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إّن التنشئة االجتماعية عملية َتَعلٌٍّم تهدف إلى 
إعداد الطفل ثم الصبي فالراشد، لالندماج في أنساق 
 البناء االجتماعي والتوافق مع المعايير االجتماعية

ن ما هو مالحظ  على مستوى التنشئة هو انه غير أ
 . هناك اسلوب خاص في التعامل مع األبناء

الدراسات العربية الجارية في  بعض تشيرحيث 
ميدان التنشئة االجتماعية إلى شيوع أنماط التربية 
المتسلطة المحافظة، والتي تسعى إلى بناء 
شخصيات مطوعة تميل إلى اإلذعان والتبعية وتنتفي 

 .والعقالنية انيات النقد والحوار والمناقشة واإلبداعإمك

Abstract : 
The socialization is an operation of 

instruction design for the preparation 

of the child then the boy and then 

the adult in the consolidation in the 

system. The social structure and the 

correspondence with the social 

measures . but which is clear marked 

on the education plane that there are 

a special way for the dealing with 

children. 

Whereas some Arabic studies in the 

socialization field gesticulate to 

spreading of patterns of education 

mastery and fogeyish which seek to 

build  devote al personalitie 
 

 

 

 :تمهيد

إّن التنشئئئة االجتماعيئئة عمليئئة َتَعلٌّئئٍم تهئئدف إلئئى إعئئداد الطفئئل ثئئم الصئئبي فالراشئئد، 
لالندماج في أنساق البناء االجتماعي والتوافئق مئع المعئايير االجتماعيئة، والقئيم السئائد ، 
ولغة االتصال واالتجاهات الخاصة باألسر  التي ولد فيها، وبالجماعات التئي ينمئّم إلئى 

، كمئئئئا يئئئئتفهم الحقئئئئوق والواجبئئئئات الملممئئئئة المتعلقئئئئة بمجموعئئئئة المراكئئئئم التئئئئي عمئئئئويتها
يشئئئغلها، ويئئئتعلم األدوار المناسئئئبة لكئئئّل مركئئئم، كمئئئا يئئئتفهم أدوار ا خئئئرين الئئئذين يتعامئئئل 

 .معهم بالمواقف االجتماعية المتنوعة
 التعريف اللغوي والسوسيولوجي للتنشئة: المبحث األول
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 : التعريف اللغوي: أوال
تشئئئمل جميئئئع الجهئئئود و النشئئئاطات و الوسئئئائل الجماعيئئئة و الفرديئئئة التئئئي تعمئئئل "  

فهئي عمليئة تعلئم وتعلئيم .  على تحويل الكائن العمئوي عنئد الئوالد  إلئى كئائن اجتمئاعي
يشارك فيها كل من الفئرد والجماعئة، الفئرد بمئا هئو عليئه مئن تكئوين بيولئوجي ثئم نفسئي، 

، كمئئا يمكئئن القئئول أن  [181ص1]" عيئة ماديئئة و الجماعئة بمئئا تئئوفرظ مئئن ظئئروف اجتما
  [181ص1] :عملية التنشئة االجتماعية تتممن اكتساب

 .القدر  على التكّيف مع البيئة الطبيعية و االجتماعية و الثقافية للجماعة  -

 .القدر  على التفاعل و بناء عالقات مع ا خرين  -
ر ، بما ينطئوي هئذا حما مجتمع أو أنماط السلوك والرموم الخاصة بجماعة أو -

 على اكتساب 

 .أنماط الفعل و الفكر والشعور، إمافة إلى اكتساب هوية -
أكثئئئئئئر، علمئئئئئئا أّن هئئئئئئذظ المعرفئئئئئئة  المعرفئئئئئئة والمهئئئئئئارات الالممئئئئئئة لشئئئئئئغل دور أو -

 .والمهارات متغير  و تختلف باختالف األدوار
 .السّن ووسائل تطوير المعارف و المهارات والجوانب الثقافية األخرى -

تئئئتّم هئئئذظ العمليئئئة مئئئن خئئئالل تفاعئئئل الفئئئرد مئئئمن جميئئئع مسئئئتويات العالقئئئات  كمئئئا
االجتماعيئئة، بهئئذا تحئئدث فئئي إطئئار الجماعئئات األوليئئة و الثانويئئة و المرجعيئئة، علمئئا أّن 

والواقع االجتمئاعي الثقئافي  أهمّية كّل هذظ الجماعات تختلف باختالف مرحلة نمّو الفرد،
ّدور األهئئئم للجماعئئئات األوليئئئة، كاألسئئئر ، وجماعئئئات فئئئ ذا كئئئان الئئئ. المجتمئئئع للجماعئئئة أو

الّلعب والجير ، فئي مراحئل العمئر األولئى، و فئي الجماعئات البسئيطة البدائيئة فئ ّن األمئر 
قد ينتقل من حيث األهمية، إلى الجماعئات الثانويئة، بعئد مرحلئة الطفولئة المبكئر ، و فئي 

الجماعئات الثانويئة كالمدرسئة  في هذظ المجتمعات تلعب. المجتمعات الحديثة بشكل عام
هئذا . ووسائل اإلعئالم واألنديئة ومسسسئات التئرويل والعمئل دورا مهمئا فئي عمليئة التنشئئة

إمئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئى امديئئئئئئئئاد أهميئئئئئئئئة الجماعئئئئئئئئات المرجعيئئئئئئئئة كئئئئئئئئاألحماب والئئئئئئئئروابط الدينيئئئئئئئئة 
   .[181-181ص1]والفنية

