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 شكر وتقدير

 

انري تفضم بقبٌل اإلشساف ػهى ىره اندكتٌز بشري حمًد  األستاذ املشسفإىل األستاذ أتٌجو بانشكس اجلصٌم 

االطسًحت، نو جصٌم انشكس ينا ػهى كم املالحظاث ًانتٌجٍياث انقًٍت املقديت ننا، ًػهى صربه يؼنا طٌال 

 املشٌاز اندزاسً.

 ش ىره األطسًحت.كًا أتفضم جبصٌم انشكس نكم أساترة قسى ػهى االجتًاع انرٌٍ كاٌَا سندا ننا يف إجنا
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 مقدمة:

ضعت أسس انطبلقة المخطط التنمكم الذم يعتمد عمى الصناعة كعامؿ إلحداث ك  لقد      
حداث تغيرات عمى المستكيالت لتحديث المجتمع  ة كالثقافيةكاالجتماعي ةاالقتصادي اتنمية كا 

مف بيف  االجتماعأعطيت األكلكية لعمـ  المسارىك متخمؼ، كفي ظؿ ىذا  كتجاكز كؿ ما
إف التحميؿ السكسكيكلكجي : "...مشركع التنمكمال العمـك االجتماعية األخرل لممساىمة في

في  ىك مرشد معارفنا كيساىـ في التنمية ... فعالـ االجتماع يجد نفسو مرغما عمى أف يككف
سبؽ يمكف اإلحاطة بطبيعة العبلقة بيف عمـ  إلى ماكاستنادا . 1الصؼ األكؿ بيف شعبو"

يديكلكجيا كلماذا كاف ىذا العمـ خيارا استراتيجيا ،كالمجتمع االجتماع  لمدكلة كسياسيا كا 
بارتياح  ، كفي السياؽ نفسو يضيؼ السيد الكزير "يمكننا أف نبلحظكمرتبطا بيا الجزائرية

خاصة كالممتـز لتخصصيـ الذم يمارسكنو بركح بصفة  اإليديكلكجيبالنمط كعي الطمبة 
، كمساىمة طمبة عمـ االجتماع في التطكع عبلمة مشجعة النسجاـ دركس عمـ مسؤكلة

 .2االجتماع مع المشاكؿ األساسية لمببلد"

دراسات الككلكنيالية، كليس بما لقد ك جدت السكسيكلكجيا في الجزائر بما أنتجتو كحققتو ال     
نيا كانت كليدة ظركؼ معينة تخدـ مصالح المستعمر، كىذا أ، أم االجتماعيأنتجو الكاقع 

كاالىتماـ بالمجتمع  االرتباطما جعميا تأخذ مسارات مختمفة غداة االستقبلؿ، محاكلة بذلؾ 
، ذلؾ ما أكدت عميو كالسياسية كقضاياه المختمفة االقتصادية كاالجتماعية كالدينية كالثقافية

كبالفعؿ فإننا نبلحظ بأف الصكرة التي تنظر مف خبلليا  ...مجمة الجامعة السالفة الذكر: "
لقد اتخذت بأكسع  يا.الشعكب النامية إلى نفسيا ليست ظاىرة مف الظكاىر األصمية لثقافت

الحالية  طرة الخارجيةيمثؿ أحد مظاىر السي معانييا كلكنيا عبارة عف إبداع منقكؿ كمرفكض

                                                             
، ديكاف المطبكعات الجامعية، 01مف الخطاب االفتتاحي لكزير التعميـ العالي الصديؽ بف يحيى، مجمة الجامعة رقـ   1

 .11، ص1975
 .23، صنفسومرجع ال  2
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... إف عالـ االجتماع الذم يحمؿ مجتمعو مف خبلؿ تقريب بسيط لممخطكطات  أك الماضية
 1"، كما أف شعبو ال يمكنو أف يتشخص فيو...المنقكلة سيرفض بكعي التشخص في شعبو

"يمكف  لذا نتساءؿ مع عبد القادر جغمكؿ مف خبلؿ قراءتو مف طرؼ عبد القادر لقجع
ىك نو راكد عبد القادر جغمكؿ طكاؿ مساره الطكيؿ كمثقؼ: تمخيص التساؤؿ الذم يظير أ

إلى أم مدل يمكف لمجتمع متميز بكائف ثقافي ذم بعد ديني أساسا عرقمة تأسيس 
 .2؟"سكسيكلكجيا ذات المعرفة المتميزة  بالطابع العمماني

إف المتتبع لمسيرة السكسيكلكجيا في الجزائر منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، يبلحظ أنيا      
، أماـ الديناميكية الكبيرة التي عاشيا المجتمع الجزائرم، ليذا سياقات مختمفةتطكرت ضمف 

نجد مكضكع السكسيكلكجيا في الجزائر عرؼ مكاقؼ مختمفة ميزت نظرة المشتغميف بيا مف 
بمختمؼ المشاريع االجتماعية كالسياسية التي  الجزائريةأخرل نظرة الدكلة  جية، كمف جية

 تبنتيا في فترات  مختمفة.

 :في الجزائر بفترتيف ميمتيف، الفترة األكلى كاالقتصادملقد تميز تطكر النظاـ السياسي      
خب السياسية مف بداية السبعينات إلى غاية الثمانينات ذات الطابع التنمكم، فترة مسايرة لمن

بمشركعيا السياسي الحداثي، برزت فييا سكسيكلكجيا تميزت بطابعيا النضالي التنمكم، أيف 
في الجزائر، ثـ الفترة الثانية ما بعد  االجتماعكاف التساؤؿ عف تطكر الخطاب السائد لعمـ 

كصفت فييا السكسيكلكجيا بصفات  ،الثمانينات كىي عكس األكلى تميزت بالطابع النقدم
االنسداد...أيف أصبح االتجاه في ىذه المرحمة  نحك ك منيا: الفشؿ، الحيرة، االرتباؾ، األزمة، 

سترجاع ىكية المجتمع كالثقافة العربية امع فترة التعريب كالجزأرة بحجة  الثقافة كاليكية تزامنا
 اإلسبلمية.

                                                             

 
 .21، ص السابؽالمرجع   1

2 Djeghloul Abk, l’homme et l’œuvre : coordination A.Lakjaa, Oran puo, 2015 ; p227.  
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كأدكارا مختمفة باختبلؼ المفاىيـ  اسكسيكلكجيا مكاقعإذف فترتيف ميمتيف أخذت فييما ال     
كالمقاربات كطبيعة العبلقة بيف السكسيكلكجيا كالمجتمع، كفي ظؿ ىذه الكضعية أخذ مكضكع 

عف كضعية ىذا العمـ كعف مستقبمو كعما أنجزه عمماؤه كعف  ،السكسيكلكجيا تساؤالت عديدة
تراتيجيات البحثية، البرادغمات، المقاربات ، كعف االساالجتماعحيرة جيؿ بأكممو مف عمماء 

كالمفاىيـ التي جاءت كليدة كاقع مختمؼ، كعف األسس النظرية القادرة عمى تحميؿ أسباب 
الفشؿ كالفائدة مف ىذا اإلنتاج السكسيكلكجي إف لـ يكف مسخرا لفيـ المجتمع،  كىؿ المسؤكؿ 

، أـ افتقار السكسيكلكجيا ياالجتماععف ىذا الفشؿ عمماء االجتماع، أـ ضعؼ الطمب 
في ىذا اإلطار نجد بشير محمد يكجز أىـ ما ك  أـ ماذا؟ لبلعتراؼ الرسمي كاالجتماعي،

 :يمي في ما االجتماعخمص إليو عمماء 

سكسيكلكجيا ال ، سكسيكلكجيا تنظر إلى الغرب، االجتماع" فشؿ السكسيكلكجيا كحيرة عمماء  
  . 1التدريس المستمب لمسكسيكلكجيا"، شرعية بدكف حماس كبدكف رىانات

 منيا مكاقؼ مختمفة. االجتماعأسئمة ميمة كعديدة اتخذ عمماء 

د االستعمار يقؼ عند في حصيمتو لمسكسيكلكجيا في الجزائر ما بع "عبد القادر لقجع"فنجد 
كيحمؿ مسيرتيا  1997-1986-1984-1974مراحميا األربع الكبرل  كؿ مرحمة مف

تباعيا لمحقؿ السياسي، أم أف السمطة السياسية فرضت نفسيا منذ البدايات ابخضكعيا ك 
كفاعمة كحيدة كمكمفة بتنمية البمد، كأف الفكرة السائدة ىي أف عمماء  لبلستقبلؿاألكلى 

مخاطبييـ، فالمجتمع يتغير بسرعة كبعيدا عف  اختيارجتماع أنفسيـ يعترفكف بخطئيـ في اال
نزعتيا النقدية، أم  استردادف السكسيكلكجيا لـ تتمكف أبدا مف ، كأاالجتماعأنظار عمماء 

كلكجيا في الجزائر في النماذج سكسيكلكجيا لـ تظير قط لمكجكد. ليتحدث عف تجميد السكسي

                                                             
 في المغرب العربي، أعماؿ ندكة، كاألنثركبكلكجيافي الجزائر، راىف عمـ االجتماع   االجتماعبشير محمد، راىف عمـ  1

 .45ص ،2008ديسمبر، 2عدد مجمة المقدمة،
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بستمكلكجية لمسبعينات، في الكقت الذم كاف فيو المجتمع يتغير كفي تغيره يطرح مشاكؿ اال
بالفيـ أدل إلى إعطاء الكممة  االىتماـكتأكيؿ، ىذا  جديدة عمى سكسيكلكجيا بحاجة إلى فيـ

 االنتقاؿلمسكسيكلكجيا الميدانية في نياية السبعينات أم التحقيؽ ىك الذم يعطي الحؽ، ليتـ 
ما بعد مف الدراسات الكمية إلى التقنيات النكعية لممارسة كتدريس سكسيكلكجيا تككف في يف

 إلى ما يحيط بيا، أم فسح المجاؿ لممجتمع حتى يأخذ الكممة. االستماع

كمف ناحية المرجعيات النظرية فإف المجتمع ي درس حسبو كما كاف الحاؿ في العيد      
 أم بكاسطة مقكالت غربية أنتجت لحقكؿ أخرل: سكسيكلكجيا مشيدية تبحث االستعمارم

ز أىـ تساؤؿ طرحو كىك: كيؼ يمكننا إيديكلكجيا عف مجتمع ال كجكد لو أصبل، كىنا نكج
أنفسيـ حكؿ عمميـ  االجتماعإذف أف نفيـ لماذا بقيت كؿ المعاينات التي أثبتيا عمماء 
كعمى عمـ االجتماع  االجتماعكممارستيـ لو منذ ربع قرف أك يزيد بدكف تأثير عمى عمماء 

 .  1في الجزائر؟

نمخص مكقفو بعبارتو الشييرة "إف أشد ما نفتقر إليو نحف عمماء  "غريد جماؿ"أما      
ال مجتمع لو كمجتمع  اجتماعىك قائـ ىك عمـ  ذاتو، فما االجتماعالعرب ىك عمـ  جتماعالا

عمى األقؿ  االجتماعيال زاؿ ينتظر عمـ اجتماعو، فعممية زرع السكسيكلكجيا في الجسـ 
 .2انتظارىا" نتائجيا األكيدة لـ تظير بعد كقد طاؿ

كخاصة في  االجتماعيةيتطرؽ لمتطبيؽ التجريبي لمعمـك  "حسف رمعكف"في حيف نجد      
تتمثؿ في تخصصات البناء  ازدكاجيةعبلقتيا بالحاكـ كألغراض الحكـ، كذلؾ مف خبلؿ 

محاكلة ىذه  ،اإليديكلكجية، كتخصصات الكظيفة االجتماعكالتنمية كالتي يكجد ضمنيا عمـ 

                                                             
لقجع عبد القادر، الجزائر أرض مغامرة لمسكسيكلكجيا، عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 1

2004 .  
، مـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر، الزرع اإلشكالي لمسكسيكلكجيا في العالـ العربي، حالتا مصر كالجزائر، عجماؿغريد 2

 .67ص
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يديكلكجيتيفإحداث تعايش بيف تياريف  االزدكاجية القرار داخؿ أجيزة  اتخاذمتعارضتيف في  كا 
السيطرة عمى  نحككؿ منيما  ليسعىالشعبكية  اإليديكلكجياالدكلة: التيار التكنكقراطي، كتيار 

المجتمع ، إضافة إلى التيار اإلسبلمي الذم حاكؿ نشر نمكذج ذك طابع ديني يتعارض مع 
 .1ريف السابقيفالتيا

الجزائرييف أماـ التحكالت  االجتماعكمكديف شكلي" ترل ىي األخرل تأخر عمماء "أما      
دفع  القياـ بذلؾ المجتمعية، كأنيـ لـ يؤدكا الدكر الريادم في مرحمة األزمة، ككؿ مف حاكؿ

غير مسمحيف كما يجب لمتصدم لما يجرم أماـ أعينيـ  االجتماعحياتو ثمنا لذلؾ، فعمماء 
الكقكؼ  مف كقائع، كىذا مف شأنو أف يسحب عمييـ تيمة التخمي عف ساحة الصراعات أك

مكقؼ المتأخر عف تحكالت المجتمع، إذ لـ تبرز سكسيكلكجيا كفيمة لفيـ التغيرات السريعة 
حكؿ العمـك  لممتقى الدكلي األكؿ بكىرافالتي عاشيا المجتمع، كىنا نكرد عبارتيا الشييرة في ا

 par ce que nous nous … 2"لقد أخطأنا في اختيار مف نتكجو إلييـ" االجتماعية

sommes trompées d’interlocuteurs, d’utilisateurs et d’utilité » . كما ترل تأثر
المكجة األكلى مف األساتذة السكسيكلكجييف بالماركسية أك البنيكية الماركسية لبكرديك، كمف 

جزائر قد في ال االجتماعبعدىا بدأ االتجاه نحك المقاربات الثقافكية، كليذا تعتبر أف عمماء 
ت التساؤالت مقاربة تفيمية كالعمؿ المتعدد التخصصات، كىنا كانباستكعبكا ضركرة القياـ 

                                                             
، 1، ممارسة العمـك االجتماعية في الجزائر، مستقبؿ العمـك االجتماعية في الكطف العربي، تر سياـ بدكبية طحسفرمعكف 1

 .2014نكفمبر 
2C Chaulet, la sociologie et ses utilisateurs, colloque sur les sciences sociales aujourd’hui, 
26-29 mai, 1984, office des publications universitaires, Alger, p222.    
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مف طرؼ الكثير حكؿ السكسيكلكجيا كاألنثركبكلكجيا المتاف تشكبلف تخصصيف مختمفيف 
 .1ربكلكجيةثلبعض مف خبلؿ المقاربة السكسيكأنكتمكنا مف الذكباف في بعضيما ا

طمح أزمة إذ بدؿ مص االجتماعنجده يفضؿ مصطمح غياب عمـ  "العياشي عنصر"أما      
إلى ثبلثة عناصر: سيطرة السياسي عمى  االجتماعؿ إلييا عمـ ا   ي رجع الكضعية التي

ث عف تأرجح عمـ ضعؼ منظكمة التككيف. كما تحد   العممي، عدكانية المجتمع كانغبلقو،
في الجزائر بيف نزعتيف متعارضتيف: تبني مقاربات نظرية كمفاىيـ غربية  االجتماع

كاستخداميا كقكالب جاىزة، كمف جية ثانية سيادة مقاربات سطحية عاجزة عف التجربة 
 اجتماعيالحسية كعالـ المعرفة العامية، ىذه الثنائية المتناقضة تقؼ عائقا أماـ تأسيس فكر 

في المجتمع، إضافة إلى الطمب الذم كاف بناء عمى معالجة أصيؿ قادر عمى فيـ التحكالت 
كممارسة  االجتماعذات صمة بتكجيات سياسية كعقائدية، كباختصار عمـ  اجتماعيةمشاكؿ 

  .2عممية كاف كال يزاؿ غائبا حسبو

ـ الممارسات السكسيكلكجية في الجزائر بتبعيتيا األساسية عمي الكنز"أما       " فيقك 
عادة اإلنتاج التقميدم سكاء عف كعي  لمسكسيكلكجيا الغربية، ىذه التبعية تأخذ شكؿ التكرار كا 
 التي مع ىذه األدكات االجتماع كأف المشكؿ يكمف في كيفية تعامؿ عمماء  ،أك بدكف كعي

مع الكاقع  ـتتبلءفقر نظرم إلنتاجنا، كيعاد تركيبيا في إشكاليات مصطنعة ال  تشكؿ
 . 3ميمةباستثناء بعض الحاالت الق

                                                             
1Claudine Chaulet, Anthropologie et/ou sociologie ?retour en arrière  sur  nos pratique, 
L’Algérie 50ans après : état des savoirs en sciences sociales et humaines, 1954-2004, 
éditions CRASC, p76. 

 ص ، 1999الجزائر،  عنصر العياشي، نحك عمـ اجتماع نقدم، دراسات نظرية كتطبيقية، ديكاف المطبكعات الجامعية،2
 .80-68ص، 

3EL Kenz Ali, Au fil de la crise, 4 études sur L’Algérie et le monde Arabe, éditions 
Bouchene, Alger 1 er trimestre, 1989, p 136. 
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، حيث يكاقعي في مقابؿ مجتمع " يتكمـ عف مجتمع خيالبشير محمد"في حيف نجد      
ىتمت السكسيكلكجيا بدراسة مجتمع غير المجتمع المطالب بدراستو، كأنو ما يبلحظ عمى ا

حتى نياية الثمانينات كاف يقارف إلى حد ما كبخاصة عمى المستكل النظرم  االجتماععمـ 
ف كاف بعيدا نسبيا عف  ،بما يجرم في الجامعات العالمية المجتمع، كلكف  اىتماماتحتى كا 

معربا كميا قريبا مف ىمـك المجتمع بعيدا عف  االختصاصبعد الثمانينات أصبح ىذا 
كجز في ىذا اإلطار أىـ المقاربات النظرية كالمنيجية في المستكل العالمي تككينا كبحثا، كي

في ثبلثة أطركحات: األطركحة التطكرية لتحقيؽ النمكذج التنمكم لمبمداف  االجتماععمـ 
المتطكرة في مجتمعاتنا بطريقة مختزلة، كىك الطرح الذم تبناه التكنكقراطيكف لتطبيؽ النمكذج 

ف أحدىما تقميدم ية إلى تقسيـ المجتمع إلى مجتمعيالتنمكم  ثـ األطركحة الثقافكية الداع
خر عصرم في طريؽ الييمنة، الفكرة التي أكد عمييا جماؿ غريد حيف قاؿ مييمف عميو، كاال  

أصحاب ىذا التكجو  ،أف الثقافتيف ليستا متساكيتيف في األىمية الصناعية، كأف المبلحظ
لتاريخية التي تركز عمى تثميف القيـ عممكا بعيدا عف تأثير رجؿ السياسة، ثـ األطركحة ا

 .  1العصرنة في إعادة إنتاج التقميد حسب أحمد ىني استعماؿالثقافية التقميدية، أم 

يبرز ضعؼ عبلقات النخب الثقافية كالعممية في  "عبد الناصر جابي"في حيف نجد      
 المجتمع كىك ما أسماه باالنقسامية بيف النخب، كضعؼ دكرىا في عبلقتيا بالمجتمع فعمماء

 . 2االجتماع حسبو قد تعرضكا لممجتمع بشكؿ سككني عكض التعرض لو بشكؿ دينامي

ا في الجزائر" خمص إلى كفي دراسة ميدانية قاـ بيا زاكم مصطفى "حكؿ السكسيكلكجي     
 داخؿ انحصر االجتماعأف السكسيكلكجيا أصبحت بعيدة عف القضايا المجتمعية، كأف عمـ 

تحت تكجيات السمطة السياسية، كبيذا لـ يعد قاببل ألف ينتج  االستقبلؿأسكار الجامعة بعد 

                                                             
 مجمة المقدمة،في المغرب العربي،  كاألنثركبكلكجيافي الجزائر، راىف عمـ االجتماع  االجتماعبشير محمد، راىف عمـ 1

 .64، صمرجع سابؽ
29كالمجتمع في الجزائر، مرجع سابؽ، ص. االجتماععمـ  لقجع عبد القادر، 2 
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في  بقدر ما أصبح منتجا لممشتغميف بالسكسيكلكجيا. كما أبرز ثبلثة تكجيات اجتماععمماء 
: تكجو مقتنع النتقاؿ السكسيكلكجيا مف مجتمع متقدـ إلى مجتمع متخمؼ مستقببل ىذا الصدد

ليا، كتكجو رافض ليذه الممارسة السكسيكلكجية كابتعادىا عما ك جدت عميو، كتكجو ديني 
في تناكؿ قضايا مجتمعية إلى أنو يعتمد عمى معرفة مستكردة  اعاالجتمالذم يرجع فشؿ عمـ 

 . 1ال تمتمؾ مفاتيح فيـ المجتمعات اإلسبلمية

باب التي أدت إلى الكضعية التي استنادا آلراء الباحثيف في ىذا المجاؿ، اختمفت األس     
الجزائر مف خبلؿ يـ نقدم لعمـ االجتماع في يا عمـ االجتماع، فقد سعكا إلى تقؿ إلييا  

فمنيـ مف استعمؿ مصطمح األزمة كمنيـ مف فضؿ مصطمح غياب  ،مصطمحات مختمفة
 عمـ االجتماع، فشؿ نسبي، تبعية...

ككيفية التعامؿ  تكمف في تبني البراديغمات الغربية في نظرىـإف إشكالية السكسيكلكجيا      
ية التي بادرت بيا الدكلة بعد مف جية، كتبعيتيا لمحقؿ السياسي كلممشاريع التنمك  معيا

االستقبلؿ مف جية أخرل، ىذه التبعية المزدكجة جعمت عمماء االجتماع بعيديف كمتأخريف 
عف تناكؿ قضايا مجتمعيـ باستثناء بعص الدراسات القميمة، فقد اعترفكا بإخفاقاتيـ كخطئيـ 

ـ ي جد نفعا كلـ يحرؾ في دراساتيـ لممجتمع، كلكف بالرغـ مف اعترافاتيـ ىذه إال أف ذلؾ ل
. إضافة سابقاساكنا كىك ما نتفؽ عميو مع الباحث عبد القادر لقجع في تساؤلو الذم ذكرناه 

يرجع  مف بينيـ مفنجد  أنفسيـ، إلى ىذه التبعية المزدكجة المتفؽ عمييا مف طرؼ الباحثيف
أسباب أخرل، فالسكسيكلكجيا تحتاج دكما إلى تحييف إلى جتماع الكضعية الحالية لعمـ اال

د مثبل عنصر العياشي يضيؼ إلى إذ نجلتشخيص الكضعية التي ىي عمييا، دائـ كمستمر 
ما سبؽ ضعؼ منظكمة التككيف كانغبلؽ المجتمع عمى البحكث الميدانية التي أصبحت ال 

يات سياسية. في حيف تجدم نفعا حسبيـ، كلمطمب االجتماعي الذم كاف بناءن عمى تكج
                                                             

السكسيكلكجيا في الجزائر، اإلشكالية كحقؿ الدراسة، أطركحة  تخرج لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة، جامعة  زاكم مصطفى،1
 .80، ص2009كىراف،
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يرجع عبد الناصر جابي ىذه الكضعية النقسامية النخب الثقافية كالعممية كضعؼ العبلقات 
بينيا، ىذه الكضعية التي أصبحت تشكؿ حسب اعتقادنا أكبر مشكؿ يتمثؿ في النكراف 

 كتجاىؿ كؿ ما ىك محمي.

صياغة البرامج البيداغكجية إضافة إلى ىذه األسباب يمكننا القكؿ حسب رأينا أف عممية      
يف األسباب المؤدية مف ب ىي األخرل ...التككيف العمميطبيعة ك  كاختيار القضايا البحثية

 .سابقاالمذككرة ، بجانب األسباب اإلبيستيمية ليذه الكضعية

بناءن عمى ىذه الدراسات يمكف القكؿ أف السكسيكلكجيا ال زالت في لحظة بحث عف      
يمكف  . أك باألحرلاحث المغربي عبد الصمد الديالميالطريؽ عمى حد تعبير البالذات كعف 
                     ال زالت في مراحؿ صنع الذات. القكؿ أنيا

، االجتماعبو عمـ  أ نيطعمى المؤشرات السابقة يمكف التأكيد عمى الدكر الذم  ارتكازاك      
تساؤؿ عف المما يطرح  ،كمفاىيـ معرفية غربيةطر كتصكرات عمى أ ارتكازهكذلؾ مف حيث 

خذا بعيف االعتبار التساؤالت الراىنة ا  التنظيـ كالعمؿ لميامو  االجتماعكيفية مكاكبة عمـ 
اإلشكالية الرئيسية لبحثنا  ف لب  لممجتمع، ككيفية تدخمو في مقاربة تنظيره لممجتمع، كعميو فإ

كسؤاؿ التنمية في ظؿ إشكالية  االجتماعيتعمؽ بسكسيكلكجيا كفيمة بفيـ عمميات التغير ت
جتماع ركؼ التي حالت دكف مسايرة عمـ االالمعرفة السكسيكلكجية كالبرادغمات المنيجية كالظ

 التنظيـ كالعمؿ لمتغيرات االجتماعية.

كعا اتخذ مكاقؼ نفسيا مكضفي ظؿ ىذه الكضعية التي كجدت فييا السكسيكلكجيا       
حول مدى إمكانية مسايرة  اختمفت بيف الكاحد كاال خر، يظير تساؤلنا الرئيسي ةتعددمراء ا  ك 

جتماع التنظيم والعمل ديناميكية التغيرات االجتماعية في ظل ارتباك السوسيولوجيا العمم ا
 في الجزائر .
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 التالية: أدل بنا ىذا التساؤؿ الرئيسي إلى طرح الفرضيات     

ارتباؾ سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ في ضكء الظركؼ التي ميزت ارتباؾ السكسيكلكجيا في 
 في الجزائر. االجتماعيةمسايرتيا لديناميكية التغيرات 

تبعية سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ لئلطار النظرم كالمفاىيمي الغربي جعميا تبتعد عف -1
 .الجزائرم االجتماعيع دكرىا الحقيقي في التعامؿ مع الكاق

إرتباط سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ بالسمطة السياسية أنتج لنا مكظفيف كليس عمماء -2
 .اجتماع

الحقيقي لسكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ جعميا تنحصر داخؿ  االجتماعيغياب الطمب -3
 أسكار الجامعة.

 : تحديد المفاىيم

   1االضطراب الذم يصعب تحديده""حالة مف الحيرة كمف  ىك *االرتباك:

الديناميكية  تبحث بصفة عامة، ك 2"تحريكي، نشيط، فعاؿ ديناميكي؛ دينامي،" الديناميكية:
  .في الحركة

تحكؿ يحدث في النظـ كاألنساؽ كاألجيزة االجتماعية، سكاءن كاف ذلؾ " التغير االجتماعي:
 .3في البناء أك الكظيفة خبلؿ فترة زمنية محددة"

                                                             
 .33علم االجتماع والمجتمع فً الجزائر، مرجع سابق، ص  1
 .426المرجع نفسو، ص  2
 .19، ص2004، األردف، 1ممحسف دالؿ، التغير االجتماعي كالثقافي، دار كائؿ لمنشر، ط 3
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مختمؼ المفاىيـ كالمناىج كالنظريات العممية التي  ىك اإلطار النظري والمفاىيمي الغربي:*
 ذلؾ مف كاقعو امستميم ،طيمة عقكد مف الزمف أنتجيا العالـ الغربي كاألكركبي تحديدا

 االجتماعي، كالذم ي عتقد أنو ككني عالمي.

: ىك كؿ ما ىك قائـ ككائف أم مقابؿ الخياؿ كالكىـ، كبالتالي ما ىك االجتماعي الواقع*
بالكاقع االجتماعي مف خبلؿ  االرتباط. فعمـ االجتماع شديد اجتماعيامكجكد كحاصؿ ككائف 

الفيـ كالتتبع العميؽ كالمتسمسؿ لكؿ ما يجرم في مختمؼ النظـ سياسيا اقتصاديا كاجتماعيا، 
ـ مصطمح الكقائع االجتماعية المتمثمة في النظـ االجتماعية كيعد دكركايـ أكؿ مف استخد

ف يختمفكف في فيميـ كدراستيـ لمكاقع. فقد ربط يالمفكر  نجد كأشياء، كليذا كدراستيا
الكاقع االجتماعي باعتماد الديمكقراطية كنظاـ عاـ، أما الشيكعيكف  الكضعيكف استقامة

الطبيعيكف بالتخمي عف كؿ أشكاؿ التنظيـ كترؾ فربطكه بالنظاـ الشيكعي، في حيف ربطو 
 . أما ماكس فيبر فربط الكاقع االجتماعي بالفاعؿ كالمعنى الذم يعطيو لفعمو.1الناس أحرارا

خريف مف لقانكني الرسمي في التأثير في اال  : مف الناحية القانكنية " ىي الحؽ االسمطة* 
صدار األكامر كالتكجييات بما فييا الجزاء كالعقاب، بينما يتـ التعامؿ  اتخاذخبلؿ  القرارات كا 

. كعادة ما تكصؼ السمطة بسمطة الدكلة أك السمطة 2مع السمطة بناء عمى الطاعة اإلجبارية"
 السياسية كالتي تعني مؤسسات أك أجيزة ت خضع األفراد لقكانيف معينة.

ذ نجد قد اختمؼ المفكركف األكائؿ حكؿ أسباب قياـ السمطة،  إأما مف الناحية االجتماعية،  ف
المجتمع إلى  انقساـبالعصبية، في حيف يرل ماركس أنيا حصيمة  ياابف خمدكف يربط قيام

طبقات، أم الصراع ىك أساس السمطة، أما ماكس فيبر فقد تكصؿ إلى ثبلثة أنماط مف 
السمطة الكاريزمية." فمصطمح السمطة في عمـ  السمطة، السمطة التقميدية، السمطة العقبلنية ثـ

                                                             
رؤية نقدية، مخبر بحث عمـ اجتماع  االتصاؿ لمبحث كالترجمة، جامعة قسنطينة، الجزائر،  االجتماعزعيمي مراد، عمـ 1

 .205، ص2004
 .75، ص2004كاف المطبكعات الجامعية، التنظيـ كالعمؿ، دي االجتماعقاسيمي ناصر، دليؿ مصطمحات عمـ 2
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لكصؼ تأثيرات  االجتماعياالجتماع يستخدـ لتكضيح مفيـك القيادة، كفي عمـ النفس 
 .1الجماعة عمى معتقدات الفرد كالتأثير عمى سمككو كدراسة دينامية الجماعة"

بصريح العبارة في خطاب كزارة  االجتماعي: "لقد كرد تعبير الطمب االجتماعيالطمب * 
رتكز تيشكؿ أحد المحاكر الرئيسية التي التعميـ العالي حكؿ اإلصبلح الجامعي األخير ككنو 

دارة الجامعة"  .2عمييا ما يسمى باستراتيجية القطيعة مع المخططات القديمة لتنظيـ كا 

التككيف أم ىك كؿ ما ىك مطمكب مف الجامعة مف ناحية  االجتماعيالمقصكد بالطمب ك 
كيقؼ كراء  ،كاستشارات إضافة إلى ما يتعمؽ بالمحيط مف أبحاث كدراسات ،تككيف اإلطارات

 المنظمات الحككمية كغير الحككمية كالسمطة كالمجتمع المدني كغيرىـ. مسيرك الطمب

 انتياء: " تطمؽ صفة المكظؼ عمى العامؿ الذم يثبت في منصب عممو بعد الموظف*
كيككف حينئذ في كضعية قانكنية أساسية كتنظيمية إزاء المؤسسة كاإلدارة  ،المدة التجريبية
قابؿ أجر محدد كضمف ممكظؼ ىك كؿ مف يقدـ خدمات معينة كعميو فال .3التي يعمؿ بيا "
نتيي ميامو بيا ألحد األسباب القانكنية. كالمقصكد بيذا المصطمح في تمؤسسة معينة 

خدمة المؤسسة الجامعية مف خبلؿ التدريس كالبحث، دراستنا ىك كؿ مف يككف في كضعية 
ىذه الحالة عمماء  كفؽ قكاعد كقكانيف تممييا، كيخضع ليا الفرد كىك ما يطمؽ عمييـ في

   .عمى حد تعبير عبد القادر جغمكؿ اجتماع مكظفكف

: تعتبر الجامعة مؤسسة عممية ذات ىيكؿ تنظيمي ت ناط بمياـ التدريس الجامعة أسوار
عداد ككادر بشرية مف مختمؼ التخصصات،   فالميمةكالبحث العممي كخدمة المجتمع كا 

                                                             
، 2006: اإلصدار الثاني، األردف، 1خميؿ العمر معف، معجـ عمـ االجتماع المعاصر، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط1

 .126ص
، أعماؿ ندكة، منشكرات الكراسؾ، العياشيعنصر  2   .13، ص1998، أم غد لعمـ االجتماع؟ الجامعة اليـك
تربية كعمـ النفس، تشريع مدرسي، تككيف المتعمميف، المستكل: السنة الثالثة، اإلرساؿ األكؿ، ص ، كفكناس خيرم كا خر 3

261. 
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األساسية لمجامعة ىي كضع جميع إمكاناتيا البشرية كالمادية في خدمة المجتمع كذلؾ عف 
لمقترحات لممشاكؿ المختمفة داخؿ المجتمع، فغاية طريؽ نشر الفكر العممي كتقديـ الحمكؿ كا

بجميع أحداثو، كتكظيؼ  االجتماعيداخؿ المجتمع كمجاراة الكاقع  االندماجالجامعة ىي 
معارفيا كنشرىا خارج جدراف الجامعة كتكظيؼ اإلنتاج العممي في خدمة المجتمع، كبالتالي 

ممية منحصرة داخؿ الجامعة دكف فالمقصكد ىنا في دراستنا بأسكار الجامعة كؿ معرفة ع
 تكظيفيا خارج ىذه األخيرة.    

 :المنيج والمقاربة النظرية

تمثؿ المناىج الخمفية النظرية لتحميؿ كتفسير مختمؼ مكاضيع العمـك االجتماعية، كمف      
جية أخرل ىناؾ عبلقة بيف المنيج كالمكضكع، حيث أف طبيعة المكضكع ىي التي تحدد 

شكاليات البحثع يضامناىج العممية تختمؼ باختبلؼ مك لمستخدـ، فالنكع المنيج ا  .كا 

جمع الحقائؽ كالمعمكمات كمقارنتيا كتحميميا كتفسيرىا لمكصكؿ " فيدراستنا أكال تتمثؿ      
كىذا ما ينطبؽ عمى جميع الدراسات دكف استثناء، كعمـ االجتماع  .1إلى تعميمات مقبكلة"

خاصة، فالتحميؿ خاصية عمـ االجتماع، أم تقديـ المعرفة عمى شكؿ كصؼ، ثـ تحميؿ 
قد ، مع أننا السكسيكلكجيا في الجزائركنشأة  تاريخ نار استحضكما مضمكنيا كتفسيرىا. 

