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طار إ ترتبط القيم مباشرة بالمعايير االجتماعية فبقدر ما يكون السلوك مطابقا ومسايرا لهذه المعايير تكون قيمته كبيرة أو باألخرى يكون في

وتمثل القيم في كل  (1)العامة بواسطة مبدأ المفاضلة والمعتقدات الجماعية" هي التعبير عن المبادئالقيم المعمول بها في المجتمع والقيم" 

 المجتمعات التصور الذي يحمله األفراد حول المرغوب في المجتمع والذي يترجم بواسطة األفكار الجماعية التي يحملها هؤالء األفراد.

األساليب وتحديد الوسائل و  اإلنساني وبذلك تؤثر في اختبار األهدافوتشكل القيم في المجتمع منظومة قيمية تكون اإلطار المرجعي للسلوك 

ا من مالمؤدية إليها وهي من جهة تمثل نسقا من المقاييس التي من خاللها يتم الحكم على األشياء وعلى سلوك األفراد. إن القيم تمثل محددا ها

ب فيه حجر الزاوية في تحديد مدلول القيم، وهذا األمر له وجاهته ذلك ألن محددات السلوك وأنها لب الثقافة اإلنسانية ،كما أن مفهوم المرغو

القيم هي التي تحدد لنا ما هو مرغوب فيه ومرغوب عنه، وأنها مستويات قيمته تحكم من خاللها على كل من حولنا من مكونات الثقافة 

راد إلى اختيار السلوك المناسب في وضعيته محددة إذ تستعمل كدليل من . فالقيم االجتماعية هي التي تدفع باألف(2)وتوجه تفضيالتنا االجتماعية

اء يأجل أن توجه الفعل في الظروف الخاصة والمحددة في الزمان والمكان المناسبان. وتتحدد القيمة في المرتبة المثالية وليس في مستوى األش

إنها تبدو كمثال يستدعي انتماء أو يدعو إلى االحترام، كما أنها إن القيمة تندرج في الواقع بطريقة مزدوجة: المحسوسة واألحداث، " 

. وهذا ما قصده إميل دوركايم عندما كتب (3)"تظهر في األشياء والتصرفات التي تعبر عنها بطريقة محسوسة أو أكثر تحديدا بطريقة رمزية

 ".إن القيم موضوعية كموضوعية األشياءقائال" 

منظومة معيارية بنوع من التقويم وتعتمد على سلم القيم قد يختلف عن التقديرات الشخصية لألفراد الذين  إن األفراد يجدون أنفسهم أمام

هة جيخضعون لها من سلطة مستمدة من الدين أو المذهبية السائدة في المجتمع. وهذا ما يفسر لنا امتثال األفراد لقواعد الضبط االجتماعي من 

ة ثانية وكيف تدعم هذه القيم طرق وأساليب االحتفاظ بالمجتمع الذي يشكل وحدة مترابطة، متكاملة والتزامهم بأهداف المجتمع من جه

 (4)ومتميزة.

قافة ثوهنا البد من التطرق إلى دور المعايير في تجسيد القيم في ثقافة ما وفي المقابل تعمل القيم على تشكيل األسلوب الذي يتصرف به أفراد 

ففي الثقافات التي تعلي من قيمة التعلم على سبيل المثال، فإن المعايير تشجع الطلبة على تكريس جانب كبير من ما إزاء ما يحيط بهم، " 

. وتتفاوت القيم والمعايير وتختلف (5)" طاقتهم للدراسة كما أنها تحفز الوالدين على التضحية بجانب كبير من الجهد والمال لتعليم أبنائهم

ى، فبعض الثقافات تسبغ قيمة عالية على النزعة الفردية بينما تشدد ثقافات أخرى على االحتياجات المشتركة بين اختالفا من ثقافة إلى أخر

تقدات عأفراد المجتمع، بل إن القيم قد تتناقض في المجتمع أو الجماعة الواحدة. فقد تميل بعض الجماعات أو األفراد إلى التركيز على قيمة الم

 اعات أخرى إلى إعطاء قيمة أعلى للتقدم والعلوم.الدينية بينما تميل جم

 يعبر التراث الشعبيفالقيم معاني وأفكار مجردة جماعية حول الخير والشر، والصحيح والخطأ والمستحب والمكروه والمسموح والممنوع و"

بهذا تمتزج القيم بأهداف الجماعة  (6) عن مثل هذه القيم كالشجاعة والكرم والوفاء فيمجدها وقيم مضادة كالجبن والبخل والخداع فيعيبها"

 وتصبح من أسس التنشئة االجتماعية.