الفئئئئئرد وعليئئئئئه يمكئئئئئن القئئئئئول بئئئئئأّن المجتمئئئئئع ال يشئئئئئمل علئئئئئى مسسسئئئئئة واحئئئئئد  لبنئئئئئاء 
االجتماعي بل هناك العديد من المسسسات التي تقوم كّل واحد  منها بالئّدور المنئوط بهئا 



 نماذج من التنشئة األسرية في األسرة الجزائرية: لطيفة طبال. ئئئئ د

 

111 

 

إاّل أّن الفئرق بئين المجتمعئات البسئيطة و المجتمعئات المتطئّور  هئي أّن . في هذظ العملية
مئئئئد  التنشئئئئئة االجتماعيئئئئة فيهئئئئا تكئئئئون مديئئئئد ، ويكئئئئون عئئئئدد : هئئئئذظ األخيئئئئر  تتمّيئئئئم بئئئئأنّ 

را جدا، و تتمّيئم فيهئا التنشئئة االجتماعيئة بدرجئة عاليئة مئن التعقيئد و ذلئك مسسساتها كبي
 . [88ص1]كانعكاس لدرجة تطور المجتمع

وبعد هذا العرض السريع للمعنى العام للتنشئئة االجتماعيئة وحتميئة وجئود مسسسئات 
 متنوعة للقيام 

 .الخاصة بهذا المفهوم بهذظ العملية  نحاول تقديم بعض التعاريف
 :التعريـف السوسيولوجـي للتنشئـة االجتماعية:  ياثان
 (:  M . Grawitz") مادلين قرافيتس" تعريف  -أ

الئئذي يئئتّم مئئن خاللهئئا انئئدماج ( Processus)السئئيرور   :" التنشئئئة االجتماعيئئة هئئي
الفئئرد فئئي المجتمئئع مئئن خئئالل اسئئتنباطه للقيئئام والمعئئايير و الرمئئوم، ومئئن خئئالل تعّلمئئه 

الئئئئئئ  …المدرسئئئئئئة، وكئئئئئئذلك اللغئئئئئئة، والمحئئئئئئيط  لهئئئئئئا بفمئئئئئئل  األسئئئئئئر ،للثقافئئئئئئة فئئئئئئي مجم
  [133ص1]".

 ( : Guy Rocher" )  غي روشي"تعريف  -ب
التنشئة االجتماعية بكونهئا السئيرور  التئي تعلئم الفئرد مئن خاللهئا و يسئتنبط " تعّرف 

  العناصر االجتماعية و الثقافية لوسئطه االجتمئاعي، كمئا يقئوم  مئن خئالل هئذظ السئيرور 
ب دماج هذظ العناصر فئي بنيئة شخصئيته تحئت تئأثير التجئارب و الفئاعلين االجتمئاعيين، 

 . [111ص8]" و من ثم تكيفه مع المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه 

 

 .(Garnier et Kapul" )قارني و كابول" تعريف  -ج
ف التنشئئئئة االجتماعيئئئة هئئئي السئئئيرور  التئئئي تمّكئئئن الفئئئرد مئئئن تعّلئئئم و اسئئئتنباط مختلئئئ

التئي تتميئم بهئا (كالمعايير، والقئيم، والممارسئات االجتماعيئة و الثقافيئة)العناصر الثقافية 
جماعتئئه، و هئئذا مئئا يسئئمك لئئه بتشئئكيل شخصئئيته االجتماعيئئة الخاصئئة بئئه، و بتكّيفئئه مئئع 

وبفمئئل هئئذظ السئئيرور  يئئتّم إدمئئاج بعئئض المالمئئك الثقافيئئة . الجماعئئة التئئي يعئئيش مئئمنها
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ع مئئئا، هئئئذا اإلدمئئئاج الئئئذي ينئئئتل بصئئئفة طبيعيئئئة و الشئئئعورية فئئئي شخصئئئية أفئئئراد مجتمئئئ
 . [111ص3]التجانس والتوافق مع الوسط االجتماعي

 ( Gresle et autres " ) قراسل و آخرون "تعريف  -د      
واالنئدماج  سيرور  التعلم و النمل التي تقئود إلئى التكيئف"تدّل التنشئة بالنسبة لهما 

وعة من التفاعالت التي تبدأ منذ الوالد  وتسئاهم فئي بلئور  إنها مجم… االجتماعي للفرد 
األنئا عنئئد الطفئل وتشئئكيله للعالقئات االجتماعيئئة الخاصئة بئئه، والتئي تبئئدو عئامال جوهريئئا 

 .[103ص1]في تكوين الفرد
يعرفهئئا بعمليئئة تعلئئيم تعتمئئد علئئى التلقئئين والمحاكئئا  والتوّحئئد علئئى  ":بارسئئونم"بينمئئا 

طفيئئئة واألخالقيئئئة عنئئئد الطفئئئل والراشئئئد، وعمليئئئة تهئئئدف إلئئئى إدمئئئاج األنمئئئاط العقليئئئة والعا
 . [10ص1]عناصر الثقافة في نسق الشخصية، وهي عملية مستمر  

فالتنشئة هي عملية تشكيل السلوك االجتماعي للفرد، وعملية استدخال ثقافة 
 المجتمع في بناء الشخصية، وهي عملية تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي

 .على حد تعبير دوركايم
يمتام منطق األسر  الجمائرية بأّنها متسلطة، مركمية ومبنية على وحد  المصالك 

 والعالقات فيها بين أعماء أو [111ص8]االقتصادية وعلى التمامن والتكامل
ال  وبموجب هذظ … عموات وأدوار تعرف باألب واألم والموج والموجة واألخ واألخت 

فرد في األسر  مسسوال ليس عن تصرفاته الشخصية فحسب، بل العموية يصبك كل 
 هو مواج داخلي الجمائرية في األسر  ،والمواج [111ص1]األفراد ا خرين عن تصرفات

كما تمتام بالنظام األبوي بحيث تعرف نظاما صارما يمارس رّب العائلة  [108ص10]
ب عليهم الخموع من خالله سلطة مطلقة على جميع أفراد األسر ، الذين يتوج

 . [111ص11]له
تطّرقت مجموعة من الدراسات لموموع األسر  الجمائرية نذكر منها تلك الدراسات 

" كميليري"و(   Demersman" )ديمرسمان"و( Berque" )برك"التي قام بها كل من 
(Camilleri ) يورمانس"و( "Bormans )،  وهناك دراسات حديثة حول األسر  الجمائرية

ودراسة " الثقافة والشخصية الجمائرية" بعنوان " عبد الغني مغربي"ة الباحث وهي دراس
 ."األسر  الجمائرية تطورها وخصائصها الحديثة"بعنوان " مصطفى بوتفنوشت" الباحث 
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وقد خلصت هذظ الدراسات إلى تشابه األسر  الجمائرية مع نظيراتها العربية 
واتبعت في  ،[11]تكوينها وبنيتها ووظائفهاواإلسالمية في جوهرها ومبادئها وأخالقها و 

أحكامها المذهب المالكي لمسسسه مالك بن أنس إال أّن المجتمع الجمائري عمد إلى 
إيجاد مجموعة من التقاليد واألعراف والمعايير انطالقا من انتمائه لإلسالم والعروبة 

على أّنها أسر   وقد توصلت الدراسات كما سبق التي تناولت دراسة األسر  الجمائرية
 . [18ص11]ذات طابع ممتد يكون النسب فيها والسكن أبويا وسلطة األب فيها مطلقة

األسر  الجمائرية أسر  ممتد  تمّم مجموعة من األسر الموجية يعيشون تحت  إنّ 
 سقف واحد، بحيث من عشرين إلى ستين فردا داخل الّدار الكبير  عند الحمر أو

  .[18ص11]ائل الرحلالخيمة الكبير  عند القب
نتاج اجتماعي يعكس صور  المجتمع الذي "وعقالنية األسر  الجمائرية نابعة من 

تظهر وتتطور فيه، بحيث إذا كان هذا المجتمع يمتام بالثبات امتامت هي األخرى 
بذلك، أما إذا كانت في مجتمع متغير أو ثوري تتغير هي األخرى وفق نمط هذا 

إّن تماسك العائلة يتحقق بواسطة إدراج الطفل  [11ص11]عيةالتغيير وظروفه االجتما
في المجتمع من خالل اعتمادظ على العائلة  وربطه  بها ودعمه إياها،ومن نتائل هذا 
االعتماد أّن الطفل ينمو وشعورظ بأن مسسوليته األساسية هي تجاظ العائلة ال تجاظ 

يته إلى الشعور بأن واجبه هو المجتمع  واالبن المتحسس بواجبه هو الذي تدفعه ترب
خوته، من جهة أخرى ، بذل كل ما في وسعه من  من جهة التمحية في سبيل والديه وا 

فهو مثال ال يتموج إذا كان أشقاسظ الصغار ما مالوا في المدرسة أو إذا .  أجل أقربائه
ذظ كانت شقيقاته لم يتموجن بعد ، أو إذا كان والدظ في حاجة إلى إعالة وفي إطار ه

الشروط النفسية واالقتصادية ال يبقى سوى مجال صغير للشعور بالواجب تجاظ 
المجتمع األكبر الذي يتصورظ الفرد كفكر  مجرد  ال تنطبق عليها مفهوم المسسولية 

وبالنسبة للفرد المرتبط عائليا بهذا الشكل ال يمثل المجتمع سوى عالم . بصور  طبيعية
فرد لنفسه فيه مكانا ليدعم كيانه وكيان العائلة الصراع والكفاح الذي ينتمع ال

والمالحظ أته إذا ما وجدت مطالب متناقمة بين العائلة والمجتمع فمن .ورفاهيتها
 .السهل على الفرد أن يوفق بين الجهتين بالقيام بواجبه تجاظ العائلة ال تجاظ المجتمع
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 :األسرة وعقالنية التنشئة
ط البحث وهي هل األسر  بأسلوبها التنشيئي من التساسالت التي تطرح على بسا

 تعمل على تشكيل عقل ناقد مبدع؟
أجمع كثير من الكتاب في المجتمع العربي أمثال هشام شرابي، علي ميعور، 

أّن األسر  وحد  اجتماعية تنتمي …محمد جواد رما، مصطفى صفوان، محمد حجامي
ق ثقافي يتقارب مع الثقافة إلى طبقة اجتماعية ليست ذات طبيعة واحد  وتتوجه بنس

العامة، ولكي ال يفقد خاصيته، مما يغلب على الثقافة األسرية أّن الطفل ُيلعب به وال 
يالعب، فهو أدا  تسلية وكثيرا من األمهات اللواتي ينجبن في سن متأخر  ينجبن 

