المستوى األول حقیقة ذلك بنسبة إذ هناك صعوبة في الحصول على الموارد المادیة، كما أن 

ألحیان، بینما ال تجد فئة المستوى الثالث عائقا في الحصول على الموارد % في بعض ا26.6% دوما و

%.34.1المالیة بنسبة 

المؤشر المرتبة األخیرة في إذ احتل هذا ،توجد صعوبة في إحداث التغییر في بعض األمور داخل األسرةو 

دوما، وفئة المستوى %39.5مجموع استجابات المبحوثین حیث عبرت فئة المستوى األول عن ذلك بنسبة 

% أحیانا بینما ال تجد فئة المستوى الثالث صعوبة في التعامل مع هذا المؤشر داخل 26.6الثاني بنسبة 

%.33.9األسرة بنسبة 

یوضح الطرق التي یتعامل بها الشباب في مواجهة المشكالت التي تعترضهم.:)57الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أعتمـد علـى ذاتــي فـي مواجهــة 

المشكالت التي تعترضي
20655.4%12433.3%4211.3%372

100

%

ألجــــــــأ إلــــــــى األصــــــــدقاء فـــــــــي 

المشــــــــــكالت التــــــــــي مواجهــــــــــة 

تعترضي

14430.6%18048.4%7821%372
100

%

أطلــب المســاعدة مــن الوالـــدین 

المشـــكالت فـــي مواجهـــة وحـــل 

التي تعترضي

13937.4%12633.9%10728.8%372
100

%

أبحـــــث فـــــي تجـــــارب اآلخـــــرین 

عـــــن حلـــــول للمشـــــكالت التـــــي 

تعترضني.

16043%13135.2%8121.8%372
100

%

) الطرق والكیفیات التي یتعامل الشباب في مواجهة المشكالت التي 57تبین المعطیات الرقمیة في الجدول (

تعترضهم أن االعتماد على الحس الفردي هو اآللیة التي یعتمد علیها المبحوثین بشكل كبیر، حیث عبر ما 
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% بالناجعة، بینما ترى فئة المستوى الثاني 11.3، في حین ال تعتبرها ما نسبته بدائما%55.4نسبته 

%.33.3فعالة أحیانا بنسبة بأنها 

البحث عن الحلول في تجارب اآلخرین لبعض المشكالت الشبابیة تأتي كثاني أكثر الطرق التي یعتمد أما

% یلجؤون 35.2% بشكل دائما و43علیها الشباب في مواجهة مشكالتهم، حیث عبر عن ذلك ما نسبته 

ذه اآللیة غیر مجدیة في حل معظم المشكالت % یرون أن ه21.8إلى هذه اآللیة في بعض األحیان، و

.التي یواجهونها

حیث عبرت عن ذلك ،طلب المساعدة من الوالدین آلیة ثانویة مقارنة باآللیات السابقةاعتبر المبحوثینفیما

% في بعض األحیان، بینما اعتبرتها فئة ثالثة أنها غیر مجدیة أو 33.9% بشكل دائم و37.4ما نسبته 

االحتكاك بالمبحوثین الذین اعتبروا هذه الكیفیة الل% وذلك من خ28.8نسبة بحكم عامل السن بضروریة 

.نضجتقلل من إمكانیة عبورهم بنوع من القوة نحو مرحلة ال

طلب المساعدة من األصدقاء ال یعتبرها الشباب من الطرق الفعالة في مواجهة مشكالتهم حیث أعرب أما

% بأنها مجدیة دوما بحكم احتالل الصداقة والعالقات خارج 30.6ما یعتقد % بین21عن ذلك ما نسبته 

%.48.4إطار العائلة مسحة هامة من حیاة الشباب، سواء بشكل أو في بعض األحیان بنسبة 

یوضح لغة التواصل بین الشباب والجیل السابق من واقع الدراسة المیدانیة:)58الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أتواصـــل مـــع الجیـــل الســـابق 

بلغة حواریة
24666.2%5715.3%6915.5%372

100

%

أتواصـــل مـــع الجیـــل الســـابق 

بلغة صراعیة
2707.3%28977.7%5615.1%372

100

%

أتواصـــل مـــع الجیـــل الســـابق 

بلغة ساخرة تهكمیة
3810.2%7720.7%25769.7%372

100

%

أتواصـــل مـــع الجیـــل الســـابق 

بلغة التحایل والتجاوز
20755.6%10227.4%6316.9%372

100

%
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یتواصل بها الشباب مع الجیل السابق في التي اللغة ،أن)58أوضحت الشواهد الكمیة الواردة في الجدول (

أن هناك أنماط متعددة من آلیات التواصل یعتمدها الشباب في تفاعالتهم الموقفیة مع ،حیث الواقع االجتماعي

اللغة الحواریة هي الغالبة على التواصل بین جیل الشباب والجیل ، إذ تأتي الجیل السابق في الحیاة الیومیة 

ك ما نسبته % أحیانا بینما ینفي ذل15.3% بشكل دائم و66.2حیث عبر عن ذلك ما نسبته ،السابق

%55.6السابق یتمیز بلغة التحایل بدرجة أقل من لغة الحوار بواقع الجیل التواصل مع ، أما15.5%

% ذلك ما تمكن تسجیله كمالحظة في هذا 16.9% أحیانا، بینما تبقى ما نسبته 27.4ممن أجابوا بدائما و

تماعیة ویمكن القول أنه أصبح یشكل السیاق أن هذا النمط من التواصل أصبح یمیز مختلف الفئات االج

هامش كبیر من لغة خطاب الحیاة الیومیة في المجتمع الجزائري، وذلك لتسارع األحداث والمواقف في خض 

التواصل مع الجیل السابق یمیزه لغة ، كما أن التغیرات المتسارعة التي مست المنظومة القیمیة في المجتمع

% بأنهم یستعملون 10.2یة من استجابات المبحوثین حیث عبر ما نسبته التهكم والسخریة في المرتبة الثان

%69.7ما نسبته  ي% أحیانا، بینما ال یستخدم هذا األسلوب التواصل20.7هذه اللغة بشكل دائم و

بخصوص النسبة األولى والثانیة، یمكن الحكم على هذا األسلوب التواصلي بالموقفي خاصة بعض المواقف 

یقع فیها بعض الشباب نتیجة لتسرعهم أو طیشهم، حیث تتمیز عالقتهم بالجیل السابق خالل الحرجة التي

هذه المرحلة العمریة بالمد والجزر في عدید مواقف التفاعل.

أخیرا في أسالیب  ذلك حلو التواصل مع الجیل السابق تمیزه لغة الصراع، والنفور و في بعض األحیان كان 

% بأن 77.7في حین عبر ما نسبته أبدابـ 15.1و بدائما%07.3التواصل عبر عن ذلك ما نسبته 

تواصلهم مع الجیل السابق تمیزه لغة الصراع، وهنا نستدل بما ورد في الفصل الثالث في عنصر مشكالت 

والدین وما یطبع هذه العالقة من الشباب االجتماعیة والتي من أبرزها صراع األجیال خاصة مع جیل ال

تجاذبات وصراعات خاصة ما تعلق باألمور السلوكیة والثقافیة والتربویة خاصة داخل األسرة، وبعض 

مؤسسات التنشئة االجتماعیة.
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التي یعیشها الشاب في الواقع االجتماعي.االنتظاریوضح مجموع :)59الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أكثـــــر مـــــا انتظـــــره مـــــن المجتمـــــع 

تمكینــــــــي علــــــــى تنمیــــــــة قــــــــدراتي 

ومهاراتي

22259.7%11430.6%3609.7%372
100

%

ــــر مــــا انتظــــره مــــن مجتمعــــي  أكث

تــــــــوفیر فــــــــرص العمــــــــل الالئــــــــق 

والمستقر 

31684.9%3308.9%2306.2%372
100

%

ــــر مــــا انتظــــره مــــن مجتمعــــي  أكث

ومؤسســــــــــاته مســــــــــاعدتي علــــــــــى 

إنجـــــــــــــاز مشـــــــــــــاریعي وتحقیـــــــــــــق 

طموحاتي.

25468.3%9425.3%2406.5%372
100

%

أكثر ما یرید الشـباب أمثـالي مـن 

المجتمــــــــع رفــــــــع درجــــــــة الــــــــوعي 

ـــــاألدوار والمســـــؤولیات للشـــــباب  ب

في تحقیق التنمیة

20053.8%12834.4%4411.8%372
100

%

مــــا یــــرده الشــــباب مــــن المجتمــــع 

ومؤسســــاته هــــو تضــــییق الفجــــوة 

بـــین مـــا یتلقـــاه مـــن معـــارف ومـــا 

یقتضیه سوق العمل.

25969.6%8224%3108.3%372
100

%

التي یعیشها وینتظرها ) الذي یوضح جملة االنتظارات59امتداد للمعطیات اإلحصائیة الواردة في الجدول (

أن أكثره ما یریده وینتظره الشباب من من خالل الشباب في الواقع االجتماعي یتضح أنها سلمیة التدرج وذلك

84.9المجتمع ومؤسساته هو توفیر أو ضمان فرص العمل الالئق والمستقر حیث عبر عن ذلك ما نسبته 

یأتي مطلب تقلیص الفجوة بین ما یتلقاه الشباب من وفي المرتبة الثانیة من االنتظارات، % بشكل دائم

% ثم 69.6وذلك ما عبرت عنه فئة المستوى األول بنسبة ، معارف وما یتطلبه سوق العمل من قدرات

% بصورة بمن 68.3المساعدة على إنجاز وتجسید المشاریع والطموحات الشبانیة في المرتبة الثالثة بنسبة 

عینة حول هذا المؤشر، حیث أن هذه المؤشرات الثالثة ما هي إال دلیل على مجموع استجابات مفردات ال
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التمكین المهاري من خالل ، أمــا أولویة الحاجات المادیة للشباب ألنها بمثابة جسر نحو بناء الحیاة المستقبلیة

ق والمسؤولیات، % التوعیة باألدوار والحقو 59.7لمستویات عالیة من الجودة بنسبة االتعلیم والتكوین على 

% ما تمكن تسجیله بخصوص هذین المؤشرین أنهما یعبران عن حاجة 53.8حیث عبر عن ذلك ما نسبته 

الشباب إلى التمكین االجتماعي والمهني كضرورة تملیها المرحلة العمریة التي تعتبر منعطف حیاتي بالنسبة 

االعتماد على الذات. إلى واآلخرینلهم لالنتقال من مرحلة االعتماد على الوالدین 

یوضح أولویات المستقبل الشخصي للشباب:)60الجدول (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أولویات مستقبلي الشخصـي 

النجاح في الدراسة
29078%5514.8%2707.3%372

100

%

أولویات مستقبلي الشخصـي 

الحصول على فرصة عمل 
30782.5%2807.5%3709.9%372

100

%

أولویات مستقبلي الشخصـي 

الزواج وتكوین أسرة
18349.2%4512.1%14438.7%372

100

%

أولویات مستقبلي الشخصـي 

مواصلة الدراسات العلیا
14940.1%14137.9%8222%372

100

%

) ترتیب أولویات المستقبل الشخصي للشباب من واقع 60تبین المعطیات اإلحصائیة الواردة في الجدول (

أولویات الشباب معبر عنها بشكل دائم الحصول على فرصة عمل تأتي في سّلم  أنحیث الدراسة المیدانیة 

% ومبرر ذلك یعود إلى األهمیة التي یعطیها الشباب للعمل والحصول علیه كمكسب مادي 82.5بنسبة 

ثم تأتي أولویة النجاح ، مكانة اجتماعیة تضفي المزید من القبول االجتماعي للشباب ءمن جهة، وكمعیار لتبو 

اإلشارة إلى أن هذا المؤشر یأتي بدرجة أقل عن سابقه لدى المبحوثین، تجدر و %، 78في الدراسة بنسبة 

الزواج وتكوین أسرة ، ثم والدلیل أن الشباب الذین یحصلون على فرصة عمل یتوقفون عن الدراسة مباشرة

% للفئة 12.1% للفئة األولى، و49.2ثالث في سلم أولویات المستقبل الشخصي للشباب بنسبة الحل ی

ن تفسیر قرارها بتأثیر التغیرات التي یمر بها المجتمع الجزائري والتي ك% للفئة الثالثة التي یم 38.7والثانیة 

أثرها بدورها على الزواج كظاهرة دیمغرافیة، حیث انتقل متوسط عمر الزواج للذكور في السنوات األخیرة من 
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حل هذا  فقد صلة الدراسات العلیامواأما سنة، 30وحدود 29سنة إلى 25، واإلناث من 35سنة إلى 28

المؤشر أخیرا في ترتیب أولویات المستقبل الشخصي للشباب المبحوث، حیث عبرت الفئة األولى بنسبة 

%، ما یمكن اإلشارة إلیه بخصوص هذا 38.7% والفئة الثالثة بنسبة 12.1% والفئة الثانیة بنسبة 49.2

لجملة من ،علیه في سنوات سابقةنت كاا العلیا لم تعد كمالمؤشر أن رغبة الشباب في مواصلة الدراسات

المبررات أهمها طول سنوات التمدرس وكلفتها المادیة باإلضافة إلى الحركیة التي یعرفها الواقع االقتصادي 

من توفر فرص عمل أو فرص النجاح لألشخاص الذین لم یواصلوا دراساتهم مقارنة بحملة الشهادات، لیصبح 

هم في حیاة الشاب هو لیس ما یعرفه أو یحمل من معارف بقدر ما یحمله من رصید مالي أو المعیار األ

مكانة وظیفیة.

یوضح اتجاهات الشباب نحو عالقة مستقبلهم الشخصي بمستقبل مجتمعهم:)61الجدول رقم (

العبارة
المجموعأبداأحیانادائما

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

مســـــــــــــــــــتقبلي الشخصـــــــــــــــــــي 

ومســــــــتقبل مجتمعــــــــي همــــــــا 

الشيء نفسه

14238.2%5214%17847.8372
100

%

مستقبلي الشخصي أهـم مـن 

مستقبل مجتمعي
23563.2%5113.7%8623.1372

100

%

مســـتقبل مجتمعـــي أهـــم مـــن 

مستقبلي الشخصي
5113.7%7720.7%24465.5%372

100

%

) الذي یوضح كیف ینظر الشباب إلى عالقة مستقبلهم الشخصي بمستقبل مجتمعهم 61تبین أرقام الجدول (

لم یعد یربط مستقبله الشخصي بمستقبل مجتمعه وذلك مبین في المؤشر الثاني الذي عبر فیه إذ أن الشباب 

عن أهمیة مستقبلهم الشخصي مقارنة بمستقبل المجتمع، كما أن المؤشر الذي وهذا یدل %63.2ما نسبته 

% عن نفیها لذاك 47.8یقیس ارتباط المستقبل المجتمعي بالمستقبل الشخصي للشاب أبدت أكبر فئة بنسبة 

عدم أهمیة المستقبل المجتمعي مقارنة وهذا یعكس %65.5التالزم في نفس االتجاه عبر ما نسبته 

قبل الشخصي، وهنا مبرر النزعة األنانیة التي أصبحت تسیر الفرد في المجتمع الجزائري بجمیع فئاته بالمست

العمریة.





الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة الميدانية في ضوء :أوال

السابقةالدراساتضوءفيالدراسةنتائجمناقشة:ثانيا

النتائج العامة للدراسة :ثالثا

مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة
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مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة في ضوء الفرضیاتأوال: 

والتي مؤداها::مناقشة النتائج الخاصة بالفرضیة األولى-01

'' أثرت التحوالت في البناء األسري إلى حد كبیر في زیادة مشكالت الشباب على المستوى األسري'' 

في المجتمع الجزائري على مشاكل في البناء األسري: یوضح حدود تأثیر التحوالت )62رقم( جدول

الشباب.