ألفراد في سلوكهم، ونظام القيم هو الذي يتحكم في والقيم هي ذاتية ونسبية مكانا وزمانا ولكل مجتمع قيمه الخاصة التي ينضوي تحتها ا

بمعنى أن لكل فرد طريقة خاصة في التعامل والتقيد بالقيم  (7)تصرفات اإلنسان ويختلف من مجتمع لمجتمع ومن فرد آلخر في نفس المجتمع.

ن تعاملهم مع اآلخرين بينما نجد أفراد آخري االجتماعية حيث يوجد بعض األفراد يلتزمون بقيمة احترام الوقت فتجدهم يحترمون المواعيد في

ختص تال يلتزمون بهذه القيمة. وتعتبر القيم انعكاسا للمستوى الثقافي الخاص والعام للمجتمع، فالقيم هي دائما خاصة مجتمع بعينه وهي كذلك 

 بفترة زمنية تاريخية، ذلك ألن القيم تتغير في الزمان كما أنها تتغير من مجتمع آلخر.

 ا أن القيم االجتماعية نسبية وذاتية وطالما أنها متبدلة )متغيرة ومتطورة فهي ال تتصف بمجموعات يلتزم بها المجتمع مما يجعل تقسيمهاوبم

ها دوتصنيفها يلبي الغايات التي يرمي إليها الباحث إما طبقا لمحتواها ) فنية، اجتماعية، دينية، سياسية واقتصادية...( أو ألهدافها ومقص

جاءت على شكل قيم تمثل غايات بحد ذاتها، كمبدأ المساواة والحرية والعدل أو على شكل وسائل في سبيل تحقيق غايات مثل القيم المعطاة ف

 (8)إلى الشهادة التعليمية والنظافة وغيرها من القيم االجتماعية األخرى.

اطي معها، فنظروا إليها كقيم إجبارية، ملزمة لجميع الناس بحيث جاءت ومن الباحثين من يتناولها من منظور اإللزام أو ترك الحرية في التع

بصيغة األمر والنهي كتنظيم العالقات بين الجنسين أو كقيم تفضيلية مستحبة وهي التي ترسم ما يفضل أن يكون واجبا كاحترام المواعيد 

وفي  (9)ن تكون المصلحة العامة متقدمة على المصلحة الخاصة.وإكرام الضيف أو ينظر إليها كقيم مثالية ترسم ما يجب أن يكون كالدعوة أ

 اعتقاد هؤالء الباحثين أن مصدر القيم هو المجتمع ويرجعون القيم إلى العقل الجمعي، فالمجتمع في نظرهم هو أصل القيم ومصدر اإللزام.

ا قيما موجودة عند الجميع كالقيم المرتبطة بأهمية الزواج ومن الباحثين من يتناولها أيضا من باب االنتشار ومستوى هذا االنتشار فيرون فيه

ية عوالتكاثر أو االلتزام بالدين أو قيم خاصة مرتبطة بمواقف ممارسة خاصة كتلك المتعلقة بمناسبات األعياد أو الزواج، ألن كل طبقة اجتما

فاإلنسان يكتشف هذه القيم ويهتدي إليها بعقله نظرا ه" أو كل مجتمع يتميز بمجموعة من التصورات والمثل التي يستمد منها الفرد أدوار

لجاذبيتها وقدرتها على التأثير في رغباته، وهذا يعني أ، هذه الفلسفة للقيم تفترض أ ن القيمة لها وجود مستقل عن أي شيء خارج 

 يم لألفعال واألشياء.وهذا يفسر أن عقول األفراد ليس متماثلة وهو ما يفسر بدوره اختالف الناس في تقو (11)"عنها

ي ف ويمكن أن نتكلم عن القيم المادية كأن يفضل التلميذ مغادرة المدرسة و العمل للكسب، بجال من متابعة الدراسة أو كذلك الرجل الذي يهمه

ن وعن القيم المعنوية اختيار زوجته ما تكسبه من رصيد مالي أو مركز اجتماعي دون النظر إلى األمور األخرى، كاألخالق أو االلتزام بالدي



كان يفضل التلميذ متابعة الدراسة على أن يهتم بجمع المال أو كذلك الرجل الذي يضع األخالق والدين والثقافة في مقدمة موصفات زوجة 

 المستقبل.