 .بدعوى أّن الطفل يسليهن في كبرهن
ر النفع المادي أو ابل من مقدّ  إّن هذا الطفل كائن ال يستمد قيمته من ذاته،

المعنوي الذي يحمله ألهله، ومنذ البداية يومع تحت التصرف والتدجين، وكثيرا ما 
ينتظر ا باء من أبنائهم تحقيق أمل ا باء المحبطة، التي لم يستطيعوا هم تحقيقها، 

ويحاولون تنشئة أطفالهم على … ولدي عندما يكبر يصير طبيبا، أو طّيارامثل 
ولدي كي يكبر ولي كي بباظ  ، )تهم من حيث السلوك والمهنة وغير ذلك، مثل  صور 

 .(راجل شاطر يجيب الخبم  من فم السبع
تشير أغلب الدراسات العربية الجارية في ميدان التنشئة االجتماعية إلى شيوع 
أنماط التربية المتسلطة المحافظة، والتي تسعى إلى بناء شخصيات مطوعة تميل إلى 

 .ذعان والتبعية وتنتفي إمكانيات النقد والحوار والمناقشة واإلبداعاإل
فالتسلط يسدي إلى حالة من معف الثقة بالنفس وفقدان القدر  على ممارسة 
األدوار اإليجابية وميل كبير إلى الخموع واالستكانة لكل أشكال السلطة ومن فقدان 

  [18ص18]المبادر  الذاتية والعمل التلقائي
هد أّن الثقافة السائد  في المجتمع تتسم بالطابع القمعي والتحكم، وحتى أّن وهنا نش

القهر قد أصبك سمة سياسية سلوكية في المجتمع، وحتى في نظام الحكم واإلدار ، وفي 
 .[31ص13]الحيا  االجتماعية، األسر ، والتربية والتعليم
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يشكل منطق ( رياكيةبط) بّينت بعض الدراسات أن بنية المجتمع هي بنية أبوية  
الوجود االجتماعي ونسيجه، وذلك بما تنطوي عليه هذظ البنية األبوية من تسلط العقل 

  [81ص11]الواحد، والرأي الواحد، في إطار المجتمع، والدولة واألسر 
أّن القمع يسود ثقافتنا ويسدي إلى مظاهر اإلحساس بالدونية، : ويذهب محمد قنبر

ذات فالصفك والمرب أسلوب اجتماعي شائع ومألوف في وفقدان مشاعر احترام ال
والقوي يمرب المعيف،  رحياتنا، فالحاكم يمرب المحكوم والغني يمرب الفقي

والكبير يمرب الصغير، والرجل يمرب المرأ ، والمعلم يمرب التلميذ، وهكذا نمرب 
 .[111ص11]"أنفسنا بأنفسنا ونستمرئ المرب فنتربى عليه

ئري عموما بين إكراهات الحب األمومي، وبين إكراهات القسر يعيش الطفل الجما
األبوي، فحّب األم ألبنائها بكل ما يتميم من حرار  عاطفية، يغلب عليه الطابع التملكي 
حيث تفرض األم هيمنتها العاطفية على أطفالها، وتشّل في نفوسهم كّل رغبات 

مخاوف فينشأ الطفل انفعاليا خرافيا االستقالل وتحيطهم بعالم من الخرافات والغيبيات وال
 .[81ص18]عاجما عن التصّدي للواقع من خالل الحس النقدي والتفكير العقالني
هذا ولد " ، فالمقولة يتعّلم الطفل مبكرا في األسر  فّن التعامل مع المحيطين به

يعني أّنه يعرف كيف يتدبر أمرظ مع ا خرين، أي كيف يتعامل " يسّلك راسو" "شاطر 
 .مع بيئته المسلفة من والديه، وأشقائه، وأقربائه، وجيرانه

إّن التدريب على فّن المساير ، والتي تعني أن يسير المرء مع ا خر ويوافقه 
ويتالءم معه، والمساير  من حيث فّن التالسم والتسوية ذات وظيفة اجتماعية تسدي إلى 

تكيف مع الناس، يفعل ذلك ال خفض توتر التفاعل االجتماعي، فالطفل إذ يتعلم كيف ي
ليتعلم ما يالئم من أسلوب الحديث والتصرف وحسب، بل أيما لتكييف ذاته نفسيا مع 
فّن التعامل االجتماعي، والمساير  تفرض موقفا ذهنيا يتهرب من المواجهة المباشر ، 

 .ومن معالجة المشكالت في جذورها
المسسول في مصنع الذي يعرف والمساير  تتناقض شكال ومممونا مع العقالنية، ف

مشاكل وخالفات عمالية يتعذر عليه التعبير عن الخالفات أو حّلها عند لقاء الناس 
وجها لوجه، فهو يحاول أن يتحاشاهم ويراوغهم ويعدهم دون تقديم حلوال ملموسة أو 
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مسك جذرية، ألّن مبدأ المساير  الذي تدرب عليه يعيقه من االلتمام بالتسيير العلمي والت
 .بالعقالنية

تعمل التنشئة في غالب األحيان في المجتمع الجمائري على غرس فكر  االتكالية 
التي تتحول مستقبال إلى مبدأ يتعامل به الناس في شكل المحسوبية، المبونية، 