  ارةــــــــــــــــــالعب
المتوسط 

الحسابي
²اוقیمة التباین

درجة 

الحریة

مستوى 

  الداللة
  القرار

دال2.470.77174.2520.00أفضل السكن مع أسرتي 

دال1.840.73186.7920.00أفضل السكن مع العائلة الكبیرة 

الســـــكن خـــــارج إطـــــار األســـــرة والعائلـــــة أفضـــــل

الكبیرة 
دال1.900.8722.1920.00

دال2.130.8952.5920.00أتدبر أموري المادیة باالعتماد على الوالدین 

أتــدبر أمــوري المادیــة باالعتمــاد علــى أحــد أفــراد 

األسرة 
دال1.620.7891.0820.00

أتـــــدبر أمـــــوري المادیـــــة باالعتمـــــاد علـــــى نفســـــي 

(ممارسة عمل) 
دال2.080.5039.4020.00

السلطة الوالدیة ضعیفة وغیر قـادرة علـى ضـبط 

األمور داخل األسرة 
دال1.770.8444.5820.00

دال1.890.8412.3020.00یوجد صراع وتصادم بین أفراد األسرة

دال2.090.8409.3020.00بین أفراد األسرة التراب األسري ضعیف

ضـــیق المســـكن العـــائلي یـــؤدي إلـــى العدیـــد مـــن 

المشاكل بین أفراد األسرة 
دال2.160.8844.7520.00

یوجــــد تفــــاوت فــــي لرقابــــة الوالدیــــة علــــى بعــــض 

األبناء داخل األسرة 
دال1.810.8531.2720.00

دال1.680.84593.6920.00هناك عدم اهتمام بمشاكلي من قبل الوالدین 

دال1.760.84647.2920.00یوجــد تمییــز فــي المعاملــة مــن قبــل الوالــدین بــین 
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.األبناء

توجد مسافة اجتماعیة بین األبناء الشـباب وبـین 

جیل الوالدین. 
دال2.430.79143.7520.00

أتلقى النصح واإلرشـاد مـن قبـل الوالـدین بصـورة 

مستمرة 
دال1.890.8930.0620.00

أتلقى النصح واإلرشـاد مـن قبـل الوالـدین بصـورة 

مناسباتیة 
دال2.110.876.7920.00

أتلقــى النصــح واإلرشــاد مــن قبــل الوالــدین عنــدما 

  أطلب ذلك 
دال1.740.7736.4020.039

دال1.660.86127.4620.00تتمیز لغة الخطاب داخل أسرتي بالحوار 

دال2.220.8870.6620.000تتمیز لغة الخطاب داخل أسرتي بالفوضى 

دال1.710.7545.5020.000تتمیز لغة الخطاب داخل أسرتي بالتسلط 

ــــــاء  یــــــرجح التصــــــادم والصــــــراع بــــــین جیــــــل اآلب

تمیز األبناء الشباب بنزعة التمرد واألبناء إلى
دال2.350.7776.6620.000

یرجـع الصـراع والتصــادم بـین جیــل اآلبـاء وجیــل 

األبناء الشباب إلى عدم تغییر اآلباء في طریقـة 

تعاملهم مع األبناء الشباب

دال2.220.5028.7520.000

وصـراع اآلبـاء مـع أبنـائهم الشـباب یعود تصـادم

إلــى مــا یتمیــز بــه اآلبــاء مــن تســلط فــي معاملــة 

األبناء الشباب 

دال2.150.7913.6120.001

یرجـع الصـراع والتصــادم بـین جیــل اآلبـاء وجیــل 

األبنـــــاء الشـــــباب إلـــــى انفـــــراد الوالـــــدین بــــــبعض 

القرارات الشخصیة لألبناء الشباب 

دال2.110.7814.7120.001

یعود التصادم والصراع بین جیل اآلباء واألبنـاء 

تعنــت األبنــاء الشــباب فــي التعامــلالشــباب إلــى

ع الوالدین + م

دال2.250.7341.2720.000

یؤخذ برأیـي بشـكل مسـتمر فـي القـرارات المتخـذة 

داخل األسرة 
دال1.850.8315.6720.000

ــــــیؤخ ــــــذ برأیـــــي فـــــي الـــ ــــــالمتخقرارات ـــــ ذة داخـــــل ـــ

األســـرة حســـب درجـــة مشـــاركتي واهتمـــامي بهـــذه 
دال2.220.7533.2920.000
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  .القرارات 

ــــــى معظــــــم  یهــــــیمن اآلبــــــاء واإلخــــــوة الكبــــــار عل

القرارات داخل األسرة 
دال2.270.8681.5420.000

اهــتم بــالقرارات أو المشــاركة فــي اتخاذهــا داخــل 

.األسرة 
دال1.770.7827.1120.000

ــــى معظــــم  تطغــــى النزعــــة األبویــــة االنفرادیــــة عل

.القرارات داخل األسرة
دال2.040.858.0020.000

تتمیز أسرتي بسیادة النزعـة الفردیـة فـي التعامـل 

.مع القرارات واتخاذها داخل أسرتي 
دال1.960.8610.8520.000

القـــیم األكثـــر تـــأثیرا فـــي الواقـــع االجتمـــاعي هـــي 

.القیم المادیة 
2.810.84475.272

0.000
دال

القـــیم األكثـــر تـــأثیرا فـــي الواقـــع االجتمـــاعي هـــي 

.القیم الروحیة واألخالقیة 
1.730.7640.752

0.000
دال

القـــیم األكثـــر تـــأثیرا فـــي الواقـــع االجتمـــاعي هـــي 

.واالجتماعیة القیم اإلنسانیة 
1.660.7167.112

0.000
دال

الحریة الشخصـیة داخـل األسـرة والمجتمـع تشـیر 

إلــى المســتوى العــالي مــن الممارســات الســلوكیة 

.واالنفعالیة والعقلیة 

دال2.020.832.5320.282

مفهوم الحریة الشخصیة داخل األسـرة والمجتمـع 

.یعني تجاوز سلطة الكبار 
دال1.540.79163.1720.000

مفهوم الحریة الشخصیة داخل األسـرة والمجتمـع 

ــــــــــي تحقیــــــــــق الــــــــــذات والشــــــــــعور بــــــــــالوجود  یعن

.االجتماعي 

دال2.590.69241.9520.000

ـــاء فقـــط داخـــل  ـــین الوالـــدین واألبن یوجـــد توافـــق ب

.أسرتي
دال2.080.8831.1120.000

دال2.030.832.5320.282.یوجد توافق بین األبناء فقط 

دال1.880.828.9120.012.یوجد توافق بین الوالدین فقط داخل أسرتي 
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لعدم المطابقة في استجابات المبحوثین في جمیع مؤشرات ²اו) أن اختبار 62یوضح الجدول (

وذلك عند مستوى ،المحور بتأثیرات التحوالت القیمة والمعیاریة على واقع مشكالت الشباب االجتماعیة

عبارة من 21)، وأن مجموع العبارات التي تجاوزت المتوسط الحسابي العام كانت 0.01داللة أقل من (

عبارة (مؤشر) حیث أوضح الجدول أن:40مجموع 

مع 0.77بانحراف معیاري قیمته 2.47تفضیالت السكن للمبحوثین تبقى األسرة الصغیرة بواقع -

عند مستوى داللة 174.25والتي قیتها ،المجدول الخاصة بهذا المؤشر²اוن أكبر م²اוتسجیل قیمة 

).2) وعند درجة حریة (0.01أقل من (

تدبر األمور المادیة یبقى فیها األبوین المصدر األول للشباب في الحصول على مصاریفهم الیومیة -

.0.89بانحراف معیاري بسیط قدره 2.13بمتوسط حسابي قیمته 

وبتشتت بسیط قیمته 2.08ماد على الذات في تحصیل األمور المادیة بمتوسط حسابي قیمته االعت-

وهذا تفسیر ومبرر للتحدیات المادیة التي تواجه الشاب وأسرته في الوقت الراهن.0.80

وبتشتت بسیط قدره 2.09عنها بمتوسط حسابي قیمته  اتبرز كذلك مشكلة الترابط األسري معبر كما -

0.84.

2.16المسكن األسري أصبح حجمه من أسباب المشاكل بین أفراد األسرة بمتوسط حسابي قیمته أما -

.0.88وانحراف معیاري قدره 

2.43اتساع المسافة االجتماعیة بین جیل اآلباء وجیل األبناء بمتوسط حسابي قدره إضافة إلى -

.0.79وبانحراف معیاري بسیط قیمته 

رجة النصح واإلرشاد حیث عبر مفردات العینة عن تلقیهم النصح واإلرشاد من دلتقلص كما أن هناك -

0.87وتشتت بسیط قدره 2.11قبل الوالدین بصورة مناسباتیة بمتوسط حسابي قیمته 

في سبیل كشف طبیعة منظومة الخطاب داخل األسرة ثم التوصل إلى أن اللغة التي تمیز الخطاب و  - 

وتشتت بسیط قیمته 2.22الفوضى وعدم الوضوح وذلك بمتوسط قدره داخل أسر المبحوثین تتمیز ب
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، كما أوضحت النتائج في ضوء هذه الفرضیة أن هناك إجماعًا من قبل المبحوثین على جملة 0.88

:األسباب المؤدیة إلى التصادم الجیلي داخل األسرة وهي

0.77وتشتت بسیط قدره 2.35تمیز أبناء الجیل الحالي بنزعة التمرد بمتوسط حسابي قیمته.

رس و عدم تغییر طریقة التربیة أو المعاملة من قبل اآلباء اتجاه األبناء الشباب كإسقاط لما م

.0.88وتشتت بسیط قدره 2.220علیهم أو كامتداد للطرق التي تربوا علیها بمتوسط قدره 

وتشتت قدره 2.11ط قیمته انفراد الوالدین ببعض القرارات الشخصیة المتعلقة باألبناء بمتوس

ینم عن اتفاق المبحوثین حول هذا المؤشر.0.78

 وهذا یعكس 0.73وتشتت بسیط قیمته 2.25تعنت األبناء في تعاملهم مع الوالدین بمتوسط قدره

واقع التعدي على األصول في واقع األسرة الجزائریة المعاصرة.

درجة من األهمیة لدى الشباب المبحوث، حیث أتي مسألة المشاركة في اتخاذ القرارات على وت-

على أنه یؤخذ برأیهم في القرارات المتخذة داخل األسرة حسب درجة 2.22أعرب ما متوسطه 

غیر ذلك ال یعتد برأیهم، كما أن اآلباء واإلخوة الكبار یهیمنون اركتهم واهتمامهم بهذه القراراتمش

، في السیاق 0.86بتشتت بسیط قدره 2.27ي قیمته على معظم القرارات داخل األسرة بمتوسط حساب

على أن انفراد الوالدین بالفصل في القرارات 0.85وبتشتت بسیط قیمته 2.04ذاته أكد ما متوسطه 

داخل األسرة یبقى یمیز األسرة في هذا الجانب.

أن  0.84ه بتشتت قدر 2.81في مجال القیم األكثر تأثیرا في الواقع االجتماعي أكد ما متوسطه -

القیم المادیة هي األكثر حضورا واألكثر تأثیرا في واقع الحیاة االجتماعیة لتعكس مستوى التحول في 

راد والجماعات كما یذهب إلى ذلك المؤشر فالمنظومة القیمیة للمجتمع، وتأثیر ذلك على حیاة األ

المتعلق بمعاني الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجتمع.

یعبر عن معنى الحریة الشخصیة 0.83وانحراف معیار عنه قدره 2.02نسجل ما متوسطه كما -

داخل األسرة والمجتمع الذي یسیر حسبهم إلى المستوى العالي من الممارسات السلوكیة واالنفعالیة 

وتشتت 2.59والعقلیة، وفي معنى آخر هو تحقیق الذات والشعور بالوجود االجتماعي بمتوسط قدره 

لیتأكد شیوع قیم الدیمقراطیة في الحیاة األسریة واعتبار الحریة بمختلف 0.69ط حوله قدره بسی

ممارساتها مجال ال یمكن التدخل فیه من قبل اآلخرین.
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في مؤشر التوافق األسري كواحد من المتغیرات التي تتأثر بشكل كبیر من التغیرات التي تحدث و  - 

القیمیة والمعیاریة، حیث سجلت نتائج الدراسة الراهنة ما على مستوى المجتمع خاصة في جوانبها

تشیر أن هناك توافق بین الوالدین واألبناء فقط داخل أسر 0.88بتشتت قدره 2.08متوسطه 

من المبحوثین تشیر إلى أن هناك توافق بین 0.83بتشتت قدره 2.03المبحوثین، وما متوسطه 

التوافق األسري مثار جدل في الدراسات العقلیة ألن معاییر األبناء فقط داخل األسرة، لیبقى مؤشر 

تختلف من مجتمع آلخر ومن أسرة ألخرى في نفس المجتمع.

مما سبق یتضح أن التحوالت القیمیة والمعیاریة التي عرفها المجتمع الجزائري أثرت إلى حد كبیر على 

واقع مشكالت الشباب.

والتي مؤداها: ة:مناقشة النتائج الخاصة بالفرضیة الثانی-02

الجزائري في استمراریة بعض ساهمت التحوالت االقتصادیة والسیاسة التي یعرفها المجتمع''

.''الت لم تكن مألوفة من قبلوظهور مشكمشكالت الشباب

): انعكاسات التحوالت االقتصادیة والسیاسیة الراهنة على واقع مشكالت الشباب63جدول (

  ارةــــــــــــالعب
المتوسط 

الحسابي
²اוقیمة التباین

درجة 

الحریة

مستوى 

  الداللة
  القرار

مناصــب الشــغل غیــر متــوفرة بالعــدد الكــافي مقارنــة 

.بحجم الید العاملة المؤهلة المتقدمة لسوق الشغل 
دال2.610.66253.5620.000

طبیعـــــــة عـــــــروض العمـــــــل المتـــــــوفر غیـــــــر مالئمـــــــة 

.لمؤهالت ورغبات الشباب المؤهل
دال2.330.6874.6220.000

فــرص العمــل المســـتقرة والدائمــة غیـــر متــوفرة بنســـبة 

.سوق العملعالیة في
دال2.540.63164.3720.000

یتمیــــز مجتمعنــــا بنظرتــــه الدونیــــة لــــبعض الوظــــائف 

والمهن.
دال2.160.7145.0420.000

ـــــى انحـــــراف الشـــــباب عـــــن القـــــیم  ـــــة إل ـــــؤدي البطال ت

.األخالقیة واالجتماعیة السائدة في المجتمع 
دال2.680.54275.8220.000

تعمــل البطالــة علــى انخفــاض درجــة الــوالء واالنتمــاء 

.الوطنیین لدى الشباب
دال2.310.7554.3020.000

ـــین  ـــة مـــن انتشـــار الالمبـــاالة واإلحبـــاط ب دال2.630.59235.8520.000تزیـــد البطال
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.الشباب 

ـــدفع البطالـــة بـــبعض الشـــباب إلـــى مغـــامرة الهجـــرة  ت

.السریة
دال2.480.62132.6920.000

دال2.610.627227.0820.000.مشكلة انخفاض الدخل الفردي واجهأ

دال2.620.620242.1220.000.أتأثر بارتفاع األسعار وضعف قدرتي الشرائیة 

دال2.370.6787.2120.000.تواجه أسرتي مشكلة ارتفاع معدل اإلعالة 

أتــأثر ســلبیا بــنمط االســتهالك التفــاخري لــدى بعــض 

.الشباب
دال2.360.6978.8220.000

دال2.660.61288.6920.000.أشعر بالقلق حیال مستقبلي الوظیفي

بـین یوجد تكافؤ الفرص في الحصـول علـى الحقـوق

.الشباب في المجتمع الجزائري
دال1.400.67236.6620.000

یوجـد تكــافؤ الفـرص فــي أداء الواجبـات بــین الشــباب 

.في المجتمع الجزائري 
دال1.530.74139.5420.000

یرجـع عــدم تكـافؤ الفــرص بـین الشــباب فـي المجتمــع 

.إلى عدم تكافؤ فرص التنمیة بین مناطق الوطن 
دال2.330.7363.1120.000

یعــود عــدم تكــافؤ الفــرص بــین الشــباب إلــى انتشــار 

.الوساطة والمحسوبیة 
دال2.650.64292.7520.000

یعـــود عـــدم تكـــافؤ الفـــرص بـــین الشـــباب إلـــى تفشـــي 

.الفساد المالي واإلداري في األجهزة اإلداریة 
دال2.750.53371.4620.000

تكـــافؤ الفـــرص بـــین الشـــباب إلـــى نفـــوذ  عـــدم یرجـــع

أصحاب المال والسلطة في مجال الفرص المتاحة 
دال2.630.56226.1720.000

أهــم مــا أواجــه مــن تحــدیات خــالل هــذه العمریــة هــي 

.التحدیات التعلیمیة
دال2.110.7425.1720.000

أهــم مــا أواجــه مــن تحــدیات خــالل هــذه العمریــة هــي 

.المهنیةالتحدیات 
دال2.660.64299.9520.000

أهم ما أواجهه خالل هذه المرحلة العمریة التحدیات 

.االجتماعیة 
دال2.090.7517.6120.000

تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

انتشــــــار مظــــــاهر الفســــــاد واالنحــــــراف فــــــي أوســــــاط 

.الشباب 

دال2.460.67122.0820.000
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تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

دال2.410.6899.3320.000.انتشار االنتهازیة واألنانیة بین الشباب 

تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

عــــدم االلتــــزام بالقــــانون والضــــوابط االجتماعیــــة بــــین 

.الشباب

دال2.500.64144.0420.000

تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

.انتشار الالمسؤولیة والالمباالة في أوساط الشباب 
دال2.370.6593.0120.000

تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

انتشار االنحرافات 

.الفكریة والسلوكیة بین الشباب 

دال2.450.665115.7520.000

تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

.انتشار الكسب السریع وغیر الشرعي بین الشباب 
دال2.480.62134.8220.000

تؤدي التحدیات التعلیمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة إلـى 

.الشباب على مغامرة الهجرة السریة إقبالزیادة 
دال2.320.66483.4920.000

یمكن الحصول على فرصة عمل من خالل امتالك 

.مؤهل علمي 
دال2.540.65172.5620.000

ـــــى فرصـــــة عمـــــل مـــــن خـــــالل  یمكـــــن الحصـــــول عل

.االستفادة من برامج التشغیل التي أقرتها الدولة 
دال1.750.7146.6420.000

یمكــن الحصــول علــى فرصــة عمــل مــن خــالل تلقــي 

تكوین مهني مؤهل 
دال2.270.7347.1420.000

ـــــى فرصـــــة عمـــــل مـــــن خـــــالل  یمكـــــن الحصـــــول عل

.استخدام العالقات الشخصیة والقرابات 
دال2.350.8091.6620.000

ساهم معدل ارتفاع البطالة وعدم تكافؤ الفـرص بـین 

فـــي واإلدمــانالشــباب فــي انتشـــار الجریمــة والعنـــف 

.أوساطهم

دال2.660.59267.4320.000

أدى انتشـــار التطـــرف والتشـــدد إلـــى ارتفـــاع معـــدالت 

.في أوساط الشبابواإلدمانالجریمة والعنف 
دال2.600.61216.8320.000

ساهم تراجع الضبط األسـري والمجتمعـي فـي ارتفـاع 

.نسب الجرائم في أوساط الشباب
دال2.440.66109.6620.000
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وســــــلوكیات أدى التقلیـــــد والمحاكـــــاة ألنمـــــاط ثقافیـــــة 

شــبابیة لــبعض المجتمعــات مــن قبــل شــباب مجتمعنــا 

.إلى تفشي الجریمة والعنف واإلدمان بینهم

دال2.450.60129.9820.000

ســــاهم ضــــعف االهتمــــام بالشــــباب مــــن قبــــل الدولــــة 

والعنـف فـي واإلدمـانوالمجتمع إلى انتشار الجریمـة 

.أوساطهم 

دال2.430.679105.1120.000

ساهم شعور الشباب بالحرمان وفقدان األمل واألمن 

.والجرائم في أوساطهم واإلدمانفي انتشار العنف 
دال2.480.678135.3020.000

أدى تعصــب بعــض الشــباب وعــدم تحملهــم ضــغوط 

الحیــــــاة إلــــــى زیــــــادة معــــــدالت الجریمــــــة واالنحــــــراف 

.في أوساط الشباب واإلدمان

دال2.460.62126.9120.000

دال1.480.76211.1720.000.اهتم بالسیاسة بشكل مستمر

دال1.790.8756.6620.000.اهتم بالسیاسة في المناسبات فقط 

دال1.480.71170.5320.000.اهتم بالسیاسة الداخلیة فقط

دال1.350.71348.0120.000.أرى أن هناك ضرورة لالنتماء السیاسي 

یتحــــــدد معنــــــى االنتمــــــاء والــــــوالء لــــــدي مــــــن خــــــالل 

.المحافظة والدفاع عن السیادة الوطنیة 

دال2.680.62319.0820.000

یــتلخص والئــي وانتمــائي للــوطن فــي احتــرام الرمــوز 

.التاریخیة والوطنیة للوطن 

دال2.660.64299.9520.000

أعبــــــر عــــــن والئــــــي وانتمــــــائي الــــــوطني بالتصــــــویت 

والمشاركة في الفعالیات السیاسیة. 