ثم تندثر فاليوم   ر من المجتمعاتفي كثي  كثيرا ما تتغير القيم والمعايير الثقافية بمرور الزمن، وكثير من المعايير التي قد تكون شبه مألوفة

 مثال بعض السلوكات االجتماعية المنتشرة في الوقت الحاضر قد تبدو متناقضة مع القيم التي كانت سائدة في الماضي.

كك لتفإن القيم االجتماعية يمكن اعتبارها نواة التنظيم االجتماعي لذا إذا تصعدت فان التفكك االجتماعي يبدأ مفعوله. ومعظم حاالت ا

االجتماعية الذي يتطلب تكيف للعادات واألعراف المستجدة   بسبب حدوث أزمات اجتماعية تعمل على تفرق حاد في أنشطة الجماعة  تحصل

األزمات االجتماعية تولد عدة أزمات فردية تلزمهم و تجبرهم على تغيير سلوكهم الن الوضع االجتماعي تبدل بالنسبة لها، فضال عن كون " 

اعتادوا عليه وألفوه، والمشكلة تكون أعسر إذا لم يكن لدى الجماعة االجتماعية بدائل جديدة لما تصدع من قبل األزمة التي أضرت الذي 

. إن التغيرات االجتماعية المفاجئة تؤدي إلى انهيار وتصدع القيم السائدة لتحل محلها قيم جديدة، وعلى حسب تعبير أيميل دوركايم (11)بها " 

( مما يؤدي إلى ارتفاع معدل االنتحار في حالة التغير القيمي الذي يحدث نتيجة (anomieع يصبح يعيش في حالة الالمعيارية المجتم

لواقع االتغيرات االجتماعية يعيش الفرد في اضطرابات حين يد نفسه في فجوة بين القيم المثلى التي يتعلمها من خالل التنشئة االجتماعية وبين 

لما تعلمه، فهو يتعلم بعض القيم المرتبطة باألمانة ولكن في الواقع يرى صورا عديدة للخيانة وعدم صيانة األمانة وحين تختل  الذي يتناقض

، ها قد يدفعه إلى دخول عالم (12)أمامه الموازين وتهتز القيم يتسرب الشك إليه في شيء وتنهار ثقته و تتكون لديه مشاعر النقمة والعدوان 

الجريمة. إن التغيرات االجتماعية تحدث بدورها تغيير في النسيج االجتماعي مما يعمل على عدم خضوعه للضوابط المعيارية االنحراف و

ا موالقيمية التي أحبكته عبر الزمن إال أن هذا النسيج ال يبقى على ما هو عليه، بل يتطور بالتدرج من خالل األجيال المتعاقبة ومن خالل 

 ارجية وداخلية.يتأثر من مؤثرات خ

هديد توفي ظل التغيرات العالمية المعاصرة يالحظ تراجع دور العملية الثقافية واالجتماعية في المجتمعات التقليدية، هذه التغيرات تعمل على 

غيير تهميش أو تمنظومة القيم األصيلة ويشكل نوعا من االزدواجية الثقافية التي تجتمع فيها تناقضات األصالة والمعاصرة مما يؤدي إلى 

. إن التغيرات االجتماعية والثقافية المتسارعة اليوم تجعل الفرد يعيش صدمة ثقافية قيمية، وهي التغيرات التي (13)مالمح الثقافية الوطنية 

 انهيارهم.اب وتضع األفراد و خاصة الشباب في مواجهة قيم جديدة غير مألوفة يتوجب أن يتمثلها وذلك يؤدي إلى إحداث خلل في تكيف الشب

 إن المجتمع إذا أصابه تغيرا معينا فانه يصيب ثقافته تباعا ذلك التغير الذي يحدث لثقافة المجتمع عن طريق نظرية عملية جديدة أو تطور

را في القيم يتكنولوجي أو عقيدة دينية فان ذلك يؤدي إلى تغير في أشكال تفاعل األفراد. والتغير الذي يحدث في البناء االجتماعي يتبعه تغ