والتي تظهر بوموح في بعض القيم االجتماعية التي تشربها األفراد، … المحابا ،
 .م اليوميسلوكه في وتظهر باستمرار

وعندما نحلل مبدأ االتكالية نجدها تأخذ شكل عدم المقدر  في مواجهة الصعاب   
والمشاكل وهذا يظهر في أقوال اجتماعية منها، اهلل غالب، ال أستطيع فعل ذلك شيء، 
وهي تعني اإلحجام عن مواجهة الصعاب، واالستعانة بالغير دون حاجة فعلية إليه، 

المواجهة، ورفض لاللتمام، فالفرد أو المسسول في إدار  وهو في األساس هروب من 
 اإلدار  والبالد، والوطنية، وعن،نجدظ يدافع بصور  كالمية عن العقالنية، والموموعية 

حتى آخر نقطة من دمه، ولكنه في الواقع مستعد للمساومة على ذلك من أجل الحفاظ 
ب، مبررا ذلك اهلل غالب، صاعلى نفسه، وذويه وأقاربه، وعلى بعض المنافع والمن

 .من المبررات غير العقالنية… جاءت من فوق، واش أتدير،  ال 
وعندما نبحث في قيمة االتكالية داخل المجتمع، نجدها من نتاج التنشئة، فالفرد 
إذا وجد تربية تتميم بالمنافسة ف ّنه يكتسب أخالق المنافسة، في حين أّن البيئة التي 

ودورظ في المجتمع، تجعل الفرد مياال إلى الخموع واالتكالية،  تحدد سلفا مركم الفرد
وأسلوب التربية عندنا يعمل على خنق االقتحام ورد الفعل عند الطفل، حيث يعلمونه 

كيف يتأدب، وأن يجعل سلوكه مطابقا لنمط متشدد،كما يعلمونه كيف ( أي الوالدان)
الطفل أّن روح الخموع تنال يتحاشى النماع في تعامله مع ا خرين، وهنا يتعلم 

المكافأ ، في حين روح االقتحام ورد الفعل ال تجدي نفعا، بمعنى أّنه يتعلم كيف يجد 
طريقة لطلب المساعد  واستثار  العطف بدال من العمل ب رادته الخاصة، ويظهر هذا 
في موموع السكن وتوميعه، أو موموع العمل والتوظيف، بحيث يعمل الطالب على 

صاحب الوظيفة أو المسسول عن توميع السكنات من خالل تعابيرظ وموقفه، إشعار 
بسخاء المعطي، وبالتالي فهو يعترف بعجمظ هو، واتكاليته على ا خر، فهذظ الحالة 

، وهنا "الشطار ، ألعب لعبك" تعتبر كقيمة اجتماعية تصنف ممن مرورات الحيا ،
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ر إليها أّنها عادية اجتماعيا وتدخل تستعمل التفميل والمحسوبية كأدا  عادية، وينظ
فالواقع الذي نعيش فيه يعطي لنا نماذج كثير  من هذا السلوك . ممن تفهمات المجتمع

فمثال الفرد في المجتمع يبحث دائما عن وسائط، وعالقات تسهل عليه االستحواذ أو 
عند  الوصول إلى هدفه، وهذا ما نقصدظ باالتكالية، ونجد هذا ممن أسلوب التربية

التصال به، ويلجأ إلى طرف الطفل، إذا ما احتاج إلى شيء من أبيه نجدظ يتحاشى ا
فهو يحاول تلقائيا بكل ما لديه من وسائل أن يتفادى ما في ( أمه، عمه أو خاله) ثالث 

 .[11ص11]المواجهة المباشر  من موقف منفعل وخنوع واستكانة، مقرون باالحترام
وكثير من السلوكات التي يستعملها الفرد في سن متأخر  تعود في األصل إلى ما 
تشّربه من قيم وموابط ومعايير أسرية، ألّن األسر  كانت وال تمال الوسط الذي يتعلم 
الفرد في إطارظ األنماط السلوكية التي تحدد ما سوف يكتسبه فيما بعد في الجماعات 

أّن األسر  هي : " حيث قال [31ص10]مد عثماناألخرى، وهذا ما أشار إليه أح
الجماعة األولية وأساسية في تشكيل طبيعة الفرد االجتماعية، وفي تشكيل أفكارظ، 
وتتميم هذظ الجماعة باالرتباط والتعاون، ونتيجة هذا االرتباط يحدث التوحد بين أفراد 

 :.الجماعة، بحيث تصبك ذات الفرد هي حيا  وهدف الجماعة
ئ للواقع الذي نعيش فيه يالحظ وجود قيما اجتماعية تقدم وسائل تغطية المستقر 

العجم والتهرب من المسسولية، يظهر هذا في المواقف الشكلية التي تعمل على إخفاء 
الواقع وجعله أكثر واقعية وتقبال وهي وسيلة فيها تمويه، أي أّنها تجعل الواقع 

تحل االستجابة الكالمية محل االستجابة الالعقالني يبدو أكثر قبوال وعقالنية،حيث 
وتتحول االستجابة العملية إلى نوع من التحصين النفسي، فيأخذ العجم ،العملية 

والتهرب مظهر الحذر ويصبك في ذلك المواقف االجتماعية كوجود وسائط أو محسوبية 
 أو انحرافات في تسيير والتسيب في اإلدار  والمسسسات يصبك وجودا طبيعيا، حيث
عفاء الذات من المسسولية  تتحول االستجابة العملية إلى نوع من التحصين النفسي وا 
وهي طرق تستعمل كثيرا في التهرب وعدم االلتمام الذي نشهدظ في المجتمع، ألّن ما 
جرى وما يجري ال عالقة وغير معني به والمسسولية هي مسسولية طرف آخر، وهذا ما 