االجتماعية ىي بحكث تاريخية ألف عمماء  جميع البحكث "نجانب الصكاب مع المقكلة القائمة
، 2االجتماع يسجمكف الحكادث كاألشياء التي يشاىدكنيا خبلؿ احتكاكيـ ببيئة كنظـ المجتمع"

 .بالنقد كالمقارنة ال بالسرد فقطكيستحضركف تاريخ الظاىرة المدركسة 

                                                             
جيدير مانيك، منيجية البحث ، دليؿ الباحث المبتدئ في مكضكعات البحث كرسائؿ الماجستير، تر ممكة أبيض 1

 .101ص
 .112، ص1986دار الطميعة بيركت، إحساف محمد الحسف،  ميتشؿ دينكف، معجـ عمـ االجتماع، تر:2
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ؿ، فإنو كالعملما كاف مكضكع دراستنا يرتكز عمى دراسة كاقع سكسيكلكجيا التنظيـ ك      
جتماع ع المعرفة أك إبستمكلكجيا عمـ االجتماكىك عمـ اال ،جتماعيرتبط بإحدل فركع عمـ اال

، أم 1كالذم "يعني سيركرة تشكؿ المعرفة العممية باعتماد طريقة تتمثؿ في الدراسة النقدية"
تخصص في تكضيح الظركؼ االجتماعية الكاقعية كعبلقتيا بالمعرفة العممية، إذ يبحث ىذا ال

، االتجاهنشأة العمـ كمقارباتو كتفسيراتو لمكاقع ضمف دراسة نقدية كىذا ما يؤكد طرحنا في ىذا 
، أم تكضيح الظركؼ االجتماعيكذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى العبلقة بيف المعرفة كالكاقع 

مساىمة كتككيف حقؿ سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ، "إف ىذا الفرع  االجتماعية الكاقعية في
السكسيكلكجي يبحث في التطمع عمى المسائؿ المعرفية التي تعكس المشاكؿ التي تكاجييا 

لى إظيار كيؼ أف البنية  تحدد إلى حد ما ببنية  االجتماعيةالمجمكعات االجتماعية، كا 
جتماع الذيف اىتمكا بيذا الحقؿ، حيث ربط ء االيعد كارؿ منيايـ مف أىـ عمما، ك 2التفكير"

كيعرؼ ىذا الفرع بأنو "العمـ الذم ييتـ بنظرية الظركؼ  االجتماعيبيف المعرفة كالكاقع 
 االجتماعي، أم ىناؾ عبلقة بيف الفكر كالبناء 3االجتماعية كالمحيطية المؤثرة في الفكر

 الذم يساىـ في بمكرتو كتككينو.      

ستنا ىك محاكلة الكقكؼ عمى كاقع سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ في الجزائر ىدؼ درا     
بصفتو مكضكع قمما يتطرؽ إليو الممارسكف مف الكجية االبستيمكلكجية، باستثناء مداخمة 
بعنكاف "تدريس سكسيكلكجيا العمؿ في البحث عف المعنى"، في الممتقى الكطني الذم انعقد 

التنظيـ  االجتماعإلى أف مدرسي عمـ  فييا كالذم خمصت(، 2002في ألفيف كاثنيف )بكىراف 

                                                             
، 1999كعات الجامعية، الجزائر، عنصر العياشي، نحك عمـ اجتماع نقدم، دراسات نظرية كتطبيقية، ديكاف المطب  1
 .12ص

، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 1982-1972بشير محمد، مدخؿ لدراسة عمـ االجتماع في الجزائر ما بيف 2
 .10، ص1994

، 1الحسف إحساف، النظريات االجتماعية المتقدمة،  دراسة تحميمية في النظريات االجتماعية، دار كائؿ لمنشر، ط محمد 3
 .300، ص2005
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. إضافة إلى معرفة 1كالعمؿ لـ يككنكا ممتزميف عمميا في النقاش النسبي لمتغير في المجتمع"
 دكره في المجتمع كمكانتو في الحقؿ الفكرم.

 بجامعتي ،التنظيـ كالعمؿ في الجامعة الجزائرية اجتماعىنا ىك دراسة عمـ  ما ييمناإف      
عادة اإلم كىراف تممساف نتاج كفؽ التغيرات الحاصمة كالديناميكية ف خبلؿ التراكـ العممي كا 

الكبيرة التي عاشيا المجتمع الجزائرم. إف دراستنا ليس غرضيا الحكـ أك النقد، االثبات أك 
النفي، القبكؿ أك الرفض، فقد ف صؿ في ىذا األمر مف طرؼ عممائو، ككمنا يدرؾ الكضعية 

ء االجتماع كما فعمكه بعد كؿ ما التي ىك عمييا اال ف، محاكلتنا ستككف حكؿ ما قدمو عمما
تكصمكا إليو، كبالتالي البدء مف حيث ما تكصمكا إليو، معرفة مدل استجابتيـ كردكد أفعاليـ، 

االنتقاؿ عمى األقؿ مف معركة إثبات الكجكد إلى معركة تحقيؽ الكعكد عمى حد تعبير سعد ك 
يـ المناىج البراديغمات... إلى الديف ابراىيـ، االنتقاؿ مف التساؤالت التي طرحت حكؿ المفاى

الكاقع، إنيا محاكلة مؤسسة في ىذا الحقؿ التنظيمي باعتباره جزء مف عمـ االجتماع العاـ، 
ف لـ نكف في المقاـ الذم يؤىمنا لمقياـ بيا عمى أحسف كجو إال أنيا تبقى محاكلة  حتى كا 

 تتطمب المزيد مف الجيكد.   

ىؿ ىناؾ ا ذاف صاغية لكؿ ما  :حيا في ىذا المقاـ ىيإف مف بيف التساؤالت التي نطر      
ط رح كما تكصؿ إليو؟ كىؿ ىناؾ قدرة عمى االستجابة كالتأثير؟  كىؿ ىـ ممتزمكف بما 
تكصمكا إليو؟ "ىؿ ما قدـ مف خبلؿ العمـ يعبر عف مضاميف منتج أجنبي أعاد المشتغمكف بو 

ىذه ـ أنيـ تأثركا عند إعادة االنتاج أ ىذا االنتاج متأثريف بالمكاصفات الغربية إلنتاجو،
فقط عمى المشتغميف بيذا المسؤكلية  تقع كىؿ 2بخصائص كمتطمبات كاقعيـ االجتماعي؟"

                                                             
1Kadri Hasna Amina, L’enseignement de la sociologie du travail ; à la recherche d’un sens, 
sociologie et société en Algérie, op.cit., p 111. 

عبد المعطي عبد الباسط، في استشراؼ مستقبؿ عمـ االجتماع في الكطف العربي: بياف في التمرد كااللتزاـ، نحك عمـ 2
 مركز دراسات الكحدة العربية، (،7سمسمة كتب المستقبؿ العربي ) عمـ االجتماع كالمشكبلت العربية الراىنة،اجتماع عربي، 

 .361، ص1986، بيركت ،1ط
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 يقتضي" كميما يكف مف أمر أصبح مف الكاضح جدا ؟ أسئمة يمكف إضافة العديد منيا:العمـ
 لمعرفة تأسيسو في قدرتو عمى مساءلتو االبستمكلكجية الناحية مف عممي إنجاز أم تقييـ

 في حمقة بصفتو التراكمية العممية العممية في مساىمتو حكؿ األقؿ عمى أك خصكصية
 في النظر أساس عمى التقييـ ىذا يتـ ال أف الضركرم مف أنو نعتقد فكلك .معرفية صيركرة
 النتائج في ال ،السؤاؿ طرح في تتمثؿ العممية الكجاىة ألف ذاتيا حد في المعرفة إنتاج

 .1"اليقينية
 صعوبات الدراسة.

منذ عممية اختيار المكضكع إلى في ىذه النقطة أف صعكبات البحث تبدأ  يمكف القكؿ     
كفي ىذا اإلطار نقكؿ أنو  كىذا ما يجعمنا عاجزيف عف تدكيف كؿ الصعكبات، غاية إتمامو،

ذلؾ  الحكاجز دكف ممؿ،يجب  عمى الباحث أف يككف فطنا كمثابرا كيسعى دائما إلى كسر 
 ما يتطمبو البحث العممي.

 عمى ما سبؽ يتمحكر عممنا عمى الشكؿ التالي:  لئلجابة

منيج ل: تتضمف اإلشكالية، الفرضيات، تحديد المفاىيـ، الدراسات السابقة، امقدمة عامة
 كالمقاربة المتبعة، أىمية كأىداؼ البحث.

في الجامعة كمركز البحث لؤلنثركبكلكجيا : عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ األكؿالفصؿ 
 ، كذلؾ مف خبلؿ: CRASCاالجتماعية كالثقافية

 

 

                                                             
، دار كنكز لمنشر بشير محمدإعداد كتنسيؽ كتقديـ  كسيكلكجي كاألنثركبكلكجي صاحب الثنائية الثقافية، جماؿ غريد، الس1

 .17كاالنتاج كالتكزيع، ص
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 التنظيـ كالعمؿ في الجامعة مف حيث: عمـ االجتماع دراسة/1

 * مضمكف البرنامج الرسمي.

دكتكراه بجامعتي  ةأطركحاثنيف كعشريف  *الممارسة السكسيكلكجية في الجامعة مف خبلؿ
 تممساف ككىراف.  

مركز البحث لؤلنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية  فيالتنظيـ كالعمؿ  عمـ االجتماع/2
)الدفاتر، التراكـ العممي في ىذا الحقؿ، كذلؾ مف خبلؿ CRASCبكىراف)الجزائر( 

 .الكراسات، مجمة إنسانيات(

 :مف خبلؿ الممارسة السكسيكلكجية في مجاؿ التنظيـ كالعمؿ الفصؿ الثاني:

 تصكرات األساتذة لمممارسة السكسيكلكجية في ىذا الحقؿ.الجزء األكؿ: 

 تدريس عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ مف خبلؿ تصكرات الطمبة.الجزء الثاني: 

 .عامة خاتمةكأخيرا 
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 الفصل األول

عله اجتناع التنظيه والعنل يف اجلامعة 

 CRASCومركز البحث
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 اجلزء األول:

 ىصأة الشوسيولوجيا
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 تمييد:

المكجكدة في المجتمع التي يسعى إلى يرتبط كجكد عمـ االجتماع بالظكاىر االجتماعية      
يجاد الحمكؿ ليا بطريقة عممية منظمة، فقد ك جد في الغرب نتيجة األزمات التي  فيميا كا 

يجاد الحمكؿ ليا، بينما اتخذ في الدكؿ العربية يذه الدكؿ، محاكال بذلؾ تشخيصيا عصفت ب كا 
 لبعثات العممية لمطمبة كغيرىا.فقد ك جد نتيجة االستعمار األجنبي المختمؼ، كا ل،خر أال اشكأ

التطرؽ إلى نشأة عمـ االجتماع في الغرب أكال الفصؿ كمف ىنا سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا      
ثـ التطرؽ إلى عمـ ، كمدخؿ نظرم معات العربية عامة كالجزائر خاصةثـ في المجت

معرفي مف حيث: مضمكف البرنامج البيداغكجي الرسمي  كمجاؿاالجتماع التنظيـ كالعمؿ 
كطرؽ التدريس، ككممارسة سكسيكلكجية: القضايا البحثية المنجزة في "الجامعة" أطركحات 

كىراف(، كفي مركز البحث لؤلنثركبكلكجيا االجتماعية ك دكتكراه في ىذا التخصص )تممساف 
 )دفاتر، كراسات، مجمة إنسانيات(.كالثقافية بكىراف
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 :نشأة السوسيولوجيا

كتطكر عمـ االجتماع في خضـ التطكرات التي عرفتيا المجتمعات األكربية   لقد نشأ     
كالفكرية )انتصار العقبلنية كالعمـ(،  ،)الفرنسية(، الصناعية جراء الثكرات الثبلث السياسية

التي أدت إلى حالة مف الفكضى كبالتالي جاء استجابة لمخركج مف األزمات التي عصفت 
بيذه المجتمعات في مختمؼ المياديف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي 

االجتماع كانت مع  أحدثت تغيرات في البنى االجتماعية. إال أف المرحمة المميدة لعمـ
 .1التفكير القديـ في الحضارات القديمة الفرعكنية الصينية كاليكنانية

إف الحديث عف نشأة عمـ االجتماع ينطمؽ مف فمسفة أك عصر التنكير التي  كاف ليا      
المجتمع اإلقطاعي البلىكتي القديـ،  لتمييد لخمؽ مجتمع جديد عمى غراردكر فكرم في ا
عنو  انجر  ة الفرنسية التي حاكلت تجسيد ىذه الفمسفة في الكاقع، كىذا ما مف خبلؿ الثكر 

ماع نشأة عمـ االجت كبالتالي فإف. كمؤيد أك محاكؿ التكفيؽ بينيما تعارض فكرم بيف رافض
كالسياسية التي كانت سائدة الثقافية  ،يديكلكجية الفكريةإللـ تكف مستقمة عف التيارات ا

فأماـ األكضاع السياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية المختمفة لممجتمع  .2نداؾا  
 األكركبي برزت الحاجة لمدراسة كالتشخيص كحؿ المشكبلت كتحقيؽ االستقرار االجتماعي.   

 الرواد األوائل والمؤسسون بين التفكير االجتماعي والسوسيولوجي./1

لدت السكسيكلكجيا في الفترة الممتدة في ثبلثة مكاطف مختمفة  1900 -1890ما بيف  ك 
 . 3فرنسا كألمانيا كالكاليات المتحدة لتتخذ بذلؾ ثبلث مدارس مختمفة باختبلؼ ركادىا

                                                             
 .1999النشأة كالتطكر، دار المعرفة الجامعية،  االجتماع، عمـ عبد اهلل محمد عبد الرحمف لممزيد أنظر1
، دار المعرفة الجامعية، االجتماعية، دراسة في النظرية االجتماعكعمـ  اإليديكلكجيا، أحمد جعفر حسيف محمدأبؿ الكندرم 2

 .253، ص2006
مف النظريات الكبرل إلى الشؤكف اليكمية أعبلـ كتكاريخ كتيارات،  أنظر كاباف فيميب كدكرتيو جاف فرانسكا، عمـ االجتماع3

 .2010، 1دار الفرقد لمنشر، ط تر إياس حسف،
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أما في العالـ العربي ظير عمـ االجتماع مع الرائد ابف خمدكف الذم يعتبر أكؿ مف تحدث   
 الحقيقية "الفيزياء ما بعد التسميةيعف ىذا العمـ مطمقا عميو اسـ العمراف البشرم، ليأخذ ف

االجتماعية" ثـ "السكسيكلكجيا" عمى يد مبدعيا "أكغست ككنت" الذم يعتبره الغربيكف 
مف دركس في الفمسفة  47المؤسس الحقيقي ليذا العمـ، "كذلؾ في سياؽ فقرة مف الدرس 

 .1الكضعية"

بالعصبية، ففيـ المجتمع : يربط مكضكع عمـ االجتماع (1406-1332) ابن خمدون*
يرتبط بظاىرة العصبية القائمة عمى أساس الترابط ككحدة الدـ كالنسب كالحمية التي تعزز 
كتقكم شككتيـ، "كقد صاغ مكضكع ىذا العمـ مف خبلؿ قكلو أف االجتماع اإلنساني ضركرم 

جر ألف قدرة الكاحد مف البشر قاصرة عف تحقيؽ حاجتو كمف ثـ فتحصيؿ الحاجة يعد ح
 .2في االجتماع اإلنساني ك ضركرتو" الزاكية

درس عمـ االجتماع مف حيث "الديناميكا االجتماعية" : (1857-1798) *أوغست كونت
التي تيتـ بدراسة المجتمع في حالة تطكر كتفاعؿ، ك"اإلستاتيكا االجتماعية" التي تيتـ 

انكف الحاالت الثبلث: أم بدراسة المجتمع في الحالة الثابتة، كقد تكصؿ إلى ما أسماه بق
المرحمة الدينية )البلىكتية(، المرحمة الميتافيزيقية أك  ؛التفكير اإلنساني مر عبر ثبلثة مراحؿ

 .لطبيعة، كأخيرا المرحمة الكضعيةما كراء ا

يمكف فيـ عمـ االجتماع عند ماركس باعتباره محصمة : "(1883-1818) *كارل ماركس
كالتاريخية كاالقتصادية"، فعمـ االجتماع حسبو عمـ اجتماع صراع لمدراسات الفمسفية 

الطبقات، كيفرؽ بيف طبقتيف كبيرتيف في المجتمع الطبقة البرجكازية كالطبقة البركليتارية 
 فمساىمتو في السكسيكلكجيا كانت تخص الطبقات، الدكلة كاإليديكلكجيات...

                                                             

. 21، صبؽالساالمرجع  1 
 .37، ص2006 األردف، عماف، 1، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط االجتماعالغزكم فيمي، المدخؿ إلى عمـ 2
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إذ شبو  ،مجتمعات اإلنسانيةىتـ بدراسة تطكر ال: ا(1903-1820) ىربرت سبنسر
 المجتمع بالكائنات الحية في كظائفيا، "فكرة المماثمة بيف المجتمع كالكائف الحي". 

: "حاكؿ أف يكضح أف الظاىرة االجتماعية ىي كؿ كسيمة (1917-1858) إميل دوركايم
أك كؿ أسمكب لمتصرؼ تمارس فرضا أك إجبارا خارجيا عمى الفرد تتصؼ بالعمكمية في 

، فقد أكد عمى أىمية دراسة الظكاىر 1مجتمع ما كلكنيا تكجد في الكقت نفسو مستقمة بذاتيا"
االجتماعية عمى أنيا أشياء كاقعية أك حقائؽ مكجكدة بالفعؿ، فمكضكع عمـ االجتماع ىك 

 الكقائع االجتماعية التي ت درس كأشياء مستقمة عف األفراد.  

الجتماع أنو العمـ الذم يحاكؿ أف يجد فيما يعرؼ عمـ ا: (1920-1864) *ماكس فيبر
تفسيريا لمفعؿ االجتماعي مف أجؿ الكصكؿ إلى تفسير عممي، أم عمـ االجتماع مرتبط بفيـ 

 كتفسير الفعؿ االجتماعي كالفرد ىك الفاعؿ األساسي في المجتمع.

تو، كىكذا نجد " ابف خمدكف كماركس كككنت ينطمقكف مف المجتمع اإلنساني بشمكلي     
بينما يركز دكركايـ عمى الكقائع االجتماعية ممثمة في النظـ االجتماعية، في حيف ينطمؽ 

 .2فيبر مف الفعؿ االجتماعي"

 :السوسيولوجيا في الوطن العربي2/

جتماع في الكطف العربي يجعمنا نقكؿ أنو نتاج تراكـ معرفي إف الحديث عف عمـ اال     
انحصرت عممية اكتساب المعرفة السكسيكلكجية مف التراث فرنكفكني كأنجمكساكسكني، إذ 

ج مجمكعتيف أثرتا في تالفرنسي كاألمريكي كالبريطاني، فنجد عبد الباسط عبد المعطي "يستن
 االستعمارفي الكطف العربي، تركز المجمكعة األكلى عمى العكامؿ الخارجية  االجتماععمـ 

كالتبعية، كتركز الثانية عمى العكامؿ الداخمية المرتبطة باألكضاع الداخمية لبنية المجتمع 
                                                             

.43، ص السابؽالمرجع  1 
.30، ص2008عثماف إبراىيـ عيسى، مقدمة في عمـ االجتماع، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،  2 
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كىكذا نجد أف عمـ  ،1الجتماع" العربي كفي مقدمتيا الديمكقراطية كالكعي الرسمي بمياـ عمما
 االجتماع في الفضاء العربي يرتبط بعامميف أساسييف، االستعمار األجنبي الفرنسي أك

 يزم، كاألكضاع الداخمية الخاصة  بكؿ مجتمع كبكؿ فترة مف فترات تاريخو.      اإلنجم

الحديثة مع بدايات بناء الدكلة الكطنية في  االجتماعيةاألكربية لمعمـك  البدايةلقد تزامنت      
الكطف العربي عمى يد اإلمبراطكرية العثمانية مع ظيكر جيؿ مف حكاـ الكاليات العثمانية، 

ستقبلؿ عف مركز تمؾ اإلمبراطكرية في إسطنبكؿ منيـ محمد عمي في مصر، حاكؿ اال
، 2كخير الديف في تكنس، كداكد باشا في العراؽ، كبشير الثاني الشيابي في جبؿ لبناف

ككانت مف بيف جيكدىـ إرساؿ البعثات التعميمية إلى أكربا كخاصة فرنسا خبلؿ النصؼ 
 .القرف العشريفالثاني مف القرف التاسع عشر كبدايات 

لقد تعرؼ العالـ العربي بالسكسيكلكجيا في فترة مبكرة، عف طريؽ ابف خمدكف في القرف      
الرابع عشر فيما أسماه بالعمراف البشرم، كالذم  كاف كسيطا كحمقة كصؿ بيف الثقافة العربية 

 اإلسبلمية كالثقافة الغربية.

كاألنجمكساكسكني يحيمنا إلى الكبلـ عف قطبيف إف الحديث عف التراث الفرنكفكني      
بالمستعمر اإلنجميزم، كدكؿ المغرب التي ارتبطت  ثقافتيا كبيريف: دكؿ المشرؽ التي ارتبطت

كانت ميمتيا تكحيد  استقبلليابالمستعمر الفرنسي. فالدكؿ العربية بعد حصكليا عمى ثقافتيا 
عادة بناء أنظمتيا متبنية المج تكجيات إيديكلكجية غربية معينة، ككانت نتيجة ذلؾ في تمع كا 

 ذلؾ أف انحصرت الدراسات السكسيكلكجية بيف عمـ اجتماع برجكازم كعمـ اجتماع اشتراكي.

                                                             
نحك عمـ  كااللتزاـ،في الكطف العربي، بياف في التمرد  االجتماععبد المعطي عبد الباسط، في استشراؼ مستقبؿ عمـ 1

 .362ص مرجع سابؽ،عربي،  اجتماع
  االجتماعيةفي الكطف العربي، مقاربة تأليفية، مستقبؿ العمـك   االجتماعيةإبراىيـ سعد الديف، المرجعيات العربية لمعمـك 2

 .60، ص2014بيركت، ،1ط في الكطف العربي،
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لد فيو عمـ االإف الكاقع السياسي       ب دكرا جتماع في الكطف العربي لعكاالجتماعي الذم ك 
كاف مع دخكؿ المستعمر األجنبي لمببلد جتماع في الكطف العربي أساسيا في تكجيو، فعمـ اال
مف ىنا يمكف تقسيـ الكطف العربي إلى مناطؽ،  ثر البالغ فيالعربية، الذم كاف لو األ

 ألخرل : إلى ابمدانية كبرل تختمؼ مف الكاحدة  الحديث عف ثبلثة مجمكعات

الخميج(: التي تبنت سياسات بحث عممية قكية مميمة مف دكؿ أغمبية البمداف البتركلية )-1
النماذج األنجمكساكسكنية خاصة الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا العظمى، كانت طبيعة 

 ازدكاجيةالتدريس في مراحميا األكلى مطبكعة بخصكصية الجامعة المصرية مف حيث 
 المدارس النظرية كلغة التدريس.

ربي: سكريا، العراؽ، لبناف، مصر، إذ تأثرت جامعات الشرؽ األكسط بمداف المشرؽ الع-2
 بطريقة مستقمة بالنمكذج الفرنسي)دمشؽ، القاىرة( ، ثـ البريطاني األمريكي.

المغرب، ترجع أصكليا التأسيسية إلى مدرسة ك  اف المغرب العربي: الجزائر، تكنسبمد-3
فية، التي كانت مندمجة ضمف النظاـ نكغراثاإل الجزائر لمعمـك االجتماعية ذات األصكؿ

التعميمي الفرنسي، ىذه األخيرة كانت كراء تأسيس العديد مف المدارس السكسيكلكجية في 
فرنسية سيطرت في المغرب . أما مف ناحية لغات البحث فال1باقي المستعمرات الفرنسية

 يف. اإلنجميزية في المجمكعتيف األخريالعربي ك 

السكسيكلكجيا مف حيث نشأتيا في الكطف العربي بيف المشرؽ كالمغرب لقد اختمفت      
المميدة لمغزك  االستكشافاتف، فالمغرب العربي قد تعرؼ بالسكسيكلكجيا عف طريؽ يالعربي

المغاربة  االجتماعالفرنسي مف تقارير كاستكشافات كمكنكغرافات، كما تمقى معظـ عمماء 

                                                             
1El Kenz Ali, les sciences sociales dans les pays arabes, cadre pour une recherche, 
L’Algérie 50 ans après, état des savoirs en sciences sociales et humaines 1954-2004, 
éditions CRASC, 2004, p54. 
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بمختمؼ المعارؼ الغربية مف مفاىيـ كمناىج كنظريات دراساتيـ العميا في فرنسا كتأثركا 
مف تمقكا دراساتيـ في الكاليات المتحدة األمريكية كالمغربية فاطمة  باستثناء ،فرنككفكنية

المرنيسي كالتكنسي عبد الباقي اليرماسي كغيرىـ، فالسكسيكلكجيا انتقمت إلى الفضاء 
المغاربي خبلؿ الحقبة الككلكنيالية كىذا ما يحيمنا لمقكؿ أف عمـ االجتماع في المنطقة 

ف المغرب العربي إمارم، إذ نجد الطاىر لبيب يقكؿ "االستعالمغاربية كاف جزءنا مف المشركع 
 .1الفرنسي" االجتماعمكضكع سكسيكلكجي مبجؿ لدل بعض عمماء 

أما في المشرؽ العربي دخمت السكسيكلكجيا عف طريؽ الطمبة الذيف كانكا في بعثات      
ا بالجامعة تعممكه بدءن ما بعد لنشر ما يأكربا خاصة فرنسا كأمريكا، كالذيف عادك ف إلىعممية 

 المصرية.

في الكطف العربي كانت عمى أيدم غير مختصيف مف  االجتماعاألكلى لعمـ  البدايةإف      
عمـك أخرل كالفمسفة كالتاريخ كاالقتصاد... كالذيف أثركا عمى ىذا العمـ، فبالنسبة لممشرؽ 

ت أخرل كالحقكؽ العربي كاف يدرس كمادة في قسـ الفمسفة أم تابع ليا كضمف تخصصا
ما بعد إلى قسـ مستقؿ، كتعتبر جامعة القاىرة أكؿ جامعة يكاالقتصاد كالسياسة، ثـ تحكلت ف

، ثـ جامعة دمشؽ في سنة 1956عربية تحكلت فييا السكسيكلكجيا إلى قسـ مستقؿ سنة 
الذيف زاكلكا دراساتيـ في الخارج،  أحدعمى  تدريس عمـ االجتماع ، ليصبح فيما بعد 1976

األكلى كانت عمى  ايةاالتجاىات الغربية. أما في المغرب العربي فالبد لييمنةما فسح المجاؿ 
ميؿ سيكار... لتنتقؿ إلى الجيؿ الثاني إبكرديك، بيار رؾ، يكجاؾ بالفرنسييف بعض أيدم 

السنة  1958لخارج، كتعتبر سنةالجيؿ األكؿ كتابع دراستو العميا في ا ميدأالذم تعمـ عمى 

                                                             
 .317عربي، مرجع سابؽ، ص اجتماعفي تكنس: التدريس نصا كركحا، نحك عمـ  االجتماععمـ  الطاىر، لبيب1
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عمـ االجتماع عف الفمسفة في الجزائر كقسـ مستقؿ حسب اتفاؽ أغمب  استقبلؿالتي تـ فييا 
 .1الباحثيف

 ./السوسيولوجيا في الجزائر3

 .أ/السوسيولوجيا الكولونيالية

كجدت السكسيكلكجيا الجزائرية نفسيا غداة االستقبلؿ أماـ تراكـ ىائؿ مف دراسات      
ركبكلكجية مف إنتاج ككلكنيالي، ىذه األعماؿ كاألبحاث كانت ثأنك مكنكغرافية، اثنكغرافية، 

 لغاتو...ك عاداتو،  تقاليده،  مف حيث مكجية بالدرجة األكلى لدراسة المجتمع الجزائرم

كأداة  ااستعماري االسكسيكلكجيا كاف مشركعا استعماريا أك باألحرل طمب إف الطمب عمى     
لفيـ المجتمع الجزائرم، كالتعرؼ عمى نقاط قكتو كضعفو مف خبلؿ الدراسات االستكشافية 
التي قاـ بيا المستعمر الفرنسي، كالتي كانت تيدؼ بالدرجة األكلى إلى خدمة المشركع 

التي قميمة الكاديمية األعممية الدراسات ال باستثناء بعضكقائع، الككلكنيالي كتزييؼ الحقائؽ كال
 CH.Aكشارؿ أندرم جكلياف Jean Dritz ترتقي لمستكل البحث العممي كأعماؿ جاف دريتس 

Julien كلكككرLe coeur  بيرؾكجاؾ . J perque كانطبلقا مف ىذا يمكف تقسيـ
 السكسيكلكجيا الككلكنيالية إلى نكعيف:

نيالي، لممشركع الككلك  لو مف طرؼ الكزارة الحربية مف عساكر كمرتزقة خدمةن رسمي: خطط 
نسانية كأعماؿ جاؾ بيرؾكسكسيكلكجيا محايدة ذات نزعة أكاديمية  ك   .2ا 

بعد أف كطأت فرنسا أقداميا في الجزائر بدأت بالتحقيقات كالتحريات، بؿ كبدأت قبؿ      
ذلؾ، فقد كانت بحاجة لمعرفة المناطؽ التي أبدت مقاكمة شديدة، ككاف لزاما عمييا أف 

بداية ممارسة الميمة السكسيكلكجية  1833تكشؼ المجيكؿ لؤلرياؼ كالبدك، ككانت سنة 
                                                             

 . 2004، دار اإلماـ مالؾ لمنشر كالتكزيع، أنظر معتكؽ جماؿ، عمـ االجتماع مف النشأة إلى يكمنا ىذا1
 .35المرجع نفسو، ص2
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 La comitéتي تـ فييا تأسيس تشكيؿ" لجنة اكتشاؼ الجزائر العممي "الككلكنيالية، "السنة ال

d’exploration scientifique de l’Algérieىذه المجنة التي كانت  ،1بإشراؼ كزارة الحرب الفرنسية
بحاثيا تنحصر حكؿ أكضاع الجزائر، كالتي قسمت بمكجبيا الجزائر إلى ثبلث أأعماليا ك 
قسنطينة، كىنا يظير جميا الدكر الحساس كالكبير الذم لعبتو ك الجزائر، كىراف،  :مقاطعات

يتطمب إعادة قراءتو  سكسيكلكجي ككلكنيالي "جزائرم" تحقيؽ تراكـ معرفيىذه المجنة في 
 كتحميمو بطريقة نقدية. 

لقد حاكلت فرنسا بناء العبلقات االجتماعية في الجزائر كفؽ الرأسمالية األكربية عف      
بمثابة تمييد لمعرفة  طريؽ القكة كبسط النفكذ كالييمنة، مف خبلؿ معرفة سكسيكلكجية تككف

 حيث نجد جيا األنسب ألداء ىذا الدكر،كفيـ المجتمع الجزائرم، كبالتالي كانت السكسيكلك 
محمد حافظ دياب يقكؿ في ىذا اإلطار ىناؾ "قياـ نكع مف التظافر الغريب كالعجيب المثاؿ 
بيف عمؿ االستعمار الفرنسي كممارسة عمـ االجتماع، فإذا كاف األكؿ ىك الذم يكجو الثاني 

العديد مف األسمحة الفتاكة كيقكده باسـ مجد فرنسا، فإف الثاني استطاع أف يمد األكؿ ب
فقد كظؼ المستعمر الفرنسي عمـ االجتماع كمختمؼ الدراسات المقامة  . 2كالخطيرة"

كاستراتيجية قكية في مكاجية شعب أبى إال أف يقؼ في كجيو، كبالفعؿ فقد تـ جمع 
 ليا ، حقائؽ كانت مشكىة كال صمة1867ك1844معطيات في قرابة أربعيف مجمدا بيف 

 contribution a une histoire  مقالتوبالمجتمع الجزائرم، إذ يصرح دسبارمي في 

contemporaine de l’Algérie1911-1937  قائبل "منذ الغزك لـ نر األىالي يفقدكف ثقتيـ
كال التقارير الرسمية  االستعماريةالقريب إف ىذا األمر لـ تحدثنا عنو أدبياتنا  االنعتاؽفي 

د بالنسبة القتراحات خ كالمبلحظة يشيداف عمى ذلؾ... إف ىذا المكضكع جديغير أف التاري

                                                             
 .33، ص السابؽ المرجع 1
بيركت،  1990، 134دياب محمد حافظ، عمـ االجتماع  في الجزائر: اليكية ك السؤاؿ مجمة المستقبؿ العربي، العدد 2

 .87-85ص.ص
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كىذا يدؿ عمى تماسؾ كصمكد كقكة شعب لـ يجد  ،1نكلكجي الصرؼ ليذا العيد"ثالتحميؿ اإل
المستعمر بديبل عف الدراسات السكسيكلكجية  المخططة الختراقو ككضعو تحت قبضتو، 
فالحقائؽ كاألبحاث كالدراسات كانت مشكىة كمغالطة كمسخرة لخدمة مصالح الجيش 

في مقدكره الحديث  الفرنسي، كىذا ما أكده العديد مف الباحثيف " كلكف قد زعـ كؿ كاحد بأنو
، كىذا 2عف بمد يدعي أنو قد قضى بو ثبلثة أشير أك ستة أسابيع كأحيانا عشرة أياـ أك أقؿ"

 التصريح خير دليؿ عمى أف الدراسات كالتحقيقات كانت مشبكىة كتفي بالغرض الفرنسي.

نشرت  1867ك1844كيعكد أكؿ تحقيؽ ميداني حكؿ المجتمع الجزائرم ما بيف      
ىذه الدراسة في أربعيف مجمدا، كشكمت بداية التراكـ المعرفي كالعممي الككلكنيالي حكصمة 

 .3حكؿ المجتمع الجزائرم

 أىم الدراسات الكولونيالية:*

لقد كانت الدراسات السكسيكلكجية الككلكنيالية حكؿ المجتمع الجزائرم، كاىتمامات المستعمر 
يا كغير ذلؾ، كحكؿ مؤسساتو مف مساجد كزكاالديف اإلسبلمي كمختمؼ مكضكع تخص أكثر 
/قبائمي إضافة إلى الدراسات القانكنية الستغبلؿ أراضي السكاف الجزائرييف، الثنائية عربي

كميا دراسات تمس عادات كتقاليد كطقكس المجتمع الجزائرم مف بينيا: أعماؿ النقيب 
ريمكف شارؿ" "، Deneveu" Le Kouane.Ordre religieux chez le musulman"دكنكفك""

"Raymond Charles." 

                                                             
، جزائر األنتربكلكجييف: نقد السكسيكلكجيا الككلكنيالية، منشكرات الذكرل األربعيف لبلستقبلؿ، فاتاف جكف كمكدميب ك يلككا ف1

 .56، ص2002تر محمد يحياتف كا خركف،
. 21المرجع نفسو، ص 2 

مستقبؿ العمـك االجتماعية  ككاقعيا، المدرسة الجزائرية نمكذجا،عركس الزبير، مدخؿ في تاريخ الممارسة السكسكيكلكجية 3
 .265مرجع سابؽ، ص  في الكطف العربي،
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زميمو " ك Hanotauxما يخص الدراسات الخاصة بالقبائؿ، نجد دراسة "ىانكتك" "يأما ف     
، La Kabylie et les coutumes kabyles1" بعنكاف جرجرة كعاداتيا Letourneau"لكتكرنك" 

، البربرية لمنطقة قبائؿ جرجرةراؼ حكؿ األعJules Lioraleإضافة إلى دراسة جكؿ ليكراؿ 
حاكلت تقديـ تحميؿ كتفسير تاريخي كاجتماعي لمحركة الثكرية التي ظيرت في منطقة القبائؿ 

 .18712 عاـ اندلعتا في شعبية لممقراني كالحداد المتافخاصة حركة المقاكمة ال

المعنكنة  Menervilleفي حيف نجد في مجاؿ الدراسات القانكنية دراسة "مينارفيؿ"     
في أربعة أجزاء،  Perron1848-1854"، كبيركف  1860"قامكس التشريع الجزائرم 

تحت عنكاف "القانكف الجزائرم"، كعمؿ سكتيرة  Laprat ، كالبراتHugesكدراسة "ىيج" 
Sautayra"ك"استكبمكف ،Estoublon   "ك" كاربنتيCarpentier ىذه الدراسات التي قدمت ،

 Emileميؿ مسكرام" "إالككلكنيالي، إضافة إلى دراسة " لممشركعالعديد مف الخدمات 

Masqueray "" "التي تندرج ضمف الدراسات األكاديمية كدراسة "كاريتCarette"  كىي دراسة
 3ىامة ك مشيكرة.