إن   األنماط الثقافية الجديدة تضاف إلى القديمة التي بدورها تقوم بتغيير أو تعديل ادوار أفراد المجتمعالثقافية والمعتقدات بتعبير أخر إن " 

فال  (14)"لمتغيرة هذه التغيرات البنائية تحصل بسبب التغيرات التي تصيد القيم االجتماعية فإذا كانت منسجمة مع معاني ودالئل القيم ا

 يحدث صراعا بين العادات والتقاليد السائدة في المجتمع مع متطلبات التغير الجديد وهنا يكون التفكك االجتماعي احد أوجه الصراع.

 ثقافيا بل الو حسب وديع الشكور يمكن أن يكون تناقض بين نظام القيم و التركيب االجتماعي، لدلك ال يعتبر هذا التناقض تناقضا اجتماعيا و 

 دهو تناقض بين التركيب الثقافي والتركيب االجتماعي حيث نجد أن الفرد قد يتشرب قيما ال يسمح التركيب االجتماعي له بتحقيقها وأن الفر

لمخالفين اص ايتعلم أن مخالفة القوانين والقيم يجلب له العقاب المادي والمعنوي، ثم تجد على ارض الواقع أن المجتمع ال يقوم بعقاب األشخ

كان يالحظ الفرد بعض األشخاص يحققون الثورة بطرق غير مشروعة في   (15)لهذه القيم بل قد ينعم عليهم المجتمع بمراكز اجتماعية عالية 

 المجتمع في الوقت نفسه أن هذه الطرق يعاقب عليه القانون.

و يذكر )شومان( أن معظم هذه التقنيات مستوردة و تعتمد على صور ومن العوامل المؤثرة على القيم لدى الشباب هناك التقنيات الحديثة 

ال  دورموز معلومات و دالالت تنتمي للثقافة الغربية، كما تفيض بالعنف و تعلي من شان القوة وتعزز قيم االستهالك والروح الفردية، والتي ق

و  (،16)يرها على جوانب التفاعل بين اآلباء واألبناء داخل نطاق األسرة تتفق وأسس ومقومات الثقافية العربية اإلسالمية. هذا باإلضافة إلى تأث

 ذلك الستهالكهم ما يبث في شاشات التلفزيون حيث يظهر الصراع بين األجيال نتيجة تبني األبناء قيم جديدة تختلف عن تلك القيم الموجودة

 عند اآلباء.

تخالف القيم السائدة في هذه المجتمعات مثل طريقة للباس و الكالم و التي تتعارض   ففي المجتمعات العربية أصبح الشباب يتصرفون بطريقة

إن القيم االجتماعية إذا أصابها الضعف في ممارسة قوتها بسبب قدمها أو ظهور اتجاهات اجتماعية جديدة مع القيم األخالقية و الدينية " 

دات القيم العامة يحصل التفكك الذي يعطي مؤشرا على تأثير التغير االجتماعي . وعندما تتصدع تحدي(17)" مناهضة لها عندئذ يحصل التفكك 

 على حدوث الصراع القيمي بين ما هو جديد وما هو قديم.

إن الشباب الجامعي في المجتمعات العربية يعيش معظمهم حالة تناقض ال مثيل له و حالة صراع بين قيمه و أهدافه وبين قيم وأهداف 

لذي يعيش في إطار، فقد سادت القيم المادية وعدم تقدير الوقت وأهميته وعدم الرغبة في الدراسة و عدم احترام الكبار والتبعية المجتمع الذي ا

ولعل تفشي هذه الوضعية في حياة الشباب داخل البيئة الجامعية يؤدي إلى  (18)في سلوكاته وأفكاره وأفعاله لكل ما هو مستورد وغربي 

 .ت القيمية بسبب التباين و التناقض بين ما هو منتشر داخل الجامعة و خارجها و بين الواقع والطموحإحساسهم بالصراعا

قية في الوتتعرض القيم المعنوية والدينية واألخالقية إلى االنهيار حين تطغى المصالح المادية على حياة األفراد وال تؤخذ القيم الدينية واألخ

ع يولد لديه التمرد على الواقع سلوك عدواني عن طريق الجريمة واالنحراف أو اإلدمان أو غيرها من االعتبار فإن الفرد يقع في صرا