 يعبر به الموقف االجتماعي، 
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أنا ( إذا تعلق األمر بتوظيف أو ما شابه ذلك" )  غالب، واش أندير، حشمونياهلل
وقد تعلم الفرد منذ الصغر فن التكتم والتخفي، وهي عاد  إخفاء النوايا … ما دخلني، 

 .[83ص10]والحذر فيما يقوله ومما يقوله لآلخرين
فة العملية، من هذا القبيل ف ّن التمييم بين سلوك ظاهر وسلوك باطن يتخذ الص

بمعنى أّن هناك سلوكا ممدوجا مقبوال ممنيا اجتماعيا، وهو كذلك موموع تشجيع، 
فمثال لو طلب من مسّير في إدار  اقتصادية أن يتكلم في التسيير العلمي والتنظيم، 

… والعقالنية في التوجيه، لتكّلم عن النظريات في التسيير والكفاء  والمراقبة، والتنظيم
في أسلوب تسييرظ في اإلدار  التي يديرها نجدظ فاشال على كل  وعندما تنظر

ولو طلب منه السبب لوجد مبررات كثير ، ومخرجا من هذظ االمدواجية !! المستويات
بين ما يفكر فيه وما يسلكه في واقعه، وعندما نعود إلى الواقع المعيش نجد أّن الطفل 

فالقهر والتخجيل والمرب المطبقة في يتعلم باستخدام حيال تساعدظ على تدبير أمورظ، 
عموم األساليب التربوية الوالدية والمجتمع حّولت القيم األساسية التي يتبناها من 
المجتمع إلى حوافم داخلية، فتكون لديه شعور أّنه ليس مسسوال في كل حال، وأن ال 

هذا ما ، و "؟ اهلل غالبماذا تفعل انتكن في مكاني "مجال للومه على اإلطالق مثل 
هو موجود بالفعل في األسلوب التربوي المكرس كثيرا في العائلة الجمائرية، يظهر هذا 
عندما تدافع األم عن ولدها، عند الفشل الدراسي، أو العود  متأخرا إلى البيت، أو 

ولدي ما يتالمش هما … الحق مشي عليه، ما شي هو"تكسير شيء ثمين في البيت، 
ومعنى هذا فهو أسو  بما يجري في الموقف . "…ديإلي داروها، حصلوا في ول

أنا غير مسسول، المسسول شخص آخر، وبالتالي ينظر الطفل أو المسسول … التخفي
 .إلى نفسه على أّنه مظلوم ومحية ا خرين -الذي جاء في المثال السابق –

والطفل ال يمكنه أن يعتبر نفسه مسسوال بل مظلوما فكيف للشعور بالمسسولية أن 
  [81ص10]ينمو إذا كان يشعر بالعجم شعورا مستمرا

والنتيجة النهائية  هو أّن األسر  تعمل في أسلوبها التنشيئي على قتل الحرية 
والتسلط وتلغي في ذلك العقل والنقد، وتعمل على تثبيت الطاعة واالنصياع والوالء لها 

 .فقط ال غير
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" المياع" لخصوص على فكر  وتّلخصت التنشئة في المجتمع العربي والجمائر با
: " أي مياع الفرد في العائلة التي يهيمن عليها األب والمجتمع فيقول علي ميعور

ال فتكثر من االستهماء  يهمنا أن يكون الولد مطيعا، مسدبا، متفوقا على األقران وا 
بشخصيته، ومقارنته مع الغير واإللحاح على فشله مما يقتل فيه الطاقات والتفتك، 

  [3ص11] (بل معاقبتها أحيانا) عه إلى السلبية وسوء التقييم للذات ويدف
والمالحظ في الواقع أّن شخصية األفراد في المجتمع تسيطر عليها العقلية 
السحرية الخرافية، وال تسيطر عليها العقلية العلمية، فالعقلية السحرية ما تمال فعالة 

نشاطات الفردية االجتماعية، السياسية، على نطاق شعبي واسع، ولم تنتظم العقالنية ال
قطاعان سحري وعلمي، يتراكمان بتالصق، وتتعايش بنى تقليدية مع أخرى منهجية، 

  [6ص11]واقتصاد تقليدي، تابع بدائي، مع اقتصاد منظم، عقالني، عصري
 : التنشئة وقيم العمل -1

يشبع من خالله يحتل مفهوم العمل في البلدان المتقدمة مركم اهتمام الفرد حيث 
حاجياته البيولوجية والنفسية واالجتماعية في حين مفهومه في المجتمعات اإلفريقية 
والعربية عموما والجمائر بالخصوص يكمن في جوانبه المادية فقط، وهذا ال ينعكس 
ّنما يكون عائقا للتطور ذلك ألّن الفرد ال يفكر في العمل المبدع  سلبا على األداء فقط وا 

 .يفكر في الجوانب المادية التي تعود عليه بقدر ما
وقد تأّكد ذلك من خالل الدراسة الميدانية التي أجراها محمد السويدي في مجتمع 

أّن الناس فيها ال يشتغلون ( البدو الطوارق بين الثبات والتغير) تامنراست تحت عنوان 
موال يذهبون إلى فعندما يحتاجون إلى أ. إاّل بقدر يكفي قوتهم لفتر  ممنية محدد 