نكغرافي عمييا، ثكلكنيالية، يرل طغياف الجانب اإلإف المبلحظ كالقارئ لمسكسيكلكجيا الك     
نكلكجيا ثلكجيا كالعمـك المجاكرة ليا كاإلالمكقؼ التمييز بيف السكسيك "كىنا يتطمب 

نكغرافي ثعمييا الطابع اإلكاألنثركبكلكجيا، فالدراسات السكسيكلكجية الككلكنيالية غمب 
نكلكجية كالسكسيكلكجية الذم استخدـ فييا األسمكب ثما بعد الكتابات اإليالكصفي، ثـ جاءت ف

كبالتالي فالدراسات الككلكنيالية كانت دراسات كصفية  ،4اإلتنكغرافية" التحميمي المقارف لممادة

                                                             
  . 55الجزائر مف النشأة إلى يكمنا ىذا، مرجع سابؽ، ص االجتماع فيمعتكؽ جماؿ، عمـ 1
عينة مف األبحاث الككلكنيالية التي  فرادجي، اإلشكالية المعرفية لمسكسيكلكجيا الككلكنيالية في الجزائر، دراسة محمد أكمي2

 .103كالمجتمع في الجزائر مرجع سابؽ، ص االجتماععمـ  ،انجزت حكؿ منطقة القبائؿ
.41، المرجع نفسو، ص 3 

، أعماؿ الممتقى الكطني  االجتماعبكراكي محمد ، كاقع كأفاؽ البحث السكسيكلكجي في الجزائر، الدفاتر الجزائرية لعمـ 4
 .176، ص2000، 1، ع1997في الجزائر  االجتماع الثاني حكؿ عمـ
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كب حياة المجتمع الجزائرم، المتمثمة في الخصائص المغكية كالثقافية كاإلسبلمية، كالتي مألس
 شكمت مادة أساسية لمتحميؿ كالمقارنة.   

كالثنائي عربي/ بربرم، كالديف  ،لقد تركزت الدراسات كاألبحاث عمى دراسة القبائؿ     
 Analyse" االنقساميكمؤسساتو كالمغات، ك"ىك ما أدل بيا إلى تكريس منظكر التحميؿ 

segmentaire  إف فكرة الثنائية  .1في الجزائر" االجتماعيةعمى كؿ مستكيات البنى
د اعتمدىا زالت حاضرة إلى يكمنا ىذا، فق كاالزدكاجية في الكتابات السكسيكلكجية كانت كال

ككنت في تقسيمو  غكستابف خمدكف في تقسيمو لممجتمع العربي إلى بدك كحضر، ثـ أ
لممجتمع اإلستاتيكي كالديناميكي، ثـ دكركايـ في تقسيمو لممجتمع األلي كالعضكم،  كفي 
الجزائر مثمت الثنائيات حداثة/تقميد، صناعة/ زراعة ، ريؼ/حضر مكاضيع بارزة في 

 الدراسات السكسيكلكجية.

زاؿ  الككلكنيالي طرح كماإف الدراسات الككلكنيالية حكؿ المجتمع الجزائرم، أك اإلرث      
يطرح مشكبل حكؿ استمرارية ىذه المعرفة في الدراسات كاألبحاث السكسيكلكحية الراىنة، أك 
كضع قطيعة معيا، فيناؾ مف ينادم بكضع القطيعة مع ىذا اإلرث بحكـ أنو كاف في خدمة 

يو بتحميؿ مصالح كأغراض فرنسا كابتعاده عف الطابع األكاديمي كىذا ما يتطمب الرجكع إل
نقدم، "فنجد مثبل عبد الكبير الخطيبي مف الباحثيف المغاربة المقتنعيف بضركرة خمؽ قطيعة 

يديكلكجيةإبستيمكلكجية  مع كؿ الخطابات المعرفية التي أقيمت حكؿ المجتمعات المغربية  كا 
ج . إال أف البحث العممي يعتمد عمى معرفة  كدراسات سابقة فيك نتا2قبؿ كبعد االستقبلؿ

تراكـ مستمر، كليذا تعتبر الدراسات الككلكنيالية مف المراجع التاريخية اليامة التي يجب 
 استعماليا كاالستفادة منيا بطريقة صحيحة منيجية كنقدية.

                                                             
 .89دياب محمد حافظ ، عمـ االجتماع في الجزائر: اليكية كالسؤاؿ، مرجع سابؽ، ص1
، اإلشكالية المعرفية لمسكسيكلكجيا الككلكنيالية في الجزائر، دراسة عينة مف األبحاث الككلكنيالية التي فرادجيمحمد أكمي  2

  . 109القبائؿ، عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر، مرجع سابؽ، صانجزت حكؿ منطقة 
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لقد استمر البحث السكسيكلكجي في الجزائر بتبعيتو ليذا اإلرث الككلكنيالي بعد      
عمـ االجتماع كإميؿ قسـ  في تابعكا مياميـ يف الذيفاالستقبلؿ، كما يؤكد ىذا قائمة الفرنسي

كبيار بكرديك  1967-1963ما بيف عمـ االجتماع قسـ سيكار الذم تكلى إدارة 
، إضافة إلى استمرارية المناىج كالمفاىيـ الفرنسية في Brilland 1967-1969بريكفك 

 الجامعة الجزائرية. 

 إلى يومنا ىذا: االستقالل منذ االجتماعب/عمم 

تـ استعماؿ مصطمح السكسيكلكجيا في الجزائر مع بداية ترسيخ المدرسة الدكركايمية في      
سنة  Sabatierسباتي  يمع دراسة م االستعماؿفرنسا كاالعتراؼ بيا، كظير مف حيث 

ثـ سكسيكلكجيا اإلسبلـ  Sociologie indigèneبعنكاف السكسيكلكجيا األىمية  1884
 .1كسكسيكلكجيا البربر كالسكسيكلكجيا في الجزائر

لقد كاف عمـ االجتماع في الجزائر تابعا لمفمسفة، ما جعمو محؿ نقاش كتضارب حكؿ      
في  Nassib Redjimاستقبلليتو كفرع مستقؿ عف الفمسفة، فيناؾ فريؽ يتزعمو نسيب راجـ 

أف معيد الفمسفة كعمـ اإلجتماع industrialisation et système éducatif en Algérieكتابو 
شت مف خبلؿ ، كفريؽ ثاني يتزعمو مصطفى بكتفنك 1952تـ إحداثو بجامعة الجزائر سنة 

 Aperçu historique de l’enseignement deجتماع تحت عنكاف  مقالو في مجمة عمـ اال
la sociologie 1991 الرسمية كاستقبللية ىذا الفرع عف فركع  االنطبلقة، يقكؿ فيو أف

 االجتماعيةداخؿ كمية اآلداب كالعمـك  1958يرجع إلى سنة  االجتماعيةالمعرفة في العمـك 
بجامعة الجزائر، كفريؽ ثالث يتزعمو عبد الرحمف بكزيدة في مقالو الذم كتبو في جريدة 

"، يقكؿ أف عمـ 1976الشعب األسبكعي تحت عنكاف "عمـ اإلجتماع كاإلصبلح سنة 
اإلجتماع كفرع مستقؿ في جامعة الجزائر كاف في بداية الستينات، ككاف يشمؿ خمسة 

                                                             

.74معتكؽ جماؿ، عمـ االجتماع في الجزائر منذ النشأة إلى يكمنا ىذا، مرجع سابؽ، ص 1 
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شيادات: عمـ االجتماع العاـ، عمـ النفس االجتماعي، الديمكغرافيا، االقتصاد، 
 1األنثركبكلكجيا.

س عمـ االجتماع في البداية كما سبؽ القكؿ كمقياس ضمف تخصصات، لقد د ر       
كالسياسية  االقتصاديةدخؿ ألكؿ مرة في كمية الحقكؽ كالعمـك كالحقكؽ كالسياسة كالفمسفة، كأ  

  Renéركني مكنيو الدكتكراه، ككاف لصالح الطمبة في طكر تحضير شيادة 1930سنة 

Maunier  أكؿ مف كضع برنامجا لعمـ االجتماع مكجيا لمطمبة. أما في كمية اآلداب كالعمـك
عبد الرحمف  االستقبلؿؿ األكؿ كالثاني غداة "كفرع" كاف يدرس مف طرؼ الجياإلنسانية 

بكزيدة، فاركؽ بف عطية، عبد الغني مغربي، كمكديف شكلي، نكر الديف حقيقي، سيدم 
كىك ما أكده كذلؾ جماؿ غريد "  .2بكمديف، محفكظ سماتي،  فأغمبية األساتذة كانكا فرنسييف

منيـ كانا مف الطمبة القدامى ؿ  اثناففي جامعة الجزائر أغمبية األساتذة كانكا فرنسييف 
 Jean pierreفي الفمسفة كبريكف  Etienne Balibar  كىما باليبار Althusserألتكسير 

Brialland  في عمـ االجتماع ككذلؾ بكرديك كباسيركفPasseron  كصيادA Sayad 
 .3كميـ مف المدرسة األكربية قدمكا لمتدريس في الجزائر" Robert Kastelكركبار كاستؿ 

سيكار  ميؿفي عيد إ باالستقرارأما مف حيث التسيير اإلدارم فتميزت ىذه المرحمة      
ساتذة األجانب عمى ىذا الفرع ليصبح تعاقب العديد مف األ 1967الجزائر كبعد مغادرتو 

 عطية أكؿ جزائرم بعدىـ يدير قسـ عمـ االجتماع.فاركؽ بف 

إلى يكمنا ىذا حكؿ ثبلثة مراحؿ  ستقبلؿااليتمفصؿ تطكر السكسيكلكجيا في الجزائر منذ     
 كبرل:

                                                             
 . 74ص ،السابؽالمرجع 1
 .76المرجع نفسو، ص2

3Guerid Djamel, Société Algérienne et sciences humaines, mouvement social et modernité, 
hommage à Saïd Chikhi, Nakd/SARP mars, 2001, p26.                   
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عمؿ عمماء االجتماع في ىذه المرحمة عمى التكفيؽ بيف الرصيد  *مرحمة ما بعد االستقالل:
ية مشركع الدكلة الكطنية الذم سعت إليو السكسيكلكجي المكركث مف جية، كمف جية ثان

الجزائر، "كبالتالي غياب في ىذه المرحمة النقد العممي لؤلطركحات الككلكنيالية طالما أف عمـ 
، البرامج مستكردة مف فرنسا  ىذا يـ فرنسيكفميو فرنسا، فالمدراء كاالجتماع كاف تحت تكج

كيؤكد عبد الباقي اليرماسي ىذا بقكلو  ،1"ستقبلؿاالكاف يخص كؿ الدكؿ العربية غداة 
يتعمؽ  األخرل كما االنتماءاتعمى حساب  إلى الدكلة األمة االنتماء"يتعمؽ األمر إذف بدعـ 

بنى المجتمع التقميدم بما في ذلؾ العائمة مف تفكيؾ  االستعماربمكاصمة كتعميؽ ما شرع فيو 
الشيء الذم جعؿ الدكلة تبرر كمؤسسة مبشرة التقميدية كاالقتصاد التقميدم كالثقافة التقميدية، 

 .2بالحداثة"

السنة  التي نكقشت فييا ألكؿ مرة رسالتاف لنيؿ شيادة الدكتكراه الحمقة   1962ككانت      
رسالة فاركؽ بف عطية  بعنكاف العمؿ النسكم في : 3الثانية جزائرية كمف طرؼ جزائرييف"

شنك مراد بعنكاف دراسة أك رسالة بف " Le travail Féminin en Algérieالجزائر " 
 étude sociologique de L’autogestionسكسيكلكجية لمتسيير الزراعي في الجزائر 

agricole en Algérie . 

لقد دعت الجزائر في ىذه المرحمة إلى القطع مع الظاىرة االستعمارية، كمكاصمة      
العممي كالعممي، كىك ما يمكف أف يترجـ تطكيقيا بالفيـ كالنقد كاالستقصاء عمى الصعيديف 

                                                             
الجزائرية  بالعاصمة، الدفاتر االجتماعمعتكؽ جماؿ، لمحة تاريخية عف الممارسة السكسيكلكجية بالجزائر، حالة معيد عمـ 1

 .35،ص2000، 1، مجمة البحث السكسيكلكجي، ع  االجتماعلعمـ 
في تكنس مف جديد حكؿ إشكالية الخصكصية كالككنية، مجمة المستقبؿ العربي، ع  االجتماعاليرماسي عبد الباقي، عمـ 2

 .116، ص1995، 195
 .36مرجع سابؽ، ص ،االجتماعلمحة تاريخية عف الممارسة السكسيكلكجية بالجزائر، الدفاتر الجزائرية لعمـ  معتكؽ جماؿ،3
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إال أف التكجو  .1لي لسياقاتيا النظرية كالمنيجيةرفض النقؿ اال   بمكقؼ سكسيكلكجيان 
 الفرانكفكني بقي مسيطرا في الجامعة الجزائرية حتى أكاخر السبعينات.

عمر : كىي المرحمة اليامة مف من السبعينات إلى منتصف الثمانينات :*المرحمة الثانية
عمـ االجتماع، ثرية بأحداثيا ككقائعيا الحاسمة في تاريخ السكسيكلكجيا الجزائرية، في ىذه 
المرحمة حدثت القطيعة مع اإلرث الككلكنيالي، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ مشركع الدكلة 
الجزائرية الذم تبنتو الجزائر، كالذم شرعت في تطبيقو فعميا، ىذا المشركع أريد لو أف يككف  

جتماع في ك تقميدم، كميمة مككمة لعمماء االا تحديثيا في مقابؿ محاربة كؿ ما ىمشركع
ا يفسر الشيرة التي ناليا عمـ كالحزب الكاحد، كىذا م االشتراكية اإليديكلكجيةإطار قالب 

أم نضاال  ؛ىذه المرحمة بالمرحمة النضالية و فييسمكنيـ ما جعمجتماع في تمؾ الفترة ، اال
 مسطرا مف قبؿ الدكلة عمى حساب ريع بتركلي مسخر. 

التقدـ لممجتمعات الخارجة  "في ىذه المرحمة كاف ي رجى مف عمـ االجتماع كعمـ تحررم يحقؽ
كىذا يدؿ عمى كضعية عمـ االجتماع في ، 2كاف مرادفا لمتنمية كالتغير"أم  االستعمارعف 

االشتراكية،  اإليديكلكجيةالجزائر كعممائو كطمبتو كمجنديف لخدمة المصمحة العميا في إطار 
 تنمكم ال عمـ أكاديمي. إيديكلكجيكمف ىنا يصبح الحديث عف عمـ 

لقد كانت التخصصات ىي األخرل في خدمة المشركع الدكالتي كأىدافو، فنجد عمـ      
جتماع الصناعي، تجاكبا مع الثكرة الزراعية حضرم عمـ االعمـ االجتماع ال-ماع الريفيالجتا

كالصناعية كالثقافية، كحتى المكاضيع البحثية كانت في ىذا االتجاه، ما يتطابؽ مرة أخرل 
مع تصريح الكزير إذ يقكؿ "فإف العمؿ السياسي الذم يقـك بو الطمبة المتطكعكف لصالح 

ثاره في تطكير طرؽ التفكير كتغيير العبلقات ا  عية يعجؿ بتغيير األنظمة كتزداد االثكرة الزر 

                                                             
 .95في الجزائر، اليكية كالسؤاؿ، مرجع سابؽ، ص االجتماعدياب محمد حافظ، عمـ 1
 .64نقدم، مرجع سابؽ، ص اجتماععنصر العياشي، نحك عمـ 2
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. فقد ك مؼ عمـ االجتماع في ىذه الفترة بدكر ريادم "تنمكم"، "تمؾ ىي النظرة 1اإلنسانية"
التي سادت حكؿ عمـ االجتماع في الممتقى الرابع كالعشريف، كالتي طرحت دكره مف ىذه 

العالـ الثالث بعامة كالجزائر بخاصة، لقد نظر إليو كمادة عممية بإمكانيا الزاكية في بمداف 
عمى حساب العمـك األخرل خاصة األنثركبكلكجيا التي اعتبرت عمـ  ،2المساىمة في التنمية"

المستعمر، "كميما يكف مف أمر فمقد أدرؾ رجاؿ الفكر كالثقافة كالسياسة كاألنثركبكلكجيا 
يديكلكجية كأخبلقية  الجديدة ما أصاب تاريخ األنثركبكلكجيا مف انحرافات كانكسارات معرفية كا 

كقد صاحب ىذا اإلدراؾ كىذا الكعي لدل ىؤالء المفكريف كالسياسييف تخكفا مف 
األنثركبكلكجيا ميما كانت طبيعتيا كتكجياتيا ففي اعتقادىـ أف األنثركبكلكجيا تبقى دكما 

فتحميؿ مسيرة السكسيكلكجيا في   .3رفة اإليديكلكجية"كأبدا مرادفا لبلستعمار مف أكجو المع
 يمي إلى اإليديكلكجي التنمكم، أمىذا العمـ مف األكاد انتقاؿالجزائر في ىذه الفترة، يبيف 

الشرعية التاريخية  مكنكبكؿ ، "فمتمجيداالشتراكية اإليديكلكجيةطابع  عمـ أكاديمي يكتسي
حيدة كفاعمة ك  لبلستقبلؿكالسياسية، فرضت السمطة السياسية نفسيا منذ البدايات األكلى 

 .4خر تحديث كتحرير المجتمع الجزائرما  مكمفة بتنمية البمد، بمعنى 

حيث عرفت كذلؾ بداية إصبلح التعميـ  ؛إذف مرحمة كما سبؽ القكؿ غنية بأحداثيا     
 تأكدكذلؾ ما  خاصة، جزأرة التعميـ كالشركع في التعريب االجتماعكعمـ  1971العالي سنة 
الذم استيدؼ جزأرة  الجامعة  1980كقانكف  1973كمرسـك أكت  1971مع قرارات 

                                                             
1Mohamed Seddik Benyahya, allocution d’ouverture, 24eme congrès international de 
sociologie, Alger, 25-30 mars, 1974, T 1, office des publications universitaires, p40 

 .2، مرجع سابؽ، ص 1982-1972الجزائر ما بيف  االجتماع فيبشير محمد، مدخؿ لدراسة عمـ 2

سعيدم محمد، األنثركبكلكجيا بيف النظرية كالتطبيؽ: دراسة في مظاىر الثقافة الشعبية في الجزائر، أطركحة دكتكراه،   3
 .36، ص2006/2007جامعة تممساف، 

4Lakjaa Abdelkader, Algérie une société en attente de sa sociologie, sociologie et société en 
Algérie, op.cit., p41. 
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بات التنمية، لمتطم استجابةكتعريب مناىجيا كتغيير نظميا البيداغكجية كتككيف اإلطارات 
 مصر، سكريا، العراؽ... لمتدريس كالتعريب.  في كاستعانت الدكلة باإلخكة المشارقة

مف  باالستفادةإف اعتماد مبدأ ديمكقراطية التعميـ مف طرؼ كزارة التعميـ العالي سمح      
لطمبة المتمدرسيف. كما أف ا كبير في عددفرص التككيف الجامعي كىذا ما أدل إلى تزايد 

اليكية اإلسبلمية  السترجاعقضية التعريب أثارت الكثير مف الجدؿ بيف مف اعتبرىا حجة 
باعتبارىا قضية  االجتماعؿ إلييا عمـ ا  السبب في الكضعية التي  را ىا العربية، كبيف مف

ليـ بالمغة كمف جية أخرل إسنادىا ألناس ال عبلقة  ،مجندة لصالح خدمة الدكلة مف جية
 .1بدال مف العممية كالعقبلنية" إيديكلكجيةالعربية، "فقضية التعريب عكلجت بكيفية 

بيف طبقتيف مختمفتيف، بيف رافض  اصراع خمؽإف تدريس عمـ االجتماع بالمغة العربية      
تاـ لكؿ ما ىك فرنسي "المعربيف"، ما فسره الطرؼ الثاني "المفرنسيف" بالعجز في التعامؿ مع 
المغة األجنبية، كبضركرة إبقاء بعض المصطمحات بمغتيا األصمية، إضافة إلى التيار 

رفض كؿ ما ىك اإلسبلمي الذم برز محاكال فرض سيطرتو كالدفاع عف المغة العربية ك 
غربي، فقد أخذت قضية التعريب في الجزائر أبعادا أكثر مف عممية ما الحظو الكثير مف 

دمقرطة التعميـ كتعريبو بمثابة أىداؼ سياسية كليست بمثابة أدكات  الباحثيف "كما اعتبرت
 ما جعميا محؿ الكثير مف النقاشات.   ،2عممية مكضكعية في خدمة غاية تربكية كعممية"

المرحمة التي انعطؼ فييا مسار  إلى غاية اليوم: لمرحمة الثالثة ما بعد الثمانينات*ا
كنضاليا لصالح الدكلة أصبح مع سقكط النظاـ  إيديكلكجياالسكسيكلكجيا، فبعد ما كاف عمما 

كغير مرغكب فيو، كأصبح االتجاه نحك  رالية عمما منبكذابالمي اإليديكلكجيةاالشتراكي، كتبني 
الكطني عمى حساب العمـك األخرل،  االقتصادالعمـك الطبيعية كالتقنية باعتبارىا أساس تنمية 

                                                             
1Opcit., p44. 

 ،تر عنصر العياشي أك كيؼ نعيد تفكير المنيج، األنثركبكلكجي االجتماع، عمـ األنثركبكلكجي االجتماعفكزم، عمـ  عادؿ2
 .17، منشكرات الكراسؾ،ص2001، 1دفتر رقـ 
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ف إالفترة نجد عنصر العياشي يقكؿ " كتراجعت قيمة السكسيكلكجيا كفقدت ىكيتيا، كخبلؿ ىذه
خريطة الجامعية التي تـ المكقؼ السمبي اتجاه عمـ االجتماع بدا كاضحا مف خبلؿ ال

، التخطيط الختزاؿ معاىد العمـك االجتماعية كعمـ االجتماع خصكصا 1984اعتمادىا سنة 
 .1كمضاعفة المعاىد المتخصصة لمعمـك التطبيقية كالتكنكلكجية"

، كظكاىر العنؼ الحاكـ مع دخكؿ الجزائر فترة العشرية السكداء كانييار الحزب الكاحد     
كغيرىا مف األحداث السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  1988كاإلرىاب كأحداث أكتكبر 

البحث السكسيكلكجي نكعا ما، "كما تراجعت المفاىيـ ذات الصبغة  في أثرتاليامة، التي 
سات أماـ ظيكر مكاضيع جديدة تيتـ أكثر بالقضايا الثقافية كالسياسية، كبرزت درا االشتراكية

ترتكز حكؿ كضعية المرأة، الحركات الدينية ،األحزاب، حقكؽ اإلنساف... كالتي كانت تعد 
كما بدأ عمـ االجتماع في ىذه المرحمة  .2ابكىات"طاالشتراكية مف ال اإليديكلكجيةفي عيد 

يبتعد عف الدكلة، في الكقت الذم بدأت ىذه األخيرة تتخمى عف التزاماتيا اتجاىو. "فاالنقبلب 
كيبدك ىذا كاضحا  1988السياسي بعد أحداث أكتكبر  االنقبلبالسكسيكلكجي كاف ضمف 

داف البحث مف خبلؿ مف خبلؿ اإلصبلحات التربكية في برامج عمـ اإلجتماع ثـ في مي
 .3"1988مكاضيع البحث السكسيكلكجي كالكتابات السكسيكلكجية بعد سنة 

ضمف ىذه الظركؼ التي ع رؼ فييا عمـ االجتماع باألزمة، الفشؿ كغيرىا مف      
المعاني كباختبلؼ الباحثيف، أخذ عمـ االجتماع كعمماؤه  بلؼتباخالتسميات التي تختمؼ 

 اتجاىا نقديا، محاكليف بذلؾ تحديد أسباب قصكره في تفسيره لمكاقع االجتماعي.

إف إثارة مسألة أزمة عمـ االجتماع بشكؿ دكرم في اآلكنة األخيرة مف قبؿ العديد مف      
بحت اليـك تعد بالعشرات، مف خبلؿ الكتاب كالباحثيف العرب كالجزائرييف بصفة خاصة أص

                                                             
 .66نقدم، مرجع سابؽ، ص اجتماععنصر العياشي، نحك عمـ 1
 .39السكسيكلكجية  بالجزائر، مرجع سابؽ، صمعتكؽ جماؿ، لمحة تاريخية عف الممارسة 2

.71زاكم مصطفى السكسيكلكجيا في الجزائر، اإلشكالية ك حقؿ الدراسة، مرجع سابؽ، ص 3 
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الممتقيات كالندكات كالمحاضرات العممية كغيرىا، فبل نجدىا تخمك مف التساؤؿ عف أزمة ىذا 
نقدم، ككأف العجمة تدكر  اجتماعف ال نرل سكل التعقيب كالمناداة بعمـ حد اال  ى لإالعمـ، ف

كقات كالتساؤالت، ما تساءؿ في نفسيا كال شيء جديد، أم إعادة إنتاج نفس األسباب كالمع
 2012 سنة عنو عبد القادر لقجع في الممتقى الدكلي بكىراف حكؿ عمـ االجتماع كالمجتمع

 لماذا لـ تؤثر كؿ المعاينات مف طرؼ عمماء االجتماع حتى اال ف عمى عمميـ كممارساتيـ؟ 

المينة لـ يتجاكزكا بعد يمكف القكؿ بناءن عمى ىذا أف عمـ االجتماع لـ يتغير كالممتينكف ليذه 
 مصطمح األزمة كالتكجو نحك عمـ اجتماع نقدم... كمحاكلة خمؽ كبناء حقؿ مفاىيمي جديد.
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عله اجتناع التيظيه والعنل يف 
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I.  التنظيم والعمل االجتماعنشأة عمم. 

/في المجتمعات الغربية:1  

بداية القرف التاسع عشر سمسمة مف التحكالت في المجتمعات  لقد أحدث التصنيع منذ     
كظيكر طبقات ، االجتماعيةالتقميدية مف حيث البنى  االجتماعيةإذ تطكرت الحياة  ،الغربية

كانت مف ىنا كالنمك اإلنتاجي كغيرىا، ك  االجتماعية، تغير في العبلقات جديدة اجتماعية
 االقتصاديةلحياة ىذا التطكر في مختمؼ مناحي ا دراسة المشكبلت الناجمة عفالحاجة إلى  
كاف التصنيع سببا في إحداثيا، كقد أدت ىذه األحداث  السياسية، التيقافية ك الثك  كاالجتماعية

 جتماع الصناعي، الذم ييتـ بدراسةىك عمـ االك  االجتماعى إبراز أحد فركع عمـ التحكالت إلك 
اإلشارة ىنا إلى أف ىذا الحقؿ ظير بتسميات عديدة تجدر المشكبلت الناجمة عف التصنيع، ك 

 اجتماع، عمـ العمؿ اجتماععمـ عمـ االجتماع الصناعي،  فة، فنجدخبلؿ فترات مختم
 .   غيرىا مف التسمياتك ، التنظيـ

 مسميات العمم:تعريفات و  *

 االجتماعيكره كفرع مف عمـ المسميات الخاصة بيذا العمـ منذ ظلقد تعددت التعاريؼ ك      
 فقد اكتفينا بالتعريؼ اإلجرائي. اتالعاـ، كفيما يخص التعريف

الذم يعيش  االجتماعيالمحيط العمؿ ك  كؿ مف بيئة ييتـ ىذا الفرع بدراسة العبلقة بيف     
ما يحدث ككؿ ما يرتبط بالمؤسسة ك  كممارسات كأدكار اجتماعيةت فيو العامؿ، مف عبلقا

 . العبلقة بينيماك  الخارجي لممؤسسةدراسة النسؽ الداخمي ك  أم .بداخميا

 مف بينيا:  تبرز مجمكعة مف التسميات المرتبطة بيذا العمـ يات العمم:*مسم  
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 sociologie industrielle: جتماع الصناعيعمم اال-

عنيا ما ينجـ عنى بدراسة ظاىرة التصنيع ك جتماع الذم ي  "أحد الفركع التخصصية في عمـ اال
النظريات بية أك سمبية في النسؽ الداخمي كالخارجي لمتنظيـ، كتطبيؽ المناىج ك ثار إيجامف ا  

السكسيكلكجي في المصنع مف خبلؿ تحميؿ  أم تطبيؽ المنيج .1السكسيكلكجية المعركفة"
 لمنسؽ التنظيمي. خارجيداخمي ك 

داخؿ المنظمات  االجتماعيةالعمـ الذم ييتـ بدراسة الظكاىر ىك : "التنظيم االجتماععمم *
 االجتماعنظريات عمـ جتماع العاـ ك ضكء نظريات عمـ االالخدماتية في الصناعية كاإلدارية ك 

عمـ النفس كعمـك التسيير ك  كاألنثركبكلكجياتخصصات األخرل التنظيـ مستفيدا مف ال
 التنظيمية بجميع أنكاعيا. ك  االجتماعيةتحميؿ الظكاىر دراسة ك  .2كغيرىا"

 sociologie de travail:العمل اجتماععمم *

 كبالتالي فيك. 3"بسبب العمؿ تنشألكؿ الجماعات اإلنسانية التي  المظاىرمتعددة  " دراسة
 . بو ظكاىر مرتبطةمف عبلقات عمؿ ك  دراسة كؿ ما ينجـ عف العمؿ

ثـ انتقؿ بعد ذلؾ  ،الصناعيةبالمؤسسات اىتـ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ في البداية لقد 
 االجتماعية كالفضاءات ليشمؿ مجمؿ التنظيمات إلى التنظيمات األخرل غير الصناعية

يعد يرتبط بالمجتمعات  مـف كبيذا لـ يبؽ حكرا عمى المصنع ...الجامعاتاألخرل كالمدارس ك 

                                                             
 .92قاسيمي ناصر ، دليؿ مصطمحات عمـ اجتماع التنظيـ  كالعمؿ، مرجع سابؽ، ص 1

.92، صنفسو المرجع 2 
يكالند عمانكئيؿ، منشكرات عكيدات، بيركت باريس، ديكاف  :العمؿ، تر فريدماف جكرج نافيؿ بيار ، رسالة في سكسيكلكجيا3

 . 29المطبكعات الجامعية الجزائرية، ص
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، فقد لذلؾـ االجتماع أما اليـك خبلفا فقد كاف المصنع بمثابة الزبكف األكؿ لعالالصناعية "
 .1اتسع حقؿ التحميؿ التنظيمي"

راسة المشكبلت الناجمة عف الصناعة دلعمماء االجتماع ببدأت االىتمامات األكلى  
دراسة فردريؾ ، مف بيف ىذه الدراسات األنظمة االجتماعيةك  في مختمؼ البناءاتكالتصنيع 
، ثـ دراسة تشالز "األكربيكفالعماؿ "عف العماؿ في فرنسا تحت عنكاف  F. leplayلكببلم 
 فريديريؾ تايمكر دراساتتمييا  في بريطانيا،في أكاخر القرف التاسع عشر  C.Boothبكث 

ىنرم فايكؿ في الكاليات المتحدة األمريكية، كفي نفس الكقت مع  F.Taylorكرفقائو 
H.Fayol  في فرنسا مف خبلؿ مبادئو األربعة عشر لتنظيـ العبلقات داخؿ التنظيـ
النمكذج المثالي لمتنظيـ المتمثؿ في M. Weberماكس فيبرككذلؾ في ألمانيا مع  ،الصناعي

 E. Mayo والتكف مايك كزمبلئ ، ثـ مرحمة العبلقات اإلنسانية مع"البيركقراطية"

لقد تطكر االىتماـ بالدراسات داخؿ المصنع كالتنظيمات األخرل منذ نشكئو إلى يكمنا      
 بدءان بدراسة مشاكؿ العمؿ القضايا كالمشكبلت التي تناكليا ىذا الحقؿ تاختمف إذىذا، 

السمطة شكاؿ كأ ،العبلقات االجتماعية داخؿ التنظيـ الصناعيك كالمردكدية كالفعالية 
العبلقة ك ... كصكال إلى الثقافة كاليكية الفردية كالجماعية كاستراتيجية الفاعميف البيركقراطيةك 

مف عماؿ، مدراء،  تشمؿ مختمؼ الفاعميفك  ،بداية مف التسعينات بيف المؤسسة كالمجتمع
 .فمسيريف، كنقابيي

 / في الوطن العربي:2

البدايات األكلى  جتماع الصناعي في مصر معبعمـ اال  االىتماماتلقد ظيرت أكلى      
مدينة اإلسكندرية،  العمراف عفشرت أكؿ دراسة عف التصنيع ك دما ن  لعقد الخمسينات، عن

جتماع الصناعي، كما ظير ذلؾ في الجامعات المصرية بإدخاؿ عمـ اال لتيتـ بعد ذلؾ
                                                             

 .178، ص السابؽالمرجع 1
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 اىتماماتلتتكاصؿ بعد ذلؾ  .19591البلئحة التنفيذية لقانكف الجامعات المصرية عاـ 
تبنت التصنيع كمف بينيا الجزائر  ف العرب في ىذا المجاؿ، خاصة الدكؿ التيالباحثي

فيما بعد بيذا الحقؿ في باقي الدكؿ  االىتماـ تكسع، ك غيرىاكالمغرب كالعراؽ كاألردف ك 
 العربية األخرل.

 :نجد مف بيف الدراسات التي أجريت في الكطف العربي في ىذا الميدافك 

دراسة دكر الصناعة في ، االقتصاديةك  االجتماعيةالتصنيع في التنمية دكر الصناعة ك      
تحميؿ ، دراسة اليجرة الريفية الحضرية نتيجة لنمك التصنيع، االقتصادمك  االجتماعيالتغيير 

 .2خارجيالعماؿ داخؿ التنظيمات الصناعية ك مشكبلت ا

كباختصار اىتمت ىذه األبحاث بدراسة المشاكؿ االجتماعية الناجمة عف التصنيع كأىـ      
 التغيرات كالتحكالت الناتجة عف ذلؾ.  

 :/في الجزائر3

مباشرة بعد  البداية كانت إذ، االجتماععمـ  في فرع أما في الجزائر فيعتبر أكؿ     
صاحب  D. Bernis"د. دكبرنيس"مع تبني المشركع التصنيعي الذم أتى بو  االستقبلؿ

مف ىنا كانت ، ك و التصنيع يحتؿ مكانة مركزيةالذم أصبح فينظرية الصناعات المصنعة، ك 
مف بيف الدراسات التي أجريت في ىذا الميداف، دراسة ك أىمية الدراسات في ىذا المجاؿ، 

ديد مركبات الحىي دراسة شاممة لكؿ ز"، "سعيد شيخي"، "جماؿ غريد"، ك الثبلثي "عمي الكن
حديد المؤسسة الكطنية لصناعة ال SNSالمجتمع" دراسة حالة بالجزائر، بعنكاف "الصناعة ك 

( مف 1500)س مائة عامؿخمألؼ ك  استجكابالتي مست ، ك 1982بمركب الحجار عنابة 

                                                             
 .4، عمـ االجتماع الصناعي النشأة كالتطكرات الحديثة، مرجع سابؽ، صعبد اهلل محمدعبد الرحمف 1
 .42المرجع نفسو، ص2
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جتماع الصناعي في الجزائر. مف طرؼ الكثيريف مؤسسة لعمـ اال برتاعت  التي ، ك 1كؿ الفئات
كال زالت مرجعا بالنسبة لي  بيا عدد كبير مف الباحثيف أثرتالدراسة األكلى التي 

 C’est la première étude qui a influencé beaucoup d’autres et » .2كآلخريف
continue à être une référence pour moi et pour d’autre ». 