 : (19)أعراض األمراض االجتماعية ويظهر هذا االنهيار في القيم على النحو التالي



 عدم احترام العادات والتقاليد وأنماط السلوك المتعارف عليه اجتماعيا     -

 ألنانية بين أفراد األسرة.سيطرة روح ا     -

 عدم تأدية الشعائر الدينية     -

 فاحتقار نظام األسرة وعدم التقيد بالضوابط االجتماعية التي تصبح بنظر األطفال المنحرفين جامدة مما قد يدفعهم احترامها وإلى االنحرا  -

 عنها والتقليل من قوتها وسيطرتها.

الفرد الذي يحمل القيم السلبية والمفككة والذي تربطه عالقة ضعيفة أو هامشية باآلخرين ال يتورع عن ارتكاب األفعال اإلجرامية التي إن 

تضر بالمجتمع وتعطل مسيرته وتل ببنائه التكويني. ومن الجدير بالمالحظة أنه " عندما تكون القيم غير غادرة على ضبط سلوك الفرد بسبب 

وتصبح تتصف بالجمود والتخلف فإن األجواء االجتماعية تتحول إلى أجواء  (21)ا وتخلف توجهاتها وعندما تكون العالقات متحللة "هامشيته

 متناقضة ومشجعة على االنفعاالت وتساعد السلوكات اإلنحرافية واإلجرامية .

وفة التي والتحوالت في القيم المعرتي عرفتها هذه المجتمعات " إن ارتفاع المتزايد للجريمة في بعض المجتمعات يفسر بالتغيرات العميقة ال

 تحدد سلوك األفراد في عالقتهم مع اآلخرين. مع ظهور الحرية الفردية وقوة الفعل الفردي التي أصبحت هي الفاصلة عند الكثير من األفراد

وانخفض الحوار بين األجيال بسبب ضعف التماسك العائلي والقيم المادية بمتطلبات الحاضر . حيث تراجع احترام حاجيات الجماعة، (21)" 

 أخذت مكانها في سلم القيم محل األهداف الروحية وغير المادية.

ناك ارتباط ه لقد كان للتغيرات االجتماعية والتحوالت الثقافية العميقة تأثيرا على المجتمعات الصناعية في نهاية القرن الماضي حيث أصبح

، حيث دأب علماء االجتماع إلى دراسة عالقة التصدع القيم وظهور السلوك (22)بما تحمله الثقافة من قيم ومعايير بفكرة االنحراف والعقاب

ار الذي ياالنحرافي واإلجرامي في المجتمعات. وقد الحظ دوركايم أثناء التغيرات االجتماعية المفاجئة تتغير ظروف الحياة فال يبقى المع

انتظمت له الحاجات كما هو فحين يحدث النمو المفاجئ يضطرب الناس دون إمكانية التوصل إلى مقياس جديد بطريقة مرتجلة حيث يحتاج 

الوعي العام وقتا لتصنيف الناس واألشياء وهناك تستطيع القوى االجتماعية استعادة التوازن حيث تصبح القيم القديمة غير معروفة ويفقد 

نتظام لمدة من الزمن وتصبح الحدود غير واضحة بينما هو مرغوب وما هو غير مرغوب وبينما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. اال

ير يأما روبرت ميرتون فقد تصور الالمعيارية )األنوميا( على أنه انهيار في البناء الثقافي، يحدث بصفة خاصة عندما ينشأ انفصال بين المعا

هداف التي تحددها الثقافة، وبين قدرة أعضاء الجماعة كما يحددها البناء االجتماعي، على التصرف تصرفا منسقا مع هذه المعايير الثقافية واأل

. وفي ضوء هذا التصور الذي قدمه ميرتون تساعد القيم الثقافية في ظهور السلوك المنحرف، الذي قد ال يتفق مع ما تأمر به (23)واألهداف

 سها.هذه القيم نف

سبة لفئة نويعمل البناء االجتماعي على وضع الحدود والقيود على القيم الثقافية، بحيث اإلتيان بالسلوك الذي يتفق مع هذه القيم أمرا ميسورا بال

بمهمته  ممن الناس يحتلون مراكز اجتماعية معينة في المجتمع وأمرا صعبا ومستحيال بالنسبة لفئات أخرى. والبناء االجتماعي إما أن يقو

. وحسب ميرتون أن لما البناء االجتماعي ال يمنح الفرص لبعض األفراد لتحقيق أهدافهم (24)كحاجز أو كمساعد على تنفيذ الشرائع الثقافية

 ييضطرون إلى الخروج عن القيم الثقافية السائدة في المجتمع وذلك باللجوء إلى الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهم والتي تتمثل ف

 السلوكات المنحرفة.