محطات التنقيب على المعادن، يشتغلون فيها مد  شهر أو شهرين ثم يعودون إلى 
بلدهم يقمون معظم أوقاتهم متكئين على الجدران وعند انتهاء النقود يعودون مّر  

 .للبحث عن العمل من جديد
العامل  وهناك آثارا للمفهوم التقليد للعمل والوقت السائد  لدى الفرد الجمائري من

البسيط في المستوى األدنى من السلم التنظيمي إلى الموظف السامي في أعلى قمة 
 .الهرم وهذا ينعكس بصور  خاصة
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عدم االنمباط مع بالمواعيد الناجمة عن عدم إعطاء اعتبار للوقت وعدم  -1
 .التقيد به
يد انخفاض األداء في العمل الناجم عن عدم الخموع إلجراءات العمل والتق -1

 بها ألسباب منها تأكيد الذات، 
احتقار األعمال البسيطة وأعمال البذالت المرقاء والرمادية شعورا منهم بأّنها  -1

تنتقص من كرامة الفرد وشخصيته، وهذا ما يدفع كثيرا من األسر بأبنائهم إلى 
تخصصات في الجامعة ذات الياقات البيماء ظنا منهم أّنها تتميم بمكانة اجتماعية 

 محترمة مقارنة بالياقات المرقاء التي يحتقرها المجتمع وهذا مشاهد اجتماعيا 
 : التنشئة ومفهوم الوقت -1

إذا كان العمل هو مقياس تقدم الشعوب أو تأخرها، ف ّن مفهوم الوقت ال يقّل 
أهمية عن ذلك، ويعود الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتأخر  إلى نظر  كّل واحد 

لى الوقت وكيفية استغالله، والحرص على االنمباط في المواعيد، وفي منهما إ
 .التخطيط والتنظيم

والحديث عن الدول المتقدمة معناظ أّننا نتكلم عن المد  الممنية الفاصلة بينها وبين 
البلدان المتخلفة، ومعنى هذا الكم هو الفتر  الممنية التي تفصل بين دولة متخلفة ودولة 

سال آخر ما عدد السنوات التي تفصل المجتمعات العربية عن أمريكا أو متقدمة؟ أو س
 .كندا أو اليابان مثال؟

بمعنى ما هي السرعة التي يجب اللحاق عن طريقها بالدول المتطور ؟ ولإلجابة 
عن هذظ األسئلة البد من الحديث عن تحديد السرعة الفاصلة والتي ال تتحقق إال 

، فمثال في  [11ص11]دمات وتخفيمها إلى الحّد األدنىباختصار فتر  اإلنتاج والخ
دقيقة في سنة  30ساعة و 11تصنع في مد   3مصانع رونو كانت سيار  رونو 

ساعة في  18، وحدد المسسولون آنذاك بأّن هذظ الفتر  يجب أن تنخفض إلى 1180
 وا ن بال شك [11ص11]حتى يستطيعوا منافسة المسسسات والبقاء في السوق 1183

 .أّن الوقت قد اختصر أكثر
والمقارنة بين مجتمعاتنا والمجتمعات األوروبية وأّن هذظ األخير  تسعى باستمرار  

إلى اختصار العمليات اإلنتاجية والخدماتية وتسريعها في حين نسعى نحن في تمديدها 
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ة وتبطيئها، وهذا يظهر تقريبا في كل مجاالت الحيا  االجتماعية االقتصادية الثقافي
في ) ماجستير، دكتوراظ) وحتى السياسية، فمثال لنقارن مد  إنجام شهاد  جامعية عليا 

المجتمع العربي عموما والجمائر خصوصا ما هي المد  المتوسطة في إنجامها؟ في 
حين أقصى حد إلنجام ماجستير في جامعة أوروبية هي سنتين، ما هي المد  المثالية 

 .وصناعة شاحنة في مصانع رونو؟(  في سوناكوم أو تركيب شاحنة) صناعة شاحنة 
 :التنشئة ومفهوم الوالء -1

من خالل األساليب التربوية المعهود  في األسر  الجمائرية هو العمل على إنتاج 
أفراد تابعين لها وموالين لها، ويعتبر الوالء للعائلة أو العشير  أساسي ومروري في 

في المجتمع ف ّن فكر  الوطن والمجتمع مجرد  وال  المجتمع، وبالنسبة إلى الفرد العادي
 .تتخذ معنى إال في ارتباطها بالنماذج األولية للقرابة والدين

وليس ) وتتحد وجهة والء الفرد فقط في سلطة األب، وشي  القبيلة والمعيم الديني
صي ، فتعمل التنشئة على التقاليد وذلك بتقوية كال من الوالء الشخ(المجتمع أو األمة

والتبعية اللذين يتربى الفرد عليهما في إطار العائلة، وتعميمهما في اإلطار الكلي 
 .[18ص11]للمجتمع داخل نظام الوالء وتوميع الرمى والحماية

لنظام الوالء مرونة وحيوية، فما كان  Nepotisme-pistonويوفر تقليد الواسطة 
س  ويصعب إماحته لوال تقليد نظام الوالء المعقد كما هو قائم اليوم ليتجذر ويتر 

المحسوبية، فالمحسوبية والوسائط تممن حماية الفرد والمجتمع ومصالحهما المادية، 
إّن الواسطة في الشكل الذي تتخذظ في إطار العائلة ال تعمل فحسب على تنشئة الفرد 
اجتماعيا ليرمى بسياد  السلطة، بل تدرب الفرد على التعامل بها، فمثال من خالل 