دال1.720.8257.5920.000

ن والئي وانتمائي بالمحافظة علـى المكاسـب عأعبر 

.الوطنیة واألمالك العمومیة 

دال2.450.70120.6220.000

اســتند إلــى األســاس اللغــوي فــي التعبیــر عــن هــویتي 

.وانتماءاتي الوطنیة 

دال2.360.7888.8520.000

اســتند إلــى األســاس الــدیني فــي التعبیــر عــن هــویتي 

.وانتمائي 

دال2.780.55464.7220.000

أستند إلى األساس التاریخي في التعبیر عن هـویتي 

.وانتماءاتي الوطنیة 

دال2.590.66231.9820.000

ـــــد هـــــویتي  ـــــي تحدی ـــــراث المشـــــترك ف ـــــى الت دال2.350.7271.0320.000اســـــتند إل
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.وانتماءاتي الوطنیة

الشــــباب فــــي المؤسســــات والهیئــــات  ىتوجــــد ثقــــة لــــد

.الرسمیة على المستوى البلدي 

دال1.520.72134.3820.000

توجـــد ثقـــة لــــدى الشـــباب فــــي المؤسســـات السیاســــیة 

.ولهیئات الرسمیة على المستوى الوالئي 

دال1.480.62147.6920.000

ـــدى الشـــباب فـــي المؤسســـات السیاســـیة  ـــة ل ـــاك ثق هن

.والهیئات الرسمیة على المستوى الوطني والمركزي

دال1.620.7087.6220.000

السیاســیة یعــود ضــعف ثقــة الشــباب فــي المؤسســات

والهیئــــات الرســــمیة إلــــى ضــــعف وهشاشــــة األحــــزاب 

.السیاسیة في الواقع السیاسي

دال2.330.7464.0620.000

یرجــع ضــعف ثقــة الشــباب فــي المؤسســات السیاســیة 

ــــى ضــــعف أدائهــــا فــــي الواقــــع  والهیئــــات الرســــمیة إل

االجتماعي والواقع السیاسي 

دال2.490.67136.0120.000

یرجــع ضــعف ثقــة الشــباب فــي المؤسســات السیاســیة 

والهیئــــــات الرســـــــمیة إلـــــــى عــــــدم وفـــــــاء المترشـــــــحین 

بوعـــودهم ومشــــاریعهم المعلـــن عنهــــا فـــي مشــــاریعهم 

االنتخابیة.  

دال2.800.47432.7720.000

یرجــع ضــعف ثقــة الشــباب فــي المؤسســات السیاســیة 

والهیئـــــــات الرســـــــمیة إلـــــــى قلـــــــة اهتمـــــــام المســـــــئولین 

.بین بمتطلبات الشباب المنتخ

دال2.650.58260.4320.000

یلجـــــأ الشـــــباب إلـــــى اســـــتخدام العنـــــف لعـــــدم فعالیـــــة 

األسالیب السلمیة في تحقیـق المطالـب والحقـوق فـي 

.الواقع االجتماعي

دال2.350.7370.2520.000

یلجـــأ الشـــباب إلـــى اســـتخدام العنـــف لضـــعف قنـــوات 

الحوار والتواصل داخل مجتمعنا 
دال2.330.6969.8220.000

یلجــأ الشــباب إلــى اســتخدام العنــف ألن القــوة البدنیــة 

أكثــــر فعالیــــة مــــن قــــوة العقــــل والمنطــــق فــــي الواقــــع 

.االجتماعي 

دال1.830.7717.8720.000

یلجأ الشباب إلى اسـتخدام العنـف للمطالبـة بحاجاتـه 

وحقوقــــه ألن الواقــــع االجتمـــــاعي یتمیــــز بالالعدالـــــة 
دال2.610.63230.9520.000
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.والتهمیش لبعض المناطق والفئات 

الغــــش واالحتیــــال واحــــد مــــن معــــاییر إثبــــات الــــذات 

.وتحقیق بالنجاح في الواقع االجتماعي 
دال1.940.8825.0320.000

یدل على عدم التطابق في استجابات مفردات البحث في ²اו) أن اختبار 63(یتبین من الجدول 

لة إحصائیة أقل من وذلك عند مستوى دال،جمیع المؤشرات الخاصة بالمحور الثالث من هذه الدراسة

)، مما یدل على أنه بالفعل أثرت التحوالت االقتصادیة والسیاسیة الراهنة التي یعیشها المجتمع 0.01(

50عبارة (مؤشر) هناك 64الجزائري على واقع مشكالت الشباب، حیث أبانت النتائج أنه من مجموع 

كما یلي:) وجاءت النتائج2أي متوسطاتها أكبر من (موجب عبارة (مؤشر) 

مناصب الشغل غیر متوفرة بالعدد الكافي مقارنة بحجم الید العاملة المؤهلة المتقدمة لسوق الشغل أن      

بتشتت بسیط 2.33، ما متوسطه 0.66وانحراف معیاري بسیط قیمته 2.61معبر عنها بمتوسط حسابي 

 اأكد محیث ت الشباب المؤهل، الت ورغباتشیر إلى أن طبیعة عروض العمل المتوفرة غیر مالئمة لمؤه

أن فرص العمل المستقرة والدائمة غیر متوفرة بنسبة عالیة في 0.63وبتشتت بسیط قیمته 2.54متوسطه 

سوق العمل، كما أن طبیعة المجتمع الجزائري تتمیز بنظرة دونیة لبعض المهن والوظائف عبر بعن ذلك 

.0.71بتشتت بسیط قیمته 2.16ما متوسطه 

ا أنه من بین المشكالت التي أصبحت البطالة سببا هاما في تمییز الشباب بها دون غیرهم مشكلة كم

في العمل الالئق مسلوب ما ضعف الوالء واالنتماء الوطنیین لدى فئة الشباب كونهم یحسون بأن حقهم

التي عادة ما ینجر ، إضافة إلى أن البطالة دافعا لعدید االنحرافات السلوكیة2.81نه بمتوسط قدره عبر ع

أن البطالة تعمل 2.63، كما عبر ما متوسطه 2.68عنها جرائم ومتابعات قضائیة لفئة الشباب بمتوسط 

بین فئة الشباب كونها تعمل على افقاد واإلحباطعلى زیادة الالمباالة وضعف درجة المسئولیة االجتماعیة 

2.48كل من عامل الزمن والوجود االجتماعي معانیهما الحقیقیة، في سیاق متصل أقر ما متوسط 

بأن البطالة تبقى من أهم دوافع الشباب نحو مخاطرة الهجرة السریة.0.62بتشتت قیمته 

م حسب استجابات مفردات العینة، انخفاض ومن أهم المشكالت االقتصادیة التي تواجه الشباب الیو 

، إضافة 2.62وارتفاع األسعار مع ضعف القدرة الشرائیة للفرد بمتوسط2.61الدخل األسري بمتوسط 

مع ظهور شكل جدید للمشكالت ، 2.37عالة داخل األسرة الواحدة بمتوسط إلى ارتفاع معدل اإل

بنمط االستهالك التفاخري الذي یمیز بعض الشباب االقتصادیة التي تواجه الشباب وهي التأثر السلبي
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حیث یعتبر هذا العامل محبطا لمعنویات الشباب 0.69وتشتت بسیط قیمته 2.36عن غیره بمتوسط 

الذین یتمیزون بمستوى معیشي متوسط إلى ضعیف، كما أن هاجس الخوف من المستقبل المهني 

بب التقلبات واألزمات التي یعرفها االقتصاد الوطني والوظیفي یبرز كمشكل فعلي في الفترة الراهنة بس

، ومع تصاعد الوعي 0.61بانحراف معیاري بسیط قدره 2.66والعالمي، وقد عبر عن ذلك ما متوسطه 

التنموي والوعي الحقوقي برزت إشكالیة تساوي الفرص بین األفراد داخل المجتمع الواحد، ولعل ما یمیز 

لنامیة هو مسألة عدم تكافؤ الفرص بین األفراد، حیث یرجع مفردات الدراسة واقع العدید من المجتمعات ا

إلى عدم التكافؤ هذا لجملة من األسباب، كعدم تكافؤ فرص التنمیة بین مناطق الوطن بمتوسط حسابي 

، تفشي 2.65من مفردات الدراسة انتشار الوساطة والمحسوبیة معبر عن ذلك بمتوسط قیمته 2.33

وبانحراف معیاري قدره 2.75ي واإلداري في األجهزة اإلداریة للمؤسسات بمتوسط قیمته الفساد المال

2.63، نفوذ أصحاب المال والسلطة في مجال توزیع الفرص المتاحة واالستفادة منها بمتوسط قدره 0.53

اب في كنتیجة لعدم تكافؤ الفرص، تبرز جملة التحدیات التي یواجهها الشب0.56وبانحراف بسیط قدره 

وبانحراف معیاري قدره 2.66الواقع االجتماعي وفي مقدمتها التحدیات المهنیة بمتوسط حسابي قیمته 

ثم التحدیات االجتماعیة بمتوسط حسابي قیمته 2.11تلیها التحدیات التعلیمیة بمتوسط قدره 0.64

ث أنها من بین األسباب من استجابات مفردات الدراسة، هذه التحدیات بدورها رأى الشباب المبحو 2.09

الرئیسیة في العدید بمن المشكالت التي یواجهها الشباب والعدید من األمراض االجتماعیة التي یقع فیها 

أو یتعرض لها الشباب بكما أنها تعكس هامشا كبیرا من واقع الحیاة االجتماعیة، ومن جملة نتائج هذه 

التحدیات: 

وبانحراف 2.46وساط الشباب بمتوسط حسابي قیمته انتشار مظاهر الفساد واالنحراف في أ

.0.67معیاري بسیط عن المتوسط قیمته 

 عدم التزام الشباب بالقوانین 2.41انتشار االنتهازیة واألنانیة بین الشباب بمتوسط قیمته ،

.2.50جتماعیة بمتوسط حسابي قیمته والضوابط اال

2.37اب بمتوسط حسابي قدرهانتشار الالمسؤولیة والالمباالة في أوساط الشب.

2.45الشباب بمتوسط حسابي قیمته انتشار االنحرافات الفكریة والسلوكیة بین.

 ذلك ما زیادة وانتشار ذهنیة الكسب السریع وغیر الشرعي بین فئة الشباب حیث عبر عن

.من المبحوثین2.48متوسطه 
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2.32زیادة إقبال الشباب على مغامرة ومخاطرة الهجرة السریة حیث عبر عن ذلك ما متوسطه

.2.66بانحراف معیاري قیمته 

استجابات المبحوثین وفق هذه المتوسطات هي دلیل على وقع التحدیات المهنیة والتعلیمیة  إن   

واالجتماعیة على واقعهم الذي تتخلله المشكالت المطروحة.

في جانب آخر من جوانب التحوالت االقتصادیة وانعكاساتها على واقع مشكالت الشباب، تبین أن 

اآللیات التي یمكن أن تتیح للشباب فرصة الحصول على عمل أو وظیفة متباینة تباین متوسطات 

إلى  تشیر2.65بانحراف معیاري بسیط قیمته 2.54استجابات المبحوثین حول هذه العبارة، فما متوسطه 

بتشتت 2.27أن امتالك مؤهل أو شهادة علمیة هو مفتاح الحصول على فرصة عمل، بینما ما متوسطه 

تشیر إلى أن تلقي تكوین ووضعیة مهنیة هو جسر نحو ولوج عالم الشغل والحصول لعلى  0.73قدره 

عالقات إلى أن استخدام ال0.80وبتشتت قدره 2.35وظیفة، بالموازاة تشیر فئة بمتوسط حسابي 

الشخصیة والقرابات هو المعیار األساسي في تبوؤ مكانة وظیفیة والحصول على فرصة عمل كما أبانت 

نتائج الدراسة المیدانیة أن هناك مشكالت هي سبب مباشر لوقوع ومواجهة الشباب لمشكالت أخرى، غیر 

والعنف والجریمة، أن ما یمیز أهم المشكالت التي یقع فیها الشباب ویواجهها مشكالت اإلدمان 

والمشكالت التي كانت سببا في ذلك حسب الدراسة المیدانیة هي:

 ارتفاع معدل البطالة وعدم تكافؤ الفرص بین الشباب ساهم في انتشار الجریمة والعنف واإلدان

.0.59بتشتت بسیط قدره 2.66في أوساطهم، حیث عبر ذاك ما متوسطه 

 أقر بأن انتشار التطرق والتشدد في ببعض 0.66ته بانحراف معیاري قیم2.60ما متوسطه

الممارسات الحیاتیة إلى ارتفاع معدالت الجریمة واالدمان والعنف في أوساط الشباب.

 تراجع وضعف الضبط األسري والمجتمعي كان من بین األسباب الرئیسیة في ارتفاع نسب الجرائم

وبانحراف معیاري قیمته 2.44سط قدره والعنف واالدمان في أوساط الشباب معبر عن ذلك بمتو 

0.66.

 في  واإلدمانمن األسباب الرئیسة التي ساهمت في انتشار وارتفاع معدالت الجریمة والعنف

أوساط الشباب التقلید والمحاكاة من طرف الشباب لبعض األنماط الثقافیة والسلوكیات الشبابیة 

سائط معبر عن ذلك بمتوسط حسابي عبر الو  ةلبعض المجتمعات التي یتفاعلون معها خاص

.0.60بانحراف معیاري قدره 2.45قیمته 
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 كما أن ضعف االهتمام بفئة الشباب بعیدا عن الخطاب الرسمي والخطاب السیاسي ساهم في

من مجموع 2.43والعنف في أوساطهم، حیث عبر بعن ما متوسطه واإلدمانانتشار الجریمة 

استجابات المبحوثین.

التغیرات المتسارعة واالحتكاك الیومي بواقع المجتمعات األخرى زاد انتشار شعور  رازاتإفومن 

والعنف في واإلدمانالشباب بالحرمان وفقدان األمان واألمن الشيء الذي ساهم في انتشار الجریمة 

المشار إلیها آنفا وكذلك التأثر ، ومع التغیرات والتسارعات2.48أوساطهم معبر بعن ذلك ما متوسطه 

باآلخر سادت مشكلة التعصب لدى بعض الشباب وعدم تحمل البعض لضغوط الحیاة المتالحقة الشيء 

الذي ساهم في انتشار الجریمة والعنف واإلدمان في أوساط بعض الشباب ویشیر إلى ذلك ما متوسطه 

الدراسة أن هناك تأثیرات للتغیرات السیاسیة من مجموع استجابات المبحوثین، في سیاق آخر أبانت2.46

التي عرفها الواقع السیاسي في الجزائر على بعض المشكالت السیاسیة والممارسات السیاسیة ذات الطابع 

السیاسي حیث اتضح أن هناك ضعف باالهتمام بالسیاسة من قبل الشباب على جمیع المستویات داخلیا 

عن المیل السیاسي أو االنتماء ؤشرات سلبیة، ونفس الشيء یقال لمأو خارجیا وكانت متوسطات هذه ا

ة سلبیا.عینلشباب الذي تجاوز معه مفردات الالسیاسي لدى ا

2.68كما أن التعبیر عن الوالء واالنتماء الوطنیین لدى مفردات العینة تباینت معانیه، فما متوسطه 

ة والدفاع عن السیادة الوطنیة مختصرا في احترام یلخص معنى الوالء واالنتماء الوطنیین في المحافظ

تعبر عن 2.45الرموز التاریخیة والوطنیة للوطن، وفئة أخرى من المبحوثین بمتوسط حسابي قیمته 

معاني الوالء واالنتماء للوطن بالمحافظة على المكاسب الوطنیة واألمالك العمومیة.