طركحة دكتكراه الحديد بالحجار عنابة (، أ"مكنكغرافيا لمتجربة الصناعية في الجزائر)مركب 
 دكلة  جامعة باريس، لعمي الكنز. 

-1978بسيدم بمعباس  اإللكتركنيةتحقيؽ حكؿ العامبلت بالمؤسسة الكطنية لمصناعة 
 " لجماؿ غريد.Femme en usineبعنكاف " نساء في المصنع"  1980

 االندماجالعاممة الريفية إلى الصناعة: اليد  انتقاؿاليد العاممة الريفية"، " امتصاص"التصنيع ك 
 ثاره العمرانية" دراسات ميدانية لمحمد بكمخمكؼ.ا  "، "التكطيف الصناعي ك االغترابك 

، لعبد الناصر 1989"عبلقات العمؿ في الصناعة الميكانيكية، مجمع السيارات الصناعية 
 جابي.

 .1970بالجزائر نمكذجا الغاز دل عماؿ الجزائر أعكاف اإللكتريؾ ك التقاليد ل 

التي تنساؽ في ىذا  كغيرىا مف الدراسات المجتمع" لسعيد شيخي."الطبقة العمالية السياسة ك 
 .االتجاه

 

                                                             
1El Kenz Ali, Monographie d’une expérience industrielle en Algérie, Le complexe 
sidérurgique d’el Hadjar (Annaba), thèse de doctorat D’état en lettres et sciences humaines, 
université de paris département sociologie, p 16. 
2Benguerna Mohamed, entretien avec Djamel Guerid, sociologue et sociologie en Algérie 
L’épreuve du terrain, Oran, 2006, revue Kalim, Alger, p 90. 
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II.  في الجامعة الجزائرية. العملو   التنظيم اجتماععمم 

ت أخذ قد، ك ىي عبلقة تبادلية، فالعبلقة بينيما تعتبر الجامعة أساس خدمة المجتمع     
 .المجتمع ياكء التغيرات التي عرفاألخيرة أشكاال متعددة في ضىذه 

مف خبلؿ  ،متطمباتوك  خدمة المجتمعمعة األساسية ىي تطكير المعرفة ك إف ميمة الجا     
القيـ  نشرتنميتيا ك مف تعميـ كنشر المعارؼ كالبحكث ك الكظائؼ المختمفة التي تقدميا 

عداد ككادر عاك  ،المجتمعية التي تعتبر محركا ك ، االحتياجاتك لية قادرة عمى تمبية المتطمبات ا 
 فعاال لعممية التنمية.أساسيا ك 

حقبل متميزا لمعديد مف الباحثيف الجزائرييف، الجامعة الجزائرية ميدانا خصبا ك لقد كانت      
بدعـ كبير مف طرؼ أصحاب  االستقبلؿحظيت بعد  إذ ، متناكليف إياىا مف مناظير مختمفة

 عمى منظكمة التعميـ العالي عبر مسيرتيا الطكيمة. انعكس، مما القرار

 االقتصاديةتبعت التحكالت كالتغيرات  ،ة بمراحؿ مختمفةمرت الجامعة الجزائريفقد      
ئفيا بمعزؿ عف البيئة كظا ال تؤدمفالجامعة  ،التكنكلكجية التي حدثتك  كاالجتماعية
البحث عمى التدريس ك  تانعكس جممة مف اإلصبلحاتك  ، إذ عرفت تقمبات عديدةاالجتماعية

التكجو ك  الجزأرةالديمكقراطية كالتعريب ك  تتضمن تيالك  ات،فقد عرفت فترة إصبلح العممي،
عدد الطمبة  ازداد، حيث مف الناحية الكمية عمى التعميـ انعكس كؿ ىذاالتكنكلكجي، العممي ك 

ما يجعمنا نتساءؿ ىنا عف حقيقة  .المدارس العمياك  المعاىدتبعا لذلؾ عدد الجامعات ك  ازدادك 
 االنعكاس الكيفي.

مى نطاؽ كاسع في برامج التعميـ كمقرراتو، فيما يخص الجزأرة فقد شممت تدخؿ الدكلة ع     
المغة  استعادةثـ تعريب العمـك بحجة  ،لؤلجانب جزأرة اإلطارات لشغؿ الكظائؼ الشاغرةك 

 باعتباره االجتماعيالتكنكلكجي عمى حساب التكجو و العممي ك تثميف التكج، ك العربية لمكانتيا
 .بعد فشؿ التجربة التنمكية االجتماعيةك  االقتصاديةأساس التنمية 
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عرفت مسيرة تخممتيا إصبلحات ميمة، خاصة مرحمة ربطيا  فالجامعة الجزائرية     
ا دكر ، ك ثقيمةيا ميمة مما ألقى عمى عاتق ،االشتراكيةبالمشركع التنمكم في إطار السياسة 

 مف ريع بتركلي.  مستفيدة بذلؾك  المجتمع كقضاياه، مدعمة مف طرؼ السمطة اتجاهياديا ر 

 مضمون البرنامج الرسمي:/ 1

 .19711 البيداغوجي  برنامجال*

 صالح :مضمون البرنامج قبل اإلأ/

اىتمامات مبة معارؼ نظرية بعيدة عف كاقع ك البرنامج في النظاـ القديـ يقدـ لمط كاف     
طمب أطرا تتماشى مع المجتمع الجزائرم، في الكقت الذم كانت فيو الظركؼ االجتماعية تت

 االىتمامات.ىذا الكاقع ك 

شيادة لقد دعت ىذه المفارقة مجمة الجامعة إلى التساؤؿ إلى ماذا كانت تيدؼ "      
 1971، ليذا جاء إصبلح 2الميسانس في عمـ االجتماع المكركثة عف العيد االستعمارم"

معرفة محددة التي تقديـ تقنيات ميدانية ك  "طرؽ التدريس كبيدؼ تغيير محتكل البرنامج ك 
 .3الكاقع االجتماعي"بكاسطتيا يحكؿ 

 صالح:مضمون البرنامج بعد اإلب/

 في ستة اتجاىات أساسية: ذا البرنامجى مضمكف بشير محمد يمخص الباحث     

                                                             
، مرجع سابؽ.)نظرا لعدـ تكفرنا ليذا 1982-1972بشير محمد، مدخؿ لدراسة عمـ االجتماع في الجزائر ما بيف 1

 البرنامج(. 
 .15، صالمرجع نفسو2

3Du discours inaugural du ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 
in 24éme congrès de sociologie, t1, opu, Alger du 25 au 30 mars, 1974. 

 .17، مرجع سابؽ، ص 1982-1972نقبل عف بشير محمد عمـ االجتماع في الجزائر ما بيف 
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، ذك المنشأ األمريكي اإلمبريقي ماععمـ االجت، باريتك*االتجاه الكظيفي مع دكركايـ كفيبر ك 
المذىب السيككلكجي ، تككيف األنظمةي تركز عمى األدكار االجتماعية ك البنيكية الكظيفية الت

الريؼ امس ييتـ بالعبلقة بيف المدينة ك الخ االتجاه، ذم ييتـ بعبلقة الشخص مع الجماعةال
ير العبلقات االجتماعية في المتمثمة في تغيالمرحمة التي مرت بيا الجزائر ك  تماشيا مع

نتاجية في المؤسسات الصناعية مف خبلؿ ييتـ بالعبلقات اإلاالتجاه السادس ، الريؼ
 نظريات كالتسيير اإلدارم، التنظيـ العممي لمعمؿ...

 :التالية تجاىاتالي اتمقيف ىذا البرنامج فمخصيا فطرؽ أما 

 .عمـ االجتماع التحميمي ،االتجاه الفمسفي، االتجاه الكظيفي

إلقائو، أم  طريقةكجكد تناقض بيف مضمكف البرنامج ك أىـ نقطة خمص إلييا الباحث ىي  إف
 المتمثمة في المنابر.الطريقة التقميدية ك 

 :1997-1996البيداغكجي  برنامجال*

 السنة ثالثة ليسانس: -

 .كالعمؿ التنظيـ جتماعالامدخؿ لعمـ 

تتبع التطكر المكازم لعبلقات العمؿ في ، ك اىيـ األساسيةإلى التطرؽ لممفتيدؼ ىذه الكحدة 
 كؿ مرحمة تاريخية:

في ظؿ مرحمة التفكير ، مرحمة التفكير الخرافي)األسطكرم(معنى العمؿ: في ظؿ 
 في ظؿ مرحمة التفكير العممي.، اإلسبلمي(ك  الديني)المسيحي

 رنتيؾ.بتقسيـ العمؿ، السيالرؽ، الحرفي، العائمي، المانيفكتكرم،  مراحؿ تطكر العمؿ:
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عند  االجتماعيك رض التجارب في سياقيا التاريخي : مف خبلؿ عإعادة تنظيـ عممية العمؿ
كؿ مف: تايمكر، فكرد، فايكؿ. ثـ تقييـ ىذه التجارب مف حيث إف كانت إسياما سكسيكلكجيا، 

 لترقيع أزمة العبلقات الصناعية في المجتمعات الرأسمالية. استراتيجياتأـ 

 .التنظيـ الحديث لممؤسسة

يدؼ ىذه الكحدة إلى تعريؼ الطالب بالمفاىيـ األساسية التي تدكر حكؿ التنظيـ كالمؤسسة ت
 المعاصرة. إلى مختمؼ النظريات الكبلسيكية ك الخدماتية مع التطرؽ ك  االقتصادية

 ساسية)مفيـك التنظيـ، المؤسسة(.األالمفاىيـ 
)النظريات المعاصرة: شمز(،نظريات التنظيـ)النظريات الكبلسيكية: ماكس فيبر، ركبرت مت

نماذج مقترحة لمتحميؿ: شرؽ أسيا كالياباف،  بارسكنز، إتزيكني، ميرتكف، فريدماف، كركزييو،
 بية، األلمانية، السكيدية، الجزائرية(.ك األكر 

 التنظيم.العمل و  اجتماعيات البحث في عمم تقنمناىج و 

جية المقاربات المنيميارات حكؿ مختمؼ  اكتسابتيدؼ الكحدة إلى تمكيف الطالب مف 
التطبيقات قة بالتخصص إضافة لمتدريبات ك القضايا التي ليا عبلالمتعمقة بدراسة اإلشكاالت ك 
 الميدانية في السداسي الثاني.

 تنمية المكارد البشرية.

كيفية التحكـ فيو بدءا مف ضيح أىمية تنمية العنصر البشرم ك تيدؼ ىذه الكحدة إلى تك 
 استراتيجياتتثميف ىذا العنصر، مف خبلؿ: يط المستقبمي ك الكظيفي كصكال لمتخط االنتقاء

األفراد، سياسة تنمية  اختيارسياسة تنمية المكارد البشرية، تحميؿ الكظائؼ، كسائؿ ك 
 استخداـ. ككيفية الكقاية..ترقية، األجكر، الحكافز، األمف ك الكفاءات، إعداد برامج التككيف، ال

 العنصر البشرم في المؤسسة.
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 العمؿ. اقتصاد

ة العمؿ مف الناحية اسية التي تقـك عمييا عمميتيدؼ ىذه الكحدة إلى التعريؼ بالمفاىيـ األس
الحديثة، مف خبلؿ كفؽ مختمؼ التصكرات كالنظريات الكبلسيكية ك  ،اقتصاديةالسكسيك 
العمؿ، إعادة إنتاج قكة العمؿ، تطكر قكة  ؽلتالية:)مدخؿ عاـ، قكة العمؿ، سك العناصر ا

 العمؿ(.

 .لمعمؿ االجتماعيعمـ النفس 

لمعمؿ، اإلشراؼ كالقيادة،  االجتماعيلنفس تيدؼ ىذه الكحدة إلى تحديد مفيـك عمـ ا
 القرارات، جماعات العمؿ. اتخاذك  االتصاؿ

 لي.اإلعبلـ اال  

في مجاؿ البحث  الستخداموكساب الطالب المبادئ األكلية إتيؼ ىذه الكحدة إلى 
 السكسيكلكجي.

 السنة الرابعة:
  التحميؿ السكسيكلكجي لممؤسسة الجزائرية.

كساب الطالب معارؼ حكؿ عبلقات المؤسسة الجزائرية بالمحيط إتيدؼ ىذه الكحدة إلى 
 مف خبلؿ: االجتماعي

أم  سكسيكثقافيك اقتصادم سة)المؤسسة كإطار قانكني نشاطات المؤسمجاالت ك أطر 
تنظيـ المؤسسة، سسة، تحميؿ نشاط المؤسسة، بنية ك ثقافة المؤ العبلقة بيف ثقافة المجتمع ك 

 .  (لممؤسسة االستراتيجيالتسيير 
نقدم ، مف خبلؿ عرض تقييمي ك المراحؿ التنظيمية التي مرت بيا المؤسسة الجزائرية

 .االستقبلؿلمختمؼ ىذه المراحؿ مع التركيز عمى مرحمة 
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أشكاؿ المشاركة، عمميات العمؿ)أساليب التسيير، ك  تشخيص القكل الفاعمة في إدارةتحميؿ ك 
 .(في المؤسسةفي المؤسسة، أشكاؿ عبلقات العمؿ  االتصاؿ

 .قانكف تشريعات العمؿ في المؤسسة
كساب الطالب معارؼ قانكنية حكؿ تنظيـ عالـ الشغؿ)مدخؿ إلى ا تيدؼ ىذه الكحدة إلى
التناكؿ السكسيكلكجي لمقكانيف  المختمفة لتشريعات العمؿ في الجزائر، قانكف العمؿ، المصادر

 : عقد العمؿ، المفاكضات، حؿ النزاعات(.التشريعات الجديدة المنظمة لعبلقات العمؿك 
 .التحميؿ السكسيكلكجي لمحركة العمالية

 .كساب الطالب معارؼ ليا عبلقة بالجانب السكسيكلكجي لمحركة العماليةإ
 تاريخي لتطكر الحركة العمالية.مدخؿ 

 النقابية. االستراتيجيةسكسيكلكجية الحركة العمالية ك 
 كظائؼ العمؿ النقابي: مطمبي، نضالي، سياسي.

 النقابات الكطنية.، النقابات العربية، ج لمحركات العماليةذنما
 تطكر أشكاؿ النضاؿ العمالي عمى مستكل مناصب العمؿ في المؤسسة الجزائرية.

 الممارسات الديمكقراطية داخؿ الحركة العمالية.
 .ممتقى التدريب عمى البحث الميداني

 مساعدة الطالب عمى إنجاز مشركع بحثو مف خبلؿ تطبيؽ المعارؼ المنيجية المتراكمة.
 .اإلشراؼ عمى المذكرة

 تكجيو الطالب.بيدؼ مساعدة ك 
 .لياإلعبلـ اال  

الطالب لممبادئ النظرية التي تعمميا في السنة الثالثة تيدؼ ىذه الكحدة إلى محاكلة تطبيؽ 
 عمى مذكرتو .
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 .)جامعة تممسان( العملالتنظيم و  اجتماعماستر عمم  البيداغوجي برنامجال*

 السداسي األول:

 اجتماعك تطكر حقؿ عمـ )نشأة  العمؿك  التنظيـسكسيكلكجيا : وحدات التعميم األساسية*
 .بالحقكؿ األخرل(عبلقتو التنظيـ كالعمؿ ك 

داخؿ المؤسسة الجزائرية  تماعيةاالج)طبيعة العبلقات سكسيكلكجيا المؤسسة الجزائرية*
 .(في المجتمع الجزائرم االجتماعيةمكقعيا مف التغيرات ك 

 .تخطيط المكارد البشرية(تحميؿ العمؿ ك  ) تسيير المكارد البشرية*

 .مؤشرات التنمية البشرية(قياس )تطكر المفيـك ك مؤشرات التنمية البشرية*

)اإلشكالية الفركض المفاىيـ المؤشرات منيجية ك تقنيات البحث :وحدات التعميم المنيجية
برامج اإلحصاء  استخداـممارسة )تحميؿ المعطيات ك  االجتماعياإلحصاء ، تغيرات(الك 
 .(تطبيقاتياك 

التشريعات التي تنظـ )أىـ القكانيف ك  تشريعات العمؿقانكف ك  :االستكشافيةوحدات التعميم 
 .(في الجزائر العمؿ

بالعمؿ طة المفاىيـ المرتبجتماع ك )مفاىيـ عمـ االلغة أجنبية :وحدات التعميم األفقية
 .)تطبيقاتو في المنظمات(ليا  إعبلـ ، التنظيـ(ك 

 .السداسي الثاني

التي ، ك الحديثة لممناجمنتنفس الكحدات مع تغيير مادة مؤشرات التنمية البشرية بالنظريات 
 .ات الحديثة المتعمقة بالتسيير(يتتطرؽ ألىـ النظر 
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 السداسي الثالث.

 االجتماعية)أىـ التغيرات في الجزائر االجتماعيالتغير التنظيـ ك  :وحدات التعميم األساسية
 .(التي تؤثر في التنظيمات في الجزائر

في المجتمع  االجتماعيةر)عبلقة سكؽ العمؿ بالتغيرات سكسيكلكجيا سكؽ العمؿ في الجزائ
 .الجزائرم( 

 .)أىـ الخطكات المنيجية في البحث(ممتقى التدريب :وحدات التعميم المنيجية

مع ، سياسات تكظيؼ القكل العاممة()قكة العمؿ ك العمؿ اقتصاد :االستكشافيةوحدات التعميم 
 نفس كحدات التعميـ األفقية.

 .(مذكرة تخرج) وحدات التعميم المنيجية: :السداسي الرابع

 لبلطبلع)زيارات ميدانية لمؤسسات مناسبة تربص ميداني :االستكشافيةوحدات التعميم 
 .1خبرة ميدانية( اكتسابك التطبيقات اليكمية، ميدانيا عمى الممارسات ك 

يتككف مف ثبلث سداسيات،  جامعة كىرافماستر  البرنامج البيداغكجي أما فيما يخص     
الكحدة كؿ مف مادة في ىذه قد كاف االختبلؼ في كحدات التعميـ االستكشافية، إذ نجد ك 

المخاطر الصناعية النكع االجتماعي كالعمؿ، االتصاؿ في المؤسسة، ، اليجرة كالعماؿ
إرادة نحك االلتزاـ كالتي يمكف القكؿ أنيا تبيف  ،راؾ الميني كاالجتماعي، الحجياكالتكنكلك 

ا فقط في التسمية الخاصة أما باقي الكحدات فقد كاف االختبلؼ أحيانبالكاقع االجتماعي، 
 بالمكاد.

 ما يتيح تكرار بعضياالتداخؿ المفرط بيف المقاييس  يبلحظ عمى ىذه البرامج إف ما     
تكرار البرامج نفسيا مف سنة ألخرل مع تغيير بعض المفاىيـ في البرنامج ك  ،بأسماء أخرل

                                                             

.األساتذة داجتياالتككيف، ك إنما مف  ة خاصة بيذاال تكجد برامج رسمي 1 
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)اإلبقاء عمى الكحدات أم (ليسانس ماستر دكتكراه) ؿ ـ د 2004/2005الجديد إلصبلح 
ضافة كحدات األساسية ك  "إف التداخؿ بيف مكاد البرنامج دفعت بأحد األساتذة  ،(استكشافيةا 

 .1ر جكىريا"لدراسة البرنامج لغي  القكؿ أنو لك ككنت لجنة إلى 

 ،األساتذة اجتياد ىك مف "ماستر" العمؿالتنظيـ ك لسكسيكلكجيا  ف البرنامج البيداغكجيإ     
عف تعديؿ القكؿ أف األساتذة بقكا بعيديف  يمكف ىنالفائدة مف تكرار بعض المقاييس، ك ا امف

بؿ باستطاعتيـ  خارجة عف إرادتيـلـ يبقكا منفذيف لبرامج  ىذه الحالةإذ في  ،ىذه البرامج
نما مشكؿ ك  ،برامج فحسببالتالي المشكؿ ليس مشكؿ ك  ،ى األمر ذلؾعاالجتياد كمما استد ا 

ذا كانت الجامعة خبلؿ سنكات السبعينات تسير بمحتكل تسيير، ك  كفؽ متطمبات  اشتراكيا 
الزراعية،  :ات الثبلثر ثك مف ثـ تكييؼ برامجيا حسب ىذه السياسة كفؽ ال، ك التنمية

خر، فكما يقكؿ بكرديك األستاذ الذم ا  ال ىدؼ الثقافية، فإنو بعد كؿ ىذه السنيف ك الصناعية 
ال ينفذ البرنامج دكف إبداع أك تدخؿ في تعديؿ ىذه البرامج يصبح مجرد مكظؼ أك مثقؼ أك 

 ككيؿ لمدكلة أك ككيؿ لمتنمية.

ىذا ما ، عمـ النفس ... ك االقتصادانكف، الق ،شاممة لعدة عمـك نجدىا مف جية أخرلك      
يطرح نفسو ىك السؤاؿ الذم ، ك العمـك ختمؼمف الناحية الشكمية ممـ بم يجعؿ ىذا التخصص

 اتىؿ كانت محؿ نقاشك  ؟كقضاياه مجتمعال كاقعىؿ كانت فعبل ىذه البرامج تتماشى مع 
ارؼ عف نكعية المعلكبلـ إلى احيمنا ت تالتساؤال هإف اإلجابة عمى ىذ ؟كتعديبلت تكتساؤال

 .بكاقعنا ارتباطيامدل التي كاف يقدميا ىذا العمـ ك 

طريقيا يتـ إنتاج  المجتمع، إذ عفحمقة كصؿ بيف الجامعة ك  يةالبرامج األكاديم تعتبر     
عداد ككادر ثقافية يساىماف فيمعرفة عممية ك  ، كتغيراتو تطكير المجتمع كمتابعة مجرياتو ا 

ى تتكيؼ مع المستجدات مرنة حتك  ، ليا ىدؼ محددكاضحةىذا ما يتطمب أف تككف ك 

                                                             

.21، مرجع سابؽ، ص1982-1972في الجزائر ما بيف  االجتماعبشير محمد: مدخؿ لدراسة عمـ  1 
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استيعاب المشاكؿ اال نية  حتى تصبح ليا القدرة عمى تمعأف ترتبط بكاقع المجالجديدة، ك 
مع تككف ليـ القدرة عمى التعامؿ بالتالي ك  ،عمى الطمبة فيميا كذلؾ حتى يسيؿك  ،لممجتمع
 فيمو. كاقعيـ ك 

كتقدـ في شكؿ معارؼ  ،ةذه البرامج الرسمية كانت تابعى أف القكؿ نايمكنبناءن عمى ىذا      
قادرة عمى إنتاج أطر ك  ،الحقيقية المجتمعمطمعة عمى مشاكؿ أف تككف  بدال كبلسيكية

"ىذه البرامج قامت عمى طبيعة المعمكمات، كلـ  ،يامجتمعجاه ت  اتيا تحمؿ مسؤكليتجتماعية ا
فمسفة التكجيات األساسية التي تعبر  كضكح كصدؽ تتحدد طبقا لؤلىداؼ التي تعكس بكؿ

لمكاقع  بحؽ عف طبيعة الكجكد االجتماعي لممجتمع الجزائرم، استنادا إلى المعطيات الحقيقية
ـ ىدؼ أنيا كانت تقدـ دكف تدخؿ المعنييف في رس ،الي الثانيةأما السمة  .1االجتماعي
مف خبلؿ فاألساتذة ىـ الذيف يؤثركف عمى البرنامج  محدد حسب الضركريات،كاضح ك 

مف خبلؿ نكعية عمى الطمبة بدكرىا التي تؤثر البرامج ىي كتعديبلتيـ، ك  كتدخبلتيـ كتيـمشار 
المحتكل أف تؤدم  اكيؼ لبرامج بيذبالتالي ك  رتيا عمى مجابية الكاقع،دقالمعارؼ المقدمة ك 

عمى أقؿ  ىكذا يصبح ىذا الحقؿ، ك ما داـ أنيا بعيده عف الكاقع كقضاياهيو عم الدكر المعكؿ
 .در عمى تقديـ معارؼ نكعية لمطمبةبمثابة تخصص غير قا تقدير

مف بالرغـ تبديؿ دكف تغيير ك  لمدة أكثر مف عشريف سنةاإلبقاء عمى البرنامج األكؿ إف      
كانت  معارؼ ،رؼ متكررة مف سنة ألخرلمعا عبارة عف يجعمنا نقكؿ أنيا ةفشؿ الصناع

فبالرغـ مف كجكد بعض المكاد الجديدة في البرنامج  لمعممية التنمكية. كاستجابة أداة
ذلؾ ما أكده باألحياف ال تتطابؽ مع المعارؼ المقدمة  غالب فيالبيداغكجي ماستر، إال أنيا 

 .الطمبة لنا العديد مف

                                                             
 ،مرجع سابؽمختار محي الديف، كاقع الممارسات السكسيكلكجية في المجتمع الجزائرم، الدفاتر االجتماعية لعمـ االجتماع، 1

 .46ص
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كثانيا لمسياسات  ،مف حيث التنظير ال لمغربأك  كانت تابعة  البيداغكجية البرامجإف      
ىذا ما جعميا تبتعد نسبيا عف ك  ،المشركع التصنيعيفي  أساسا المتمثمةك  ،الحككمية التنمكية

تجارب، لنفذة بقدر ماىي م ىدؼ كاضحك فيي ال ترتكز عمى خطة ىمـك كمشاكؿ المجتمع، 
كمعارفيا منحصرة  ،الكيؼالكـ أكثر مف سياسة  طغى عميياالجامعة الجزائرية ت ما جعؿ ىذا

 داخؿ أسكارىا.

، ىك التحرر مف التبعية لمغرب في جميع األصعدة االستقبلؿلقد كاف ىاجس الدكلة بعد      
حبرا عمى إال أف ذلؾ بقي ناقمة لئلرث الثقافي اإلسبلمي،  باعتبارىاا بالعممية التربكية، بدءن 

، كمتمثمة في في مقررات البرامج فماثمة لحد اال   الكبلسيكية  كرؽ، حيث نجد المعرفة الغربية
خصكصياتيـ ك  الغربي االجتماعيالمرتبطة بكاقعيـ السكسيكلكجية ك  الكبار كمدارسيـالركاد 

يجد الطالب  ىكذاك  ،بالرغـ مف الديناميكية الكبيرة التي عرفيا المجتمع الجزائرم ،التاريخية
 التغيرات في تفسير استخداميايصعب عميو فيميا ك  كدخيمة أماـ معرفة غريبة نفسو

في كضعية صعبة أماـ ما يعرفو المجتمع مف  ه التبعية جعمت عمـ االجتماع، ىذاالجتماعية
التي يقـك بيا  انغبلؽ المجتمع عمى البحكث االجتماعيةعدكانية ك  سببما ، تحكالت كتغيرات
يفسر  يمكف أف كىذا ما، لعياشيعمى حد تعبير عنصر ا كالتشكيؾ فييا الباحثكف كالطمبة

بالتالي يبقى حبيس ك  عميو، قصائو كغياب الطمب االجتماعيإلة تيميش ىذا العمـ كمحاك 
ال يرتبط بالبرامج  رك كلكف أال يمكننا القكؿ أف القص .دكف االستفادة منو الرفكؼدراج ك األ
 ر؟ك أف تككف ىناؾ جيات أخرل معنية بيذا القصأال يمكف  ؟فقط

أخرل مفتقرة لمتجديد  إلى ر مف سنةالتكراتتميز بالتبعية ك  ظمت المعرفة المقدمة لمطمبة     
بالمجتمع  اىتماما، في الكقت الذم يعتبر ىذا العمـ أكثر العمـك االستحداثك  كاالبتكار

يـ كاألدكات البلزمة متغير فإنو تبعا لذلؾ تتغير المفاى االجتماعيالكاقع  باعتبارك  قضاياه،ك 
البرامج ، فأقؿ ما يمكف قكلو ىك أف ىذه مف ثـ البرامج المسخرة لخدمة ىذا العمـلمتحميؿ، ك 

أف ، "رغـ لمجتمع الجزائرمالتي عرفيا ا كبيرةالديناميكية المقابؿ  ستاتيكية،اكانت في حالة 
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حاليا يشمؿ برامج تبيف إرادة متفتحة عمى الحقائؽ االجتماعية تعميـ السكسيكلكجيا المعتمدة 
 .1لمكطف، لكنيا لـ تصؿ إلى العمؽ"

مرحمة تصنيعية  ذاؾآن التي عرفتك  ،خبلؿ سنكات السبعينات الجامعةلقد كاف ىدؼ      
التأقمـ مع  كالثقافية لممجتمع، االجتماعيةالحياة  مناحي ير في مختمؼترتب عمييا تغ كبرل

إال أف البرامج الرسمية السائدة كانت تتماشى مع  بيذه العممية، المحيطة مختمؼ الظركؼ
كتجارب أقيمت في دكؿ رأسمالية،  ،غربيةكلكنيا كانت تقدـ في شكؿ معارؼ التخصص، 

 :تمثمت فيمدارس ىذه ال ؛اشتراكيةطبقتيا دكؿ ك 

يعكد ىذا المدخؿ إلى األعماؿ المبكرة  :)االتجاه التايموري( مدخل اإلدارة العممية 1
خصائص اجتماعية قد جاءت ىذه الحركة في ظؿ ظركؼ ميزتيا ك  لفريديريؾ تايمكر

 مف بينيا: سياسية قتصادية ك كا

ؽ في التدخؿ في الح ،التي تطمبت تزايد في عدد العماؿ* تزايد التنظيمات الصناعية ك 
 االقتصاديةالمنافسة  لمعماؿ الصناعييف، الخبرة المينيةقمة  في عممو،صبلحيات العامؿ ك 

 بيف المؤسسات. 

تكصمت إلى ك عقمنة العمؿ اإلنتاجي، يد ك ىذه الحركة قادىا ميندسكف صناعيكف بيدؼ ترش
 :متنظيـ العممي لمعمؿ لمجمكعة مف المبادئ 

عمى الحكافز المادية  االعتمادالبلزمة، كضع الزمف البلـز لكؿ حركة،  حذؼ الحركات غير
 لئلنتاج.

                                                             
1Nadji Safir, essai d’analyses sociologique, culture et développement, Alger, Enal, tome 01, 
1985, p29. 
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ليسير  ،تبنت مفيـك اإلنساف االقتصادم، ك كة عمى الجانب االعممي لمعمؿركزت ىذه الحر 
 .غيرهفايكؿ ك  مثؿخركف ا المنكاؿ عمماء ا  عمى ىذ

تطكر ىذا المدخؿ مف خبلؿ  :نسانية()مدرسة العالقات اإل  االجتماعيالمدخل النفسي 
، التي جاءت كرد فعؿ لحركة اإلدارة العممية أجرتيا حركة العبلقات اإلنسانية األبحاث التي

ىك أف ك  لعمميةتي أتت بيا اإلدارة امبادئ مخالفة لتمؾ الينطمؽ ىذا المدخؿ مف أسس ك 
أم يتخذ  ،اجتماعيةبؿ ىناؾ عكامؿ أخرل نفسية  ؾ اإلنساني ال تحكمو عكامؿ ماديةالسمك 

 داخؿ التنظيـ.جتماع في تفسير السمكؾ اإلنساني عمـ االىذا المدخؿ عمـ النفس ك 

فسر في ضكء طابعو البنائي الجماعي في التنظيـ ي  السمكؾ الفردم ك  :المدخل البنائي
التنظيمات نظر إلى النسقي، أم تحديد السمكؾ اإلنساني كفؽ البناء التنظيمي، بمعنى أخر ي  

 فرعية. أنساؽك  يتككف مف أبنية اجتماعيكبناء 

ـ بيئة تؤثر في سمككات األفراد التنظي اعتبارينطمؽ ىذا المدخؿ مف  :المدخل السموكي -4
كعبلقات  قكانيف مفمف خبلؿ البيئة الداخمية لمتنظيـ يمكف فيـ السمكؾ بالتالي كعبلقاتيـ، ك 

فيمو لمسمكؾ اإلنساني داخؿ التنظيـ عمى تكنكلكجيا... كقد ركز ىذا المدخؿ في دراستو ك ك 
نسانية في مقابؿ المشاركة، الخصائص األساسية لمشخصية اإلأساليب القيادة،  أبعاد:أربعة 

 .1الحكافزاإلسيامات في مقابؿ التنظيـ الرسمي، 

سمكؾ اإلنساني في نطاؽ التنظيـ تفسير الييتـ ىذا المدخؿ بفيـ ك : المدخل اإليكولوجي -5
لممجتمع المحمي عمى سمكؾ األفراد الثقافي ك  االجتماعيأم تأثير البناء ئة، عبلقتو بالبيك 

 داخؿ التنظيـ.