أو العم أو قريب للعائلة يكتشف الطفل أّنه وعلى ( المثال أشرنا إليه سابقا)وسط األم ت
الرغم من عجم شخص ما إاّل أّنه قادر على التحرك في نظام القوى القائم، وهذا يبدو 
جليا في الواقع المعيشي، فحتى أبسط األفراد وأداناهم يلقى آذانا صاغية لدى أصحاب 

سط األقرباء واألصدقاء أو أصدقاء األقرباء، أو أصدقاء األصدقاء، الشأن والجاظ بعد تو 
وعليه ف ّن نظام الوالء وما يصاحبه من تلبية االحتياجات يسهل على الفرد القناعة 
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بواقعه ويصحب من تفهمات المجتمع، ألّن نظام الوالء يممن باستمرار الحماية 
 .ويشعر صاحبه اإلحساس بالرمى

يشّل من فعالية أية بنية يهيمن عليها، ذلك أّن هذا النظام في إّن نظام الوالء   
صورته، االمتثال قبل األصالة والطاعة قبل االستقالل الذاتي، فيقمي على موهبة 
اإلبداع، وتصبك مصالك الفرد ومتطلباته الخاصة، هي األساس وليس ما يتعلق 

امعات والمدارس بالمسسسة أو المجتمع الذي ينشأ فيهما، وهذا موجود في الج
والمستشفيات والمتجمعات الحرفية، والمراكم ال ، فحيث تتوفر عالقات األبوية ممثلة 
 .في الخموع، السيطر ، الشعور بالتفوق، الشعور بالنقص، الوالء، االمتثال يسود الوالء

فالثقافة األبوية التقليدية وأنظمتها الخاصة بالحماية والقهر والشهامة والطاعة   
خجيل، والتعجيم أصبحت تعبر بال عقالنية هذا النظام وبفشل أسلوبه التنشيئي أمام والت

 .المتغيرات العالمية الحديثة
يعمل المجتمع األبوي في شكله التقليدي والحديث على جعل الفرد مائعا متى   

انقطع عن عائلته وعشيرته أو جماعته، ألّن الدولة ال تستطيع أن تحل مكان البنى 
بل تعتبر الدولة قو  تدفعه (. الجماعة -العشير  -العائلة) األولية للبشرية اعيةاالجتم

إلى االغتراب والشعور باالمطهاد، تماما كما هو دور المجتمع المدني، فهذظ غاية ال 
وفي الممارسة الفعلية ف ّن . يحظى فيها باالحترام والتقدير إاّل األغنياء وذوو السلطة

، وفي غالب (الجماعة -العشير  -العائلة) ط داخل البنى األولية الفرد يتصرف خلقيا فق
األحيان ال يعيش وال يعترف باألخالق خارج البنى األولية، حتى أصبحت الشعارات 

 ".كن ذيب ال تأكلك الذيابة:"الكثير  تسكد هذا الخط منها
التمامن  وعلى سبيل المثال ف ّن العائلة اليابانية التقليدية تلقن صغارها فميلتي

والطاعة، على أّنهما شرطان أساسيان للبقاء واالستمرار، تماما كما تلقن العائلة العربية 
صغارها، ولكن في حين أّن اليابانيين يمارسون التمامن والطاعة خارج نطاق العائلة 
وفي المجتمع الواسع، في حين نجد في المجتمع  العربي أّن هاتين الفميلتين تبقيان 

  [31ص11] (الجماعة -العشير  -العائلة)في البنى األولية منحصرتين 
وعلى نحو مشابه ف ّن الماوية في الصين قد أّثرت في االنتقال من الوالء العائلي 
إلى الوالء الجماعي، ليس عن طريق التحويل الجذري للقيم التي تولدت داخل العائلة، 
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قت نفسه مواميع حّب ولكن عن طريق بديل حافظ على االحترام ووّفر في الو 
، وعلى سبيل المثال ف ّن واجب األطفال في خدمة آبائهم تحّول إلى  [31ص11]وتعلق

واجب األطفال في خدمة المجتمع، والمثل األعلى الموجود في المجتمع العربي عموما 
والجمائر خصوصا هو حب الوطن فوق كل اعتبار هو شعار يمجدظ كل األفراد في كل 

 .ا لم تترس  على أرض الواقع ولم تممن ترجمتها إلى مسلك عمليالمستويات لكنه
 : الخاتمة

تعتبر األسر  المسسسة االجتماعية األولى؛ المسسولة عن التنشئة االجتماعية 
والمبط االجتماعي، فهي اتحاد تلقائي يتّم نتيجة االستعدادات والقدرات الكامنة في 

وهي مرور  حتمية لبقاء الجنس البشري  الطبيعة البشرية التي تنمع إلى االجتماع،
وتلعب األسر  دورا أساسيا في سلوك األفراد بطريقة سوية . واستمرار الوجود االجتماعي

أو غير سوية، من خالل النماذج السلوكية التي تقدمها لصغارها، فأنماط السلوك 
ا في تربية والتفاعالت التي تدور داخل األسر  هي النماذج التي تسثر سلبا أو إيجاب

الناشئين، وتعّد األسر  أقوى المسسسات االجتماعية تأثيرا في كل مكتسبات اإلنسان 
 .المادية والمعنوية
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