وبخصوص المجتمع الجزائري الذي شهد بدوره بعد االستقالل تغيرات اجتماعية والتي تمثلت في هجرة جماعية كبيرة حيث تم تسجيل أكثر 

. غير أن هذه (25)شخصا يهاجرون كل سنة إلى المدن بحثا عن العمل وحياة أفضل عن طريق إيجاد فرص العمل والمسكن 111.111من 

لهجرة وقعت دون توفير الشغل، السكن، الخدمات االجتماعية وقد نتج عن هذا التضخم ضغوطات كبيرة على المصالح العامة في المدن ا

 الكبرى.

مع  كيفهمتوغالبا ما تبدأ هذه الهجرة بالفرد منعزال وتنتهي بالهجرة موفقة بالعائلة كلها. إن المشكلة األساسية التي واجهها المهاجرون هي عدم 

 يحياة المدينة حيث وجدوا في هذه الحياة قيما جديدة لم تكن معروفة في حياة الريف. وتمركز هؤالء المهاجرون في األحياء القصديرية والت

يتعشعش فيها أنماط عديدة من السلوكات العديدة، وتقع هذه األحياء القصديرية في ضواحي المدينة. وفي شرحه ألسباب الهجرة الريفية في 

ما يلي: " يلتق بطالو الريف مع الجماهير العاطلين في المدينة وهذا من (Grand Guillaume)لمجتمع الجزائري والتفكك االجتماعي كتب ا

. وقد نتج عن هذا التخلل االجتماعي ارتفاع الجرائم بشتى أنواعها كالسرقة، جنوح (26)أجل الحصول على عمل والتمتع بنوع من الحياة فيها "

 ث، استهالك المخدرات واالنتحار بسبب اليأس نتيجة صعوبة الحصول على فرص الحياة كالعمل، السكن، ومتطلبات الحياة المختلفة.األحدا

لك ذوفي دراسة لألحياء الغير المخططة وانعكاساتها النفسية، االجتماعية على الشباب يعرف الباحث علي بوعناقة األحياء المخططة هو " 

ي أقيم في مكان غير معد وغير صالح للسكن وال يرتبط بمركز المدينة عن طريق وسائل النقل المباشرة وال تمتد إليه يد الوسط السكني الذ

النظافة، كما أن الماء الصالح للشرب ال يصله باستمرار وال تتوفر فيه المرافق األولية كمجاري صرف المياه، وجمع القاذورات. صنعت 

تقريبا، أغلب مساكنه عبارة عن غرفة   والقصدير وأحيانا باالسمنت، ضيقة، متداخلة، متزاحمة، غير مهواةبيوته في الغالب من الطوب 

    .(27)"فردا  12و8واحدة مخصصـة لكل الحاجات، ليعيش فيهــا بين 

راف المبكر والجريمة، وأن وقد تبين من هذه الدراسة أنه يوجد في األحياء الغير المخططة مجموعة من الظواهر االجتماعية منها االنح

. وعن سبب لجوء (28)% 33وإلى تناول الخمور وذلك بنسبة % 98األفراد الذين يسكنون هذه األحياء غالبا ما يلجئون إلى التدخين بنسبة 

انت تتميز لتآزر التي كهؤالء األفراد إلى السلوك المنحرف وعدم تكيفهم مع حياة المدينة التي تتميز بظهور النزعة الفردية فصفة التعاون وا



 هبها الحياة الريفية حلت محلها األنانية في المدينة، فالهدف الرئيسي في العالقات االجتماعية لسكان المدينة هو مصالحهم الخاصة، وعلي

االنتحار  واللجوء إلى فالنزعة الفردية الحادة والتنافس في المناطق الحضارية تفسران إلى درجة كبيرة ارتفاع الجريمة مثل تناول المخدرات