لمتعلقة باألسس التي یستند إلیها المبحوثین في التعبیر في نفس االتجاه تذهب المتوسطات الحسابیة ا

أن األساس 0.78بانحراف معیاري قدره 2.36عن هویتهم وانتماءاتهم الوطنیة حیث أقر ما متوسطه 

بانحراف 2.78یستند ما متوسطه و اللغوي هو ما یستندون في التعبیر عن هویتهم وانتماءاتهم الوطنیة، 

2.59في التعبیر علن هویتهم وانتمائهم الوطني، كما یذهب ما متوسطه إلى الدین 0.55معیاري 

إلى األساس المستند إلیه في التعبیر عن الهویة واالنتماء هو األساس التاریخي، 0.66معیاري بانحراف

بانحراف معیاري متوسط قدره 2.35في نفس االتجاه تؤكد فئة من المبحوثین بمتوسط حسابي قیمته 

ساس الذي یستن إلیه في التعبیر عبن الهویة واالنتماء هو التراث المشترك لألمة.أن األ 0.72
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في جانب آخر من جوانب أزمة الشباب من جوانب أزمة الشباب السیاسیة أسفرت نتائج الدراسة على 

جل أن ضعف ثقة الشباب في المؤسسات السیاسیة والهیئات الرسمیة مرده لجملة من االعتبارات، حیث س

یرجع الثقة الضعیفة إلى ضعف أداء األحزاب السیاسیة 0.67بانحراف معیاري قدره 2.49لما متوسطه 

0.74بانحراف معیاري قیمته 2.33والهیئات الرسمیة في الواقع السیاسي واالجتماعي على ما متوسطه 

شة األحزاب یرجع سبب ضعف ثقة الشباب في األحزاب السیاسیة الهیئات الرسمیة إلى ضعف وهشا

السیاسیة في الواقع السیاسي.

یرجع ضعف ثقة الشباب في 0.47بانحراف بسیط قیمته 2.80في السیاق ذاته نسجل ما متوسطه 

المؤسسات السیاسیة والهیئات الرسمیة إلى عدم وفاء المترشحین في الفعالیات االنتخابیة بوعودهم 

یة، فیما یرجع بعض الشباب ثقتهم في المؤسسات السیاسیة ومشاریعهم المعلن عنها في برامجهم االنتخاب

والهیئات الرسمیة إلى قلة اهتمام المسؤولین المنتخبین بمتطلبات وحاجیات الشباب بمتوسط حسابي قدره 

.0.58وبانحراف معیاري قیمته 2.64

لیب العنف في مستوى آخر من مستویات مشكالت الشباب ما هو متعلق باستخدام فئة الشباب أسا

من استجابات مفردات العینة ترى أن عدم فعالیة األسالیب 2.35للمطالبة بالحقوق، سجل ما متوسطه 

السلمیة في تحقیق المطالب والحقوق في الواقع االجتماعي هو واحد من أسباب لجوئهم الستخدام العنف، 

راجع لضعف قنوات الحوار ترى أن استخدام الشباب للعنف 0.65بانحراف معیاري 2.33ما متوسطه 

یرجع سبب لجوء الشباب 0.63بانحراف معیاري قیمته 2.61والتواصل داخل مجتمعنا، ما متوسطه 

للعنف للمطالبة بحقوقه لتمیز الواقع االجتماعي بالالعدالة والتهمیش لبعض المناطق والفئات.

ها یمن كون النتائج التي أفضت إلتأسیسا على ما سبق الفرضیة الثانیة الجزئیة محققة انطالقا 

الدراسة المیدانیة تنحى نحو تأكید أن جملة التحوالت االقتصادیة والسیاسیة التي عرفها المجتمع الجزائري 

في العقدین األخیرین أدت إلى تفاقم وزیادة بعض حدة بعض المشكالت الشبابیة وبروز أخرى لم تكن 

معروفة لدى فئة الشباب من قبل.
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والتي مؤداها::مناقشة النتائج الخاصة بالفرضیة الثالثة-03

ظهور مشكالت لم تكن مألوفة لدى الشباب  إلى معلوماتلتكنولوجیا الالواسع ستخدام االأثر ''

.''من قبل

) یوضح آثار ومشكالت استخدام التكنولوجیا الحدیثة على الشباب.64جدول (

  ارةــــــالعب
المتوسط 

الحسابي
²اוقیمة التباین

درجة 

الحریة

مستوى 

 الداللة
 القرار

مــن المشــكالت الصــعبة التــي تــواجهني فــي 

هذه المرحلة مشكلة قضاء وقت الفراغ.
دال2.310.7654.4520.000

دال1.950.786.1420.0046أقضي أوقات فراغي في المطالعة 

دال1.990.858.1920.017أقضي أوقات فراغي في ممارسة الریاضة 

دال1.560.71107.0320.000أقضي أوقات فراغي في السیاحة

أقضـــي أوقـــات فراغـــي فـــي متابعـــة القنـــوات 

الفضائیة واالبحار عبر النت
دال2.430.62118.7520.000

أفضـــل متابعـــة القنـــوات الفضـــائیة واالبحـــار 

عبـر النــت فــي قضـاء أوقــات فراغــي ألنهمــا 

معلومـــــات ال یتیحـــــان لـــــي الحصـــــول علـــــى 

أجدها في مصادر أخرى.

دال2.080.7711.0920.004

واإلبحـــارأفضـــل متابعـــة القنـــوات الفضـــائیة 

عبـر النــت فــي قضـاء أوقــات فراغــي ألنهمــا 

یحفزان لدي بعض السلوكیات الشبابیة

دال2.160.7522.6920.000

واإلبحـــارأفضـــل متابعـــة القنـــوات الفضـــائیة 

عبــر النــت لتجــاوز مشــكلة االنتظــارات التــي 

أعیشها في الواقع االجتماعي 

دال2.290.6964.4620.000

دال2.460.64122.1420.000واإلبحـــارأفضـــل متابعـــة القنـــوات الفضـــائیة 
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عبــــــر النــــــت لتمییزهــــــا بالتجدیــــــد والتشــــــویق 

والحداثة 

یلة ضــروریة ال یمكــن الهــاتف المحمــول وســ

ا العصرهذفي عنها االستغناء 
دال2.390.83144.2520.000

اســـــــــــتخدم هـــــــــــاتفي المحمـــــــــــول لالتصـــــــــــال 

الضروري فقط.
دال2.350.8198.0420.000

اســــــــــــتخدم هــــــــــــاتفي المحمــــــــــــول لأللعــــــــــــاب 

االلكترونیة
دال1.960.784.1720.124

اســـــتخدم هـــــاتفي المحمـــــول للتواصـــــل عبـــــر 

النت 
دال2.0107422.5620.000

اســــــتخدم هــــــاتفي المحمــــــول للتواصــــــل مــــــع 

اآلخـــرین بغـــرض كشـــف الغمـــوض المحـــیط 

بحیاتهم.

دال1.980.8718.5020.000

اســــــتخدم هــــــاتفي المحمــــــول للــــــتخلص مــــــن 

الوحدة والفراغ.
دال1.630.7884.0620.000

اســـــتخدم هـــــاتفي المحمـــــول بغـــــرض إیجـــــاد 

وظیفة له في ظل عدم الحاجة إلیه.
دال1.750.8037.5920.000

أقع في بعـض المشـكالت بسـبب االسـتخدام 

السلبي للهاتف النقال
دال2.180.8224.5920.000

ـــــا  ـــــا مالی ـــــي الرصـــــید التلفـــــوني عبئ یســـــبب ل

إضافیا 
دال2.430.73109.0820.000

أتعـــــرض لإلیـــــذاء اللفظـــــي بســـــبب الهـــــاتف 

المحمول
دال2.220.8660.5920.000

واإلشــــاعة بســــبب الهــــاتف أتعــــرض للقــــذف 

المحمول
دال1.760.8342.1120.000

أزعجــــــت وُأزعجــــــت مــــــن خــــــالل االتصــــــال 

باآلخرین والتواصل معهم بالرقم المجهول.
دال1.960.871.5620.457

نم عنستخدام السلبي للهاتف المحمول یاال

ضعف الجانب التربوي للمستخدم
دال2.520.705171.7220.000

دال2.490.702146.8220.000االســـتخدام الســـلبي للهـــاتف المحمـــول یشـــیر 
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لوجیا للمستخدمو إلى الجهل بقیمة التكن

االســـتخدام الســـلبي للهـــاتف المحمـــول یشـــیر 

إلــى مســتوى العبــث واالســتهتار الــذي یمیــز 

المستخدم

دال2.510.64150.5020.000

ســاعة یومیــا مبحــرا فــي أقضــي مــا متوســطه

النت
دال1.820.8580.2120.000

أقضـــي مـــا متوســـطه ثـــالث ســـاعات یومیــــا 

مبحرا في النت
دال1.730.8042.3020.000

أقضي ما متوسطه أكثر من ثـالث سـاعات 

یومیا مبحرا في النت
دال1.760.8235.1420.000

یســبب لــي االفــراط فــي اإلبحــار عبــر النــت 

بمــن المشــكالت ســواء داخــل األســرة الكثیــر 

أو خارجها

دال2.630.58239.2920.000

یحقق لـي التواصـل عبـر النـت مـع اآلخـرین 

إشباعا اجتماعیا وعاطفیا.
دال2.480.72144.6220.000

أشعر باإلشـباع الفنـي والریاضـي مـن خـالل 

االطــالع علــى أخبــار الریاضــة والفــن علــى 

النت.

دال1.960.810.85120.784

ــــــي  أصــــــل مــــــن خــــــالل البحــــــث والتثقــــــف ف

االنترنت إلـى مسـتوى مـن االشـباع المعرفـي 

والعلمي

دال2.530.66165.0120.000

أتشــــبع سیاســــیا مــــن خــــالل االطــــالع علــــى 

السیاسات المحلیة والعالمیة عبر النت
دال1.870.8516.9820.000

الوصــــــــــول إلــــــــــى حلــــــــــول لــــــــــبعض یمكــــــــــن

المشــــكالت الشخصــــیة التــــي تــــواجهني مــــن 

خالل البحث عن الحلول في االنترنت 

دال2.050.802.7220.256

أشعر باالنعزال عن الواقـع االجتمـاعي عنـد 

فــي االســتخدام أو التعــاطي المفــرط  اإلفــراط

.لألنترنت

دال2.400.7293.9320.000

دال2.200.75927.0420.000أحــــس بــــاالغتراب عــــن واقعــــي االجتمــــاعي 
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في استخدام االنترنت  اإلفراطعند 

یتملكنـــي الشـــعور باإلدمـــان علـــى االنترنـــت 

كلما أفرطت في اسـتخدامه أو التعـاطي مـع 

.محتویاته

دال2.500.76189.0420.000

ـــــزداد انفعـــــالي وقلقـــــي كلمـــــا أفرطـــــت فـــــي ی

التعاطي أو واستخدام االنترنت بإفراط 
دال2.050.7518.0120.000

ــــى  أفضــــل مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي عل

النت
دال2.580.68223.4020.000

تســتهویني المنتــدیات العلمیــة والثقافیــة علــى 

النت
دال2.410.73107.2420.000

واإلباحیــــة أفضــــل تصــــفح المواقــــع الجنســــیة 

على النت
دال1.730.8896.2520.000

یني المواقــــع الفنیــــة والریاضــــیة علــــى و تســــته

النت
دال1.940.859.0120.011

ـــــــة وقواعـــــــد  ـــــــات االلكترونی تجـــــــذبیني المكتب

البیانات على النت 
دال2.260.7540.5020.000

أدى االســـــتخدام الواســـــع للنـــــت إلـــــى تحـــــول 

للكبارالصغار إلى مرجعیات
دال2.260.75340.9820.000

أدى انتشار استخدام االنترنـت فـي مجتمعنـا 

جنســــین دون الإلــــى انتشــــار العالقــــات بــــین 

رقابة

دال2.650.64299.6720.000

أدى انتشـــار اســـتخدام االنترنـــت إلـــى ســـقوط 

بعض الطابوهات وتراجع بعض الممنوعات 

في الواقع االجتماعي.

دال2.270.7146.4620.000

ــــأثر  ــــى ت أدى انتشــــار اســــتخدام االنترنــــت إل

بعــــض الشــــباب ســــلبیا بــــبعض المجتمعــــات 

التي یتفاعل معها 

دال2.390.666294.1220.000

أدى انتشــــار اســــتخدام االنترنــــت إلــــى تقلیــــد 

ومحاكاة الشباب ألنماط ثقافیة منافیة لثقافة 

مجتمعنا

دال2.520.6663159.7420.000
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أدى انتشـــار اســـتخدام االنترنـــت إلـــى تراجـــع 

بعـــض القـــیم والمعـــاییر عـــن بعـــض الشـــباب 

.في مجتمعنا

دال2.660.83254.9620.000

یدل على عدم تطابق استجابات مفردات العینة والموضح ²اו) أن اختبار 64یتضح من الجدول (

ومستوى داللة أقل من )2(الجدولیة عند درجة حریة ²اוمود الثالث وهو كلیة أكبر من قیمفي الع

، كما أن قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لها من الداللة اإلحصائیة ما یجعلها )0.01(

لوجیة التي عرفها المجتمع و معبرة عن توجه الفرضیة والتي مضمونها أن التحوالت والتغیرات التقنیة والتكن

على الشباب وذلك بظهور مشكالت جدیدة وتعمق أخرى كانت موجودة أثرتفترة الراهنة الجزائري خالل ال

من استجابات المبحوثین 2.31ن ذلك ما متوسطه ععبر  إذهرة أو مشكلة الفراغ زادت حدة من قبل، فظا

على  لوجیا الحدیثة وفر هامشا من الوقت للفردو مما یؤكد أن استخدام التكن، 0.76بانحراف بسیط قدره 

غرار التكنولوجیا البسیطة، لیتحول استخدامها من قبل الشباب إلى مجال للهو وتمضیة وقت الفراغ، 

لوجیا الحدیثة في و لتكنل ، ولتفضیالت الشباب0.62اري قدره وبانحراف معی2.43بمتوسط حسابي قیمته 

تمضیة وقت الفراغ جملة من المبررات تدل علیها وتبررها المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین، 

عبر االنترنت، ألن هاتین واإلبحاریفضلون متابعة القنوات الفضائیة أنهم2.08حیث أبان ما متوسطه 

في مصادر أخرى، فئة أخرى بمتوسط الوسیلتین تتیحان لهم فرص الحصول على معلومات ال یجدونها

عبر االنترنت ألنهما یتوفران على واإلبحارتفضل القنوات الفضائیة 0.75وبانحراف معیاري قدره 2.16

بانحراف معیاري قدره 2.29محفزات لمجموعة من السلوكیات والمشاعر الشبابیة، كما یفضل ما متوسطه 

بر النت، ومبررهم في ذلك أن هاتین الوسیلتین تمنحهم مجاال ع واإلبحارمتابعة القنوات الفضائیة 0.69

التفضیل إلى تمیز 2.46لتجاوز مشكلة االنتظارات التي یعیشونها في الواقع، كما یرجع ما متوسطه 

القنوات اإلعالمیة واالنترنت بمستویات عالیة من التشویق والحداثة.

نتشار الواسع الستخدام الهواتف المحمولة خاصة وفي مظهر آخر من مظاهر التغیر التكنلوجي اال

أن امتالكه ضرورة ال یمكن االستغناء 0.83بانحراف معیاري قدره 2.29الذكیة منها اعتبر ما متوسطه 

من المبحوثین لالتصال 2.35عنها في العصر، كما تباینت صور استخدامه حیث یستخدمه ما متوسطه 

یستخدمه في الغالب للتواصل عبر االنترنت هذا  2.01طه الضروري فقط في المقابل الما متوس

االستعمال الواسع للهاتف المحمول أثار مشكالت تمیز بها الشباب عن غیره من الفئات االجتماعیة 
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من المبحوثین عن وقوعهم في مشكالت كان 2.18لمجموعة من االعتبارات، حیث أعرب ما متوسطه 

وقوعهم فیها بسبب الهاتف مشكالت التي أعرب مفردات الدراسة عن سببها الهاتف المحمول، ومن بین ال

، العبء المالي 2.22التعرض لإلیذاء اللفظي (السب والشتم والكالم الفاحش ... إلخ) بمتوسط ك المحمول

إضافة إلى مشكلتي التعرض للقذف واإلشاعة، واإلزعاج التلفوني بنسبة أقل.2.43اإلضافي بمتوسط 

حكم المبحوثین على االستخدام السلبي للهاتف المحمول كان هناك تباین في حكمهم وفیما یخص 

على هذه المشكلة ذان العالقة بالهاتف المحمول كأداة، فهناك من اعتبرها الوجه اآلخر للمستخدم والمعبر 

رجة ، مستوى ود2.49، الجهل بقیمة التكنلوجیا بنسبة بمتوسط 2.52عن ضعف الجانب التربوي بمتوسط 

یأتي متغیر ثالث في مجال 2.51العبث واالستهتار التي یتمیز بها الجیل الحالي من الشباب بمتوسط 

التغیر التكنلوجي الذي عرفه المجتمع الجزائري حدیثا وهو االنترنت واستخداماته الواسعة، هذا االستخدام 

غار والشباب على األخص، عبر الواسع والكثیف افرز معه عدید المشاكل سواء بالنسبة للكبار أو الص

من مفردات العینة لكن استخدام االنترنت بالمقابل یحقق مجموعة من 2.63عن ذلك لما متوسطه 

عن تشبعهم 2.48االشباعات لمستخدمیه حسب نتائج الدراسة المیدانیة، حیث عبر ما متوسطه 

، الوصول إلى 2.53معرفي بمتوسط اجتماعیا وعاطفیا لمن خالل التواصل عبر النت، التشبع الثقافي وال

حلول لبعض المشكالت الشخصیة التي یمكن أن تواجه الشباب نتیجة االفراط في استخدام النت أو 

، 2.40التعاطي مع محتویاته، أهمها الشعور باالنعزال عن الواقع االجتماعي للمستخدم بمتوسط حسابي 

، الشعور باإلدمان على االنترنت بمتوسط 2.20االغتراب عن الواقع االجتماعي بمتوسط حسابي قدره 

، أما بالنسبة لتفضیالت المبحوثین 2.05، االنفعال والقلق بمتوسط حسابي قیمته 2.50حسابي قیمته 

2.41على صفحات الویب، فقد احتلت مواقع التواصل االجتماعي المرتبة األولى بمتوسط حسابي قیمته 

من 2.26االلكترونیة وقواعد البیانات بمتوسط حسابي قیمته ، المكتبات 0.77بانحراف معیاري قدره 

مجموع استجابات المبحوثین.