                                                             

 .70، الجزائر، ص 2001، 1، التنظيـ الصناعي كالبيئة، دار األمة لمنشر، طمحمدبكمخمكؼ 1
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مف مفيـك  انطبلقاالتنظيـ تفسير السمكؾ اإلنساني في فيـ ك  :الراديكاليالمدخل  -6
نما يمكنيا أف تككف، ك كانسجاـليست دائما في تكافؽ العبلقات داخؿ المنظمة  الصراع، أم  ا 

 .1إلى كارؿ ماركس االتجاهع ىذا يرجنظيـ فيما بينيـ، ك صراعية بيف أعضاء الت

بالتبعية بيداغكجي يتميز بالطابع النظرم ك قكؿ أف البرنامج الالكفي األخير يمكف      
دخيمة يصعب عمى الطالب معارؼ غريبة ك  ىي عارؼ المقدمةأف ىذه المك غرب، مل

خر، بخصكصياتو المختمفة عف اال   عمى فيـ مجتمع يتميزمف جية أخرل بعيدة ك استيعابيا، 
بعيدا عف  ستاذ، ما يجعؿ األة منحصرة داخؿ الفضاء الجامعيمعرف تصبحبالتالي ك 

ستاذ نفسو األ فمف جية يجد ،سطحيةعدادىا كحتى لك شارؾ فتظؿ مشاركة المشاركة في إ
برنامج فحسب، مشكؿ كمف جية ثانية ال يبقى المشكؿ تمقيف البرنامج، مجبرا عمى تقديـ ك 

يكلكا اىتماما بطبيعة  دكف أف أبحاثيـ عمى أزمة ىذا العمـ جؿ فعمماء االجتماع يركزكف في
 . كأف ىذه األخيرة منفصمة عنوك  أك تعديميا، البرامج كمحتكاىا

 :عشرين دكتوراهمن خالل اثنين و  العمللوجيا التنظيم و يو سوس/2

 مف طرؼ الباحثيف في طكرصرت دراستنا لعينة مف األعماؿ البحثية المنجزة تلقد اق     
 خبلؿ الفترة الممتدة ما بيف عمؿالتنظيـ ك ال جتماعالاعمـ  في "دؿ ـ "ك  "عمـك "الدكتكراه
حسب  إلى محاكر بتقسيمياىذه األعماؿ قمنا  ،بجامعتي كىراف كتممساف 2015ك 1981

. اال تية، كىذا ما سنكضحو في الجداكؿ حسب درجة تقاربياك  التكجيات التي سمكيا الباحثكف
 .دراسة اثنيف كعشريف مذكرةالمدكنة التي شكمت عينة ال بمغت كقد

 

 

                                                             
 .عمى كؿ مف بشير محمد، كبكمخمكؼ  محمد الخاص بالمداخؿ لقد اعتمدنا في ىذا التقسيـ  1
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 في عمم االجتماع)وىران/تممسان(. المحاور البحثيةجدول يوضح ال

 المكاضيع
ديف ال

 كالسياسة
 الثقافة

 عبلـاإلك 
 التغيرك التنمية 

 االجتماعي

المنظكمة 
التربكية 

 الجامعةك 
 المدينة

 % ت % ت % ت % ت % ت 
 100 10 80 8 50 3 100 13 76 19 رافػػػػػػػػػػػػػػكى
 - - 20 2 50 3 - - 24 6 افػػػػػػػمسػػتم

 

 

 بستمكلكجيااال الزراعة الحرقة العائمة 
 التنظيمات

 العمؿك 
 لخر أ

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت 
 80 4 50 11 100 2 100 1 100 2 100 3 ػػػػرافػػػػػكىػػػػػ

 20 1 50 11 - - - - - - - - افػػػػتمػػػػػمس

 

حكث في المكاضيع الخاصة بالديف إف القراءة األكلية ليذا الجدكؿ تبيف ارتفاع نسبة الب     
  ،ـاالعبليمييا محكر الثقافة ك  ،بتممساف %24ك %76بنسبة  خاصة بجامعة كىراف السياسةك 

بكىراف  %80بنسبة  المنظكمة التربكية كالجامعية ،بكىراف% 100بنسبة  المدينةثـ محكر 
، بتممساف % 57.15بكىراف ك %50بنسبة  العمؿالتنظيمات ك يميو محكر ، بتممساف %20ك

 .   ..زراعة ة كالكالعائمة كالحرق بدرجات أقؿمختمفة ك اتجاىات في  تسير اضيع أخرلثـ مك 
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 العمل.التنظيمات و  البحثية فيمحاور الل جدويوضح ال

 
 ةػػػػالثقاف

 العمالية
 المجمكع المقاكالتية االتصاؿ النقابة األداء الميني

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت 
 رافػػػكىػػ

 
6 54.55 4 36.36 00 00 00 00 1 9.09 11 100 

 سافتمم
 

8 72.73 00 00 1 9.09 1 9.09 1 9.09 11 100 

 

ر أكبتتجو بنسبة  العمؿالتنظيمات ك  حقؿ في البحثية أف المكاضيع التالي الجدكؿ يبيف     
كىراف %54.55) تممسافكىراف ك متقاربة بجامعتي  بمعدالتالعمالية ك  محكر الثقافة في
)األداء منعدمة في بعض الحاالتك  أقؿ، تمييا مكاضيع أخرل بنسب تممساف( %72.73ك

 . الميني، النقابة، االتصاؿ، المقاكالتية(

البحثية بجامعة  لمحاكرفي بعض ا البحكثىي انعداـ  تسجيمياف أكؿ مبلحظة يمكف إ     
ىذا ربما يدؿ االبستيمكلكجيا، ك ينة، العائمة، الحرقة، الزراعة ك عبلـ، المداإلتممساف كالثقافة، 

 ،عدـ كجكد بعض التخصصات كعمـ االجتماع العائميى حداثة تأسيس ىذا العمـ فييا، ك عم
 .لتخصصات االخرل التي ادخمت حديثابعض اك  الحضرمك  ،اتصاؿعبلـ ك إ

مف طرؼ  البحثية عف عممية اختيار القضايا الكبلـلى قراءة ىذه المكاضيع تحيمنا إإف      
السؤاؿ الذم يتبادر لؤلذىاف ىك ما ىي الظركؼ المحيطة بعممية اختيار القضايا ك  ،الباحثيف
 البحثية؟

ساتذة يا أك مف طرؼ تكجييات األعممية اختيار المكاضيع قد تككف اختيارا شخصإف      
ىذا ما لمسناه مف ك  أك امتدادا ألعماؿ سابقة المشرفيف كما قد تككف مرتبطة بالتخصص،ك 
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كما كانت في فترات سابقة  ،المكاضيع ىذه كراء اختيار الدكافعك  سبابمتابعتنا ألىـ األخبلؿ 
 ؛لتي تقـك بيامرتبطة بالسياسات التنمكية التي قامت بيا الدكلة "إذ تصبح كؿ األفعاؿ ا

صبلح المدرسة مكضكعا لخطاب عمـ اجتماعي، إ ،اإلصبلح الزراعي ،التصنيع ،التنمية
 .  1كتتحكؿ إلى مكضكعات لمبحث تظير عمى كؿ مذكرات الميسانس كالماجستير

لى يكمنا ىذا تكجيات عديدة، أخذت ية اختيار البحكث منذ االستقبلؿ إلقد أخذت عمم    
 البحثية جعمنا نرتب ىذه المحاكركىذا ما يأخرل ىابط، المحاكر منحنى صاعد ك  فييا بعض

 :محكر بحسب النسب، بحيث نجد أكبر نسبة تتكجو نحك

ىذه المكاضيع التي  بجامعة تممساف. % 24بجامعة كىراف، %76ة بنسبة السياسالديف ك  /1
يصعب عمى الباحثيف خكض غماره،  جزا، كشكمت حاكانت تعتبر في السابؽ مف الطابكىات

خاصة في السنكات  ،1988حداث اكتكبر ع بعد أالتعامؿ مع ىذه المكاضيترجع ظاىرة ك 
شكؿ ممنكعات في االنفتاح نحك المكاضيع التي كانت ت يف بدأ، أاأللفياتاألخيرة سنكات 

التي المكاضيع بعض باستثناء  التقرب منياال أحد يتجرأ عمى السبعينات، ك سنكات الستينات ك 
"لقد خضع تحديد البحث في عمـ االجتماع  ،معظـ الباحثيفأخذت شكؿ سطحي كىذا باتفاؽ 

لفترة طكيمة إلى عكامؿ ارتبطت بالشركط السياسية لمسمطة حيث اعتبر عمـ االجتماع أداة 
حسب رغبة ، فتشكمت المكاضيع مف بيف مجمكعة مف األدكات اإليديكلكجية لمسمطة

يبتعد عف المكاضيع نحك العمؽ ك ماـ البحثي أخذ يتجو ىذا يدؿ عمى أف االىتك .2السمطة"
كإشكالية السمطة بيف الديف  ىيئات ليا كزف ثقيؿمس بعدة أجيزة ك ي أصبح، ك السطحية

مشركع الدكلة االسبلمية، كمكقع الديف السياسية، السياسي في االسبلـ ك  الممارسة، ك السياسةك 
الييئات تمس الثركة في الجزائر ك  مكاضيع حساسة أكثري عممية االنتقاؿ الديمكقراطي، ك ف

الريع سبلـ السياسي المؤسسة العسكرية ك ، كالدكلة الحديثة في الجزائر بيف اإلالسياسية
                                                             

 .18أك كيؼ نعيد تفكير المنيج، مرجع سابؽ ص األنثركبكلكجيعمـ االجتماع ، األنثركبكلكجيعادؿ فكزم، عمـ االجتماع 1
.149مرجع سابؽ، ص  كحقؿ الدراسة، زاكم مصطفى، السكسيكلكجيا في الجزائر اإلشكالية  2 
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. إف النقاشات القديمة "أعتقد جازما اليـك أف التابكىات في طريقيا إلى التبلشي الطاقكم.
سو عمى األجياؿ الجديدة التي طبعت العشريات التي تمت االستقبلؿ لـ يعد ليا التمكيف نف

 .1مف الطبلب كالباحثيف"

جريئة، لكف التساؤؿ الذم يمكف أف نطرحو ىك ىؿ فعبل تعتبر ىامة ك إف ىذه المكاضيع      
 تعكس ىذه المكاضيع ما يجرم في متف البحث؟

ترجع نسبة قد ك  .تممساف%57.15بكىراف، ك % 42.85العمؿ بنسبة التنظيمات ك /2
عمـ  ، حتى السنكات األخيرةتخصصيف فقط إلى ككف كجكد تممسافاالرتفاع بجامعة 

منذ أف شرعت يعكد االىتماـ بيذا الحقؿ ك  ،عمـ االجتماع التربكمك  ،العمؿالتنظيـ ك االجتماع 
دراسات الثقيمة فكانت نتيجة لذلؾ بحكث ك تطبيؽ سياسة التصنيع تصنيع ك ية الالدكلة في عمم
 .المجاالتفي مختمؼ 

إعبلـ "كترتبط ىذه المكاضيع بالتخصص  .بكىراف %100عبلـ بنسبة اإلالثقافة ك  /3
 ة في الجزائر،يالثقاف االزدكاجيةكالخطاب اإلعبلمي ك  ،بالثقافة أحيانا مرتبطةك  "اتصاؿك 

ت السيميكلكجية لئلعبلف بالقنكات التمفزيكنية ، الدالالاألسرم االتصاؿك كالمجتمع المعمكماتي 
 .كغيرىا مف المكاضيع العربية

الكقت الذم أخذت  ىي مكاضيع أخذت أىمية كبيرة في، ك بكىراف %100بنسبة المدينة  /4
كالعادات التغيرات التي صاحبتيا عمى جميع المستكيات أىمية بالغة، فيو المدينة ك 
ط الحضرم، الحداثة، العنؼ في الكسد في الكسط الحضرم بيف التقميد ك التقالياالجتماعية ك 

 في الكسط الحضرم ، الرابط االجتماعيالديناميكية االجتماعيةالعبلقات االجتماعية ك 
رغـ مف أىميتو في الكقت غيرىا، إال أف ما ىك مبلحظ قمة البحكث في ىذا المجاؿ بالك 

                                                             
عارؼ، مستقبؿ صالحي محمد ابراىيـ ،األنثركبكلكجيا كاألنثركبكلكجيا الدينية في الجزائر عناصر مف أجؿ حكصمة الم1

 . 36العمـك االجتماعية في الكطف العربي، مرجع سابؽ، ص
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متأخر في إقامة عمـ اجتماع ، كلعؿ ىذا راجع حسب محمد بناني لفيما سبؽالحاضر ك 
مع مشركع ماستر عمـ اجتماع  2013كفي تممساف خاصة حتى سنة  ،1في الجزائر حضرم
 في ىذا الحقؿ. ياب انعداـ البحكث ىذا ما يفسرك حضرم 

 تدكر جميا التي كانت، ك تممساف%20بكىراف ك %80الجامعة بنسبة المنظكمة التربكية ك  /5
 التعميمي االبتدائي، النظاـ متطمبات الحداثةحكؿ الجامعة كالمحيط االجتماعي كاالقتصادم ك 

صبلح ك  ىي مكاضيع جاءت ، ك عبلقتو بالتنميةلممناىج التربكية، كالتعميـ التقني ك  2000ا 
 .الجامعية معاتي طرأت عمى المنظكمة التربكية ك متسمسمة مع التغيرات ال

قد كجد الباحثكف في سياسة ف تممساف.بكىراف ك  %50 التغير االجتماعي بنسبةالتنمية ك  /6
اقتصاديا سياسيا  في جكانب مختمفة غيرات التي حدثتالتك االجتماعية االقتصادية ك  التنمية

لمدني في التنمية االقتصادية ، كالنخب النسكية ، كدكر المجتمع امجاال ألبحاثيـ اجتماعياك 
 ...المينية كمتطمبات التنمية

المكاضيع ، كىي ال تقؿ أىمية عف بتممساف %20بكىراف ك %80مكاضيع أخرل بنسبة  /7
في ظؿ ما  العكلمة، الدعارة الخفية...نساف، ك ، كحقكؽ اإلكاالنحراؼ االجتماعي، السابقة

 أصبح يشيده المجتمع أماـ الثكرة المعمكماتية كاالتصالية.

إال أننا نجد نسبة قميمة مف البحكث  بالرغـ مف أىمية ىذا المحكر بكىراف%100العائمة  /8
 .كغيرىا سريةالبنيات األالسكف الجماعي ك كمت بيذا المجاؿ، التي اىت

التي ك ، بجامعة كىراف%100بنسبة  الزراعةالحرقة كاالبستيمكلكجيا ك خير محكر ليأتي في األ
س شريحة ىامة قد بدأ يم أف البحث نبلحظىنا ، ك مست ىجرة النساء الجزائريات نحك أكربا
ـ يعد يقتصر عمى بحيث لفي مجاالت مختمفة، في المجتمع أال كىي الجانب النسكم ك 

                                                             
البحث، الدفاتر الجزائرية لعمـ  المكضكع كتراكحضرم في الجزائر بركز ، عمـ االجتماع الحمحمدبناني 1

 .399ص مرجع سابؽ،االجتماع، 
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كإشكالية السكسيكلكجيا في  مجاؿ االبستيمكلكجيافي  إضافة إلى بحكثالجانب الذككرم. 
بالثكرة الزراعية، كتأثير الثكرة الزراعية عمى  متأثرة الزراعة في مجاؿ كذلؾك  ،الجزائر

 . ..العناصر السكسيك اقتصادية

 .رسائل الدكتوراه بجامعة تممسان/أ

مضمكف الرسائؿ عمى مقدمة األطركحة مف )إشكالية، فرضيات،  دراسةانصبت      
تعكس أفكار أكبر مساحة  المقاربة المتبعة( كالخاتمة )نتائج الدراسة( باعتبار ىذيف الجزئيف

براز االتجاىات ك الباحث ، ساسيةاالىتمامات السائدة كالمفاىيـ األ، كجامع لمتف البحث، كا 
 .ىذه األبحاث في كالمرجعية المعتمدة

 : 01الحالة رقم 

في ظؿ  EPEالتغيير في المؤسسة الجزائرية حالة المؤسسة العمكمية ك  السمكؾ التسييرم
 .2002/2009االنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ 

 شكالية: اإل

التخمص مف التسيير لية الجديدة ك المؤسسات ذات االستقبل "المسيركف"ر الفاعمكف كيؼ يسي  
التصكرات داخؿ المؤسسة في ابؽ؟ أم كيؼ يمكف تغيير السمكؾ ك المركزم السالبيركقراطي 

 كيؼ يمكف خمؽ ثقافة عمؿ جديدة؟ ك  مرحمة انتقاليا نحك اقتصاد السكؽ؟

 المقاربة المتبعة و المنيج:

مة لتفسير الظاىرة التنظيمية أثناء جي كمنيج لمبحث باعتباره أكثر مبلءالتحميؿ االستراتي
 مف خبلؿ تحميؿ سمكؾ الفاعميف داخؿ  التنظيـ . تغيراتيا كذلؾ
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    النتائج:

حداث قطيعة مع ا  ك  ،قطاعية المييمنةبتحطيـ كالقضاء عمى السمطة اإل نجاح التغيير يككف
العمؿ عمى إحداث عممية إعادة التكيؼ لجماعات ك  رسات النظاـ الريعي االحتكارم،مما

فة إلى ضركرة التعمـ إضا المؤسسات الجديدة،أجؿ خمؽ ثقافات العمؿ بكؿ مستكياتيا مف 
اـ أف التغيرات في ظؿ انعدك تغيير نظاـ التسيير في المؤسسة،  التنظيمي أماـك التسييرم 

 ال أثر ليا. استراتيجية مناسبة تصبح ىشة ك 

 :02الحالة رقم

 .مف المرجعية الثقافية التقميدية إلى المرجعية الثقافية الصناعية إشكالية االنتقاؿ الثقافي

 اإلشكالية:

إشكاال  ىذه العممية تشكؿ بالتاليالقرار، ك  أصحابيا تي فرضالشؾ في عممية المثاقفة ال
 مغايرة لخصكصيات الثقافة المحمية التي تطبع ذىنيات العماؿ الجزائرييف.باعتبارىا مختمفة ك 

 الفرضية:

الم راد ترسيخيا، لذا التي يحمميا المشركع التصنيعي ك  الثقافة المحمية عف الثقافة تختمؼ
ألخذ بعيف االعتبار تعتبر محاكلة غرس قيـ ثقافية دخيمة مقابؿ قيـ ثقافية محمية فاشمة دكف ا

 المكاف.الزمف ك  يعامم

 المقاربة:

اعية جراء المؤسسة الصن عمـ االجتماع الديناميكي إلبراز أىـ المستجدات التي تحدث داخؿ
التعارض بصفتو مية تتمثؿ في ذلؾ االتحاد ك ، أم ركح المتجمعات المحالتفاعؿ بيف الثقافتيف

 إنو االتحاد التكترم حسب مقكلة جكرج باالندم. ،كحدة تناقضية
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 االستنتاجات:

 االمتثاؿ لما ىك مشرع قانكنا.مطالبة المسؤكليف بالعدؿ كاالنصاؼ ك  1

 الخضكع.طة ما يتطمب مف االخريف الكالء ك االنفرادية في السمسيطرة  2

 العمؿ فكانت:خص تمثبلت األجراء لممؤسسة ك أما فيما ي 3

 تشكؿ عبلقة ألية قائمة عمى أجر مقابؿ عمؿ في مقابؿ العبلقة العضكية. -أ

تفضيؿ العمؿ مع مف مثؿ في االىتماـ بزمبلء العمؿ، ك المتسيادة التكجو التضامني ك -ب
 يعرفكنيـ.

 كفيما يخص عناصر التحفيز عف العمؿ فتمثمت في: -ج

األمف كالحفاظ عمى منصب العمؿ، كالعمؿ في مؤسسة ذات مستقبؿ * تحقيؽ حاجات 
 مراقبة البليقيف.ك 

 .االىتماـ بمصالح الكحدةة كالعبلقات الحسنة مع الزمبلء ك * الركح االنتمائي

 العناصر االجتماعية كالركح الجماعية. -د

الترقيات الكىمية، رفع األجكر  المتمثمة في الركح االتكالية،العناصر الخارجية لممينة ك  -ق
 غيرىا.ك 

عمؿ المرأة االختبلؿ في المرجعية التقميدية: ارتفاع نسبة المكافقة عمى االستحداث ك  4
 المأجكر ألسباب عديدة كالظركؼ المعيشية الصعبة كارتفاع المستكل العممي.
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 :03م الحالة رق

عند أجراء مؤسسة سيتاؿ تممساف  الممارساتلتسيير: دراسة مقارنة لمتصكرات ك الشراكة كا
 . 2004/2005مركب مكاد النظافة ىنكؿ عيف تمكشنتك 

 االشكالية:/2

بمعنى اكثر كضكح ىؿ الجزائرم في  تسييره لممؤسسة؟ ك  كيؼ تؤثر الشراكة عمى المسير
 تحقؽ أىدافيا أماـ الكاقع السكسيك ثقافي لممسير الجزائرم؟يمكف لثقافة التسيير األجنبية أف 

 الفرضيات:  /3

بالتالي تقؼ ىذه ة لؤلجراء ك المينيراكة بالممارسات السكسيكثقافية ك * يتأثر أسمكب الش
 األخيرة عائقا أماـ نجاحيا. 

األجنبية * ارتباط النتائج المحققة لياتيف المؤسستيف اإلنتاجيتيف نسبيا ببعض طرؽ التسيير 
 عف طريؽ االحتكاؾ بالمسيريف األجانب.

الكسائؿ مف الناحية النظرية مناصب عمؿ كاعادة تأىيؿ المكارد البشرية ك  * ت حدث الشراكة
 اإلنتاجية.

 :   المقاربة المتبعة/4

كذلؾ مف خبلؿ تفسير العبلقات  ،البنائية األنثركبكلكجياقاربة ىي مالمقاربة المتبعة 
 تكامؿ.لتنظيـ، أم تدرس الكؿ في تفاعؿ ك كأجزاء متكاممة داخؿ االممارسات ك 

 النتائج:   /5

ذه *المؤسسة اإلنتاجية في الجزائر تميزت بممارسات سكسيكثقافية شكمت نظاما مغمقا، ى
ىذا ما أعطى سمة بارزة الممارسات تمثمت في الجيكية كالقرابة كاالنتماءات الحزبية... ك 
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سيير مرتبط بتغيير ىذه العقمية أف نجاح التلمؤسسة الجزائرية، ك تسييرية في المعممية ال
 الذىنية.ك 

بد أم تغيير التبادؿ، ك ية في حالة كجكد تكامؿ ك إيجابأف تجربة الشراكة قد تككف نتائجيا *ك 
 أف يشممو تغيير في اإلنساف أكال.

التي تتضمف ثقافة مع طرؽ التسيير الجديدة لمشريؾ ك أف األجراء كجدكا صعكبة في التأقمـ *ك 
 دخيمة، األمر الذم أدل بشعكرىـ بنكع مف االغتراب .

*كما أف التسيير العصرناتي في ظؿ الشراكة تككف نتائجو في الجانب التكنكلكجي دكف أف 
 ثقافية مييئة.ي الذم يحتاج إلى ظركؼ اجتماعي ك يمس ذلؾ الجانب التسييرم المعرف

 ك قد أدت الشراكة إلى:

 المتمثؿ في الربح عمى حساب الجانب االجتماعي.سة بالجانب االقتصادم ك ماـ المؤس*اىت

 ركح االتكاؿ.جنبي أدت إلى خمؽ ثقافة عدائية ك *صرامة التسيير األ

يد حرية المرأة حتى ىذا يعكس تقيألنثكية في اإلنتاج بالمؤسستيف ك *ىيمنة الذككرية عمى ا
 ىيمنة الثقافة األبكية.خارج البيت ك 

لمنتيجة في المؤسستيف أدت إلى التحكـ في القرار التنظيمي بعد ما كانت مقتصرة *الشراكة ا
 عمى البعد التكنكلكجي .

 *ممارسات األجراء ال زالت تمثؿ عائقا أماـ عممية الشراكة.    

 :04الحالة رقم 

اسة حالة االجراء مؤسستي نفطاؿ اليكية في العمؿ في المرحمة الراىنة لممجتمع الجزائرم در 
 .2005/2006ممبنة األمير معسكر ك 
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 اإلشكالية:

زائرم التي كاف تصكرات العامؿ الجعمى مستكل ىكية ك  ىؿ صاحب التغير التقني تغيير
المعطيات يا؟ كيؼ أثر التغيير التقني ك عف الجماعات التي ينتمي إلييحمميا عف نفسو ك 

يؼ تـ التكيؼ ك؟ ك  1988م خاصة بعد أحداث أكتكبر مى ىكية العامؿ الجزائر الجديدة ع
 مع ىذه التحكالت؟ 

 الفرضيات: 

ليا تأثير داخؿ الكسط  االجتماعية كافأف التحكالت السياسية كاالقتصادية ك  الباحث افترض
ىك محقؽ خارجيا  ذلؾ مف خبلؿ خمؽ ديناميكية جديدة تتمثؿ في استثمار ماالعمالي ك 

 لتدعيـ الماضي.حرية التعبير داخؿ الكسط الميني كالديمكقراطية ك 

 الفرضيات الجزئية:

أم استثمار العماؿ في العبلقات  ،مسارات التنشئة المينية بطبيعة العبلقات المينية ارتباط 1
السياسية لمحفاظ عمى المكتسبات لناتجة عف التحكالت االقتصادية كاالجتماعية ك المينية ا
 المحققة.

أم استثمار العماؿ في المسارات  ،ؤسسةارتباط مسارات التنشئة االجتماعية بطبيعة الم 2
غيرىا لمتقميؿ مف أثار الطبيعة الجديدة االجتماعية كالتعددية الحزبية ك  الجديدة لمتنشئة

 لممؤسسة االجتماعية.

دؼ الحفاظ عمى تبني العماؿ استراتيجيات متنكعة في استثمار التجارب االجتماعية بي 3
االجتماعية الجديدة لممؤسسة مطبيعة االقتصادية ك السمبية لالحد مف االثار ك  ،المكاسب السابقة

 االنتاجية.

 استثمار العماؿ في تككينيـ القاعدم لمحفاظ عمى المكاسب السابقة. 4
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 :  المقاربة

، الذم يندرج ضمف نظرية التحميؿ االستراتيجيد عمى التيار النظرم لسانسكليك ك اعتم
السمطة كتأثيرات استراتيجيات الفاعميف في المنظمة. فالتحميؿ االستراتيجي يدرس عبلقات "

 . 1"إنو يسعى ليكضح المنطؽ التحتي لممنظكمات العارضة المتكلدة مف ىذا االعتماد المتبادؿ

 النتائج:

 ة الناتجةالعماؿ يتجيكف نحك تبني استراتيجيات فردية مف أجؿ التكيؼ مع الظركؼ الجديد
 االجتماعية.التغيرات االقتصادية ك  عف

الحر/االجير، ثنائيات ئرم استراتيجيات تماىي متمثمة في تبني العامؿ الجزا
لمتكيؼ مع التغيرات التي  ، الجماعي/الفردم، الناجح/الفاشؿالتقميدم/الحديث، العامؿ/البطاؿ

 مر بيا المجتمع الجزائرم.

المدني ما يجعؿ لمحيط المجتمع ىناؾ تفاعؿ بيف العامؿ كالجانب السياسي الديني القرابي ك 
 المؤسسة دكر في بناء اليكية المينية.

مست  ليكيتيـ المينية لـ تتغير كثيرا بالرغـ مف التحكالت التيتمثبلت العماؿ لمعمؿ ك 
إلعادة إنتاج  1988ذلؾ بفعؿ االستراتيجيات المطكرة بعد الجكانب المختمفة لممجتمع ك 

 لمحققة.الحفاظ عمى المكتسبات االماضي في الحاضر ك 

 :05الحالة رقم 

ثقافة المجتمع دراسة ميدانية بجامعة تممساف اذ الجامعي بيف اليكية المينية ك االست
2011/2012. 

                                                             
مرجع كاباف فيميب جاف دكرتيو فرانسكا، عمـ االجتماع مف النظريات الكبرل إلى الشؤكف اليكمية أعبلـ كتكاريخ كتيارات، 1

 . 238ص،  ،سابؽ
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 اإلشكالية:

مية قائمة عمى أساليب حكؿ كيفية تشكؿ ىكية األستاذ الجامعي في ظؿ ثقافة تنظي كانت
 معتقدات.ة مجتمعية بما تحممو مف معايير ك ثقافتسييرية، ك 

 الفرضيات:

تعطي التي ليكية المينية لؤلستاذ الجامعي ك تساعد الثقافة التنظيمية لمجامعة عمى تككيف ا
 المركز االجتماعييف لو.لممجتمع تمثبلت حكؿ الدكر ك 

التنظيمية لممؤسسة عي مف خبلؿ التنشئة االجتماعية ك تتشكؿ اليكية المينية لؤلستاذ الجام 1
 الجامعية.

 األساليب التسييرية لمجامعة مصدر تنشئة األستاذ الجامعي.نظيمية ك تمثؿ الثقافة الت 2

تحديد المركز االجتماعي نية أساس معرفة تمثبلت المجتمع ك يعتبر تشكؿ اليكية المي 3
 لؤلستاذ.

 اإلطار النظري لمدراسة:   

بدءان مف التأكيؿ تكاجو الظكاىر االجتماعية "ىذه المقاربة  النظرية الظاىراتية أك الفينكمكلكجيا
 .1الذم يقدمو الفاعمكف عف المكقؼ الذم كانكا فيو"

 النتائج:

المكتسبة قبؿ تمؾ ك  ،ماعية مزدكجة تنظيمية أك مينيةاليكية المينية ىي عبارة عف تنشئة اجت
 بالتالي تتشكؿ اليكية المينية مف خبلؿ التزاكج بيف ىذيف النظاميف.االلتحاؽ بالعمؿ، ك 

                                                             
 . 370كاباف فيميب دكرتيو جاف فرانسكا ، عمـ االجتماع مف النظريات الكبرل إلى الشؤكف اليكمية، مرجع سابؽ، ص1
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بالتالي اليكية المينية لؤلستاذ الجامعي امعة ىي امتداد لثقافة المجتمع ك التنظيمية لمجالثقافة 
 ال تختمؼ عف باقي أفراد مجتمعو، أم ال يكجد ىناؾ تمايز.

ذلؾ في ظؿ امتداد ما ىك لؤلستاذ الجامعي في حالة تأـز ك  المينيةاليكية االجتماعية ك 
افة المجتمعية التقميدية عمى الثقافة التنظيمية في ظؿ ىيمنة الثقاجتماعي ك تنظيمي لما ىك 

 محاكال الخركج منيا باستراتيجيات تختمؼ باختبلؼ كؿ أستاذ.

ثنائية االجتماعي  مف ثـ األستاذ الجامعي لـ يتخمص بعد مفالمثقؼ الجزائرم ك إف 
الجامعة تتطمب الفصؿ بيف ىذيف  مف ثـ، كأف عقمنة المؤسسة الجزائرية ك كالتنظيمي

 مى عاتؽ األستاذ الجامعي.التي تقؼ عاميف لحؿ أزمة اليكية المينية ك ظالن

 :06الحالة رقم

تممساف نمكذجا دراسة  soitexاالتصاؿ في المؤسسة الصناعية الجزائرية مؤسسة القيادة ك 
 .2013/2014أنتركبكلكجية 

 اإلشكالية:

 بلتصاؿ ؟طريقة ممارسة القادة للدافع المنفعي الذم يحدد أسمكب ك ما ىك ا

 الفرضيات: 

 يمارس القادة االتصاؿ مف خبلؿ اتباع أسمكب قيادم يعكد عمييـ بالمنفعة التي يتصكركنيا.

تعد الخصائص االجتماعية كالثقافية عامبل ميما في بناء كتحديد تصكرات خاصة  1
 السمكؾ المقاـك لمسمكؾ العقبلني الرشيد. بالمنفعة، ك 

ينبغي لمقائد  مرؤكسيف في خمؽ أنماط سمككيةالالرؤساء ك  العبلقة التفاعمية بيفتساىـ  2
 اتباعيا حسب التصكرات لممنفعة أك الضرر التي تعكد عميو.
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حدكث صعكبات في االتصاؿ بسبب عدـ رغبة القادة في إنشاء عبلقات ثقة بالمرؤكسيف  3
 المختمفيف معيـ في األىداؼ.

 :المتبعة المقاربة

"يرل التيار التفاعمي أف الكاقعة االجتماعية تتشكؿ ضمف دينامية  إذ التفاعمية الرمزية.
 .1المبادالت بيف األشخاص"

 االستنتاجات: 

*اتباع القائد في قيادة مرؤكسيو لسمكؾ ناتج عف منفعة تعكد عميو، أم االىتماـ باالتصاؿ 
االتصاؿ، مع المنفعة التي يريد تحقيقيا، كمف ىنا تظير مشكمة أك تجاىمو يككف تماشيا 

افز كراء اتباع نمط قيادم بالتالي فاىتماـ القائد باالتصاالت التي تحقؽ منفعتو ىي الحك 
 تعمـ سمكؾ مبلئـ.صحيح ك 

 أىدافيـ.لتحقيؽ مصالحيـ ك  * القادة يسمككف سمككا يتجاىمكف فيو االتصاالت عمدا

 م المشكبلت.تفادقات اتصاؿ فعالة لنجاح المؤسسة ك * نجاح القادة يككف في تككيف عبل

*عدـ فعالية أساليب كطرؽ التسيير الحديثة داخؿ المؤسسة ما لـ يصاحبيا تغيير في 
 ذىنيات القادة كالعماؿ.

 بطريقة القيادة. اقتداء الرؤساء بمرؤكسييـ*

*محاكلة بعض القادة االستفادة مف مناصبيـ االستراتيجية لتحقيؽ مصالحيـ الشخصية، 
 أشكاؿ السمطة كالتيديد كالتخكيؼ)القيادة االكتكقراطية(. كذلؾ باستخداـ مختمؼ

 القادة تبادؿ المنفعة فيما بينيـ لتحقيؽ مصالحيـ أساسيا الثقة كلكنيا نسبية. يستعمؿ*
                                                             

 .115ص، السابؽ المرجع1
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 :07رقم الحالة

 .2014/2015ثقافة المقاكلة لدل الشباب الجزائرم المقاكؿ دراسة ميدانية بكالية تممساف 

 اإلشكالية:/3

أثر المرجعيات الثقافية المجتمعية عمى السمكؾ كيؼ ت  المقاكؿ الشاب مقاكلتو؟ ك سير كيؼ ي  
 التسييرم لممقاكؿ الشاب؟

 الفرضيات:/4

بالتالي يبتعد عف القيـ بالمرجعيات الثقافية المجتمعية ك يتأثر السمكؾ التسييرم لممقاكؿ الشاب 
 المقاكالتية العقبلنية.

 الفرضيات الفرعية:

 بالتالي تصبح تابعة ليذا األخير.ء المقاكالتية بالمحيط العائمي ك إنشاتتأثر عممية  1

 ىيمنة الذككرية في األعماؿ المقاكالتية عمى حساب األنثكية. 2

 الشاب عمى الممارسة التسييرية.سيطرة التصكرات الدينية لممقاكؿ  3

 :المتبعة المقاربة/5

 ىي المقاربة الثقافكية.المقاربة المتبعة 

 مف بيف النتائج التي خمصت الييا الدراسة: :النتائج المتوصل إلييا/6

 .لدل الشباب الجزائرم *غياب الثقافة المقاكالتية
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المييمف ىك ك  إذ أف المنطؽ السائد ،الشباب الجزائرم المقاكؿ يفتقد لمثقافة المقاكالتية*
اإلنشاء أك ما بعد ذلؾ، ه منذ المحظة األكلى إلى غاية الذم يفرض كجكدالمنطؽ االجتماعي 

 غيرىا .كالبطالة ك الدافع كراء المقاكالتية ىك نتيجة ظركؼ اجتماعية كأف الحافز ك 

في المتمثؿ ممنطؽ االجتماعي لاستمرارية  المنطؽ المسير لمشباب المقاكؿ ىكأف ك *
 ...الدينية، المعتقدات ، الزبكنية، البيركقراطيةالعبلقات الشخصيةالجيكية، الييمنة الذككرية، 

 :08رقم الحالة

حالة المديرية الجيكية نفطاؿ تممساف  .استراتيجية تحقيؽ حاجاتوثقافة األجير الشباب ك 
2014/2015. 

 اإلشكالية:/3

أخرل بأم  بعبارة مدل اعتماد الشباب األجير عمى الثقافة المحمية في تحقيؽ حاجاتو؟ أك
المرجعية التي تؤثر عميو في تحقيؽ ماىي الشباب األجير لتحقيؽ حاجاتو؟ ك  منطؽ يسعى
 ىذه الحاجات؟

 الفرضيات:/4

التي ك  ،ى المرجعية الثقافية كاستراتيجيةعميعتمد الشباب األجير في تحقيؽ حاجاتو  *
 المحاكاة.تو مف خبلؿ التنشئة االجتماعية كالتقميد ك يكتسبيا في بيئ

 االنتماء أىـ أىداؼ األجير.حاجات البقاء كاألمف ك  *تعد

 طغياف األنانية في تحقيؽ الحاجات. *

 :المتبعة المقاربة/5

 ىـ الممارسات االجتماعية الجديدة في المؤسسة.إلبراز أ منيجية عمـ االجتماع الديناميكي*
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 المقاربة الثقافكية.*االعتماد عمى 

 :المتوصل الييا النتائج/6

كجييف، االمتثاؿ لمتقاليد جير يتخذ استراتيجية ذات خمصت الدراسة إلى أف الشباب األ
مف جية ثانية السير نحك االتجاه ك االنتماء كغيرىا، السائدة في المجتمع كالكالء ك  المحمية
، كالمتمثؿ في الكفاءة كاألداء داخؿ المنظمة التسيير الرشيدكالمتمثؿ في العقبلنية ك  الحداثي

يف النظاميف دكف ب تكيؼحداث مما يعني إ ،ذلؾ دكف تشكيؿ قطيعةك  ،المينية..التسيير ك ك 
نما احداث تفاعؿ ا ىك محمي، كا  دكف أف يعني ذلؾ االبتعاد الكمي عف مالفصؿ بينيما، ك 

 عقبلني. حداثي ما ىككتكيؼ بيف ما ىك تقميدم ك 

 :09رقمالحالة

 .2014/2015التعددية النقابية في الجزائر قراءة سكسيكلكجية 

 اإلشكالية:

ما ىك المدني؟ ك ما عبلقتيا بالمجتمع السياسي ك الجزائر؟ ك ة الحركة النقابية في ما ىي ىكي
 ما ىك مستقبميا بعد زكاؿ القطاع العاـ؟ك ؟1988المسار الذم أخذتو بعد أحداث أكتكبر 

 الفرضيات:

التي أدت إلى تغيير ىكية ك  1988جديدة بفعؿ أحداث أكتكبر  *ظيكر منظمات نقابية
 الحركة العمالية في الجزائر.