 .(29)وانتشار األمراض العقلية في هذه المناطق

يتميز الحياة الحضرية في المجتمع الجزائري بالتغير االجتماعي والثقافي والذي ترتب عن ظهور حركة التصنيع، التعليم وتطور وسائل 

اج أحدثا صراعا مع المفهوم التقليدي لألسرة، وصراع األفكار االتصال واإلعالم كما أن صيغة حجم العائلة العصرية ومفهوم المساواة للزو

والقيم هذا يكون عادة في المدينة بين األجيال والذي أدى إلى إضعاف عملية الضبط االجتماعي وبالتالي ساهم في أنماط مختلفة للسلوكات 

 جرامية.اإلجرامية كالسرقة، االختطاف، جنوح األحداث واالنتحار وغيرها من السلوكات اإل

ويعتبر التعليم من أهم عوامل التغير االجتماعي وإحدى القوى المحررة لألفراد والمجتمع ، فكان له الفضل في زيادة طموحات األفراد في 

مواصلة التعليم ، ومكنه من اإلحساس بالمسؤولية في اتخاذ القرارات الهامة التي يرونها تتوافق مصلحتهم من جهة ومن جهة أخرى 

وا أن يفرضوا وجودهم من خالل مستواهم التعليمي مما سمح لهم من االطالع على مختلف الثقافات ومقارنة ما اكتسبوه واستخالص استطاع

   قيمهم الخاصة فأدى بهم إلى تخليهم عن بعض القيم التي وجدوها ال تتماشى ومتطلبات الحياة العصرية.

دث في سلم القيم والمعايير التي تحكم وجود المجتمع وتنظيمه وسيره بما هو مجموعة وأهم ما يميز المجتمع الجزائري هو االختالل الحا

اب إطار بحدة في غيعالقات ذات طابع مؤسسي تخضع لقواعد تحظى باالتفاق النسبي لألفراد والجماعات. ويتجــلى ذلك االختـالل القيمي "

ك والعالقات، و في الوقت ذاته معيارا لتقويم تلك النماذج واألنماط الفعلية، مرجعي يمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل و أنماط السلو

. ففي هذه الوضعية يعيش األفراد نوع من الضياع االجتماعي في مجتمع عجز عن تحقيق االنتقال من وضعية (31)"مقابل نموذج قيمي مثالي

ق واالنتماء إلى مجموعات تضامنية محدودة في الزمان والمكان، وفي تقليدية متميزة بسيطرة بنى اجتماعية قائمة على روابط الدم والعر

عزلة عن التفاعل مع المحيط ومواجهة التحديات و الضغوطات التي يفرضها وسط ثقافي متنوع ومتجدد في بناءه وتعابيره ودالالته القيمية 

 .(31)والمعيارية 

االنتحار حيث نجد أن فئة الشباب هي األكثر إقباال على هذا السلوك و خاصة عند ومن أنماط الجرائم المنتشرة في المجتمع الجزائري ظاهرة 

سنة، لكون فئة الشباب الفئة األكثر عرضة آلثار االنقالبات االجتماعية. فالشباب  32و 26سنة و  25و 19الذين تتراوح أعمارهم بين 

عدم فعالية ما كان ينتظره من دور حقوقي ينزله منزلة وفقا لصورة هذا المنتحر يعبر ضمنيا عن حالة انسداد أفقي لتربيته األسرية نتيجة 

النموذج وعليه فهو بانتحاره يعبر عن موقف فردي يعكس رفضا ومواجهة مع قيم اجتماعية يراها غير قادرة عن استيعابه كعضو فاعل ومفيد 

الحباطات نتيجة عدم فعالية القيم التي اكتسبها من خالل التنشئة . فالفرد يصاب با(32)ضمن تجليات هذا النموذج اإلنساني )المواطن الصالح(

 داالجتماعية بحيث ال تحقق هذه القيم للفرد المكانة التي يستحقها داخل بعض المؤسسات االجتماعية والتي تمارس ضغطا وتوجيها على األفرا

قيم رسمتها إياه التنشئة األسرية. ففي حالة التغير القيمي تصبح الوفقا للصورة العامة لإلنسان النموذج في المجتمع وليس وفقا للصورة التي 