لوجي على الواقع االجتماعي اتضح أن هناك مشكالت و في جانب آخر من جوانب تأثیر التغیر التكن

ذلك هذه مجتمعیة یواجهها المجتمع بسبب هذا التحول یشترك فیها جمیع أفراد المجتمع وتمسهم آثارها ك

تحول الصغار إلى مرجعیات للكبار بمتوسط حسابي قیمته هو  المشكالت المجتمعیة حسب واقع الدراسة

لوجیا، كون جیل الشباب و خاصة في التحكم أو استخدام هذه التكن0.75بانحراف معیاري قدره 2.26

أكثر اطالعا على هذا المجال.
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قابة التقلیدیة األسریة والمجتمعیة بمتوسط حسابي قدره انتشار العالقات بین الجنسین خارج أطر الر 

، تراجع بعض الممنوعات في الواقع االجتماعي وسقوط بعض الممارسات وبعض المظاهر التي 2.65

، كما أدى انتشار استخدام 2.22كانت تعتب رفي السابق من الطابوهات وذلك بمتوسط حسابي قیمته 

لشباب بالمجتمعات التي یتفاعل معها خاصة في الجوانب السلوكیة االنترنت إلى التأثر السلبي لبعض ا

2.58، وفي السیاق ذاته نسجل ما متوسطه 2.39واألخالقیة والقیمیة، حیث عبر عن ذلك ما متوسطه 

من المبحوثین ینظر إلى التقلید والمحاكاة لمجموعة من السلوكیات والممارسات المنافیة لثقافة مجتمعنا 

ت بمضامینه المختلفة، كما نشیر إلى تراجع منظومة القیم والمعاییر خاصة عند فئة الشباب سببها االنترن

.0.53بانحراف معیاري بسیط قدره 2.66بسبب انتشار واتساع دائرة استخدام االنترنت ام متوسطه 

لوجیاو التكنستخدامالأثرهناكأنمؤداهاالتيبناء على النتائج الجزئیة الخاصة بالفرضیة الثالثةو      

النتائجهذهومناقشةقبل،منالشبابلدىمألوفةتكنلممشكالتظهورفيساهمالشبابقبلمنالحدیثة

السابقة.الدراساتنتائجإلیهأفضتماوفقةمحققأنهانستنتجالفرضیةهذهوءضفي

مؤداها:التيالرابعة:بالفرضیةالخاصةالنتائجمناقشة-04

 .''لهماالجتماعيالتمكینمحدداتبتجسیدالشاملةالتنمیةتحقیقفيالشبابدورتفعیلیمكن''

الشبابیعیشهاتيالاالجتماعيالواقعفياالنتظاراتومسألةاالجتماعيالتمكینمشكالت):65(الجدول

  ارةـــــــــــــــالعب
المتوسط 

الحسابي
²اוقیمة التباین

درجة 

الحریة

مستوى 

 الداللة
 القرار

أواجــــه صــــعوبات فــــي اتخــــاذ بعــــض القــــرارات 

الشخصیة داخل األسرة 
دال2.190.8865.6220.000

ارد و أواجـــه صـــعوبات فـــي الحصـــول علـــى المـــ

المادیة والمعرفیة
دال2.030.844.5020.105

أجـــد صـــعوبة فـــي إحـــداث التغییـــر فـــي بعـــض 

األمور داخل األسرة
دال2.050.859.3320.000

اعتمـــــد علـــــى ذاتـــــي فـــــي مواجهـــــة كثیـــــر مـــــن 

المشكالت الشخصیة التي تواجهني
دال2.580.66210.2120.000

أواجه تحـدیات وصـعوبات فـي الحصـول علـى 

مصــادر القــوة مــن الواقــع االجتمــاعي كــالتعلیم 
دال2.500.62140.2720.000
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والعمل 

اعتمــــد علــــى قــــدراتي الشخصــــیة فــــي مواجهــــة 

المشكالت التي تعترضني 
دال2.440.68108.4520.000

ـــــــى األصـــــــدقاء فـــــــي مواجهـــــــة وحـــــــل  ألجـــــــأ إل

المشكالت التي تعترضني.
دال2.090.7143.1620.000

أطلب المساعدة من الوالدین في مواجهة وحل 

المشكالت التي تعترضني.
دال2.080.714.1720.124

أبحـــــــث فـــــــي تجـــــــارب اآلخـــــــرین عـــــــن حلـــــــول 

للمشكالت التي تواجهني
دال2.210.8025.7520.000

دال2.470.78180.6220.000أتواصل مع الجیل السابق بلغة حواریة

دال1.290.59332.7220.000أتواصل مع الجیل السابق بلغة صراعیة

دال1.410.66222.1120.000أتواصل مع الجیل السابق بلغة ساخرة تهكمیة 

ـــــل  ـــــل الســـــابق بلغـــــة التحای أتواصـــــل مـــــع الجی

والتجاوز
دال2.380.7554.4520.000

ـــر مـــا انتظـــره مـــن المجتمـــع تمكینـــي علـــى  أكث

تنمیة قدراتي ومهاراتي.
دال2.500.66140.7120.000

ـــر مـــا انتظـــره مـــن مجتمعـــي تـــوقیر فـــرص أكث

العمل الالئق والمستقر
دال2.780.54446.3320.000

ـــــر مـــــا انتظـــــره مـــــن مجتمعـــــي ومؤسســـــاته  أكث

مســــــاعدتي علــــــى إنجــــــاز مشــــــاریعي وتحقیــــــق 

طموحاتي

دال2.610.60224.1920.000

أكثـــر مـــا یریـــده الشـــباب أمثـــالي مـــن المجتمـــع 

والمســـــــؤولیات رفـــــــع درجـــــــة الـــــــوعي بـــــــاألدوار 

للشباب في سبیل تحقیق التنمیة

دال2.6180.60224.1920.000

ده الشــباب مـن المجتمــع ومؤسســاته هــو یــمـا یر 

تقلــیص الفجــوة بــین مــا یتلقــاه مــن معــارف ومــا 

یقتضیه سوق العمل

دال4.6120.63230.9520.000

ــــــي  ــــــات مســــــتقبلي الشخصــــــي النجــــــاح ف أولوی

الدراسة
دال2.700.59336.5020.000

دال2.720.63405.4320.000أولویـــات مســـتقبلي الشخصـــي الحصـــول علـــى 
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فرصة عمل 

أولویـــات مســـتقبلي الشخصـــي الـــزواج وتكـــوین 

أسرة
دال2.100.9381.6220.000

أولویــات مســـتقبلي الشخصــي مواصـــلة التعلـــیم 

في الدراسات العلیا
دال2.020.8821.5920.000

الشخصــــي ومســـتقبل مجتمعــــي همــــا مســـتقبلي

الشيء نفسه
دال1.900.9267.9320.000

دال2.400.83153.9820.000مستقبلي الشخصي أهم من مستقبل مجتمعي 

دال1.480.72176.9620.000مستقبل مجتمعي أهم من مستقبلي الشخصي 

2اוاختبارأنللشباباالجتماعيالتمكینومعوقاتصعوباتیبینالذي)65(الجدولمنیتضح

2اוقیممنأكبروهي2اוلقیمالثالثالعمودیبینهكماتطابقهاوعدمالمبحوثیناستجاباتتباینعلىیدل

حیثإیجابیا،یتجهالفرضیةاتجاهأنكما)،0.01(منأقلداللةومستوى)2(حریةدرجةعندالجدولیة

السلبیةأواإلیجابیةللعباراتاإلحصائیةالقراءةفإنوعلیهعبارة،25مجموعمنموجبةعبارة21سجلت

أنتبینحیثالرابعةللفرضیةإیجابياتجاهافترضناأنناأنهوبماالفرضیةاتجاهبحسبتعكسأنیجب

2.19قیمتهحسابيمتوسطباألسرةداخلالقراراتبعضاتخاذفيصعوباتیواجهونالعینةمفردات

بمتوسطوالمعرفیةالمادیةالمواردعلىالحصولفيصعوباتیواجهونكما،0.88قدرهمعیاريوبانحراف

بمتوسطاألسرةداخلاألموربعضفيالتغییرإحداثفيعوائقالعینةأفرادویواجه،2.03قدرهحسابي

والمجتمعاألسرةفياالجتماعیةالتنشئةزاتممیمنواحدةتظهرأخرىجهةمن،2.05قیمتهحسابي

ماذلكعنعبرحیثاألولىالعمریةالمراحلمنذذاتهعلىالفردتعویدمالمحهامنوالتيالجزائري،

الحصولصعوباتهوللشباباالجتماعيالواقعیمیزوما،0.66قدرهمعیاريبانحراف2.58متوسطه

2.50متوسطهماذلكعنعبرحیثوالعمل،كالتعلیمالبشریةالتنمیةعلیهاترتكزالتيالقوةمصادرعلى

مشاكلهممعالشبابتعاملآلیاتفيالتبایناتبعضتظهربالموازاة،0.62قدرهمعیاريبانحراف

التيالمشكالتمواجهةفيالشخصیةقدراتهعلىیعتمد2.44متوسطهفما،مواجهتهاوطرقالشخصیة

إیجادفياألصدقاءإلىیلجأ0.71قدرهمعیاريبانحراف2.09متوسطهمانسجلحینفيتعترضه،

یبقىكماجزئیا،ومتشابهةمتكررةاإلنسانیةالتجربةكونمنانطالقاالمشكالتللبعضالحلولبعض

ذلكیتضححیثالنضجإلىالشبابمنالفردحیاةمناالنتقالیةالمرحلةهذهفيیةاألهمبالغدورللوالدین

،مشكالتهممواجهةفيالوالدینمنالمساعدةطلبإلىتلجأالتيللمفردات2.08الحسابيالمتوسطمن
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لبعضالحلولبعضعناآلخرینتجاربفيالبحثإلى0.80معیاريبانحراف2.21متوسطهمایذهبو 

االجتماعي.التعلمأسالیبمنكأسلوبشفویامنقولةأومصورةأوموثقةالتجاربهذهكانتسواءشكالتهم

حاولناالعملورؤساءوالمدرسینكاآلباءمنهماألكبربالجیلالشبابجیلعالقةوصورةمظهرولبحث

وتمكبیرة،بنسبةالعالقةهذهحقیقةتعكسالتيلینیالجبینالتواصللغةخاللمنالصورةهذهمعرفة

وفئةبالحوار،تتسمبلغةالسابقالجیلمعیتواصلون0.78قدرهمعیاريبانحراف2.47متوسطهماتسجیل

التحایلبلغةالسابقلجیلمعتتواصل0.75قدرهمعیاريبانحراف2.38قیمتهحسابيبمتوسطأخرى

علىالعملورؤساءواألساتذةاآلباءبفئةالشبابفئةتمیزتيالوالجزرالمدعالقةیعكسماوهذا،والتجاوز

الشبابمرحلةلحساسیةجهةومنتعتریه،التيوالتغیراتالمجتمعحالةتملیهاموضوعیةالعتباراتالسواء

لممارساتولواالنتباهولفتاالجتماعيالوجودوفرضاالنتباهوللفتالذاتإثباتمحاوالتمنیمیزهاوما

االجتماعيالواقعفيالشبابیعیشهاالتياالنتظاراتقضیةالسابقةالمؤشراتمنواألهمسلبیة،كیةسلو 

علىوالمستقرالالئقالعملفرصتوفیریبقىحیثوأمته،ووطنهبمجتمعهعالقتهمعالموترسمتحددوالتي

علىالمساعدةتلیها،0.54قدرهمعیاريوبانحراف2.78قیمتهحسابيبمتوسطالشبابانتظاراتقائمة

العقلیةأوالبدنیةسواءالشبابتمیزالتيالخالقةالطاقةواستثمارالطموحاتوتحقیقالمشاریعإنجاز

وكذلكالشاملة،التنمیةتحقیقفيومسؤولیاتهمبأدوارهمالشبابتوعیةثم،2.61قیمتهحسابيبمتوسط

قدرهحسابيبمتوسطالشغلسوقیقتضیهوماوتكوینهمیمهمتعلفيالشبابیتلقاهمابینالفجوةتقلیص

بمتوسطومهاراتهقدراتهتنمیةعلىالتمكینالمبحوثالشبابینتظروأخیراالتوالي،على2.612و2.618

المقبلةللمرحلةوثقافیاوسیاسیاومهنیااجتماعیالتأهیلهوذلك0.66معیاريبانحراف2.50قیمتهحسابي

.حیاتهمن

مستقبلهأولویاتوتتحدداالجتماعيالواقعفيالشبابویعیشهاعندهایقفالتيلالنتظاراتوامتداد

2.72متوسطهماعنهامعبرعملفرصةعلىالحصولاألولویاتهذهقائمةعلىتأتيحیثالشخصي

وأخیرا،0.93قدرهريمعیابانحراف2.10قیمتهحسابيبمتوسطأسرةوتكوینالزواجالعینةمفرداتمن

تعلقوفیما،0.88قدرهمعیاريبانحراف2.02قیمتهحسابيبمتوسطالعلیاالدراساتفيالتعلیممواصلة

قدرهمعیاريبانحراف2.40متوسطهمااعتبرالمجتمعي،المستقبلعلىالشخصيالمستقبلبأفضلیة

تمیزأصبحتالتيالفردیةالنزعةیعكسمااوهذالمجتمعيالمستقبلمنأهمالشخصيالمستقبلأن0.83



واستخالص النتائج العامة  الفصل السادس                                               مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

294

التي"األنا"ثقافةإلى"النحن"ثقافةمناالجتماعیةالثقافةلتحولكنتیجةالراهنالوقتفيمجتمعنافيالفرد

معها.یعیشأوإلیهاینتميالتيالجماعةحسابعلىالفردأهمیةمنتعلي

الشبابأدوارتفعیلیمكنأنهمؤداهالذيالفرضیةمنحىتتجهالنتائجهذهأنالقولیمكنسبقماعلىبناء

للشباب.االجتماعيالتمكینآلیاتوتفعیلتحقیقخاللمنوتنمویااجتماعیا

السابقةالدراساتضوءفيالدراسةنتائجمناقشةثانیا:

النسقفيحدثتالتيوالتفاوتاتاالختالفاتأنإلىتوصلتقد"بوعناقةعلي"دراسةكانتإذا

ودیمقراطیةالعامةوالمصلحةكالتعاونالعامةاالجتماعیةالقیممنظومةعلىاآلثارمنلهاكاناالقتصادي

والتطورالنتیجةتحقیقفياستخدمتالتيواألطرالتوجهاتعننتجتبدیلةقیممحلهالتحلالتعلیم،

إلىأدىالذيالشيء،المنتجةغیرطاعاتقالعلىالعامنفاقاإلمعدلضخامةعلىالمبنيالمفرطو المعتل

سواءالالمساواةخلقمماواألطرافالمراكزوبینالمجتمعفئاتبینالدخلتوزیعفياختالالتحدوث

سلبي،كیانإلىابيإیجفاعلمنلیتحولومشكالتهالشبابواقععلىسلباانعكستالقطاعیةأوالفردیة

واقععلىالجزائریةاألسرةبنیةفيالتحوالتاساتانعكفيالراهنةالدراسةمعهاتقاطعتالنتیجةهذه

واقععلىنتائجهامنلتياالسواء،علىوالسیاسیةاالقتصادیةوالتغیراتاالجتماعیةالشبابمشكالت

أفرادبیناألسريالترابطضعفبالسكن،االنفرادإلىواألسرةالعائلةمعالسكنمنالفردتحولالشباب

قلةالشباب،األبناءوجیلاآلباءجیلبیناالجتماعیةالمسافةاتساعالفردیةالنزعةلسیطرةنتیجةاألسرة

الحیاة،وضروریاتالمادیةاألموربتحصیلالنشغالهمواإلرشادالنصحودرجةبمستوىالوالدیناهتمام