العدالة في الخطاب أساس التمثيؿ النقابي النقابية القائمة عمى الشرعية ك  الممارسة*تشكؿ 
 الفعمي.

 تعتبر التعددية النقابية ذات الرؤل المكحدة أساس فعالية الحركة العمالية مستقببل.*
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 :المتبعة المقاربة

 المقاربة التاريخية.كالمقاربة النسقية ك المقاربة السكسيك أنتركبكلكجية 

 النتائج:

ضد األنظمة الرأسمالية العمؿ النقابي ىك نتيجة تراكمات الحركة العمالية العالمية التي قامت 
مف جية ك  التي كانت نتيجتيا تحقيؽ مكتسبات ىامة لتحسيف أكضاع العماؿ،، ك المتسمطة

 طبقي مف حيث إعادة تكزيع الدخؿ.أخرل تشكؿ صراع 

ادية ال زاؿ ساريا في أف مبدأ األحقديما جديدا، ك بية ككحدتيا جدال تشكؿ التعددية النقا
نحك تشكيؿ انقسامات داخؿ الحركة لمضغط عمييا، ألف السمطة  تتجو نيةك  المضمكف،

 ال زاؿ يشكؿ السند االجتماعي لمسمطة الحاكمة.شكؿ ك االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف 

 :الباحث أىـ المبلحظات التي خرج بياك 

 العممي.قمة التنظير لمعمؿ كالبناء النقابي كاالىتماـ باليكمي ك ب النظرم أك *الغيا

عادة خطط كاضحة لدل الحركة النقابية جية ك غياب استراتي* مما أدل إلى سيادة التجارب كا 
 انتشار الفكضى.االنتاج ك 

 طاؿ عمييا.ضد الممارسات التي ت  ية التي تفرط في حقيا ضد النقد ك *سمبية القكاعد النقاب

 :10رقم الحالة

متطميات التنمية المرأة القيادية نمكذجا مينية بيف الكاقع السكسيكثقافي ك النخبة النسكية ال
 . 2014/2015دراسة ميدانية بتممساف 
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 اإلشكالية:

 إلى أم مدل تسيطر الثقافة الذككرية عمى تمكيف المرأة مف مراكز اتخاذ القرار؟

 :الفرضيات

 بزيادة تمكيف المرأة. ارتفاع نسبة إنتاج القيـ الذككرية

 استمرار النظرة الدكنية اتجاه المرأة يخمؽ ليا جك ميني معكر. 1

 تمكيف المرأة مف مراكز اتخاذ القرار. اتجاهالسمبي االتجاه  سيادة 2

 النتائج:

يتمظير ذلؾ في ك  رغـ التطكر التكنكلكجي، استمرار النظرة الدكنية اتجاه تمكيف المرأة
عمميا، كتعكير الجك الميني ليا، إضافة إلى سيادة عبلقات عمكدية المكقؼ السمبي مف 

 ا.ياتجاى

 تميزىا.إيجابي اتجاه المرأة القيادية ك  ليا مكقؼ كجكد نسبة معينة

، كالتشكيؾ في المرأة أف الرجؿ أكثر قدرة عمى احتبلؿ المناصب العميا عمىاستمرار فكرة 
 .قدراتيا

 ليس اجتماعيا. تمكينا سياسيا ك ستطاعت أف تتمكف أف المرأة اك 

 :11الحالة رقم

تطمعات األجراء في المؤسسة الصناعية في سار الميني بيف ثقافة المسيريف ك كاقع تسيير الم
  .2014/2015الجزائر كحدة اإلنتاج لمؤسسة سكناطراؾ حاسي مسعكد
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 اإلشكالية:/3

التقميدية لئلطار المسير مع القيـ لقد تمحكرت اشكالية البحث حكؿ مدل تفاعؿ القيـ الثقافية 
بصيغة أخرل إلى أم مدل ك  الثقافية التنظيمية لممؤسسة في تسيير المسار الميني لؤلجراء.

 يمكف لمثقافة التقميدية أف تساىـ في تسيير المسار الميني؟ 

 تالي:لجاءت الفرضيات كاالفرضيات: /4

 ثقافية التقميدية المترسخة لدل المشرفيف.عممية تسيير المسار الميني لؤلجراء تتأثر بالقيـ ال

 الفرضيات الفرعية:

 ، بعيدا عف عممية  الترشيد كالعقمنة.نيةالبلعقبل و* تسيير المسار الميني لؤلجراء تطبع

 * ىيمنة المنطؽ االجتماعي في تسيير المسار الميني لؤلجراء في مقابؿ المنطؽ التنظيمي.

األجراء في تحقيؽ المطالب المينية، باعتبار أف العبلقات رسمية لدل  * سيادة القنكات البل
 الشخصية ليا تأثير في عممية تسيير المسار الميني.

 المقاربة المتبعة:/5

أما المقاربة المتبعة ىي مقاربة التحميؿ الثقافكم التي تثمف تعايش القيـ التقميدية مع القيـ 
 الحضارية.

 : النتائج/6

بالتالي فالمكارد البشرية في المؤسسة نية إلى صدؽ الفركض، ك اسة الميدالقد خمصت الدر 
إنتاجيا في شكؿ ممارسات حديثة، التي يعاد كميا أكال المرجعية التقميدية، ك الصناعية تح

 ثانيا الجانب االقتصادم العقبلني، أم ىناؾ ثنائية تتحكـ في تسيير المكارد البشرية.ك 
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سيادة ـك عمى أساس الطابع البلعقبلني ك ائرم يقأما تسيير المسار الميني لئلطار الجز  
الكالء كغيرىا. إذ ىناؾ العبلقات الشخصية، كالزبائنية ك  المنطؽ االجتماعي المتمثؿ في

أف المؤسسة التي كانت مناطة بالتثقيؼ ماعية داخؿ التسيير المؤسساتي، ك امتداد لمبيئة االجت
المكركث الثقافي ال زاؿ يقؼ عائقا أماـ بالتالي فقط، ك  الجتماعيةاأصبحت تمبي الحاجات 

غكص أكثر في األشكاؿ التسييرية أم تغيير. كما أف سكسيكلكجيا التنظيمات مطالبة بال
 األخذ بعيف االعتبار المعطيات الثقافية.كالتنظيمية الجديدة ك 

تركز عمى الثقافة  "تممساف"إف ممارسة البحث الجامعي األكاديمي بالغرب الجزائرم      
قمنا  "الثقافة العمالية"المحكر  ، ىذا%72.73العمالية داخؿ المؤسسة الجزائرية بنسبة 

 تقسيمو إلى:ب

القيادة كاالتصاؿ ك البشرية كتسيير المسار الميني عبلقتيا بتسيير المكارد الثقافة العمالية ك /1
 تحقيؽ الحاجات.ك 

 اليكية في العمؿ.    الثقافة ك /2

ىك الثقافة قؿ عالج مكاضيع مست جانب مشترؾ ك في ىذا الحالتراكـ المعرفي إف      
عبلقتيا بالتسيير المؤسساتي ماؿ مسيريف، أطر، قادة... ك العمالية أك المكركث الثقافي لمع

ديد المرجعية تحشكاالت متقاربة تمثمت في معرفة ك فقد عالجت ىذه المكاضيع إ العقبلني.
لى أم مدل يمكف أفعاؿ كتصكرات المسيريف، ك الثقافية السائدة كالمييمنة عمى ممارسات ك  ا 

بناء يساىـ ىذيف النظاميف في تشكيؿ ك  كيؼف معا في العممية التسييرية، ك أف تتفاعؿ الثقافتي
كيؼ يمكف ليتيف الثقافتيف أف تخمقا ثقافة عمؿ جديدة ية مينية لدل العامؿ الجزائرم، ك ىك 

كبصفة عامة كيؼ تؤثر عمى عممية في ظؿ التغيرات التي شيدتيا المؤسسة الجزائرية، 
 تسيير المكارد البشرية.
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اتجاه فرضياتي احد كىك الثقافة العمالية، لتأخذ إشكاالت متقاربة اشتركت في متغير ك      
أفعاؿ المسيريف في افية المحمية تؤثر عمى ممارسات ك متقارب، حيث أف ىذه القيـ السكسيكثق

المؤسسة الجزائرية، كبالتالي المرجعية التقميدية كاعيا داخؿ العممية التسييرية بشتى أن
ة االجتماعية... ىي التي تسيطر كتييمف عمى المسيريف المتمثمة في الديف العادات التنشئك 
تمعية ليا تأثير عمى الممارسات ىذا ما يجعميـ يبتعدكف عف القيـ العقبلنية. فالبيئة المجك 

 داخؿ الكسط المؤسساتي.    عمى تشكيؿ ىكية مينية كاألفعاؿ كالتصكرات ك 

 قد خمصت ىذه األبحاث إلى نتائج مفادىا أف:ك      

أماـ المسيريف، إذ ىناؾ امتداد لما ؼ عائقا أماـ التسيير العقبلني ك المكركث الثقافي الزاؿ يق
ماعي عمى حساب المنطؽ التنظيمي كالمتمثؿ في امتداد لممنطؽ االجت ،ىك بيئي خارجي

بالتالي ىناؾ ثنائية تتحكـ في الجانب كالجيكية كالييمنة الذككرية...ك العبلقات الشخصية 
الثانية في الطابع العقبلني االقتصادم، أم أف مثؿ األكلى في الطابع التقميدم ك التسييرم تت

كمف جية ثانية يسعى لبلتجاه نحك  ،ىك تقميدم محمي مف جية العامؿ أك المسير يمتثؿ لما
 ما ىك حداثي عقبلني.

فية المؤسسة الجزائرية بعممية تسييرية ىيمنت عمييا العكامؿ السكسيكثقالقد تميزت      
 في الكقت الذم تتطمب فيوالمحمية  التي كاف ليا أثر في تشكيؿ كبناء ىكية مينية لمعامؿ، 

 عقمنة المؤسسة الجزائرية الفصؿ بيف ىذيف النظاميف.

التفكير التقميدم ىك المييمف عمى التسيير في  ما ىك مبلحظ بناءن عمى ما سبؽ أف إف     
العكامؿ ية أك المؤسسة الجزائرية بجانب التسيير التنظيمي، فقد ساىمت البيئة الثقاف

الجزائرم في تكجيو سمكؾ العماؿ كتصكراتيـ كتشكيؿ ىكياتيـ السكسيكثقافية لممجتمع 
 طارا مرجعيا لمعامؿ داخؿ المؤسسة.شكمت اك ،
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 .1بالمغة العربية  المراجع المستعممة نسبجدول يوضح ال

 المجمكع غربيكف جيكيكف محميكف الحاالت
 % ت % ت % ت % ت 
01 12 44.44 11 40.74 4 14.81 27 100 
02 - - - - - - - - 
03 8 20 10 25 22 55 40 100 
04 13 39.39 20 60.60 - - 33 100 
05 23 47.91 15 31.25 10 20.83 48 100 
06 9 42.85 6 28.57 6 28.57 21 100 
07 38 49.35 37 48.05 2 2.60 77 100 
08 23 46 22 44 5 10 50 100 
09 31 41.33 44 58.67 - - 75 100 
10 16 20.52 57 73.07 5 6.41 78 100 
11 20 44.50 21 46.50 4 9 45 100 

 

في أغمب الحاالت  "الجزائرية"نسب المراجع المستعممة كؿ تقارب مف خبلؿ ىذه الجد نبلحظ
 النسبفي حيف بمغت أعمى  ،%39ك 20، لتتراكح في البقية ما بيف %49ك 42 ما بيف

المترجمة فقد بمغت أعمى  ، أما المراجع الغربية%73 ك 58ما بيف  بالنسبة لممراجع الجيكية
كبالتالي يمكف القكؿ أف االعتماد  .%28 ك 2ا بيف لتقؿ في باقي الحاالت م %55نسبة 

المراجع  عمى المراجع العربية "جيكيكف" يأتي في المقاـ األكؿ ، يميو المراجع الجزائرية، ثـ
 .ةالغربية المترجم

 

 
                                                             

1
المقصود بالمحلٌون مراجع مرتبطة بمؤلفٌن جزائرٌٌن، والجهوٌٌن مؤلفٌن عرب وأفارقة،  والغربٌون المصادر الغربٌة 

 والمترجمة إلى العربٌة.
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 :االجنبية بالمغة المستعممة المراجع نسبجدول يوضح ال

 المجمكع غربيكف جيكيكف محميكف غةمالحاالت         ال
 % ت % ت % ت % ت 
1 30 31.57 1 1.05 64 67.36 95 100 
2 40 43.01 - - 53 56.99 93 100 
3 10 5.10 - - 186 94.89 196 100 
4 4 10.25 - - 35 89.74 39 100 
5 6 8.95 - - 61 91.04 67 100 
6 7 20.58 - - 27 79.41 34 100 
7 30 48.39 4 6.45 28 45.16 62 100 
8 39 29.10 12 8.96 83 61.94 134 100 
9 8 16.33 1 2.04 40 81.63 49 100 
10 8 29.63 3 11.11 16 59.26 27 100 
11 21 29.58 - - 50 70.42 71 100 

 

 فقطحاالت  ثبلثيبيف الجدكؿ قمة االعتماد عمى المراجع المحمية بالمغة األجنبية، حيث نجد 
 ما بالنسبة لممراجع الجيكية أما،29%ك 5%كالحاالت المتبقية ما بيف %48ك %30ما بيف 

 .كمنعدمة بخمس حاالت%11ك %1بيف 

عدا حالة  ما جميع الحاالتفي % 50 تجاكز الغربية ت المراجع في حيف نسبة االعتماد عمى
ذا ما رتبنا النسب نجد أعمى نسبة خاصة بالمراجع الغربية، يمييا  .%45.16كاحدة بنسبة  كا 

 محميكف ثـ جيكيكف.
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 :بالمغتين المجموع الكمي نسبجدول يوضح ال

 المجمكع غربيكف جيكيكف محميكف 
 % ت % ت % ت % ت 

1 42 34.42 12 9.83 68 55.73 122 100 
2         
3 18 7.62 10 4.24 208 88.14 236 100 
4 17 23.61 20 27.77 35 48.62 72 100 
5 29 25.22 15 13.04 71 61.74 115 100 
6 16 29.10 6 10.90 33 60 55 100 
7 68 48.92 41 29.50 30 21.58 139 100 
8 62 33.70 34 18.48 88 47.82 184 100 
9 39 31.45 45 36.29 40 32.26 124 100 
10 24 22.86 60 57.14 21 20 105 100 
11 41 35.35 21 18.10 54 46.55 116 100 

المعتمدة بالمغتيف العربية اجع المجمكع الكمي لممر  نسب بلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أفن
حيث نجدىا  ؿ"المحميكف" ك"الجيكيكف"، مرتفعة مقارنة بالمجمكع الكمي "غربيكف" األجنبيةك 

، في حيف تقؿ عف ىذه النسبة بالنسبة لممراجع الغربية %50الحاالت  بعضفي تجاكزت 
 ".جيكيكف" % 57.14 ، ما عدا حالة كاحدة بنسبةبالنسبة لممرجعيتيف األخريتيف

 .الفرنسيةبالمغتين العربية و  المعتمدة المرجعية نسبة الجدول  يوضح

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
المغة 
 العربية

22.14  16.95 45.83 41.74 38.18 55.40 27.17 60.48 74.28 38.80 

 المغة
 األجنبية

73.86 100 83.05 54.17 58.26 61.82 44.60 72.83 39.52 25.72 61.20 

 



 CRASCػهى اجتًاع انتنظٍى ًانؼًم يف اجلايؼت ًيسكص انبحث                                                  انفصم األًل 

 

  87 

 

حيث  الجدكؿ التالي ارتفاع نسب االعتماد عمى المغة األجنبية مقارنة بالمغة العربيةيبيف 
حاالت فقط بالنسبة لمغة حاالت بالنسبة لمغة األجنبية، كثبلث  بسبع%50تفكؽ نجدىا 
 لمغة االجنبية.احالة كاحدة اعتمدت فقط عمى ك  ،العربية

 رسائل الدكتوراه بجامعة وىران./ب

 :01الحالة

العماؿ الصناعيكف في الجزائر ممارسات كتمثبلت دراسة ميدانية شممت مؤسسات صناعية 
 .2005 طرارهبمنطقة 

 اإلشكالية:

ىا ماىي طبيعة تمثبلت كمكاقؼ كممارسات العماؿ الصناعيكف في ظؿ التحكالت التي عايشك 
 كالمكاقؼ؟كيؼ أثر العمؿ الصناعي عمى ىذه الممارسات داخؿ المؤسسة كالمجتمع معا؟ ك 

 الفرضية:

أدت التغيرات التي شيدتيا المؤسسة الصناعية العمكمية في الجزائر إلى إكساب العماؿ 
 الصناعيكف ممارسات كتمثبلت كمكاقؼ جديدة.

 المقاربة المتبعة:

نظرية حداثة الفرد: التي تقـك عمى فكرة قدرة المؤسسة الصناعية عمى غرس قيـ حديثة لدل 
أفراد  إلى عية. أم تحكيؿ العماؿ الصناعييفقابؿ قيـ الثقافة االجتماالعماؿ الصناعييف م

 عصرييف.

نظرية التعمـ الثقافي: تقـك عمى أف المؤسسة ىي التي تعمؿ عمى إكساب األفراد ىكية 
 كثقافات جديدة.  
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 النتائج:

شكيؿ كاف لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية التي عرفيا المجتمع الجزائرم أثرا عمى ت     
تميزت بافتقار لمخبرة في الميداف الصناعي نتيجة النزكح  األخيرةفئات مينية جديدة، ىذه 

الريفي نحك المدف بحثا عف عمؿ فقط، كما تميزت بخصائص اجتماعية كتدني المستكل 
ـ بكاقع ميني دالتعميمي كاألصؿ الريفي كمزاكلة الميف التقميدية مف قبؿ، ما جعميا تصط

 كالذم كاف مف بيف نتائجو إعاقة التسيير الحسف لممؤسسة الصناعية.عقبلني جديد، 

كما أدت األزمات االقتصادية كاالجتماعية التي عرفيا المجتمع الجزائرم خاصة بعد      
إلى ظيكر ممارسات كعبلقات اجتماعية جديدة: مف بينيا غياب  1988أحداث أكتكبر 

 االحتراـ كالتضامف كالقناعة...   

ف خكفيـ لفقداف مناصب ف تمسؾ العماؿ بعمميـ كالحفاظ عمى مؤسستيـ ناتج عكأ     
أف مشاركة العماؿ في العمؿ ك طريؽ التسريح أك الطرد، كليس بدافع الرضا. عمميـ عف 

النقابي محصكرة في مجاؿ ضيؽ، كقائمة عمى أساس الحصكؿ عمى بعض المزايا المادية 
تمثيؿ النقابي ضعيؼ كينحصر في اإلطار كاالجتماعية، كمف جية أخرل يركف أف ال

 السمطكم.

أما خركج المرأة لمعمؿ أصبح يشكؿ أمرا عاديا بسبب الظركؼ المعيشية الصعبة، إال      
أنو مف جية ثانية ي شترط أك ي فضؿ ميف خاصة لممرأة كالتعميـ كالصحة كىذا ما يبيف ثقؿ 

 تمظير مف خبلؿمنظكمة التقميدية كزف ثقيؿ كبالتالي كاف لمكزف القيـ التقميدية كاستمرارىا. ك 
 التمثبلت العمالية.

 :02الحالة

 .2009/2010العمؿ األساتذة الجامعيكف كالعبلقات الجنكسية الفضاء المنزلي ك 
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 اإلشكالية:

ما ىي التباينات التي تقـك عمييا العبلقة الجنكسية بيف األساتذة كاألستاذات في الفضاءات 
 المنزلي كالميني؟المتكاجديف بيا 

 الفرضيات:

*تتسـ العبلقة بالفضاء المنزلي بتقسيـ جنسي لمعمؿ كفؽ القيـ العائمية لمذككرة كاألنكثة 
 ككذلؾ لثقافة المجتمع.

*ىناؾ تفاعؿ بيف الفضاء المنزلي كظركؼ العمؿ الميني ما ينتج تقسيما جنسيا لمعمؿ أماـ 
 جنكسيا في الفضاء الميني. ي كفضاءن تبايف في الفضاء المنزل ىذه الفضاءات كضعية

 المقاربة:

 الرمزية لمظاىرة المدركسة.دراسة مزدكجة لؤلبعاد المادية ك  المنيج السكسيكأنتركبكلكجي، أم

 النتائج: 

سناد مسؤكلية الثقافكم األبكم كالمتمثؿ في:  استمرار البعد      تقسيـ األدكار كالعبلقات كا 
 الستمرار أنكثتيف.العمؿ المنزلي لممرأة كشرط 

لممرأة كالتدريس كالصحة كىذا ما يفسر العدد المتنامي لمنساء  ةتفضيؿ ميف خاص    
بالفضاء الجامعي، كتراجع ذككرم في ىذا المجاؿ خاصة في التعميـ االبتدائي، كبالرغـ مف 
ؿ ىذه المشاركة إال انيا تبقى خاصة كمحدكدة عمى المستكل اإلدارم الجامعي، كىذا ما جع

الفضاء اإلدارم فضاءن ذككريا كالمياـ األكاديمية العميا مرتبطة بيـ. كما أف مينة التعميـ ال 
تعرؼ استقراران لدل الذككر إذ أف ىذا االستقرار يخص األنثى ك ىك متعارؼ عميو في مخياؿ 
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سبيبل الثقافة األبكية، إذ يسعى الذكر دائما إلى االبتعاد عف الميف األنثكية كمما كجد لذلؾ 
 بالرغـ مف كجكده بيا. 

 :03الحالة

 ENTPLالمؤسسة في أزمة كالثقافة العمالية دراسة أنتركبكلكجية حكؿ العماؿ المسرحيف مف 
 . 2011/2012( كحكؿ المستخدميف الحالييف في تريفيمكر 1995-2000)

 اإلشكالية:

 العمؿ؟ما ىي طبيعة عبلقة عماؿ تريفيمكر المسرحيف كالمستخدميف مع عبلقة 

 الفرضية:

ير الرسمي كالعمؿ )العمؿ المأجكر، العمؿ الرسمي كغ تأثير تعدد أشكاؿ العمؿ
الحر...كالمكاقع االجتماعية المحتمة ضمنو عمى األفراد في نظرتيـ كتمثبلتيـ كممارساتيـ 

 كمساراتيـ المينية كاالجتماعية. 

 النتائج:

لكصؼ العبلقة مع العمؿ ككممتي استمرار كحضكر بعض معاني العمؿ التقميدية      
 "جرناط كخماس".

تفضيؿ الفئتيف لمعمؿ المأجكر باعتباره يضمف حقكؽ اجتماعية كمينية، شيرية مستقرة      
كتقاعد تاـ كضماف اجتماعي كاستقرار ميني كاجتماعي، كىذا ما يشكؿ ميراث ثقافي 

كتضمف كؿ شيء في العمؿ كاستمرارية لما أفرزتو الفترة التي كانت فييا الدكلة تقدـ 
 المأجكر.
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تكظيؼ مستخدمكا تريفيمكر المنطؽ الزبكني في تكريث مينيـ ألكالدىـ كبالتالي استمرار      
 مساراتيـ المينية.

 04الحالة

 .2012/2013الخمفية السكسيكمينية لمصحفييف كتأثيرىا عمى األداء الميني 

 اإلشكالية:

السكسيكمينية عمى األداء الميني لممارسي الصحافة ثر الخمفيات أك العكامؿ كيؼ تؤ 
 المكتكبة بكىراف؟

 الفرضيات:

*ىناؾ عبلقة بيف تحسيف الكضع المعيشي كااللتحاؽ بيذه المينة حيث يمجأ ممارسكا 
 الصحافة إلى ىذه المينة لتحسيف كضعيـ المعيشي.

 ؿ الكسط الميني.*يعتبر عدـ التككيف في تخصص االعبلـ سببا في الحد مف التفاعؿ داخ

 *ارتباط تحسيف األداء الميني لمصحفييف بحسف معاممتيـ داخؿ الفضاء الميني.

 *تككيف شبكة عبلقات عمؿ ما بيف الصحفييف يسيـ في ترقية المينة الصحفية.

 النتائج:

اقتحاـ المرأة عالـ الصحافة كتغير نظرة المجتمع التقميدية ليا، حيث أصبحت المرأة      
ب الرجؿ في ىذا الفضاء الميني بكؿ صعكباتو كالذم كاف في القديـ حكران عمى تقؼ بجان
 الذككر.

 تساىـ العكامؿ السكسيكاجتماعية كالمعارؼ الشخصية كالعبلقات كغيرىا في التكظيؼ.     
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تأثير العبلقات االنسانية غير المستقرة في الرضى الكظيفي لمصحفييف سكاءن داخؿ      
 خارجو. الفضاء الميني أك

لخمفية السياسية لمصحفييف تتدخؿ في تكجيو أدائيـ الميني كالتي تشكؿ تحديا مكضكعيا ا    
 في التحرير االخبارم، كبالتالي تختمؼ حسب تصكر كؿ صحفي لمسؤكلياتو كحياتو المينية. 

المكاصبلت كالتي تضمف ليـ برنامج اجتماعي متمثؿ في السكف ك افتقاد ىذه الشريحة ل     
 أداء ميني فعاؿ كحماية مينية.

 : 5الحالة

عكامؿ ميبلد كتنمية اليقظة المقاكالتية: بيف المعاش، الحركية كحكافز المنشأ. مساىمة في 
 .2012/2013فيـ صيركرة إنشاء المؤسسات الجزائرية كأصؿ تككنيا. 

 اإلشكالية:

كتنميتيا في مرحمة ما قبؿ ما ىي العكامؿ االجتماعية المساىمة في ميبلد اليقظة المقاكالتية 
 االنطبلؽ أثناء فعؿ إنشاء مؤسسة جديدة؟

 الفرضيات:

 *ارتباط بعض مككنات كعناصر الكسط العائمي بميبلد كتنمية اليقظة المقاكالتية.

*تشكؿ الحركية التربكية كالمينية كالجغرافية...عامبل كدافعا نحك ميبلد كتنمية اليقظة 
 المقاكالتية.

 بمختمفيا عامبل ميما في ميبلد اليقظة المقاكالتية. *تعتبر الحكافز

 المقاربة المتبعة: مقاربة السياؽ.
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 النتائج:

ارتباط االتجاه المقاكالتي أك إنشاء المؤسسات بعكامؿ داخمية كخارجية أم كؿ ما ىك      
مرتبط بالكسط الخارجي كما ىك متكلد عنو داخميا كالذم يساىـ في تكليده كتككينو ىذا 

ارتباطيا بما ىك خارجي مف كسط عائمي، رجي، أم تأثر العكامؿ الداخمية ك عامؿ الخاال
 ميني، تربكم، مؤسساتي...

يمثؿ الكسط العائمي أكبر سند كدعـ مادم كمعنكم في إنشاء اليقظة المقاكالتية كتنميتيا      
كجكد أحد  كاألصؿ االجتماعي كالدعـ المالي أك رؤكس األمكاؿ المتكفرة لدل األسرة أك

 عناصر األسرة في ىذه المينة، ما يدعـ فكرة التقميد المقاكالتي بيف أعضاء األسرة. 

كما تساىـ شبكة العبلقات االجتماعية الجيدة في تسييؿ عممية االنشاء كتخطي      
 العقبات البيركقراطية.

اء كأحيانا األصدقاء نشاء المقاكالتي بالطابع الجماعي ال الفردم كاإلخكة كاألبنيتسـ اإل     
 المقربيف.

 .يمنة الذكر في التكجو المقاكالتيى    

مساىمة مجمكعة مف الحكافز المتمثمة في تأميف حياة مريحة كدخؿ عائمي كمكانة     
 اجتماعية.

 :06الحالة

تمثبلت الشباب لمعمؿ في الجزائر دراسة سكسيكلكجية بكىراف حي المدينة الجديدة، مركز 
االجتماعية كالثقافية، جامعة كىراف السانيا كالككالة الكطنية  األنثركبكلكجيااألبحاث في 

 . 2013/2014لمتشغيؿ 
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 اإلشكالية:

 ما ىي تمثبلت الشباب الجزائرم لمعمؿ في الجزائر؟  

 الفرضيات:

*تأثير السياسة االقتصادية المتبناة مف طرؼ الدكلة عمى تمثبلت العمؿ لدل الشباب 
 الجزائرم.

 اج الشباب العامميف كتكيفيـ مع الكاقع.*اندم

 *صعكبة حصكؿ الشباب الجامعي عمى منصب عمؿ.

 المقاربة: مقاربة كصفية كمية ككيفية تحميمية.

 النتائج:

 فيـما يخص عممية التكظيؼ، يكذلؾ ف "العمؿ"تحمؿ فئة الطمبة تمثؿ سمبي اتجاه      
اتجاه سياسات الدكلة المتبعة  ككذلؾ خارج أكقات الدراسة لسد الحاجيات،يزاكلكف نشاطا 

 لمتشغيؿ.

تأثر الشباب بمختمؼ التغيرات التي مرت بيا الجزائر سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا ما      
د كل  ك ككف لدييـ انطباعات كتمثبلت خاصة اتجاه العمؿ خاصة في فترة البطالة كالفقر... 

 الدكلة. لدييـ ضغكطات نفسية كاجتماعية كفقداف الثقة اتجاه

جبارم لدل الشباب كىـ يقابمكف الكاقع االجتماعي بأعماؿ       العمؿ ىك مطمب أساسي كا 
مكازية ال رسمية بحجة أف الدكلة لـ تكفر ليـ حمكؿ عممية كأف العمؿ غير الرسمي أصبح 

 معترفا بو في المجتمع.

 شغيؿ أكثر مف االناث.لككالة الكطنية لمتر يتعاممكف أكثر كيترددكف عمى االشباب الذكك      
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، أما مكازيا غير رسمي كالذم يفرض ذاتوالشباب دكف المستكل الجامعي نشاطا  يمارس     
فئة الطمبة تعاني مف غمكض المستقبؿ خاصة مع البيركقراطية في التشغيؿ كارتفاع 

 المناصب المؤقتة.     

 7الحالة

كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتماعية تمثبلت الشباب الجامعي لمقيـ السكسيكثقافية طمبة 
 .2013/2014كاالنسانية جامعة معسكر نمكذجا 

 اإلشكالية:

ما ىي تمثبلت الشباب الجامعي لمقيـ االجتماعية كالثقافية انطبلقا مف الكاقع المعيش؟ كما 
 ىي العكامؿ التي أدت إلى تغيير معايير القيـ لدل الشباب الجامعي سكاءن بالمماثمة أك

 االختبلؼ مع جيؿ اال باء؟ 

 الفرضيات:

*ساىـ التطكر التكنكلكجي لمكاقع الجديد في تغيير الذىنيات كالتصكرات مما أحدث تغييرا 
 قيميا اجتماعيا ثقافيا في األسرة لدل الشباب الجامعي.

*ظيكر قيـ كعادات كمعايير جديدة لمزكاج في أكساط الشباب الجامعي يختمؼ عف 
 ية المتكارثة التقميدية.المنظكمة القيم

*ظيكر أشكاؿ جديدة في استثمار الكقت الحر لدل الشباب الجامعي يختمؼ عف الجيؿ 
 السابؽ.

*ادت الكسائط االعبلمية الجديدة لدل الشباب الجامعي إلى ظيكر ممارسات كتصكرات 
 كسمككات مختمفة كالمكضة...  
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 المقاربة: التفاعمية الرمزية.

 النتائج:

ـ كعادات كتقاليد عبلـ الحديث عمى بنية األسرة ككظيفتيا التقميدية مف قير اإلتأثي     
عمى المنظكمة القيمية لمشباب نفسيا كاجتماعيا كدينيا كثقافيا مف خبلؿ األفكار كبالتالي تأثير 

كالممارسات التي يعمؿ االعبلـ عمى غرسيا مقابؿ زعزعة القيـ المتكارثة عبر األجياؿ 
حبلؿ عالـ  افتراضي جديد عف طريؽ الكسائط االعبلمية الجديدة كاإلنترنت ... فقد اكتسب كا 

 .التي تسعى إلى تشكيؿ ىكية جديدةمؼ عف القيـ السابقة التقميدية ك الشباب قيـ جديدة تخت

كأف الصراع القيمي لدل الشباب كظيكر أشكاؿ كأنماط دخيمة عمى عاداتنا كتقاليدنا      
سات االجتماعية المتمثمة في األسرة كالمدرسة كالمسجد... في ناتج عف ضعؼ دكر المؤس

ا أف الفراغ الذم إلى خمؽ ىكيات اجتماعية جديدة. كممكاجية تحديات العكلمة التي أدت 
يعيشو الشباب الجامعي أدل إلى اكتساب سمككيات كأخبلؽ متنافية لقيمنا كتعاطي المخدرات 

امعي في حالة اغتراب كتأـز ما أكقع الشباب الج كالكحكؿ كاستعماؿ أدكات جديدة لمغش....
 .كصراع قيمي

 08الحالة

العمؿ كالمسألة االجتماعية في ظؿ االصبلحات االقتصادية في الجزائر دراسة ميدانية 
 .2013/2014لمؤسسة مطاحف الظيرة مستغانـ 

 اإلشكالية:

التي مست ىذا  كيؼ يمكف طرح مسألة معنى كمكانة العمؿ في ظؿ االصبلحات كالتحكالت
 األخير في المؤسسات الخاصة؟
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 الفرضيات:

*تأثير االصبلحات االقتصادية عمى معنى كمكانة العمؿ مما ينجر عنو اختبلؿ االستقرار 
 االجتماعي.

*المؤسسات الخاصة كنتاج لئلصبلحات تساىـ في الحد مف تفاقـ المسألة االجتماعية إذا ما 
 التزمت بمنظكمة تشريعية.

*العزكؼ عف العمؿ في القطاع الخاص كاستمرار الصكرة النمطية التقميدية في ظؿ غياب 
 التماثؿ بيف المؤسسات الخاصة كالعماؿ. 

 النتائج:

 ىناؾ صكرتيف أك نمكذجيف لمعامؿ في الجزائر:     

ا العامؿ مازاؿ يحف لممرحمة السابقة بكؿ خياراتيا كالتي كانت فييا الدكلة تمعب دكرا ميم 1
 .كتتدخؿ في كؿ شيء

الرفض أك القمؽ اتجاه المؤسسة الخاصة لدل غالبية المبحكثيف كىذا ما يتطمب تغيير في  2
السمككات كالقيـ التقميدية حتى يأخذ القطاع الخاص مكانتو كتتبلشى النظرة التقميدية المتمثمة 

 في اليركب منو كاالتجاه نحك القطاع العاـ.

ي أك العامؿ الثقافي لو دكر في بناء تصكرات العماؿ لعمميـ داخؿ كما أف النسؽ الثقاف     
 القطاع الخاص خاصة في ظؿ المرحمة االشتراكية السابقة.