لب االمبجلة غير معروفة ويفقد االنتظام لمدة من الزمن وتصبح الحدود بين الممكن والمستحيل وبين العدل والظلم، كما تضيع الحدود بين المط

 ة الالمعيارية على حسب تعبير إميل دوركايم.واآلمال المشروعة وغير المشروعة، و هنا يصبح األفراد يعيشون في حال

ويرى البروفسور "بن سماعيل بلقاسم" أن كون الشباب ينتحرون أكثر لكونهم األكثر عرضة ألثار االنقالبات االجتماعية والتي تؤثر على 

سن الزواج تحتاج إلى رعاية أسرية خاصة  . ففئة الشباب التي تعاني من تفاقم مشكل البطالة وأزمة السكن، وتأخر( 33)البناء الهوياتي لديهم

لما لهذه المرحلة من خصوصية في بناء شخصية الفرد وتوجيهها من خالل بناء هوية واضحة المعالم تمكن الشباب من تلمس طريق المستقبل 

ر التغير عن تأثي  لدراساتبثقة وثبات، لكن في ظل محيط اجتماعي هو يبحث عن ذاته وعن هويته، فهذا يبدو صعب التحقيق. ولقد كشفت ا

حيث كان لها أعمق األثر على النسق القيمي و تغيره االجتماعي على النسق القيمي في المجتمع الجزائري خالل أكثر من ثالثة عقود، "

لتأثير مع بقية وهي عبارة عن أنساق فرعية متفاعلة ومتبادلة ا (34)"وبخاصة في المجال األسري والتعليمي واالقتصادي والديني والسياسي

 األنساق االجتماعية األخرى.

قد لوحظ في السنوات األخيرة حدوث تحوالت بنيوية حادة وسريعة ومتالحقة أثرت وبشدة على مكونات البنية االجتماعية والسياسية 

فه خطر وأن االنتماء بوصواالقتصادية في المجتمع الجزائري، كما أثرتن في الفرد الجزائري لدرجة جعلت النسق القيمي يتعرض إلى ال

 : (35)ايجابية بدأت جدوته تتقلص لدى البعض، ويتمثل ذلك في العديد من المظاهر والمواقف ولعل أبرز هذه المظاهر ما يلي  قيمة

 الالمباالة: وتتمثل في عدم اهتمام الفرد بغيره من األفراد اآلخرين.     -

تمع ال يعطيه أهمية و أنه ال قيمة له في المجتمع، ويؤدي ذلك إلى تقليل الفرد من أهدافه االغتراب : و يتمثل في شعور الفرد بأن المج  -

 وطموحاته وفقدان الدافعية نحو المشاركة الفعالة والتفاعل في المجتمع.

أنماط جديدة من ارتفاع معدل الجريمة : زيادة درجة العدوانية والعنف واللجوء إلى السلوك اإلجرامي في مختلف الوضعيات وظهور   -

 السلوك المرضي والرغبة في الربح السريع.

 غلبة القيم المادية في المجتمع: حيث أصبح النظر إلى المال على أنه اآللية التي تمكن الفرد من إشباع حاجاته و طموحاته بغض النظر عن  -

 حدة وتحول كل فرد منها إلى شيء مادي بالنسبة لآلخر.مصدر هذا المال، حيث انهارت القيم األصيلة مثل المحبة بين أعضاء األسرة الوا

وفي األخير يمكن القول أن تصدع القيم األصيلة في المجتمع الجزائري ساهم في تفشي ظاهرة اإلجرام بشتى أشكاله وأنماطه، فالقيم التي 

يم أصبحوا مهمشـين في المجتمع الجزائري كانت تضبط سلوكات األفراد أصبحت غير فعالة، وحتى األفراد الذين بقوا متمسكين بهذه الق



لسريع ابسبب ظهور قيم جديدة تحكم عالقات األفراد وتمنحهم المكانات العليا داخل المجتمع ومن بين هذه القيم، نجد القيم المادية وقيم الربح 

السلوكات اإلجرامية بمختلف أشكالها مثل  والسهل وتهميش قيمة العمل وبذل الجهود، هذا التصدع للقيم االجتماعية األصيلة أدى إلى ظهور

 االختالس، السرقة، التزوير، تبييض األموال، القتل، االختطاف، االغتصاب واالنتحار وغيرها من السلوكات اإلجرامية األخرى.
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