كماوالسیاسیة،االجتماعیةللمنظومةمباشركانعكاساألسریةالحیاةداخلطابوالخالحوارفوضى

والخضوعاالنصیاعفيممثلةاألسریةالقیمتراجعإلىمنهاجانبفيالراهنةالدراسةتوصلتكماتوصلت

السلطةمعملالتعافيوالتعنتبالتمردالحاليالجیلتمیزعنالراهنةالدراسةأسفرتحیثالوالدیةللسلطة

االجتماعي.بالحستتمیزقریبعهدإلىكانتيالتاألسرةداخلالفردیةالنزعةبروزإلىإضافةالوالدیة،

خاصةالراهنةالدراسةمعهانتائجمنجملةفيتتقاطعفإنها"وآخروناألصفرأحمد"لدراسةبالنسبةأما

أهمأنإلىالسابقةدراسةهذهتوصلتحیثوالترفیهي،ميوالتعلیاالقتصاديالطابعذاتبالمشكلةتعلقما

مشكلةالبطالة،مشكلةبعدهاوماالدراسةإنجازفترةخاللالسوريالشبابعلىخطورةالمشكالتوأشد

الراهنةالدراسةتوصلتبالموازاةالزواجي،المستقبلومشكلالسكنمشكلالتعلیم،مشكلةاألسري،التفكك

والتيللشباباألولوالتحديالمشكلهيوالجامعاتالمعاهدخریجيصفوففيخاصةالبطالةأنإلى



واستخالص النتائج العامة  الفصل السادس                                               مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

295

كاالنحرافللبطالةبالنسبةالخطورةمنالدرجةنفسعلىهياإلشكاالتمنجملةإلىتؤديبدورها

الهجرةمخاطرةعلىاإلقدامالشباب،أوساطفيوالیأساإلحباطالوطنیین،واالنتماءالوالءضعفواإلدمان،

ضیقالمبحوثین،أسرلدىاألسريالترابطضعفهناكأنإلىالراهنةالدراسةتوصلتكماالسریة،

تكافؤعدمالوظیفي،المستقبلمنوالقلقالخوفالواحدة،األسرةداخلاإلعالةمعدلارتفاعالعائلي،المسكن

أوالبدنيسواءالمنتجالنشاطفيالفراغوقتاستثمارعدمالوطن،داخلالمناطقوبینالشباببینالفرص

النتعبرواإلبحارالفضائیةالقنواتمتابعةفيفراغهمأوقاتالمبحوثینمعظمیقضيحیثاالجتماعي،

التلفزیون.شاشاتوعبرالویبمواقععبریتلقونهبماالسلبيوالتأثرالتكاسلنزعةلدیهمیخلقمما

الجامعيللشبابوالمجتمعیةالشخصیةالمشكالت(بـالموسومة"الطراحعليأحمد"لدراسةبالنسبةأما

علىالتمكینصعوباتالفراغ،وقتاستثمارأهمهاالنتائجبعضفيالراهنةالدراسةمعفتتفق)الكویتي

العاطفياالشباعضعفوالتغیر،التعبیرعلىالقدرةعدمالتعلیم،مجالفيخاصةاالجتماعيالمستوى

الشعورضعفللوالدین،المالیةالتبعیةالتفاخري،االستهالكيالنمطوانتشارزیادةاألسري،المستوىعلى

انتشارو والمجتمعیةاالجتماعیةوالهویةالفردیةالهویةمستوىعلىباالضطراباإلحساسبالمسؤولیة،

المجتمع.فيوالتعصبالتطرفظاهرة

المتحدةالعربیةاإلماراتطلبةمشكالتأهم(بـالمعنونة"الحمیدعبدشوقيإبراهیم"دراسةبتعلقوفیما

المستقبلمشكلتاوهمانتیجتینفيالراهنةالدراسةمعفتتفق)واألكادیمي)الزواجيالمستقبل(مشكالت

الفترةفيتواجههاالتيالتحدیاتأهمالدراستینكالمفرداتیعتبرهماإذ،الدراستینكلتافيوالزواجيالمهني

إمكانیاتمنالعبورهذایقتضیهوماالخاصةبالحیاةاالستقاللنحوجسرأوعبورمرحلةكونهاالحالیة

الوظیفي.أوالمهنيالتأهیلحیثمنسواء

إجراءهابحكمالدراسةهذه،)المغاربيالشبابأوضاع(بـالموسومة"وآخرونوكابوسبأحمد"دراسةأما

التقاطعحدودلكنالراهنةالدارسةمنأوسعكانتالقضایامنلجملةومعالجتهاالعربيالمغربمنطقةفي

وسیلةأنإلىالدراسةهذهتوصلتوالتنمیةالشبابمحورففيالمحاور،عدیدفيكبیرةكانتنتائجهابین

الراهنة،الدراسةمعالنقطةهذهفيتتفقوهيأكادیمي،أومهنيمؤهلعلىالحصولهيالشغلعالمولوج

وهذاللشباباالجتماعيالتمكیننجاحوتواجهتقفومعوقاتصعوباتوجودإلىالراهنةالدراسةتوصلت

وهذاالدینالوطنیةالهویةعائمدأهمأنإلىالراهنةالدارسةتوصلتكماسابقتها،إلیهتوصلتمامعیتفق
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االستعمالفيالدراستیناشتراكفياألهمالنقطةإلىنشیركماالسابقةالدارسةإلیهتوصلتمامعیتفق

االلكتروني.اإلعالموسائلعبروالتواصلاالتصالفيللشبابالمكثف

منفبالرغم،)المواجهةواستراتیجیةلیجيالخالشبابأزمة(بـالمعنونة"البازسعدبنراشد"دراسةعنو 

العربي،الخلیجمنطقةفيومشكالتهللشبابةواالمبریقیالنظریةالدراساتمنلمجموعاستقرائیةنظریةكونها

المثالسبیلعلىمنهاالراهنةالدراسةنتائجمعالتطابقمنعالیةدرجةعلىكانتاستنتاجاتهاأنإال

جوانبوتركیزالمسؤولیةدرجةوضعفالجدیةعدمالنجاح،إلثباتالسریعلكسبواالغشعلىاالعتماد

البالیستیشن،علیهیصطلحماأوااللكترونیةواأللعابالنتفياإلبحارفيالفراغوقتوقضاءالترفیه

قتنیاتالممنوغیرهاالنقالالهاتفوأجهزةالموضةخاصةالتفاخريواالستهالكالمظهريبالجانبالتباهي

التطرفمظهرانتشارخاصةوالفكريالسلوكياالنحرافللبطالة،السلبیةواالنعكاساتمعدلالمادیة،

الشباب.أوساطفيوالتعصب

الشبابلدىالعنف(بـالموسومة"سلیمانمحمدوعزةمنیبعثمانمحمدتهاني"دراسةیخصوفیما

لممارسةذریعةالشبابمنهایتخذالتيالعنفمبرراتهياهنةالر الدراسةمعاشتراكهافنقطة)،الجامعي

السلمیة،األسالیبفعالیةعدملدةمحدمبرراتأنإلىالراهنةالدراسةأفضتحیثالعام،المجالفيالعنف

قوةمنفعالیةأكثرالبدنیةأوالمادیةالقوةأنفكرةانتشارو المجتمع،فيوالتواصلالحواراتقنو ضعف

والتهمیش.باإلقصاءاالجتماعيالواقعتمیزإلىإضافةاالجتماعيوالواقعوالعقلنطقالم

ووسائلالتربیةدورالفراغوأوقاتالشباب(بـالموسومة"خلیلمحمدأحمدسیدعثمان"دراسةأما

فيالراهنةالدراسةوبینبینهاالمشتركةالقواسملخصتفت،)والوضعياإلسالميالمنظورینمناالعالم

مدعهناكأنإلىتوصلتاالدراستینكالأنحیثالشباب،عندالحرالوقتأوالفراغوقتقضاءمشكلة

االجتماعيالواقعفيسلبیةنقطةإلىالوقتلهذایتحوللذاالشباب،عندالفراغلوقتجیدواستغاللاستثمار

للشباب.

هانتائجفيالراهنةلدراسةاءالتقامعالمفتتضح)الكویتيالشبابمشكالت(بعنوان"المهنامریم"دراسةأما

الوساطةكانتشارالدراسة،میدانمنللشباباالجتماعیةالمشكالتأهمفيالدراسةهذهنتائجمع

المظاهرحسباالجتماعيالواقعفيللشبابالسلبیةاالنتظاراتالخدمات،علىللحصولوالمحسوبیة

بینتكافئهاوعدمالفرصقلةالدیني،الوازعوتراجعضعفبسبباإلیجابیةالقیمضعفتقلیدها،و الغربیة

باألبناءالوالدینقبلمنواإلرشادوالتوجیهالنصحضعفالشباب،
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وهي،)المصريالشباببیناألخالقیةالقیمألزمةسوسیولوجيتحلیل(بـالموسومةلدراسةایخصوفیما

حیثالقیم،مسألةفيفتكمنالراهنةالدراسةمعالتقائهاحدودفإن،"حسنأحمدفاروقألحمد"یةمیداندراسة

الوجهأناعتبارعلىالمادیةالقیمهياالجتماعيالواقعفيتأثیرااألكثرالقیمأنالراهنةالدراسةسجلت

مظاهرأنإلىالحالیةالدراسةتوصلتكماالقیمي،الرأسمالولیسالماديالرأسمالهوللمجتمعالحالي

النفاقالرشوة،انتشارالمثالسبیلعلىمنهامتعددة،المجتمعداخلالشبابیعیشهاالتيالقیمأزمة

،الشرعیةعیرالهجرةبالقانون،امااللتز عدمالمحسوبیة،الوساطة،واألنانیة،االنتهازیةالتزویر،االجتماعي،

والسیاسیةاالقتصادیةالتحوالتخاصةالشبابلدىالقیمأزمةمسبباتفيستینالدرابیناتفاقهناكأنغیر

إلىاإلشارةثم،ةالدراسهذهفيالفرصتساويعنمؤشرفيالقیمیةالمنظومةمستوىعلىالسلبیةونواتجها

الدولةتخلية،والمساواالعدالةغیابنتیجةالمشكلةهذهعنالعینةمفرداتحولهاتتفقالتياألسبابمنأن

هذهالمال،أصحابنفوذالوطنیین،واالنتماءالوالءوضعفالتذمرحالةتفشياالجتماعي،دورهاعن

جوهرياتفاقإلىالراهنةالدراسةتوصلتكما،"حسنفاروقأحمد"دراسةإلیهتوصلتمامعتتفقالمبررات

متمثلةوالثقافیةالتقنیةالعواملخاصةالشبابقیمعلىسلباأثرتالتيالخارجیةالعواملأنفيسابقتهامع

وسوءالفضائیةالقنواتانتشارواالنترنت،الكمبیوتراستخدامسوءمؤشراتهامنالتيالعولمةوسائلفي

الدراستین.كالفيالوسائلهذهاستخداماتبسوءالمبحوثینإقرارمعالمحمول،الهاتفاستعمال

مكامنتتضحالتي)الثقافیةوالهویةالجامعيالشباب(بعنوان"كنعانعليأحمد"دراسةتأتياألخیرفي

إلىالراهنةللدراسةالمیدانيالجانبفيالتطرقتمحیثعنوانها،منةالراهنالدراسةنتائجمعانتائجهالتقاء

منكلفيوالهویةماءاالنتتحدیدفيأساسیتاندعامتانواللغةالدینعاملیبقىإذة،الهویمحدداتمسالة

المشكلةأنعلىاتفاقالدراستینففيللشباباالجتماعیةالمشكالتمتغیریخصفیماأماالدراستین،

التقاطعبحكمالمجتمعأنكماالبطالة،فيمتمثلةللشباباألولالهاجسهياالجتماعیةذاتاالقتصادیة

النظامیةوأطرهوعاداتهوتقالیدهبمضامینهالسوريو الجزائريالمجتمعینبینالدینيالجغرافيالقومي

انطالقهم،ویعیقالشبابقدراتمنیحدمعوقایعداالجتماعيالتمكینمقوماتحیثمنفهووالقانونیة،

االقتصادیة،المشكالتاالجتماعیة،المشكالتالمشكالت،منثالوثبینالواقعهذاوفقالشبابأنحیث

المهني.أوالوظیفيالمستقبلبقلقیعرفماأوالمهنيالمستقبلمشكلةأهمهانومالشخصیةوالمشكالت
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للدراسةالعامةلنتائجااستخالص:اثالث

ائجالنتاستخالصیمكنالسابقةوالدراساتالفرضیاتضوءفيالنتائجومناقشةالجزئیةللنتائجامتداد

تباًعا:وهيالدراسةلهذهالعامة

الدراسةأبانتحیثالكبیر،الحجمذاتخاصةاألسریةالحیاةنحوالشباباتجاهاتفيتحولهناك-1

.منفردینكأفرادأوالصغیرةاألسرةمعالسكننحومیللدیهامعتبرةنسبةأنالمیدانیة

لیة،الماالمواردتحصیلفيالتقلیدیةاألنماطإلىبالنظرللشبابالمادیةاالستقاللیةنحومیلهناك-2

المادیة.األمورتدبرفيذاتهاعلىتعتمدالمبحوثینمنمعتبرةفئةأنالمیدانیةالدراسةأبانتحیث

بهاویمرمرالتيللتغیراتكانعكاساألسريالترابطضعفهوالمعاصرةالجزائریةاألسرةیمیزما-3

.الفردیةالنزعةإلىالجماعیةالنزعةمنبداخلهاالفردوتحولالمجتمع،

أنالمیدانیةالدراسةأبانتحیثالشباب،حیاةعلىسلباتؤثرمتجددةمشكلةالسكنمشكلةتبقى-4

.األسرةداخلاالجتماعیةالمشاكلمسبباتمنواحدایعدالعائليالسكنضیق

وجیلاآلباءجیلبیناالجتماعیةالمسافةاتساعوالمجتمعاألسرةمستوىعلىالتحولإفرازاتمن-5

جیل.كلقبلمنالمتبناةالثقافیةالنماذجفيخاصةاألبناء

ماحسباألسرةداخلالخطابلغةتتمیزمجتمعنا،تالزمالتياالجتماعیةللفوضىكانعكاس-6

بالفوضى.المیدانیةالدراسةإلیهأفضت

والجزءاآلباءلجیلمردهمنهاجزءواألبناء،اآلباءبینالجیليوالتصادمالصراعأسبابتعددت-7

األبناء.مسؤولیتهیتحملاآلخر

فيالوالدینمكانةیعكسوسلوكيثقافيكموروثالجزائریةلألسرةمالزمةصفةاألبویةالنزعةتبقى-8

األسرة.سلطةهرم

بعدالشبابمنهایعانيأنیتوقعالتياألولىالمشكلةالمختلفةبأبعادهاالبطالةمشكلةتبقى-9

المعیاریةالمجتمعمضامینأنكماالبطالة،منهروباللتعلیممواصلتهمیرجعمنوهناكتخرجهم،

وممتهنیها.للوظائفاألسرتولیهاالتيباالعتباراتتعلقماخاصةالشبابلبطالةمسبباتعتبر

فيالبطالةمعدالتالرتفاعواألمنيوالسیاسياالجتماعيالبعدذاتاآلثارأهممن-10

الوالءدرجةضعفالشباب،أوساطفيوالجریمةاالنحرافمعدالترتفاعااألخیرة،السنوات

واإلحباطالالمباالةانتشارتاریخ،أوهویةدونجغرافیاالوطناعتبارإلىللشبابالوطنیةواالنتماء
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بمخاطرةفعلیاالقیامأوإقداممعدالتارتفاعالشباب،لدىالشخصیةالمسؤولیةمستوىوضعف

تبعاتهاوسلبیاتالعملیةخطورةمنبالرغمالمتوسط،منالشمالیةالضفةنحویةالسر الهجرة

السواء.علىواالقتصادیةواألمنیةاالجتماعیة

ــــــبتتفــــــقكمــــــا-11 ــــــةلیســــــتاالقتصــــــادیةمشــــــكالتهمأنالدراســــــةمفــــــرداتأغل وحــــــدهاالبطال

مقارنـــــــةالشـــــــابللفـــــــردالشـــــــرائیةالقـــــــدرةوضـــــــعفالفـــــــرديالـــــــدخلانخفـــــــاضمشـــــــكلةهنـــــــاكبـــــــل

ـــــــــــــه،ومســـــــــــــتلزماتبحاجیاتـــــــــــــه ـــــــــــــةعـــــــــــــدلمارتفـــــــــــــاعحیات   و،الواحـــــــــــــدةاألســـــــــــــرةداخـــــــــــــلاإلعال

حیــــرةفــــيالشــــبابیجعــــلممــــااالجتماعیــــةالفئــــاتبعــــضلــــدىتفــــاخرياســــتهالكينمــــطظهــــور

ممــــــاالمــــــاديلإلشــــــباععالیــــــةمســــــتویاتإلــــــىوالوصــــــولتحقیقهــــــاوكیفیــــــةالثــــــروةمصــــــدرحــــــول

تبعاتــــهمــــنوالــــذيالشــــرعي،وغیــــرالســــریعالكســــبطــــرقســــلوكإلــــىاألحیــــانمعظــــمفــــيیــــؤدي

ــــــــــــوع ــــــــــــيالوق ــــــــــــاتف ــــــــــــةمخالف ــــــــــــةقانونی ــــــــــــة،واجوأخالقی ــــــــــــوظیفيالمســــــــــــتقبلأنكمــــــــــــاتماعی ،ال

ـــــلوبخـــــالف ـــــوعيمســـــتوىارتفـــــعالســـــابقالجی ـــــدىالتنمـــــويال ـــــاكأنلیســـــتنتجالشـــــبابل عـــــدمهن