كبالتالي الثقافة التقميدية ال زالت تقؼ أماـ تصكرات كتمثبلت العماؿ لعمميـ في حياتيـ      
با اجتماعيا كال خيارا سياسيا االجتماعية. فالقطاع الخاص في الجزائر لـ يكف يكما ما مطم

 بؿ بسبب ضعؼ المؤسسات االقتصادية.
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 9الحالة

أشكاؿ العنؼ كاالضطياد ضد المرأة المسؤكلة في الكظيؼ العمكمي دراسة ميدانية لعينة 
 .2013/2014نساء مسؤكالت في بعض كاليات الغرب الجزائرم 

 اإلشكالية:

 ة المسؤكلة في الكظيؼ العمكمي؟كاالضطياد التي تتعرض ليا المرأ ما ىي أشكاؿ العنؼ

 الفرضيات:

العمكمي عامبل في تكلييا لمناصب مسؤكلة في الكظيؼ *يعتبر خركج المرأة لمعمؿ ك 
 التخفيض مف اضطيادىا.

 أقؿ مف المرأة العادية بحكـ منصبيا.نؼ كاالضطياد *تتعرض المرأة المسؤكلة في الدكلة لمع

 ب المرأة المسؤكلة لسمطة مينية كبالتالي مكانة اجتماعية ىامة في األسرة.*اكتسا

 النتائج:

المكانة الجديدة التي اكتسبتيا المرأة المسؤكلة بفضؿ منصبيا كالتي كاف ليا أثر كذلؾ      
عمى األسرة ساىمت في التخفيؼ مف أشكاؿ العنؼ كاالضطياد المكجو إلييا، كأكسبتيا ثقة 

 قدير الذاتي. بالنفس كالت

لعادية بحكـ المنصب سؤكلة في الدكلة لمعنؼ عف المرأة اميختمؼ تعرض المرأة ال     
 السمطة التي تكفر ليا.كالصبلحيات ك 

كأف منصب المرأة المسؤكلة لـ يؤثر عمييا كثيرا داخؿ األسرة فيك يشكؿ فقط تقديرا      
 ادة المسؤكلية كاألعباء.كاحتراما لما كصمت إليو، كمف جية ثانية ساىـ في زي
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كما أف المرأة المسؤكلة لدييا طمكح في المضي قدما نحك تحقيؽ أكثر مف الترقيات      
جابية يكالمناصب العميا مكازاة مع الرجؿ في الكقت الذم بدأت تبرز فيو مبلمح جديدة كا

 اتجاه عمؿ المرأة كتعميميا كفي ظؿ الحقكؽ كالكجبات التي تمنحيا ليا الدكلة.  

 10الحالة

سمكؾ كتصرفات العماؿ الصناعيكف في ظؿ التحكالت السكسيكاقتصادية دراسة ميدانية 
 .2013/2014تريفيمكر كىراف   بالمؤسسة الكطنية لتحكيؿ المنتجات الطكيمة فرع

 اإلشكالية:

يعة سمككات العماؿ الصناعيف داخؿ المؤسسة االقتصادية العمكمية في ظؿ ما ىي طب
 التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي عرفيا المجتمع الجزائرم؟

 الفرضيات:

*تتحكـ في العامؿ عكامؿ عديدة في عممية االنتاج مف بينيا العكامؿ السكسيكثقافية المتمثمة 
 عراؼ...، األفي التقاليد

 *ارتباط سمكؾ كتصرفات العماؿ داخؿ المؤسسة بالعمميات التنظيمية االدارية كنكعية القيادة.

دارة كما بيف العماؿ أنفسيـ أدل إلى تحقيؽ أىداؼ كمما ساد التفاىـ بيف العماؿ كاإل*
 المؤسسة.

 *يعتبر التنظيـ الغير الرسمي بجانب التنظيـ الرسمي كسيمة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

 *كمما ارتفعت معنكيات العامؿ كتحست ظركفو االجتماعية كالنفسية كمما زادت انتاجيتيـ.

 المقاربة: نظرية التحميؿ االستراتيجي.
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 النتائج:

لجكء العماؿ إلى تصرفات كسمككات سمبية نتيجة عدـ االىتماـ بيـ كسكء معاممتيـ      
رية كاتخاذ القرار، فاالحتراـ كالتقدير كالعدالة يعدـ إشراكيـ في العممية التسيلككذلؾ 

ثـ لسمككاتيـ كتصرفاتيـ كاالنصاؼ عكامؿ ضركرية كميمة لمعامميف داخؿ المؤسسة كمف 
دارة كىذا ما جعؿ العماؿ يبتعدكف عف قيـ المؤسسة كمبادئيا التي تسعى لفرضيا اتجاه اإل

 ؤسسة.كغرسيا لدييـ كبالتالي يكتفكف بربط عبلقة ا لية بالم

فرد باعتباره فاعؿ اقتصادم. كارتباط سمكؾ األفراد بالحكافز ماستمرار النظرة التقميدية ل     
 كالمكافا ة سكاء كانت مادية أك معنكية.

كما أنو ىناؾ ارتباط بيف سمكؾ العامؿ كبيئة العمؿ الداخمية فكمما كانت البيئة العممية     
بي. كمف جية أخرل استمرار عقمية البايمؾ لدل حسنة كجيدة كمما كاف سمكؾ العامؿ إيجا

 العماؿ.

كالعبلقات  لمجزائرييفظيكر بعض أشكاؿ السمطة التقميدية المتكارثة عف الثقافة المحمية 
 الفردية كالقبيمة...

  11الحالة

المرجعية الثقافية كسؤاؿ الحداثة في الجزائر العماؿ الصناعيكف النياريكف بيف ثقافة القبيمة 
 .2013/2014ة المصنع بمركب النسيج سبدك تممساف كثقاف

 اإلشكالية:

ما ىي استراتيجية العامؿ الصناعي النيارم بمركب النسيج في تحقيؽ متطمباتو كحؿ مشاكمو 
في ظؿ الثقافتيف التقميدية القبمية كالصناعية العصرية؟ كما ىي أىـ ممارساتو كتصرفاتو في 

 ظؿ ىيمنة الثقافتيف المختمفتيف؟
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 الفرضيات:

عادة إنتاج *تعتبر الثقافة القبمية ل دل العماؿ الصناعيكف النياريكف إحدل عكامؿ الييمنة كا 
 اليكية القبيمة كالحفاظ عمييا سكاءن داخؿ المصنع أك خارجو.

عادة التنشئة االجتماعية داخؿ الفضاء المصنعي إلى انسبلخ العامؿ مف  *أدت التنشئة كا 
 ة.ثقافتو التقميدية القبمي

*يمجأ العامؿ الصناعي في ظؿ ىيمنة الثقافتيف التقميدية كالعصرية إلى التعامؿ معيما في 
نفس الكقت، أم المزج بيف الثقافتيف القبمية التقميدية مف جية كالصناعية العصرية مف جية 
أخرل كىذا ما يفرض عميو تنازؿ عف بعض القيـ التقميدية كتقبؿ بعض القيـ العصرية في 

 رفض التاـ لمفمسفة أك السياسة المصنعية.إطار ال

 المقاربة: البنيكية التكليدية كالمقاربة الخمدكنية.

 النتائج:

فشؿ عممية التحديث كالعصرنة الم راد تحقيقيا مف قبؿ السمطة الحاكمة أماـ الثقافة      
حديثية التقميدية كتبيف ذلؾ مف خبلؿ ممارسات العماؿ التي كقفت في كجو ىذه العممية الت

كأداء بعض الطقكس الدينية)الصبلة(، كبعض االمتيازات الي تمنح لمعماؿ كسمفات مالية 
ألداء فريضة الحج أك الختاف كالزكاج... أك المشاركة في طقكس الكعدة، إضافة إلى التغيب 
لممشاركة في ىذه الطقكس أك التغيب أثناء مكسـ الزرع كالحصاد كأياـ االسكاؽ 

كالماشية( كالتحايبلت التي تمارس مف طرفيـ ليذا الغرض كتقديـ تبريرات  االسبكعية)الخضر
 طبية مع العمـ التاـ مف طرؼ االدارة. 

االطارات التي العماؿ ك كما تؤثر الثقافة القبمية في عممية التكظيؼ كالترقيات مف طرؼ      
تأثير في تحديد  ممكركث الثقافي التقميدمكاف ل ىكذاسيطر عمى ىذه المناصب المختصة. ك ت
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العبلقات المينية لمختمؼ المجمكعات القبمية داخؿ المصنع، كأف العامؿ الصناعي النيارم 
 تربطو عبلقة ا لية بالمصنع كال زاؿ متمسؾ بالثقافة القبمية.

المكاضيع البحثية بجامعة  بعض التراكـ العممي الذم بيف أيدينا أف ي بلحظ مف خبلؿ     
حاالت(، في حيف أخذت المكاضيع 5كىراف اتخذت المؤسسة االقتصادية العمكمية ميدانا ليا)

المتبقية طابعا متنكعا كالفضاء الجامعي كالمنزلي، مؤسسات إعبلمية كخدماتية، الشباب 
 مقاكالتية.الجنكسة كال ،كالعمؿ، الشباب كالقيـ االجتماعية كالثقافية، المرأة كالعمؿ

أىـ ممارسات العماؿ سمككاتيـ كتصرفاتيـ كمكاقفيـ داخؿ  عالجت ىذه المكاضيع     
عبلقتيا ببيئة المجتمع، ككيؼ تؤثر ىذه العكامؿ السكسيكاجتماعية عمى العامؿ في المؤسسة 

كعمى ا دائو الميني كتصكراتو في ظؿ ثقافة مصنعية ثانية تختمؼ عف تمؾ التي اكتسبيا مف 
 و االجتماعي الثقافي، كمف ثـ كيفية تشكيؿ ثقافة عمالية مف خبلؿ عبلقتيـ بالعمؿمحيط

اىتمت الفئة الثانية بإشكاالت عديدة كاألسس التي تقـك عمييا العبلقة في حيف . المصنعي
كيفية تأثير العكامؿ السكسيكثقافية عمى إنجاز داخؿ الفضائيف المنزلي كالميني، الجنكسية 

 ...رة، كعمى تمثبلتيـ لعمميـ، كأشكاؿ العنؼ ضد المرأة المسؤكلةالمشاريع الصغي

نسبي لعممية التحديث أك الفشؿ الإف ما يمكف قكلو مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسات ىك      
العصرنة الم راد تحقيقيا أماـ الممارسات التقميدية، كتبيف ذلؾ مف خبلؿ ممارسات كتصكرات 

أصكؿ ريفية كمستكل تعميمي  مفأغمبية العماؿ الصناعيكف ذك كمكاقؼ األفراد العامميف. 
متدني يفتقركف لخبرة مينية، الشيء الذم جعميـ أماـ كاقع ميني مغاير يتميز بالعقبلنية 

تيجة كالترشيد، ما نتج عنو بالضركرة سكء التسيير. فالعماؿ يربطكف عبلقة ا لية بالمؤسسة ن
عدالة كالمركزية في اتخاذ القرارات كالتي تعتبر أىـ نصاؼ كالسيادة البيركقراطية كعدـ اإل

 في: تمثمالحديثة، ىذه العبلقة اال لية ت مبادئ المؤسسة

 *الحفاظ عمى مناصبيـ خكفا مف فقدانيا عف طريؽ الطرد أك التسريح.
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*االنخراط في العمؿ النقابي بدافع الحصكؿ عمى بعض االمتيازات كليس بغرض الدفاع عف 
 حقكقيـ .

*تفضيؿ العمؿ المأجكر باعتباره يضمف ليـ حقكؽ اجتماعية كمينية كاستمرار النظرة 
 التقميدية اتجاه القطاع الخاص.

 *ارتباط سمكؾ األفراد بالحكافز سكاءن كانت مادية أك معنكية.

في تصكرات كتمثبلت العماؿ لعمميـ كفي  مف جية الثقافة التقميدية تساىملقد      
تمؾ  تقسيميـ لؤلدكار كالعبلقات عمى أساس الجنس كإدراج ميف ذككرية كأخرل أنثكية

كمف جية أخرل نجدىـ يسعكف نحك ما ىك حداثي، إذ نجد  المتمثمة في التدريس كالصحة،
تية، كتشكيؿ ىكية اقتحاـ المرأة لميف كانت حكرا عمى الذكر في السابؽ كالصحافة كالمقاكال

عبلـ الحديث جديدة ناتجة عف تأثير اإل ىي األخرل اجتماعية جديدة مف خبلؿ اكتساب قيـ
 زعزعة القيـ المتكارثة دكف محكىا.   كبالتالي

لقد أثبتت عينة بحثنا بركز جيميف، جيؿ تككف عمى يد الجيؿ األكؿ كالذم لـ يظير لو      
مستعممة، كجماؿ غريد كعمي الكنز... كجيؿ ثالث درس أثر في العينة ما عدا المراجع ال

تأثير  عممية عمى يد الجيؿ االكؿ كالثاني، كالتساؤؿ المطركح ىك ىؿ يمكف الحديث عف
 كتأثر بيف ىذه األجياؿ؟ كىذا ما سيتضح لنا مف خبلؿ الدراسة.

الجزائر، فترة تتطمب لقد مرت ثبلثة أجياؿ عمى ممارسة سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ في      
صدار أحكا نما الكقكؼ كالتأني كالكشؼ عف ىذا التراكـ العممي ليس بيدؼ النقد كا  ـ عميو، كا 

يذا ل يـشكاالت كالتكجيات الكبرل التي تناكليا الباحثكف ككيفية تأسيسبيدؼ معرفة أىـ اإل
عف تحميؿ عمـ التخصص. "فتحميؿ عمـ االجتماع كتنظيـ في عالـ المعرفة يختمؼ كثيرا جدا 

االجتماع كتخصص معرفي فكرم فإذا كاف مشاؿ فككك قد قاؿ في كتابو حفريات المعرفة 
عادة تعريؼ التخصصات المعرفية األكاديمية  بأنو أراد تحميؿ كيؼ كقع تعريؼ كتأسيس كا 
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فإف بيار بكرديك قاـ في كتابو "اإلنساف األكاديمي" بتحميؿ الكيفية التي تشكؿ فييا كتستداـ 
 .       1ت ؤطر المنظمات األكاديمية داخؿ مؤسسات المعرفة"ك 

إف أكؿ مبلحظة سجمناىا ىك أف المكاضيع البحثية طغى عمييا االتجاه االمبريقي فقد      
بالميداف، كثانيا أف أغمب المكاضيع أجريت بالمؤسسة االقتصادية العمكمية  جميعيا ارتبطت

البحكث االكاديمية في ىذا الحقؿ مازالت تتخذ مف ىذه )الصناعية(، كىذا ما يجعمنا نقكؿ أف 
األخيرة ميدانا ليا، ما عدا قمة منيا خرجت عف المألكؼ كالقطاع الخدماتي كاالعبلمي 

سمفا، ما يجعمنا في ىذه الحالة ال نبتعد كثيرا عف التسمية  بيناكالشباب كالمرأة كغيرىا كما 
ككأف ىذا التخصص مرتبط بالمؤسسة  السابقة ليذا العمـ "عمـ االجتماع الصناعي".

كىنا  المؤسسات الخاصة التي ىي بحاجة أكثر لمثؿ ىذه الدراسات.ب الاالقتصادية العمكمية 
لمقطاع العاـ كابتعادىا عف القطاع الخاص  أال يمكننا القكؿ أف تبعية المكاضيع البحثية

 أصبحت تمس حتىاتجاه القطاع الخاص  التقميدية، فالنظرة تشكؿ في حد ذاتيا إشكاال
 فما نحف في حاجة لو ىك تجديده كتحيينو عمى الدكاـ حتى يعيش دائما " البحثية. المكاضيع

 . 2أسئمتو" كف  ك كشي قادرا عمى استيعاب اال ف عمى إيقاع العصر كما يقكؿ غي ر 

كما أف نسبة معينة مف المكاضيع المنجزة ىي امتدادا لما تمت دراستو مف خبلؿ أبحاث      
سابقة الماستر أك الماجستير، كىذا ما قد يفسر أف عممية التراكـ العممي تتجو نحك ربح 

بحكث، الكقت كالجيد كالمراجع كالتكاليؼ مف جية كالتي عادة ما تقؼ عائقا أماـ انجاز ال
كمف جية ثانية حتى تككف لمباحث رؤية شاممة ككاضحة عف العمؿ البحثي، ما جعؿ ىذا 

عادة االنتاج عمى األقؿ مف ناحية الشكؿ.  األخير يتسـ بالتكرار كا 

                                                             
، 05، 04العدد  تر محمكد الذكادمفالرشتايف إيمانكيؿ، تراث عمـ االجتماع ككعد العمكـ االجتماعية، مجمة إضافات  1

 .11، ص 2008
اليكسفي المكلدم، عمـ االجتماع في الجامعة التكنسية الكاقع كاالمكانات، مجمة المقدمة، راىف عمـ االجتماع 2

 .17في المغرب العربي، مرجع سابؽ، ص كاألنثركبكلكجيا
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 .)وىران(جدول نسب المراجع المستعممة بالمغة العربية والمترجمةيوضح ال

 المجمكع غربيكف جيكيكف محميكف المغة      الحاالت
 % ت % ت % ت % ت 

1 5 83 - - 1 17 6 100 
2 33 28.21 72 61.54 12 10.25 117 100 
3 32 38.09 47 55.95 5 5.96 84 100 
4 12 80 2 13.33 1 6.67 15 100 
5 9 20.94 23 53.48 11 25.58 43 100 
6 2 33.34 3 50 1 16.66 6 100 
7 5 31.25 10 62.50 1 6.25 16 100 
8 30 37.50 37 46.25 13 16.25 80 100 
9 9 82 2 18   11 100 
10 32 30.47 70 66.67 3 2.86 105 100 
11 37 26.25 92 65.25 12 8.50 141 100 

 

 %50حيث ال تتعدل ب )المحمية( قميمةالجزائريةلممراجع  الرجكع يبيف الجدكؿ أف نسب     
 %20في حيف الحاالت المتبقية نجدىا ما بيف  ،%83ك %80إال في ثبلث حاالت ما بيف 

"غربيكف" ال  قميمة جدااستعماؿ المراجع المترجمة )جيكيكف، غربيكف(  أما نسب .%38ك
كتفكؽ  فيي مرتفعة مقارنة بيذه األخيرة أما "جيكيكف" ،ة كاحدةكتنعدـ في حال،%25تتعدل 
في باقي  %46ك  %13، كما بيف %65ك  %53في سبع حاالت، أم ما بيف  %50نسبة 

كعميو نجد أعمى نسبة "محميكف"، "جيكيكف" ثـ  الحاالت مع انعداـ النسبة في حالة كاحدة.
 "غربيكف".
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 جدول نسب المراجع المستعممة بالمغة األجنبية.يوضح ال

 المجمكع غربيكف فك جيكي محميكف المغة      الحاالت
 % ت % ت % ت % ت 

1 53 31.36 6 3.55 110 65.09 169 100 
2 4 21.05 2 10.53 13 68.42 19 100 
3 21 33.34 - - 42 66.66 63 100 
4 33 22.76 8 5.52 104 71.72 145 100 
5 27 22.69 8 6.72 84 70.59 119 100 
6 35 45.45 2 2.60 40 51.95 77 100 
7 47 48.45 2 2.06 48 49.49 97 100 
8 27 25.71 3 2.86 75 71.43 105 100 
9 37 24.18 13 8.50 103 67.22 153 100 
10 17 34.70 2 4.08 30 61.22 49 100 
11 9 29.03 - - 22 70.97 31 100 

 

بالمغة  المراجعنسب  فكؽياستعماؿ المراجع بالمغة األجنبية  نسبيكضح الجدكؿ أف      
ما عدا  ، %71ك %51في أغمب الحاالت ما بيف  %50خاصة "غربيكف" إذ تفكؽ  العربية

في حيف نجدىا تقؿ بكثير بالنسبة ؿ "جيكيكف" ال تتعدل . %49.49حالة كاحدة بنسبة 
نجدىا مرتفعة نكعا ما مقارنة أما بالنسبة ؿ "محميكف" ، كتنعدـ في حالة كاحدة. %10نسبة 

 .%48ك %21أم ما بيف  %50بيذه األخيرة أقؿ مف 

ذا ما رتبنا ىذه النسب     أعمى نسبة في استعماؿ المراجع بالمغة األجنبية تشمؿ أكال نجد  كا 
 ."غربيكف" يميو "محميكف"، ثـ "جيكيكف" 
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 المجموع الكمي بالمغتين. نسبجدول يوضح ال

 المجمكع غريبكف جيكيكف محميكف المغة     الحاالت
 % ت % ت % ت % ت 

1 58 33.15 6 3.42 111 63.43 175 100 
2 37 27.21 74 54.41 25 18.38 136 100 
3 53 36.06 47 31.97 47 31.97 147 100 
4 45 28.12 10 6.25 105 65.63 160 100 
5 36 22.22 31 19.13 95 58.65 162 100 
6 37 44.58 5 6.02 41 49.40 83 100 
7 52 46.01 12 10.62 49 43.37 113 100 
8 57 30.81 40 21.62 88 47.57 185 100 
9 46 28.05 15 9.15 103 62.80 164 100 
10 49 31.82 72 46.75 33 21.43 154 100 
11 46 26.75 92 53.48 34 19.77 172 100 

 

 بالمغتيف العربية كاألجنبية يصؿ إلى: المرجعيةنسب  يبيف الجدكؿ التالي أف     

 حالتيف"الجيكيكف"ك .%46ك  %22أم ما بيف  في جميع الحاالت "محميكف" %50أقؿ مف 
أما  .%46ك  %3ك الحاالت المتبقية ما بيف  % 54ك % 53ما بيف %50أكثر مف 

 %50أقؿ مف كسبع حاالت %65ك % 58ما بيف  %50أربع حاالت أكثر مف  "الغربيكف"
 .%49ك  %18ما بيف 

 :تكضح القراءة األكلية ليذه الجداكؿ "تممساف/كىراف"إف 

كترتفع بالنسبة  ،"غربيكف" االعتماد عمى المرجعية بالمغة العربية قميؿ خاصة نسب أف*
 ، أم قمة االعتماد عمى المراجع الغربية المترجمة بمقابؿ "الجيكيكف"."لمجيكييف"
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*في حيف نجد نسب اعتماد المرجعية بالمغة األجنبية العكس قميمة جدا بالنسبة ؿ"جيكيكف" 
 ".ؿ نكعا ما "محميكفكمرتفعة "غربيكف" بينما تق

تككف لمشكؿ المغة، فأغمب المؤلفات الخاصة بالمشارقة كاألفارقة  ىذا يرجع كقد     
بحكـ تككينيـ كبحكـ المستعمرات، كبالتالي يجد باحثكنا صعكبة التمكف مف باإلنجميزية كىذا 

االعتماد عمى المغة الفرنسية  ،ىذه المغة كىذا ما الحظناه مف خبلؿ المرجعية المستعممة
ال المغة االنجميزية إضافة إلى ىذه األخيرة أحيانا عمى باستثناء فئة قميمة جدا اعتمدت ، كا 

، االعتماد عمى المراجع "الجيكية" كالتي تكتب في الغالب باإلنجميزيةكيؼ نفسر قمة 
كقد يفسر ىذا كذلؾ . نسية()الفر  األكلى كاالعتماد القكم  لممراجع "الغربية" بالمغة األجنبية

كبالتالي المجكء إلى  بسكء الترجمة ()ضعؼ االعتماد عمى المراجع المترجمة "غربيكف"
 المصدر ماداـ ىذا ممكنا خاصة فيما يخص المغة "الفرنسية" التي ىي في متناكليـ. 

المقابؿ ارتفاع ، كفي قمة االعتماد عمى المراجع المحمية سكاءن بالمغة العربية أك األجنبية*
 .بالمغة األجنبية خاصة نسب االعتماد عمى المراجع الغربية

بالمغتيف العربية كاألجنبية يتـ عمى أساس "غربيكف" يميو "محميكف"  لممرجعية*االعتماد الكمي 
 ثـ "جيكيكف".

 .العربيةأكثر مف المغة  الفرنسية*االعتماد عمى المرجعية بالمغة 

ىذا التخصص في الجامعة الجزائرية، ظيرت ردكد أفعاؿ متباينة منذ تعريب تعميـ      
ف، خاصة فيما لسبب في الحالة التي ىك عمييا اال  فيناؾ تيار يقكؿ أف تعريب ىذا العمـ ىك ا

ىذا ما ، ك غير محترفة كفي أحياف كثيرة مف طرؼ أيادم مختمفةيخص الترجمة التي تتـ 
الدفاع عف التعريب سببو ة، كأف المجكء إلى العربية ك جميثبت قمة االعتماد عمى المراجع المتر 

ب التي بيف أيدينا تثبت الفرنسية، إال أف النس التمكف مف المغةعدـ القدرة أك العجز عمى 
 كتدعـ أصحاب الطرح الثاني. العكس،
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يدعـ مكقؼ أصحاب الطرح  كبالمغة الفرنسية لمراجع األجنبيةإف االعتماد الكبير عمى ا     
المعارض لعممية التعريب، كالتي تعتبر حسبيـ أم المغة العربية عاجزة كغير قادرة عمى 

أال يمكف  لكفك أف المغة األجنبية ىي لغة العمـ، استيعاب التقدـ العممي كالتكنكلكجي، ك 
كاف تعمقيـ ىك العجز عف فيميا كاستيعابيا؟ "فميما أف السبب  ما سبؽبناء عمى  التساؤؿ

ك تبحرىـ في المغات االجنبية التي يستعممكنيا فسكؼ يظمكف عاجزيف عف معرفة كؿ 
بكاقع لغة كمفاىيـ مرتبطة  ، فمكؿ مجتمع1أسرارىا ألنيا رغـ كؿ شيء ليست لغتيـ الحقيقية"

 .معيف

بالرغـ مف عممية التعريب كالتي مست مجاال كاسعا إال أننا نبلحظ ارتفاع نسب      
ماؿ المراجع األجنبية مف طرؼ الباحثيف، كىذا ما يدؿ عمى أف سياسة التعريب كانت استع

أكثر منو معرفي كىك ما أتفؽ عميو  إيديكلكجيشيء كالكاقع شيء ا خر، كأف ىدفيا كاف 
 العديد مف الباحثيف الجزائرييف. 

د ستعمارم كتعك  الميراث افي التفسيره قد يجد منطقيا  لممراجع األجنبية أكثرالرجكع  إف     
عمى المغة األجنبية، فالمغة ىي أكال كقبؿ كؿ شيء نقؿ تراث ثقافي كبالتالي فيي تعبير عف 

كباعتبار أف الجزائر عانت مف ثقافة كىكية معينة تتككف مف عادات كتقاليد كأعراؼ...
د أصابيا أال يمكننا أف نقكؿ أف لغتنا ق استعمار استيطاني كالذم كاف بالدرجة األكلى ثقافي

االختبلؿ كبالتالي اختبلؿ في ىكيتنا باعتبارىا أىـ مقكمات اليكية؟ أـ يمكف أف تككف مف 
في ىذا اإلطار لكحظ أنو  ناحية إيجابية إثراء لمغتنا كمعارفنا كمجرد تكاصؿ مع اال خر؟

ف عجز  صعب حتى عمى المستعمر تحطيـ المعتقدات كالقيـ الثقافية األصمية كلكف حتى كا 
بثقافة المجتمع كبالتالي كيؼ  ترتبط المغةف .2إجبلئيا عمى ا خرىا قد أصابيا باالختبلؿعمى 

                                                             
 .18ص ،28/09/1991جريدة الخبر، األحد  التعريب بالجامعة بيف المغالطة كالتناقض، العربي، بكجبلؿ1

2Bourdieu.p, Sayad.A, le déracinement, paris, éditions de minuit, 1964, p193. 
 .15، مرجع سابؽ ص 1972-1962نقبل عف بشير محمد، مدخؿ إلى عمـ االجتماع في الجزائر بيف 
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لنا أف نعكؿ عمى ما كتبو الغرب عف كاقعو كبمغتو التي تختمؼ عف لغتنا كثقافتنا كمفاىيمنا؟ 
خاصة المفاىيـ السكسيكلكجية التي ترتبط بكاقع معيف كالتي تختمؼ عف المفاىيـ العممية 

"كما يمكف اعتبار أف لغة البحث السائدة عمكما في العمـك االجتماعية في  .األخرل
في الجزائر ىي المغة الفرنسية، في حيف أف لغة التعميـ السائدة في جؿ الجامعات الكبرل 

 .1الجامعات الجزائرية ىي المغة العربية"

ىؿ بسبب ؟ األجنبيةممراجع االعتماد القكم للماذا ىذا  كى يطرح نفسوكالتساؤؿ الذم      
في المكاضيع الخاصة بالدراسة؟ أك سيادة فكرة الفرنسية في مقابؿ  قمة المراجع المحمية

عدـ القدرة عمى  أك بحكـ التنشئة العممية الغربية؟ العربية في مقابؿ التقميد؟ أـة ك الحداث
منذ  تواستيعاب المغة العربية باعتبار أف الجزائر عانت مف استعمار ثقافي فرض ىيمن

أك تأثير الجيؿ األكؿ عمى األجياؿ التابعة باعتبار أف أغمب المدرسيف في الستينات  ؟البداية
 ليذه المراجع؟تكظيفيـ المرجعية التي يستند إلييا الباحثكف في  إذف فما ىي ؟كانكا فرنسييف

ي طرح ىك أال يشكؿ ىذا االنقساـ  الميـ الذم يجب أف تساؤؿاليبدك أف  كفي ىذا الصدد
 ف أنفسيـ؟ قساما ما بيف الباحثيالمغكم ان

مى تقديـ األجنبية دليؿ عالعربية أك  بالمغة لمحمية سكاءإف االعتماد عمى المراجع ا     
أك عدـ استعماليا يثبت العكس،  خصكصياتنا، في حيف أف قمةمعرفة مرتبطة بكاقعنا ك 

كمف جية أخرل قد يفسر  كبالتالي االعتماد عمى مؤلفات أجنبية تخص كاقعا مغايرا لكاقعنا،
مف جية بضعؼ الدراسات السكسيكلكجية  )ضعؼ االعتماد عمى المراجع المحمية( ىذا

"غياب ؼ  بغياب عبلقات عضكية بيف الباحثيف، ة، كمف جية ثانيةيالميدانية الحقيق
كتقاسـ المعرفة بينيـ مف جية كعدـ كضكح الرؤية لؤلعماؿ  التكاصؿ بيف الباحثيف

                                                             
رمعكف، مستارم جيبللي، تجربة مجمة جزائرية في األنثركبكلكجيا كالعمـك االجتماعية، مستقبؿ العمكـ -بف غبريط 1

 . 303تماعية في الكطف العربي، مرجع سابؽ، صاالج
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، فالباحثكف ال يشكمكف جماعة يشكؿ عائقا 1المنتجات في ىذا الميداف مف جية أخرل"ك 
ؼ . ال يطمعكف عميياية، كال يتكاصمكف فيما بينيـ، كال يعرفكف إنجازات بعضيـ البعض ك عمم

فكريف كالباحثيف، الشيء الذم يمنع تشكيؿ مالتقدير المتبادؿ بيف ال"غياب االعتراؼ ك 
طبلع عمى عائقا أماـ اال األخرلىي المغة قد تككف  كما.2مجمكعة تضامنية في نياية االمر"

ذلؾ ما أثبتو لنا العديد مف الطمبة  الذم يكتب عادة بالمغة األجنبية، ىذا التراكـ المعرفي،
 أكثر ما يعزز .كتب بمغة اال خرصعكبة في االطبلع عمى ما ي   ، إذ يجدكفخبلؿ مقابمتيـ

 تفسيره ىذا ما قد يجدك المفاىيـ.كليس فقط في األفكار ك  الكتابة مف التبعية لمغرب حتى في
لمغرب العربي عامة الفرنسي في اأىمية االستعمار بحكـ التقارب الجغرافي كالثقافي، ك 

 كالجزائر خاصة.

نكار كؿ ما ىك محمي "...بحيث أنو ينطمؽ تجاىؿ ك  عمى مف الباحثيفلقد أكد العديد       ا 
، 3في الغالب األعـ ليس مف إنكار اال خر فحسب، بؿ مف جيمو ك/أك تجاىؿ كجكده تماما"

ال كيؼ لنا أف نفسر ىذا الرجكع المحتشـك  لبعض الباحثيف باألحرل  كأ، لئلنتاج المحمي ا 
النزكع نحك  "فالسمة الغالبة ليذا اإلنتاج عمى ندرتو ىك .الذيف يعتبركف كأقطاب الجزائرييف

ىذا ، ك 4التغاير"التناقض ك غمائية ترفض التعارض ك التحجر في قكالب دالتقكقع عمى الذات ك 
دكف أف يعرؼ صدل  المحيط الجامعياألدراج المكتبية ك  حبيس المحمي اإلنتاج مف ما يجعؿ

 .أك حتى نقدا أك تقييما مف طرؼ الباحثيف أنفسيـ خارج ىذا األخير

اث المحمية سببا في االبتعاد عف كؿ ما ىك نكعية بعض األبحك  طبيعة كما قد تككف     
"لذا تبقى األبحاث المحمية باستثناء بعضيا القميؿ عقيمة إذ تؤدم في أحسف األحكاؿ  محمي

                                                             
 .131، صالسابؽالدينية في الجزائر، المرجع  كاألنثركبكلكجياصالحي محمد ابراىيـ،  األنثركبكلكجيا  1
 .01، صمرجع سابؽأك كيؼ نعيد تفكير المنيج،  األنثركبكلكجيعنصر العياشي، عمـ االجتماع 2

 .4المرجع نفسو، ص3
 .4المرجع نفسو، ص4
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 تتبلءـفي إشكاليات مصطنعة ال  تركيبياإلى تجميع طائفة مف المعمكمات التجزيئية يعاد 
 .1الكاقع"ك 

بيا ليس عيبا أك  الخاصةممراجع االطبلع المكثؼ لاالستفادة مف التجارب الغربية ك إف      
تكظيفيا في مجتمع ك كاالستفادة منيا لكف القصكر في كيفية استخداميا نا، ك تفريطا إلنتاج

استعماؿ مراجع أجنبية تخص مجتمعاتيا ال يختمؼ تماما عف نظيره، فما الفائدة مف 
االبتعاد عف ، ك كبمغاتيا الخاصة ال لغتنا التي تختمؼ عنيا جتمعاتنا المتميزة بخصكصياتيام

ف لـ تؤدم السكسيكلكجيا دكرىا عمى أكمؿ كجو في حتى ك فلعممي المعرفي المحمي، التراكـ ا ا 
في ذلؾ تككنت أقطاب لمتفكير ك " فمع ذلؾ ا نجزت دراسات جادة كمؤسسة  مرحمة األزمة،

ف كانت ىذه األعماحتى ك  حتى نشر بشكؿ كاؼ، ك عرؼ بشكؿ الئؽ، كلـ ت  ؿ الدراسات لـ ت  ا 
ف قكبمت باحتقار مف الخارج، مثمما تجاىمتيا كسائؿ اإلعبلـ، التي كاف بإمكانيا أف تضمف ك  ا 

ه الجزائرم الذم يريد نشرىا، فإف الحكصمة ليست منعدمة، مثمما يريد أف يكىمنا بذلؾ االتجا
األجنبية "يكقعنا في عدد  القكم لممراجعإف ىذا الرجكع . 2تجريد ىذه األعماؿ مف أية قيمة"

مف العكائؽ المعرفية حيث أننا بدؿ أف ننتج معرفتنا مف بمدنا فإننا نترجـ إلى العربية رؤية 
أم سكسيكلكجيا ميدانية ، كىذا ما يتطمب دراسات ككتابات ميدانية، 3خارجية متحيزة كجزئية"
 خاصة بالكاقع الجزائرم.

ثبات ىكيتياالتكجو نحك تطكير السكسيكلكجيا ك إف       فينا فقط، بدأ مف ىنا، إذ أنو ال يكي ا 
الحمكؿ، "إننا لسنا في انتظار بزكغ سكسيكلكجيا جديدة خاصة اقتراح استعراض العكائؽ ك 

                                                             
1Ali El kenz, au fil de la crise, 4 études sur l’analyse et le monde arabe, op. Cit, p136. 