الذاتیة.اومنهالموضوعیةمنهاالمعطیاتمنلجملةاألفرادبینصالفر تساوي

العمریةالمرحلةهذهخاللبابلشایواجههاالتيواالجتماعیةوالمهنیةالتعلیمیةللتحدیات-12

كانتممارساتاالجتماعيالواقعسطحعلىبرزحیثالسلوكیةالناحیةمنسواءسلبیةانعكاسات

منبیراكهامشاتشكلوأصبحتاألحیان،غلبفيعنهاوتسترالمجتمعفيالقلةعلىمقتصرة

الشباب،بینواألنانیةاالنتهازیةكانتشارالیومیةالحیاةفيخاصةوالشباباألفرادوأفعالسلوكات

الشبابإقبالوالتطرف،التشددخاصةالفكریةاالنحرافاتانتشاروالقوانین،بالضوابطااللتزامعدم

الشرعیة.وغیرالشرعیةبالطرقالهجرةعلى

علىللحصوللوحدهكافیایعدلمعلميمؤهلامتالكأنالمیدانیةالدارسةواقعمنتبین-13

ءتبو فيمهمامعیاراوالقراباتالعالقاتأصبحتمتینمهنيتكوینإلىفباإلضافةعملفرصة

وظیفیة.مكانة

أواالهتمامعدمالسیاسيالشبابواقعفيوتقصيبحثمحلأصبحتالتيالمشكالتمن-14

سیاسیا.لالنتماءالشبابإقبالوضعفالمیلعدمإلىباإلضافةالسیاسیةالفعالیاتفيالمشاركة

عنالشبابخاللهامنیعبرالتيواالنتماءالوالءمحدداتأنكذلكالدراسةأبانت-15

القاسموالتاریخواللغةكالدینالثابتةالمحدداتتبقىلكنذلكفيمبرراتهكللو متعددانتماءاتهم

الوطنیة.والهویةواالنتماءالوالءعنالتعبیرفيالمشترك
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داخلتجانسعدمعنبعمقتعبرالتيالنتائجمنواحدةإلىالراهنةالدراسةأفضت-16

الرسمیةوالهیئاتالفردبینالمفقودینةالثقهامشوهيالجزائريللمجتمعاالجتماعیةاألنساق

واالرتقاءالرسمیةالحاجاتبتحقیقمنهاتعلقماخاصةالمبرراتمنلجملةوذلكوالسیاسیة،

بعضمنهیتخذالسیاسيأواإلداريواالخفاقالقطاعات،مختلففيالشاملةالتنمیةبمستویات

التنمویة.بالحقوقوالمطالبةاالنتباهللفتلةكوسیاستخدامهأوالعنفلممارسةومبررحجةالشباب

الشبابیواجههاالتيالرئیسیةالمشكالتمنواحدةالفراغمشكلةأنالدارسةواقعمنتبین-17

قضاءنحوالشبابمنكبیرةنسبةتوجههوالسلبیةتأثیراتهامنزادوماالعمریة،المرحلةهذهخالل

عالیةدرجةعلىتعتبرالتيالمجاالتحسابعلىالحدیثةالوجیو التكناستخدامفيفراغهمأوقات

االستخدامذاتهالسیاقوفيالثقافیة،أوالصحیةأوالبدنیةالناحیةمنسواءوالفعالیةاألهمیةمن

تعریضهمإلىاإلدمانمشكلةلتجاوزالشبابقبلمنووسائلهاالحدیثةلوجیاو للتكنالمكثف

لهاالسلبياالستخدامبمخاطروالجهلجهةمنلوجیةو التكنالوسائلاستخدامسوءبسببلمشكالت

لألنترنتالمفرطلالستخدامالصحیةفالمشاكلاالجتماعي،المستوىوعلىالشخصيالمستوىعلى

منظومةتمسالتيأيالعالئقیةالمشكالتإلىباإلضافةمستمرتزایدفيأصبحتالنقالوالهاتف

السواءعلىواألسراألفرادبخصوصیاتالتشهیرأوالقذفخاللمنیةاالجتماعالعالقاتشبكة

وغیرها.االجتماعيالتواصلمواقععلى

المجتمعفيالشبابفئةأنالسابقةللنتائجواستكماالالمیدانیةالدراسةخاللمنینتب-18

ماعياالجتالتمكینعملیاتفيتحدیاتاألخرىالمجتمعفئاتمنكغیرهاتواجهالجزائري

اتخاذعلىالقدرةالتمكینحیثمنالشبابیواجههماوأولصحیح،بشكلمقوماتهعلىوالحصول

نحوعبورهمرحلةإلىحتىالشابالفردعلىتمارسالتيواألبوةالوصایةإلىمردهوذلكالقرار

بالرغمرفیةوالمعالمادیةالمواردعلىالحصولفيصعوبةالشبابیواجهكماواالستقاللیة،النضج

التغییرمعالتعاملأماالكم،ولیسالنوعفيتكمنهناوالصعوبةعلیها،الحصولمصادرتعددمن

االجتماعي،المستوىأوالشخصيالمستوىعلىالتغییركانسواءبذاتهقائمتحدفهووكآلیةكفكرة

معالتعاملفيوالصالبةودالجمإنتاجتعیدماعادةالمحافظةبالنزعةتتمتعالتيالمجتمعاتألن

قبل.منألفتهاالتيوالممارساتاألشیاءأبسطتغییر

توجهالتيالوحیدةتعدلم(األسرة)الكالسیكیةاالجتماعیةالمرجعیةأنالدارسةنتائجأبانت-19

وكذلكالجماهیرياالتصالوسائلانتشاربحكمبلمشكالتهومعالجةمواجهةنحوالشابالفرد
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أتاحتاآللیاتهذه،االجتماعيالتواصلشبكاتوباألخصواسعبشكلاألنترنتستخداماانتشار

تجاربفيأواألصدقاءلدىسواءلهاحلولعنوالبحثمشكالتهلعرضواسعااالجمالشابللفرد

اآلخرین.

أسستتوالتيالبشریةالتنمیةمقاربةإلىباالستنادالشابالفردأنالمیدانیةالدراسةأبانت-20

الجزائريالمجتمعفيالشابالفردأنالمجتمعداخلفرصةمنأكثرإتاحةوهوجوهريمبدأعلى

إمكانیاتهمنمجتمعهواستفاداستفادتهكبیربشكلتؤخراالنتظارمنمجموعةأمامنفسهیجد

تجسیدفيالجادةالمساعدةالالئقالعملفرصتوفیروالمهارات،القدراتتنمیةأهمهاوقدراته،

بدلبإیجابیة،ذواتهممعوالتعاملالتنمویةبأدوارهمالشبابتحسیسوتفعیله،الشبابیةالمشاریع

وأمریكااألوربیةالدولفیهتستقطبالذيالوقتفيدیموغرافيعبءوكأنهمبسلبیةمعهمالتعامل

التقنیةالفجوةسدطلبمیبقىكماالمیادین،مختلففيالجزائريالشبابمنالنخبةخیرةالشمالیة

الذيالحدیثالشغلسوقیقتضیهوماأكادیميوتكوینعاليتعلیممنالشابالفردیتلقاهمابین

السریع.الدینامیكيالتغییربهیتمیزماأكثر

الذيالتقلیديالتفكیرمنطقمنالشبابذهنیةتحولإلىمنهازئیةجفيالراهنةالدراسةأفضت-21

الزواجسنتأخیرمضمونهاالتيالحدیثةالذهنیةإلىأسرةوتكوینالزواجالشبابأولویاتفيیضع

المستقبلثمالشخصيالمستقبلفكرةلتتجسد،والماديالمهنيالصعیدعلىالنجاحعلىوالعمل

االجتماعیةالتغیراتنواتجأهممنواحدةوهذه،"األنا"إلى"النحن"منالتفكیرلنمطیتحولالمجتمعي

.األخیرةالسنواتفيالجزائريالمجتمعالزمتالتي
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امتدادا لما تم التعرض إلیه من جوانب نظریة متعلقة بالتغیر االجتماعي وأخرى متعلقة بمشكالت 

الشباب، وفي سبیل تقصي تلك العالقة القائمة بین مجموع التغیرات الراهنة في المجتمع الجزائري ومشكالت 

وء فرضیات الدراسة وفي الشباب، توصلت الدراسة الحالیة إلى جملة من النتائج عرضت وتم تفسیرها في ض

ضوء ما توصلت إله الدراسات السابقة من نتائج، اتضح مما تم عرضه وتفسیره من نتائج هذه الدراسة أن:

هناك تحوالت قیمیة ومعیاریة في منظومة القیم والمعیاریة في مختلف األبنیة والمستویات االجتماعیة في 

رها على واقع األفراد والجماعات االجتماعیة ومنها الشباب الذي ، هذه التحوالت انعكست آثاالمجتمع الجزائري

لسبب رئیسي وهو كونه في مرحلة التحول یعتبر متلقي ومتأثر بدرجة أكبر من غیره من الفئات االجتماعیة 

هذه التأثیرات اتضحت معالمها في نوعیة واالنتقال العمري من مرحلة عدم النضج إلى مرحلة النضج،

الثقافیة الشبابیة المتبناة والممارسة في عدید المواقف االجتماعیة داخل األسرة وفي المدرسة والجامعة النماذج 

وفي النوادي الریاضیة وفي المجال العام، حیث نجدها محل انتقاد ورفض أحیانا خاصة من الجیل السابق 

من حدة صراع األجیال وتعزیز نزعة كونها تتنافى أو تختلف جزئیا عن ما ألفوه أو تربو علیه، وهذا ما زاد 

ل الحالي، التي أخذت صورا متعددة كانت مبعثا للقلق في مختلف الرفض والتحدي من قبل شباب الجی

الجوانب الثقافیة، التربویة، االجتماعیة والسیاسیة واألمنیة، لیتحتم االشتغال على هذه التغیرات من قبل 

غیرهم من القوى الفاعلة في المجتمع.األكادیمیین والسیاسیین واالقتصادیین و 

ت التي یواجهها الشباب في كما أن لواقع التحوالت االقتصادیة والسیاسیة انعكاسات على جملة المشكال

حیث لم تصبح فرص العمل كما كان علیه الحال في الراهنة، وذلك من جوانب متعددة بدرجات متفاوتة الفترة

نوعیة المهارات والكفاءات التي یجب أن یتوفر علیها الفرد الشاب، كما أن باإلضافة إلى،وقت غیر بعید

المنافسة أصبحت شدیدة سواء داخلیا من قبل الشباب المحلي أو خارجیا من قبل األجانب ، كون الجزائر 

من أصبحت سوقا مفتوحا ومجاال واسعا لالستثمار المحلي واألجنبي، كما أن التحول في نوعیة الوظائف زاد 

االجتماعي وانعكاسات ذلك معروفة  العبءعلى غرار  اقتصادي كعبءفترة التعلیم والتمهین لیزداد الشباب 

على المستوى النفسي والسلوكي للشباب، أما على صعید التحوالت السیاسیة فبالرغم من التحول نحو النمط 

فرد الشاب في الوقت الحالي یمكن أن الدیموقراطي التشاركي في المجال السیاسي إال أن السلوك السیاسي لل

الخـــــــــــــــاتمة
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على الفعالیات االنتخابیة، وفي واإلقبالیوصف بالسلبیة، خاصة في العزوف عن االنتماء أو عدم المشاركة 

باإلضافةلذات بعیدا عن االنشغال بالسیاسة، ذلك مبرر لنمو الوعي السیاسي من جهة وٕامكانیات تحقیق ا

اسیا فقط بل في جوانب متعددة من الحیاة الثقافیة واالجتماعیة أملتها إلى بروز ظاهرة الالنتماء لیس سی

التحوالت التكنولوجیة التي فتحت المجال أمام الشباب للبحث وتشكیل عالقات وجماعات انتماء خارج األطر 

، الكالسیكیة كالحزب والنادي والجمعیة، إلى أصدقاء النت واألصدقاء داخل المجال االفتراضي بصورة عامة

هذا التحول التكنولوجي حول الفرد في مجتمعنا والشباب باألخص إلى كائن میدیائي یتفاعل مع التكنولوجیا 

أكثر من تفاعله مع األشخاص والجماعات ومن ثمة اتسعت دائرة معارفه إلى خارج الحدود القطریة ، وأدواتها

هتمامات االجتماعیة والسیاسیة.من االوفي ذلك آفاق ومساحات لمراكز االهتمام لدى الشباب أكثر

هذه التحوالت في نمط السلوك والشخصیة الشبابیة وحاجاتها تطرح أمام المجتمع الیوم أكثر من إن       

ریاضي ـــجال الـــهني والمـــــوي والتعلیمي والمــــداد التربـــاإلع أواعیة ــواء على مستوى التنشئة االجتمــــدي ســـــتح

الریاضي، لیفرض  أوالعلمي  أوالترفیهي،وذلك ما یقتضیه المستقبل في الجانب االقتصادي التنموي و 

إنتاج نموذج فردي یمكن من خالله وٕاعادةالتمكین في مختلف جوانب الحیاة نفسه كآلیة حتمیة إلنتاج 

المجتمع خالل مراحل نموه، والمحافظة على صورة الهویة الوطنیة والمكاسب المختلفة التي حققها االستمراریة

فاإلعداد الجید للفرد من المراحل العمریة األولى وصوال غلى مرحلة النضج واالستفادة مما تم استثماره، ال 

التكوین النفسي واالجتماعي والمهني الجید للشباب باإلضافة إلى الوصول به إلى یأتي إال من خالل 

 .عاتامستویات مقبولة لمختلف الحاجات واإلشب
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في ختام هذه الدراسة وامتدادا لمنطلقاتها وما أفضت إلیه من نتائج یمكن صیاغة مجموعة من 

التوصیات هي كالتالي:

ضرورة التعامل مع التغیر االجتماعي والمشكالت االجتماعیة كحقائق على مستوى عال -01

من الجدیة والواقعیة سواء من قبل األفراد أو المجتمع ككل.

ضرورة مسایرة المؤسسات خاصة الثقافیة والتعلیمیة والترفیهیة والریاضیة للتحوالت -02

والتطورات التي یعرفها العالم.

التعامل الكالسیكیة المبنیة على الوصایة األبویة اتجاه الشباب بحكم ضرورة تغییر آلیات-03

االنفتاح الثقافي والتأثر بثقافات وأنماط حیاة مجتمعات أخرى.

العمل على ترسیخ قیم الوالء واالنتماء والهویة للجیل الحالي المتشبع بقیم وثقافة اآلخر، -04

الحالي.حتى ال یتحول الوطن إلى جغرافیا في مخیال الجیل 

لإلحباطالتمكین في مختلف المیادین للشباب حتى ال یقع فریسة تفعیل مبادئ وآلیات -05

وعقد مقارنات مع واقع المجتمعات األخرى.

العمل على حث الشباب على التمسك بالقیم والممارسات اإلیجابیة وقیم الحوار والتسامح -06

والمرونة في االختالف وقبول التحاور مع اآلخر مهما كانت إنتماءاته وأفكاره حتى یتم تفادي 

مشكلة االنغالق أو التمركز حول الذات أو التطرف أو التعصب.

المساواة لتفعیل طاقات الشباب في اإلسهام الجدي في تفعیل أهم مبدأ في المواطنة وهو -07

التنمیة من خالل مبادئ التنمیة البشریة واالستثمار في رأس المال البشري وتبني مبدأ تكافؤ 

الفرص في جمیع المجاالت.

تفعیل آلیات مواجهة الصراع داخل المجتمع سواء كان ظاهر ملموسا أو مضمرا كامنا -08

بین جیل اآلباء وجیل األبناء، وذلك بتقلیص المسافة االجتماعیة بین فئات المجتمع خاصة 

بتقریب أنماط وأسالیب التفكیر وتبني المرونة في التعامل مع التحوالت القیمیة والمعیاریة التي 

یعرفها مجتمعنا والعالم إسوة.

التوصـــــــــــــــیات
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ا التصدي لمختلف المشكالت االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة التي یواجهه-09

الشباب من خالل تشخیص أسبابها والتعامل معها بموضوعیة وواقعیة بأسالیب علمیة بعیدا عن 

االرتجالیة وعن الخطابات السیاسیة واالجتماعیة المناسباتیة.

ضرورة توجیه الشباب نحو استثمار وقت الفراغ استثمارا بناءا وذلك بتحفیزه وحثه على -10

اإلیجابیة خاصة ممارسة الریاضة وارتیاد النوادي ممارسة األنشطة الریاضیة والترفیهیة

والجمعیات الریاضیة واألدبیة والعلمیة والسیاحیة وممارسة الهوایات المفیدة.

ضرورة تبني المؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والریاضیة المهتمة بقضایا -11

حوث والدراسات التي ینجزونها، الشباب لما یتوصل إلیه الباحثون األكادیمیون من نتائج في الب

ألن الواقع أثبت أن األسالیب العلمیة والنتائج العلمیة على درجة عالیة من األهمیة في رسم 

السیاسات وٕاعداد البرامج في أي مجال من مجاالت الحیاة اإلنسانیة.
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والقوامیس.المعاجمأوال:

 1ط،والمجتمعالثقافةمصطلحاتمعجمجدیدة،اصطالحیةمفاتیح:)2010(وآخرونطونيبینت،-01

.لبنان،بیروت،العربیةالوحدةدراساتمركز،الغانميسعیدترجمة

محمد الجوهري وآخرون، ، ترجمة2، طموسوعة أوكسفورد لعلم االجتماع:)2007(مارشال، جوردن-02

.،القاهرة ،مصرالمجلد األول  ، المجلس األعلى للثقافة

.،لبنانبیروت،شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، 3ط:  )1994(معجم الكافي-03

.مصر،مجمع اللغة العربیة، وزارة التربیة والتعلیم:)1994المعجم الوجیز(-04

الكتب باللغة العربیةثانیا: 

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي :)2001(المعاطي، ماهر وآخرونأبو -05

.مصر،مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، 1ط،ورعایة الشباب

 1ط،نشوء الطبقات في الجزائر(دراسة في االستعمار و التغیر السیاسي):)1980(مغنیةاألزرق،-06

.لبنانبیروت،مركز األبحاث العربیة،ترجمة سمیر كرم 

.، عمان األردنللنشردار وائل، ،1ط، التغیر االجتماعي والثقافي:)2004(استیتیة، دالل -07

 .القاهرة ،دار غریب،،1ط،الشباب والتوتر النفسي:)2001(أسعد، یوسف میخائیل-08

 1ط) الشبابیة(المشاركة والدور والتوجهاتالشباب والجمعیات :)2011(إسماعیل، دالیا بهاء محمد-09

 .القاهرة،مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات

 2طالصورة والجسد(دراسات نقدیة في اإلعالم المعاصر)،:)2010(إسماعیل، محمد حسام الدین-10

.،لبنانبیروتمركز دراسات الوحدة العربیة

الطفل والشباب في :)2006(بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریةأعضاء هیئة تدریس بقسم علم االجتماع -11

.،مصراإلسكندریة،دار المعرفة الجامعیة،1ط ،إطار التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

.قسنطینة،اقرأمنشورات مكتبة ،، دراسات في علم االجتماع:)2008(أمقران، عبد الرزاق-12

مركز ، 1ط)،العربیة(متاهات اإلنسان بین الحلم والواقعاالغتراب في الثقافة :)2006(بركات، حلیم-13

.، لبنان، بیروتدراسات الوحدة العربیة

جدلیة نهج التنمیة البشریة المستدامة (منابع التكوین وموانع :)2009(البستاني، باسل-14

.، لبنانبیروت،،مركز دراسات الوحدة العربیة، 1طالتمكین)،

  .القاهرة ،دار المعارف،، ترجمة محمد الجوهري،1ط،علم االجتماعتمهید في :)1980(وم بوتومور.ت-15

قـــــائمة الـــمراجع
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مركز دراسات الوحدة ،الشباب ومشكالته االجتماعیة في المدن الحضریة:)2007(بوعناقة، علي-16

.،لبنان، بیروتالعربیة

  .القاهرة دار المعارف،، ،1ط،تغریب العالم الثالث:)1993(كمالالتابعي،-17

.، عماندار الفكر، 1ط، مدخل إلى دراسة المجتمع العربي:)2008(وآخرونتوفیق، عصام -18

دار المعرفة الجامعیة، 1ط،علم المشكالت االجتماعیة:)2003(جلبي، عبد الرازق وآخرون-19

.االسكندریة

.، اإلسكندریةدار المعرفة الجامعیة، 1ط،علم اجتماع الثقافي:)1995(جلبي، علي عبد الرازق-20

.، القاهرةمكتبة نهضة الشرق، 1ط،مدخل لدراسة المجتمع:)1984(الجوهري، عبد الهادي-21

.، القاهرةدار الكتاب للتوزیع، 1ط، مقدمة في علم اجتماع التنمیة:)1979(الجوهري، محمد-22

.، دمشقدار الفكر ،مشكالت الشباب:)1989(الحجار، غریب توفیق-23

المجلس الوطني للثقافة ،، سلسلة عالم المعرفةالعربي ومشكالتهالشباب :)1985(حجازي، عزت-24

.، الكویتواآلداب   والفنون 

  2طاإلنسان المهدور(دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیة)،:)2006(حجازي، مصطفى-25

.،المغرب، الدار البیضاءز الثقافي العربيالمرك

المركز الثقافي  4ط،اإلنسان المقهور)التخلف االجتماعي(مدخل إلى سیكولوجیة :)2005(-26

.، المغربالدار البیضاء،العربي

األهلیة للنشر ،1ط العولمة اإلعالمیة واألمن القومي العربي،:)2002(الحدسي، مؤید عبد الجبار-27

والتوزیع، عمان/األردن.

 .القاهرة ،وهبةكتبة م، 1ط ،أصول البحث االجتماعي:)1985(حسن،  عبد الباسط محمد-28

 .األردن،عمان،1ط،اشكالیة التنمیة في العالم العربي:)1985(-29

دار قطري بن الفجاء  1طالتنمیة والتخلف (دراسة تاریخیة بنائیة)،:)1986(الحسیني، السید-30

 قطر.،الدوحة

الجزء الثاني، دار قباء ،1ط،انحرافات الشباب في عصر العولمة:)2002(خلیل، محمد بیومي-31

.مصر ،للطباعة والنشر، القاهرة

دار قباء للطباعة والنشر ،1ط،انحرافات الشباب في عصر العولمة:)2003(خلیل، محمد بیومي-32

.مصر،القاهرة  والتوزیع

ریطة ااألز  دار المعرفة الجامعیة، ،1ط،التغیر االجتماعي و التحدیث:)2003(سناء،الخولي-33

مصر.
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،  دار الفكر للطباعة 7،طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأسالیبه:)2001(ذوقان، عبیدات وآخرون-34

والنشر، األردن.

 .األردن ،لنشر و التوزیع، عماندار الشروق ل،1ط، علم اجتماع التربیة:)1999(عبد اهللا ،الرشدان-35

دار المعرفة ،1ط،االجتماعالتطرف واإلرهاب من منظور علم :)1997(رشوان، حسن عبد الحمید-36

مصر.،الجامعیة، اإلسكندریة

دار المعارف القاهرة،1ط،علم االجتماع بین االتجاهات الكالسیكیة والنقدیة:)1984(أحمد،زاید-37

مصر.

دار النفائس بیروت،4ط، في الوطن العربيوالشبابالمراهقةمشكالت:)2004(فیصل خیرالزراد،-38

لبنان.

.لبنان،دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت،1ط، التغیر االجتماعي:)1982(أحمدمحمد،بيالزغ-39

مركز ابن خلدون للدراسات الفقر واألزمة االقتصادیة،:)1997(سراج الدین إسماعیل ویوسف محسن-40

مصر.، اإلنمائیة، دار األمین، القاهرة

، دار الوفاء من منظور الخدمة االجتماعیةالشباب وتنمیة المجتمع :)2010(سالمة، محمود سالمة-41

..مصر،للطباعة والنشر، اإلسكندریة

، دار المعرفة 2، طصراع األجیال(دراسة في ثقافة الشباب):)1990(السید، عبد العاطي السید-42

مصر .،الجامعیة، اإلسكندریة

ترجمة أحمد الشباني، دار مكتبة الحیاة ،1ط،تدهور الحضارة الغربیة:)2005( لدأوسوار،شبنجل-43

.لبنانبیروت

.لبنان، دار الهاوي، بیروت،1ط،الشباب وأزمة الهویة:)2003(شوقي، محمد رضا-44

،رابطة التربیة جداول تحدید حجم العینة في البحث السلوكي:)1989(،عبد العاطي أحمدالصیاد -45

الحدیثة ،القاهرة .

، مخبر "من أجل مقاربة سوسیولوجیة-العنف في المجتمع الجزائريإشكالیة، ")2006(صموك، علي-46

التربیة واالنحراف في المجتمع، جامعة باجي مختار، عنابة.

مصر. ،الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،1ط، الشباب وأزمة التعبیر:)2002(صبحي، سید-47

مصر.،دار الفكر العربي، القاهرة،1ط،سیكولوجیة اإلدمان:)1997(عبد السالم، فاروق سید-48

مركز دراسات ،1ط، في آلیات التعبیر الدیمقراطي في الوطن العربي:)1997(عبد اهللا، ثناء محمد فؤاد-49

لبنان.، الوحدة العربیة، بیروت

أزمة الشباب ومشاكله بین الواقع والطموح(رؤیة سیكولوجیة :)2013(عبد اهللا، مجدي أحمد محمد-50

مصر. ،دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 1ط )،معاصرة



 قـائمة المراجع

312

دار غریب ،1ط،التغیر االجتماعي والجریمة في المجتمعات العربیة:)1980(صالح،عبد المتعال-51

مصر.، للطباعة والنشر، القاهرة

الریاض،، مكتبة العبیكانالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة:)1995(حمد صالحاالعساف، -52

السعودیة.العربیة 

مكتبة األنجلو المصریة ، 2ط، التربیة والتغیر االجتماعي:)1975(محمد الهادي،عفیفي-53

مصر.،القاهرة

، مكتبة زهراء 2،طالخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب:)2003(على، ماهر أبو المعاطي-54

الشرق، مصر.

  .األردن، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،1ط،التغیر االجتماعي:)2004(معن خلیل،عمرال-55

 األردن.، الشروق للنشر والتوزیع، عمان،1طعلم المشكالت االجتماعیة،:)2008(-56

لبنان.، دار المعارف، بیروت،1ط،مرض العصر(إدمان األنترنت):)2006(العوض، نادیة-57

جامعة ،1ط،إلى علم االجتماعالمدخل :)1981(معن خلیل،عمرالالقصیر ملیحة و ،عوني-58

  .العراق،بغداد

األزمة الجزائریة و الخلفیات السیاسیة واالجتماعیة :)1996(عنصر وآخرون،العیاشي-59

لبنان.،، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت2، طواالقتصادیة والثقافیة

منشورات الحلبي ،1ط،جنوح الشباب المعاصر ومشكالته:)2004(العیسوي، عبد الرحمان محمد-60

لبنان .، الحقوقیة بیروت

، دار المعرفة الجامعیة،1ط، سیكولوجیة اإلدمان وعالجه:)1994(العیسوي، عبد الرحمان-61

مصر.، اإلسكندریة

المكتب الجامعي الحدیث ،1طاإلدمان (أسبابه ونتائجه وعالجه)،:)1999(غباري، محمد سالمة-62

مصر.،اإلسكندریة

دار وائل للنشر، ،1ط،العمل االجتماعي في مجال رعایة الشباب:)2009(محمودغرایبة، فیصل -63
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العلمیة: المجالت والدوریاترابعا
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

بسكرة-جامعة محمد خیضر

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

قسم العلوم االجتماعیة

حول:حث إستمارة ب

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع

تخصص: علم اجتماع التنمیة

تحت إشراف األستاذ الدكتور:من إعداد الطالب:                  

عبد العالي دبلةیزید عباسي                                      

عزیزي الطالب...

) أمام اإلجابة التي تناسبك، علما أن هذه المعلومات تبقى سریة وال تستخدم إال Xوضع اإلشارة (یرجى منك

ألغراض البحث العلمي.

2014/2015السنة الجامعیة: 

مشكالت الشباب االجتماعیة في ضوء التغیرات االجتماعیة الراهنة في 

الجزائر 

القطب الجامعي تاسوست"جیجل'' دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة جیجل ''
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أبداأحیانادائماالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  الرقم

التحوالت في البناء األسري إلى حد كبیر في زیادة مشكالت الشباب على المستوى األسري.أثرت الفرضیة األولى: 

أفضل السكن مع األسرة1-1

أفضل السكن مع العائلة الكبیرة1-2

أفضل السكن خارج العائلة الكبیرة واألسرة1-3

أتدبر أموري المادیة باالعتماد على الوالدین2-1

أتدبر أموري المادیة باالعتماد على أحد اإلخوة2-2

أتدبر أموري المادیة باالعتماد على نفسي بممارسة عمل معین2-3

السلطة الوالدیة ضعیفة في ضبط األمور داخل أسرتي3-1

یوجد صراع وتصادم بین أفراد أسرتي3-2

الترابط األسري ضعیف بین أفراد األسرة3-3

المسكن العائلي ضیق بالمقارنة بعدد األفراد 3-4

یوجد تفاوت في الرقابة الوالدیة على بعض األبناء4-1

یوجد تمییز في المعاملة من قبل الوالدین اتجاه األبناء4-2

توجد مسافة وهوة بیني وبین جیل الوالدین4-3

بصورة دائمةأتلقى النصح واإلرشاد من قبل الوالدین 5-1

أتلقى النصح واإلرشاد من قبل الوالدین بصورة مناسبتیة5-2

أتلقى النصح واإلرشاد من قبل الوالدین عندما أطلب ذلك5-3

تتمیز لغة الخطاب داخل أسرتي بالحوار6-1

تتمیز لغة الخطاب داخل أسرتي بالفوضى6-2

بالتسلطتتمیز لغة الخطاب داخل أسرتي 6-3

یرجع الصراع والتصادم بین جیل اآلباء واألبناء إلى تمیز األبناء الشباب بنزعة 7-1

التمرد

یرجع الصراع والتصادم بین جیل اآلباء واألبناء إلى عدم تغییر اآلباء في طریقة 7-2

تعاملهم مع األبناء الشباب

یرجع التصادم بین جیل اآلباء واألبناء الشباب إلى ما یتمیزون به من تسلط في 7-3

معاملة أبنائهم الشباب 

یرجع الصراع والتصادم بین جیل اآلباء واألبناء الشباب إلى انفراد الوالدین ببعض 7-4

القرارات الشخصیة لألبناء الشباب

ء الشباب إلى تعنت األبناء الشباب في معاملة یرجع التصادم بین جیل اآلباء واألبنا7-5

الوالدین.

یؤخذ برأي بشكل مستمر في القرارات داخل األسرة8-1

یؤخذ برأي حسب درجة االهتمام بالقرارات داخل األسرة8-2

یهیمن الكبار على القرارات داخل األسرة9-1

داخل األسرةال أهتم بالقرارات والمشاركة في اتخاذها9-2

تطغى النزعة األبویة اإلنفرادیة على معظم القرارات داخل األسرة9-3
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تتمیز أسرتي بسیادة النزعة الفردیة في التعامل مع القرارات واتخاذها9-4

القیم األكثر تأثیرا في الواقع االجتماعي هي القیم المادیة10-1

القیم األكثر تأثیرا في الواقع االجتماعي هي القیم الروحیة 10-2

القیم األكثر تأثیرا في الواقع االجتماعي هي القیم اإلنسانیة واالجتماعیة10-3

الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجتمع تشیر إلى المستوى العالي من الممارسات 11-1

السلوكیة واالنفعالیة والعقلیة

الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجتمع تشیر إلى تجاوز سلطة الكبار11-2

الحریة الشخصیة داخل األسرة والمجتمع تشیر إلى تحقیق الذات والشعور بالوجود 11-3

االجتماعي.

یوجد توافق بین الوالدین واألبناء فقط داخل أسرتي12-1

داخل أسرتيیوجد توافق بین األبناء فقط 12-2

یوجد توافق بین الوالدین فقط داخل أسرتي12-3

الجزائري في استمراریة بعض مشكالت الشبابساهمت التحوالت االقتصادیة والسیاسة التي یعرفها المجتمعالفرضیة الثانیة: 

.وظهور مشكالت لم تكن مألوفة من قبل

مقارنة بحجم الید العاملة المؤهلةمناصب العمل غیر متوفرة بالعدد الكافي 13-1

طبیعة عروض العمل المتوفرة غیر مالئمة لمؤهالت ورغبات الشباب  المؤهل13-2

فرص العمل المستقرة والدائمة غیر متوفرة بنسبة عالیة في سوق العمل13-3

یتمیز مجتمعنا بنظرته الدونیة  لبعض المهن والوظائف 13-4

البطالة إلى انحراف الشباب عن القیم األخالقیة واالجتماعیة السائدة في تؤدي 14-1

المجتمع.

تعمل البطالة على انخفاض درجة الوالء واالنتماء الوطنیین لدى الشباب14-2

تزید البطالة من انتشار الالمباالة بین الشباب14-3

غیر الشرعیةتدفع البطالة بعض الشباب إلى مغامرة الهجرة14-4

أواجه مشكلة انخفاض الدخل الفردي15-1

أتأثر بارتفاع األسعار وضعف قدراتي الشرائیة15-2

تواجه أسرتي مشكلة ارتفاع معدل اإلعالة15-3

أتأثر سلبا بنمط االستهالك التفاخري لدى بعض الشباب15-4

أستمر بالقلق حیال مستقبلي الوظیفي15-5

یوجد تكافؤ للفرص في الحصول على الحقوق بین الشباب في المجتمع الجزائري16-1

یوجد تكافؤ للفرص في أداء الواجبات بین الشباب في المجتمع الجزائري16-2

یرجع عدم تكافؤ الفرص بین الشباب إلى عدم تكافؤ فرص التنمیة بین مناطق 17-1

  الوطن

تكافؤ الفرص بین الشباب إلى انتشار الوساطة والمحسوبیةیعود عدم 17-2

یعود عدم تكافؤ الفرص بین الشباب إلى تفشي الفساد المالي واإلداري في األجهزة 17-3

اإلداریة

یعود عدم تكافؤ الفرص بین الشباب إلى نفوذ أصحاب المال والسلطة في مجال  17-4
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الفرص المتاحة

أواجهه من تحدیات خالل هذه المرحلة العمریة تحدیات تعلیمیةأهم ما 18-1

أهم ما أواجهه من تحدیات خالل هذه المرحلة العمریة تحدیات مهنیة18-2
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