ك/أك سكسيكلكجيا؟ التفاتة إلى الخمؼ لدراسة ممارساتنا في ىذيف الحقميف، مرجع سابؽ،  أنثركبكلكجياشكلي كمكديف، 2
 .6ص

، نقبل عف نكر الديف 8، ص1981صايغ، مؤسسة األبحاث العربية، تيرنر برياف، ماركس كنياية االستشراؽ، ترجمة يزيد 3
زماـ، معضبلت التفسير السكسيكلكجي كاقع سكسيكلكجيا العالـ الثالث، عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر، مرجع سابؽ، 

 .234ص
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 ، ك إنما نحف بحاجة إلى1داخميا عمميتو" بالعالـ العربي إذ ليس لمعمـ حدكد كطنية ينحصر
، كفؽ المستجدات ف قادريف عمى تحييف ىذا العمـباحثيف اجتماعيي بزكغ باحثيف جدد،

حتى نبتعد  باآلخراء كاالعتراؼ كالبن   مكاجية ىذا الكاقع مف خبلؿ دكرىـ األكاديمي الفعاؿك 
التدريس كربط عبلقة ا لية  )االقتصار عمىلعالـ االجتماع الركتيني لدكر الكبلسيكيعف ا

 مكظؼ بحسب تعبير عبد القادر جغمكؿ.الفي مكقع الذم يجعمو ك بالجامعة(،

جامعة كىراف مف بإف االختبلؼ البسيط الذم لمسناه بيف الجامعتيف ىك ارتفاع بسيط      
الجامعات  باعتبار جامعة كىراف مف أقدـفسر ي  حيث المرجعية الغربية المستعممة، ما قد 

كاختبلؼ مف  )كىراف، قسنطينة، الجزائر( كعرفت تكافد أساتذة غربيكف لمتدريس. الجزائرية
حيث طبيعة المكاضيع البحثية كمكاف الدراسة، فقد اتخذت أغمب األعماؿ البحثية بجامعة 

، فيحيف ما عدا حالتيف مكانا لمدراسة كالخدماتية أحيانا تممساف المؤسسة االقتصادية العمكمية
بيف الفضاء المؤسساتي كالفضاء الشبابي كالنسكم  جامعة كىرافب األخرل األبحاث انقسمت
 كغيره.

 العمل :ي الجزائر وسوسيولوجيا التنظيم و إشكالية الحداثة ف/3

مشتركة يذه الرسائؿ كشفت بركز كتكرار مفاىيـ أساسية ك ل لمتكجيات الكبرلإف دراستنا      
، االزدكاجية الثقافية مجتمعية بينيا الثقافة التقميدية، الثقافة األبكيةمف ضمف العينة، 

االنتقاؿ نحك الحداثة، تداخؿ التقميدم ؿ لمتقاليد ك تنظيمية، تقاطب أك تزاكج ثقافي، االمتثاك 
اه كالحداثي، العقمية الذىنية المرتبطة بالتقميد المحمي، الييمنة الذككرية، النظرة الدكنية اتج

، "الحداثي"ك "التقميدم"في اطار  تتماشىىيـ التي غيرىا مف المفاتقييد حرية المرأة، ك  المرأة،
 شكالية الحداثة في الجزائر.إلتطرؽ دفعنا لمكىذا ما 

                                                             
 .5، ص1989دار البيضاء، الديالمي عبد الصمد، القضية السكسيكلكجية نمكذج الكطف العربي، إفريقيا الشرؽ لمطبع، ال1
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المكاضيع، فقد  أغمبتحميؿ ف العامؿ الثقافي عنصرا محكريا كمركزيا في دراسة ك لقد كا     
فحسب،  أف المشكؿ ليس مشكؿ تقنيكالتفسير، ك التجاه الثقافكم مجاال لمتحميؿ كجدكا في ا

كفي ىذا الصدد  ،كمكاضيعيـ أليـ التكجو الثقافي دراساتيـفقد بؿ ثقافي بالدرجة االكلى. 
 "كىراف"كىراف، قطب ك يقكؿ عمي الكنز "ىناؾ قطبيف كبيريف في عمـ االجتماع في الجزائر 

تمركز حكؿ  "الجزائر"كقطب  اليكمية... ةانجرؼ نحك المسائؿ االنتركبكلكجية، الثقافية، الحيا
 .1العمؿ، عبلقات االنتاج، الحركات االجتماعية، التحضر..."

ة المجتمعية في مقابؿ أم الثقاف، األعماؿ البحثيةعمى  حداثةثنائية تقميد /  ىيمنتلقد      
الظركؼ السياسية كاضيع أفرزتيا مة التنظيمية في مقابؿ الحداثة كالعقبلنية، الثقافالتقميد، ك 

جتماعية التي مرت بيا الجزائر، كالتي سطرتيا السمطة السياسية، ضمف االكاالقتصادية ك 
 مكاضيع جديرة باالىتماـ في الكقت الذم لـ تحظ فيو ،المشركع التنمكم اسة التصنيع أكسي

ضمف العينة  بنسبة ضعيفة يحظ الذم أةعمؿ المر الشباب، ك  كالعمؿ غير الرسمي لدل
 .كغيرىا مف المكاضيع اليامة

كاجيت المنظكمة القيمية في الجزائر مسألة الحداثة، ىذه المسألة التي بالضركرة تقكدنا      
ينبغي أف نككف  ايقفمف أجؿ تحقي لمكبلـ عف التنمية، إذ كانت ىذه األخيرة مبلزمة ليا

التصنيع الشرط األساسي ليذه العممية قد ا عتبر ف في مجتمعنا، ائميف عميياحداثيكف حسب الق
حتى نككف عمى ىذه الصفة ك  ،التثقيفية، كبالتالي تحكيميـ إلى منتجيف كمستيمكيف عقبلنييف

لى ما حققنحف مطالبكف بالنظر إلى األماـ ك  مف ثـ التخمي تو المجتمعات الغربية العصرية، ك ا 
ذا قمنا بأف الحداثة ك  عداه الزمف.عف النظر إلى الكراء، النظر إلى المحمي التقميدم الذم ت ا 

بداع ك  الغربية ىي ارتباطاتو  استقبللية الفرد عف كؿ، ك انفتاح عمى اال خرحالة تجديد كا 

                                                             
1Beaud Stéphane, Regards sur la sociologie en Algérie et dans le monde arabe, entretien 
avec Ali El kenz, http ;//www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genese_1155-
3219_1998_num_32_1_1529, p 130. 
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بالتالي خركج عف التقميد، فقد كجدت نفسيا أماـ مكاجية مكركث ك ...كغيرىا القبميةالعائمية ك 
 .الدراسة الحالية أكدتو كىذا ما تقميدم قكم

النظر لمحداثة عمى أنيا تغيير جذرم في الفكر، أم عمى مستكل التصكرات يمكف      
فالحداثة ليست مشركع تاريخي ككني شمكلي ي طبؽ عمى  البناء االجتماعي، الرمزية، ككذا

مسألة تطبيؽ فحسب، بؿ تتجمى في ، فيي ليست كال ترتبط بمرحمة تاريخية معينة الجميع
 التجديد، لذا يتطمب مراعاة الخصكصيات المميزة لكؿ مجتمع. بداع ك ممارسات اال

ف أف الحداثة ال تتأسس عمى يكفي السياؽ نفسو يمكف التأكيد مع بعض الباحثيف المحمي     
سياسة "حرؽ المراحؿ"، بؿ يجب أف تككف مصحكبة بكعي فكرم حداثي، فما جرل عندنا ىك 

أكال قضية  ، فييدة بذلؾ لكعي فكرم حداثيأف الحداثة كانت عمى المستكل المادم، مفتق
الثقافي، أك عمى أقؿ تقدير ك المادم  يفىناؾ انفصاـ بيف الجانبتحديث الذىنية حتى ال يككف 

 .عمى حد تعبير نكر الديف طكالبي ناقضيفتشكش ثقافي يتمظير في نمطي معيش مت

ىك كيؼ يتأسس الرابط  في ىذا المجاؿ مف بيف التساؤالت التي يمكف أف نطرحياك      
االجتماعي في مجتمع لو خصكصياتو متميز بكائف ثقافي ذم بعد ديني أساسا؟ ك ما ىي 

ما مدل مساىمة االنتاج المعرفي األكاديمي ك أىـ شبكات القراءة في الجزائر ليذه الثنائية؟ 
 .الجزائرم ليذه العبلقة الجدلية تقميدم/حداثي؟
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 : 1االجتماعي في الجزائرقراءة طبيعة الرابط 

 أ/الطرح الحداثي:

يفترض ىذا الطرح أف الرابط االجتماعي يتأسس خارج الديف، فيك يؤمف بإمكانية      
تحكيؿ المجتمع الجزائرم مف الكضعية الثقافية التقميدية إلى الكضعية الثقافية الغربية، 

التصنيع الشرط األساسي ليذه معتمديف في ذلؾ عمى سياسة حرؽ المراحؿ، حيث ا عتبر 
ىذا ما نممسو مف لى منتجيف كمستيمكيف عقبلنييف، ك العممية التثقيفية، كبالتالي تحكيميـ إ

عماؿ التخريبية األ"... المعارضات ك  115في صفحتو 1976خبلؿ الميثاؽ الكطني 
حيف قالت  الذىنية المتخمفة"، ذلؾ ما قد يتطابؽ مع ما الحظتو الجماعة الكنديةكالعادات ك 

"يبقى سؤاؿ عبلقات الثقافة بالتسيير مسألة مركزية بالنسبة لكؿ الذيف ييتمكف بفعالية 
، المسيريف الجزائرييف كاألجانب لتصكرات لدل أغمبية طمبة التسييرالمؤسسات إال أف ا

 .    2كالجامعييف تعتبر أف الثقافة الجزائرية ىي معيؽ أكثر مما ىي كرقة رابحة بالنسبة لمنجاعة"

 الطرح التاريخاني:  /ب

في ىذا ط االجتماعي يتأسس داخؿ الديف، ك كفي المقابؿ يفترض ىذا الطرح أف الراب     
 طار نرجع لبعض األطركحات أك شبكات القراءة في ميداف العمـك االجتماعية في الجزائر.اإل

 :3*أطروحة الثقافة التقميدية مع سميمان مظير

األطركحة بالمناقضة تماما لمطرح الحداثي، بحيث يعرؼ الثقافة يمكف كصؼ ىذه       
كسائؿ الجماعات عمى التحكـ في تقميدية عمى أنيا "عجز األشخاص كالشبكات العبلقاتية ك ال

                                                             
، لمسنة الجامعية عمى محاضرات األستاذ بشير محمد في التككيف الدكتكرالي بجامعة تممسافلقد اعتمدنا في ىذه النقطة 1

2016 . 
2Mercure Daniel, Culture et gestion en Algérie, paris, Editions harmattan, 1997, p187. 

، 1المجابية، منشكرات ثالة، طسميماف، عمـ النفس االجتماعي: نظرية المكاجية النفسية االجتماعية مصدر  مظير3
2010. 
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طمكحاتيـ". تتميز ىذه الثقافة بالعجز معيشتيـ كتنظيـ مصيرىـ حسب أىكائيـ كحاجاتيـ ك 
تمثؿ ثقبل كعائقا أماـ التجديد، ك  المصير،المعيشة ك في كسائؿ  الجماعي عمى التحكـالفردم ك 

تحقيؽ لتكيؼ مع األكضاع ك ف أكليما، انتياز الفرص كايىذه الثقافة التي تمتاز ببعديف جكىري
يرتبط باالستعمار  المصالح الشخصية، كثانييما المساكمة بيف الناس. إف التخمؼ حسبو ال

نما يكمف في مسأك العكلمة، ك  كيفية تطبيؽ الحداثة، إنيا ظاىرة التعامؿ مع الحداثة ألة ك ا 
 بقالب ثقافي تقميدم. 

 :1*أطروحة التقاطب الثقافي مع نور الدين طوالبي

ثقافتيف مختمفتيف يتحدث الباحث عف مزاكجة بيف نظاميف أك مجمكعتيف مف       
ـ الكطنية مشكمة بذلؾ القيالقيـ الغربية ك  متناقضتيف، ىذه المزاكجة المتمثمة في المزج بيفك 

ىذا كتارة أخرل تقميديا كحديثا معا، ك  تارة حديثا،، ك نظاما كاحدا، فالمجتمع يظير تارة تقميديا
ما جعمو يتحدث عف تقاطب أك تزاكج ثقافي، كما نجده يفرؽ بيف المكاقؼ االجتماعية 

ر الكثيريف ىؿ أف جكرج ببلنديو عمى إثك التصكرات الرمزية )االسبلـ كنص(."ك  )التديف(،
ف مثاليف كأنيا في أساس نمكذجير التبدالت االجتماعية الشديدة ك غيره، محؽ في اعتبا

معطؿ في حالتنا، ىؿ أف أحدىما ىك متناقضيف أحدىما ثابت كمتكازف كاال خر متحرؾ ك 
 .2"؟سكسيكلكجيا التكافؽ كاال خر ىك سكسيكلكجيا الصراع

 

 

                                                             
 ،1ديكاف المطبكعات الجامعية، الط طكالبي نكر الديف، الديف كالطقكس كالتغيرات، ترجمة كجيو البعيف، منشكرات عكيدات،1

 .الجزائر، 1989

 .277المرجع نفسو، ص2



 CRASCػهى اجتًاع انتنظٍى ًانؼًم يف اجلايؼت ًيسكص انبحث                                                  انفصم األًل 

 

  008 

 

 :1غريد*/أطروحة الثنائية الثقافية مع جمال 

ينطمؽ الباحث في ىذه األطركحة مف فكرة أف االستعمار الذم كاف بالدرجة األكلى      
ديكلكجيا، أنو المسؤكؿ عف الكضعية التي ىك عمييا المجتمعكليس سياسيا ك استعمارا ثقافيا   ا 

حكلتو لكف زائرم ك التي صقمت المجتمع الجك تصكرات، حاليا كما أنتجو مف ممارسات ك  نخبوك 
-انقساـ ثقافي ك دكف أف تمحك ثقافتو األصمية. إذ يرل أف المجتمع الجزائرم يعيش ثنائية 

تفكر لى الثقافة العربية اإلسبلمية، كمجمكعة تعيش ك مجمكعة تنتمي إ -تقميديكف كعصرانيكف
حسب القيـ الثقافية الغربية. أم ىناؾ تعايش بيف مجمكعتيف مختمفتيف حضاريا تحاكؿ كؿ 

قصاء ك جمكعة فرض منطقيا، ك م التعارض الثقافييف ىذا ما يشرح التمايز ك ك محك األ خرل، ا 
 التكيؼ(، كالذم استمر إلى يكمنا ىذا.)المقاكمة ك التدخؿ الفرنسي عمى الجزائر ماأفرزى المذيف

 .2عمي الكنز و سؤال الحداثة

معناىا حسب  يقر الباحث أف الحداثة ال تأخذ معنى كاحد ك نيائي، بؿ يتحدد     
الكضعيات التي يعرفيا المجتمع، ك ىذا ما جعمو يحدد أربع مراحؿ لمسألة الحداثة في 

 الجزائر.

كالتخمص مف االستعمار كالتبعية، كمدل *ت حيؿ الحداثة في المرحمة األكلى إلى االستقبلؿ 
ة بعممية قدرتيـ عمى مكاجية االستعمار، بينما ترتبط في المرحمة الثانيكعي الجزائرييف ك 

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  ما أفرزتيا مف نتائج في جميع المستكيات،ك التنمية 
التربكية. في حيف ت حيؿ في المرحمة الثالثة عمى التحديث االقتصادم متمثبل في كالثقافية ك 

                                                             
1Guerid Djamel, l’éxception Algérienne, la modernisation à L’épreuve de la société, Editions 
casbah, 2007. 
2L’Algérie et modernité, sous la direction d’Ali El kenz, Editions dhakiret El ouma, 2015, p7.  
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 إعادة ىيكمة القطاع االقتصادم العمكمي. كترتبط في المرحمة الرابعة بالبعد السياسي أم
قرار دستكر، ك 1988النقابية، خاصة بعد أحداث أكتكبر ك  التعددية الحزبية  .1989ا 

يمكننا إضافة مف جيتنا مرحمة خامسة ارتبطت فييا الحداثة بالحديث عف الدكلة ك      
بيف السمطات الثبلث، التنفيذية كالقضائية المدنية، التي ستتمثؿ أساسا في الفصؿ 

 التشريعية.ك 

 .1ل و مسألة الحداثةعبد القادر جغمو

يكظؼ مفيكمات الستقراء الحداثة في الكاقع الجزائرم كىما: "الحداثة اال لية" "كالحداثة      
 الرمزية".

فالحداثة التي عرفيا العالـ العربي ىي حداثة ا لية، كالتي ت مخص في فمسفتيا ككظيفتيا      
 كالتي ال يمكف أف يتـ استيرادىا أكىذه الحداثة ب ترت الحقيقية كشكؿ مف أشكاؿ التثاقؼ، 

فرضيا، بؿ تنتج مف خبلؿ المجتمعات القادرة عمى ذلؾ كجزء مف التجربة التاريخية. 
االجتماعية في اليياكؿ االقتصادية ك  فالتحديث الفعاؿ اال لي الذم ىك غير مكتمؿ أك منعتو

كنماذج الممارسات  لكاقع المعاشالعالـ االسبلمي، كانت نتيجتو الطبيعية الفجكة بيف ا
السمكؾ، كالتي أدت إلى إعادة إنتاج التقميد في المجتمعات االسبلمية، فالخمؿ حسبو ال ك 

 يكمف في الكاقع، بؿ ىك إبستيمي.   

الحداثة الرمزية التي تؤسس عمى أساس التراث االسبلمي المفكر فيو كفقا الحتياجات      
ىذا ما يجعميا تكاجو في مجتمعاتنا ارج الديف، تأسست خالحياة الحاضرة. فالحداثة الغربية 

 .االختبلفات المجتمعيةك  العربية االسبلمية البعد الديني

                                                             
1Lakjaa A, Abdelkader Djeghloul, penseur d’une modernité…aux couleurs locales, in A 
Djeghloul, l’homme et l’œuvre, Op.cit. 
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مثؿ بالخصكص في الديف المتك المحمي  المكركث الثقافيف لقد أثبتت لنا ىذه الدراسة أ     
بالتالي االبتعاد عف ، ك قؼ عائقا أماـ التسيير العقبلني الحداثييزاؿ ي... ال التقاليدكالعادات ك 

ذلؾ ما قد يتطابؽ مع ما الحظتو الجماعة الكندية حيف قالت  ،المنطؽ المؤسساتي الحديث
"يبقى سؤاؿ عبلقات الثقافة بالتسيير مسألة مركزية بالنسبة لكؿ الذيف ييتمكف بفعالية 

انب كاألج ، المسيريف الجزائرييفلتصكرات لدل أغمبية طمبة التسييرالمؤسسات إال أف ا
 .1كالجامعييف تعتبر أف الثقافة الجزائرية ىي معيؽ أكثر مما ىي كرقة رابحة بالنسبة لمنجاعة

بلقة بيف المؤسسة الع"دراسة مسألة الحداثة في إطار  بناءن عمى ما سبؽ يمكف القكؿ     
في مقابؿ الطرح الحداثي  أف ىناؾ تعايش أك تزاكج بيف  منظكمتيف مختمفتيف، كالمجتمع"

قيـ كلى كفؽ معايير ك األ )الكضعي( كالطرح التقميدم الذم ينادم باستمرارية القيـ التقميدية،
الثانية كفؽ معايير عصرية أك بتعبير ا خر استمرارية األنماط التقميدية مع األنماط تقميدية، ك 

كما  ما ىك حداثيتقميدم ك بيف ما ىك  بالتالي تشكيؿ تكيؼة دكف إحداث قطيعة، ك الحداثي
ىذه األطركحة التي مف بيف متغيراتيا  ."نكر الديف طكالبي"يقترح صاحب الثنائية الثقافية 

حسب اعتقادنا ما ذىب إليو عبد القادر لقجع حيف أكد أننا نريد أف نككف حداثيكف  إال أننا 
 .2معاكسكف في ذلؾ أم أف ىناؾ بمكرة جديدة مخالفة لطمكحات األفراد

ع الدراسة التي ، كما يتماشى مجكرج ببلنديو ما يشكؿ "اتحاد تكترم" بحسب تعبيرىذاك      
حيث تكصمت إلى أف "أشكاؿ التسيير قامت بيا الجماعة الكندية لعممية التسيير في الجزائر 

                                                             
1Mercure Daniel, Culture et gestion en Algérie, paris Editions harmattan, 1997, op.cit., 
p187. 
2Lakjaa Abdelkader, la jeunesse algérienne ; entre valeurs communautaires sociétaires et 
aspirations sociétaires in Hervé cellier et Abla Rouag djenidi ; jeunesse, ville et marginalité 
Ed, chihab, 2008.  
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المطبقة في الجزائر تتناقض مع التصكرات التقميدية التي يحمميا الجزائريكف، كأف الثقافة 
 . 1بالتالي ليست  ىناؾ طرؽ تسيير ككنية تطبؽ عمى الجميع"ك الجزائرية تعتبر بمثابة معيؽ، 

عندما دخمت الصيغ " عمى حداثة مف نكع خاص أحمد زايد كذلؾ يؤكدكفي ىذا اإلطار      
الحداثية، فإنيا لـ تمح  الصيغ التقميدية كما حدث في الغرب بؿ ظمت ىذه الصيغ تتعايش 
كتحكؿ نفسيا مف الداخؿ تارة، كتحكؿ صيغ الحداثة تارة أخرل، ككانت النتيجة ىي حداثة 
نما ىي خميط أك  مف نكع خاص، أم ثقافة ثالثة ال ىي تقميدية كمية، كال ىي حديثة كمية، كا 

يب السمكؾ كاألفكار كالقيـ كالممارسات الحداثية كالعادات التي تشكؿ نمطا ىجيف مف أسال
 .2"مف الحداثة البرانية

  

                                                             
1Mercure Daniel, Culture et gestion en Algérie, op.cit. 

حداثة في مصر، الييئة العامة ، إشكاليات تأسيس المجتمع المدني كخصكصية الحداثة العربية، في تناقضات الزايد أحمد2
 15، نقبل عف خالد كاظـ أبك دكح، مفيـك المجاؿ العاـ األبعاد النظرية كالتطبيقات، مجمة إضافات، ع156لمكتاب، ص

 .147، ص2011صيؼ 
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 ."CRASCوىران والثقافيةاالجتماعية  لألنثروبولوجيامركز البحث " األعمال البحثية ب .ا

 لؤلنثركبكلكجياعمى عينة مف األبحاث العممية بمركز البحث البحث ىنا ارتكزت مدكنة      
"سمسمة  ، كتمثمت في كؿ مفتنظيـ كعمؿ"تخصص  في إطار المنجزة كالثقافية االجتماعية

التي  العامة بالنظر إلى التكجيات كذلؾ ،"ة إنسانياتمجم" ،"الدفاتر"سمسمة  أعماؿ كمذكرات"
 عممية ، كمدل مساىمة المركز العممي فيكأىـ االىتمامات البحثية سمكتيا ىذه األبحاث

 ككانت كما يمي: التراكـ المعرفي.

 /دفاتر المركز:1

 :021دفتر رقم 

كفئة اجتماعية مينية أفرزتيا عممية التصنيع،   طارات الصناعيةفئة اإل عالج ىذا الدفتر     
ت فييا بامتيازات ىامة، لتأخذ حظي فترة ،لمشركع تنمكم حديث في فترات السبعينات ةحامم

أيف كاف التكجو نحك االقتصاد الميبيرالي  ،األمكر مجرل معاكس مع بداية الثمانينات
شكمت المسار الذم  ظركؼ كتراجع الدكلة عف التزاماتيا السابقة، كخكصصة المؤسسات

 كمف ىنا كانت الدراسات في ىذا االتجاه عمى النحك التالي:  اإلطار الجزائرم، عاش فيو

السمطة كاإلطارات، األبعاد الثبلثية لدكر اإلطارات، اإلطارات النسكية، إشكالية العبلقة بيف 
شريحة العميا في البناء أنماط االغتراب لدل الإلطارات الصناعية مسارات كتمثبلت، ا

طارات، الحراؾ الميني لدل فئة اإلطارات، تقييـ التنظيمي، تمثبلت عماؿ التنفيذ لئل
  إطارات الصناعة كمصير الببلد.الكفاءات، 

كقد  اإلطارات كعبلقتيا بطبيعة السمطة،تحميؿ مكقع كدكر إلى األكلى  الدراسة تطرقت     
ؿ اإلطارات الصناعية لـ تتمكف مف احتبلؿ مكقع ىاـ في ىذا الفضاء بفض خمصت إلى أف

                                                             
 . 2001، منشكرات الكراسؾ، 02اإلطارات الصناعية. مكاقع، أدكار، مسارات، تمثبلت، تنسيؽ العياشي عنصر، رقـ 1
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كفؽ استراتيجية  كسيطرتيا عمى كسائؿ االنتاج كتكجياتيا القرارات كىيمنة الدكلةمركزية 
أحمد ىني" المصانع ال تتقدـ بناءن عمى احتياجات االنتاج  ما أكد عميوذلؾ  ،تنمكية

نتاج اإلنساف الجديد)الطبقة  نما كفقط حسب احتياجات السمطة إلنتاج شرعيتيا كا  القاعدم، كا 
يتمثؿ في تنفيذ كاجباتو فقط  ىذا المنطؽ المييمف جعؿ دكر اإلطار ،1العمالية المفقكدة("

 دكف مطالبتو بتحسيف االنتاجية.

كالكظيفة  ففي ظؿ تبعية القطاع العاـ لمدكلة مف حيث التممؾ كتكزيع الدخؿ     
بالسيطرة فإف اإلطار ال يمارس دكره كما يجب، إذ يشعر  لممؤسسة الصناعية... اإليديكلكجية

 .فقط كالتيميش كيبقى دكره محدكد جدا يتمثؿ في تنفيذ المياـ

كالمتمثمة في التبعية جعمتو ال يؤدم  يمكف القكؿ أف عبلقة اإلطارات الصناعية بالسمطة     
، فيك يشكؿ تناقضا مف حيث المكقع كالدكر أم بيف الت قميدم/الحديث، دكره كما يمـز

"المصنع عرؼ دائما الكصاية  عمي الكنز قكؿ/العممي، كىذا ما يتطابؽ مع اإليديكلكجي
لمنطؽ دكالتي )نمكذج بيركقراطي(  كجية، كالمنطؽ التنظيمي المحض لممصنع كاف الدكالتية

 .2كالذم فرض سيادتو عمى المنطؽ األكؿ"

يا ال تمارس مف مؤىبلت كخبرات فنية إال أناإلطارات الصناعية بالرغـ مما تممكو إف      
 دكرىا كما تمارسو الفئات األخرل في التنظيمات الصناعية الرأسمالية. 

الثانية حكؿ اإلطارات النسكية كاف التساؤؿ حكؿ العكامؿ التي تدفع المرأة  الدراسة في    
 لمتكجو إلى نشاط دكف ا خر؟

                                                             
1Henni Ahmed, industrialisation et classes industrialisante ou de la réversibilité de 
l’industrialisation, Essai d’anthropologie économique, culture et système éducatif, Revue 
Naqd N1993 ,05 ء, p12. 
2El kenz Ali, Monographie d’une expérience industrielle en Algérie, Thèse D’Etat, Op.cit., p 
729. 
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العامؿ االجتماعي عامميف أساسيف ب يرتبطنشاط معيف دكف اال خر إف تكجو المرأة نحك      
المتمثؿ في األصكؿ الريفية كالعادات كالتقاليد كالقيـ كاالعتقادات السائدة في  كالعامؿ الثقافي

عمى خاصة التعميـ كالصحة  عكامؿ ساعدت عمى تكجو المرأة نحك القطاع االدارم ،المجتمع
تكفيؽ بيف لمف جية كا باعتباره يمنح ليا عدـ االختبلط مع الذككرحساب قطاعات أخرل 

 ما كىذا ما يتكافؽ مع لنساء المتزكجات،صة اخا مف جعة ثانية الخارجيالمنزؿ كالعمؿ 
ىناؾ نكعاف مف مناصب العمؿ األكثر مبلئمة لمنساء تكصؿ إليو عدم اليكارم في دراستو "

، 1تتمثؿ أكليما في التعميـ كثانييما في الطب)االقتصار عمى معالجة النساء إذ أمكف ذلؾ"
التسيير في الجزائر، باعتبار ىاتيف المينتيف ك بشير محمد في دراستو لمثقافة كذلؾ مع ك 

كجماؿ غريد "األغمبية  مقارنة مع ميف أخرل، األريح كاألخؼ بالنسبة لئلناث األجيرات
الكبيرة مف النساء العامبلت تكجد في القطاعات التي تعتبر نسكية الصحة، التعميـ، 

في السنكات األخيرة لعدة أسباب منيا البطالة كالظركؼ إال أف ىذا عرؼ تراجعا .2اإلدارة"
 المعيشية الصعبة...

كاتخاذ القرارات داخؿ المؤسسة  ،ممناصب القيادية العميالالمرأة  تكلي أف نسبة بيفتكما      
في دراستو لممرأة في المصنع  كىك ما يتأكد مع ما تكصؿ إليو جماؿ غريد ىي ضعيفة

كيرجع ذلؾ إلى طبيعة الكظائؼ التي ،3المرأة تحتؿ كظائؼ ثانكية كتنفيذية، بسيدم بمعباس
كالزكاج كاالنجاب الذم يجعميا تتجنب مناصب مسؤكلة كساعات ، ت كظؼ فييا )كظائؼ دنيا(

رة الرجؿ إلى المناصب القيادية بسبب سيطصعكبة في الكصكؿ  تجدف النساءفإضافية، 
فما ىك سائد في المجتمع مف ثقافة يعاد إنتاجو داخؿ  نية التقميدية التي تحكؿ دكف ذلؾ،كالذى

                                                             
1Addi-L, les mutations de la société Algérienne ; famille et lien social dans l’Algérie 
contemporaine, paris, éditions la découverte, 1999, p08. 

 .143 ص، نقبل عف بشير محمد، الثقافة كالتسيير في الجزائر، مرجع سابؽ،
2Gherid Djamel, Femme en usine, Enquête sur les ouvrières de l’électronique, U.R.A.S.C, 
1990, p3.     
3Voir Gherid Djamel, Ibid. 
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نتاج إلع يصبح كسيمة إنتاج المجتمع في المصنع... المصن"العامؿ يعيد  المؤسسة
ليس العماؿ الجزائرييف ىـ الذيف تثاقفكا داخؿ كيضيؼ " ،1الممارسات االجتماعية القديمة"

المعايير كالقيـ التقميدية السائدة  تصبح كبالتالي،2"صنع بؿ إف المصنع ىك الذم "تثاقؼالم
كالتي ال تتماشى مع  ،في المجتمع تشكؿ تحديا لممرأة اإلطار كلمكانتيا داخؿ المؤسسة

 منطؽ الحداثة كالعقبلنية كالترشيد.

الثالثة حاكؿ الباحث معرفة تمثبلت العماؿ المنفذيف لئلطارات المسيرة داخؿ  الدراسة في     
امتداد لعكامؿ ثقافية ك  مستمدة مف المجتمع المحمي، كانت ، ىذه التمثبلتةالمؤسسة الصناعي

 تقميدية تتمثؿ في التضامف االجتماعي كاالحتراـ كالكرامة...

عترييا نكع مف العدائية ناتجة عف الكاقع مثبلت العماؿ المنفذيف لئلطارات يتإف      
أصكؿ  مف ذك الذم كاف سببا في جمب عماؿ مختمفيع ك االجتماعي الذم أفرزه التصني

 إلى نتيجة ميمة كىي أف العماؿ المنفذيف يسمككفاجتماعية مختمفة، كقد خمص الباحث 
"في  لممؤسسة،سمككا عدائيا اتجاه االطارات كيعتبركنيـ معرقميف لمسير الحسف  كيظيركف

المصنع العامؿ يتقبؿ بصعكبة كضعية التبعية...فالعامؿ يحمؿ معو إلى المصنع بعض 
 ،التقميدم ئمية الجزائرية كالكسط االجتماعيالعكامؿ السكسيكثقافية التي تميز بعمؽ البنية العا

 ىإضافة إل ساتيـ.كىذا ما ينعكس عمى ممار  .3"االحتراـالكرامة، التضامف، سمطة األب، 
ضؼ إلى براز ىذا العداء مف خبلؿ االضرابات المتعددة، إل سببا كانت التي أحداث أكتكبر

 البيركقراطية كالرشكة كالمحسكبية في التكظيؼ كالترقية.  ظاىرة ذلؾ

                                                             
1Henni Ahmed, industrialisation et classes industrialisante ou de la réversibilité de 
l’industrialisation,  Revue Naqd, op.cit. p13. 

بشير محمد، يـك دراسي حكؿ "جماؿ غريد"، السكسيكلكجي كاألنثركبكلكجي صاحب الثنائية الثقافية، جامعة تممساف، 2
2016  . 

3Mebtoul Mohamed, discipline D’usine productivité et société en Algérie, office des 
publications universitaires, Alger, 1986, p61.    
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مرتبط بمدل الفعاؿ  ىـدكر أف كفي تحديد األبعاد الثبلثة لدكر اإلطارات أكد الباحث      
 ماعية كالعكس صحيح.المينية التنظيمية كاالجت تحقيؽ مكانتيـيذه األبعاد كمف ثـ ب كعييـ

القيادة، االشراؼ،  ،المياـ التقنية كالتنظيمية كالبحث كالدراسة :التنظيمي-التقني البعد 1
 التحفيز...

التحرؾ عمى المستكل االجتماعي كاالىتماـ بالبعد االجتماعي  :االجتماعي–البعد الميني  2
 .في عبلقتو بالبعد التنظيمي

ي القيادم الكعي التاـ باألكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالمساىمة ف-االجتماعيالبعد  3
كىي األبعاد التي سماىا فؤاد نكار في دراستو بمؤسسة  تحقيؽ تنمية المجتمع كمتطمباتو.

لممؤسسة الصناعية كالعامؿ خصكصا التي رسميا الخطاب  باألدكار األسطكرية تريفيمكر
ذاكرة اإلطارات المستجكبة عف ثبلث أدكار أسطكرية أ سندت إلييـ  تتحدث" سابقا اإليديكلكجي

تحقيؽ النصر في معركة التصنيع، تطكير المجتمع في فترة السبعينات، ىذه األدكار ىي 
 .1كالكصكؿ بالجزائر إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة"كالخركج مف التخمؼ، 

تبيف ، المكالية حكؿ أنماط االغتراب لدل الشريحة العميا في البناء التنظيمي الدراسة في     
بشتى أنكاعو كالعزلة االجتماعية  االغتراببالرغـ مف مراكزىا إال أنيا تعاني  أف ىذه الفئة

في اتخاذ في ظؿ عدـ قدرتيـ عمى التأثير كمجاراة األحداث كالمشاركة  كالتيميش كاإلقصاء
يـر يمارس تيميشو عمى مف ىك في قمة ال "تراتبيىرمي "يأخذ شكؿ القرارات، ىذا التيميش 

إف  قد تعيشو فئة في مراحؿ معينة دكف مراحؿ أخرل. ك"ديناميكي حركي"مف ىـ أسفؿ، 
كالتخصص كالتكنكلكجيا المعقدة مما يعيقيـ مف تحقيؽ بتقسيـ العمؿ يرتبط حسبيـ  االغتراب
 ذكاتيـ.

                                                             
مقاربة أنتركبكلكجية لمتغيير اعتمادا عمى بعد  (،2003-1936ر فؤاد، التغير في الثقافة العمالية في مؤسسة تريفيمكر)نكا1

 .2005، 30-29الذاكرة، مجمة إنسانيات، 
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أف اإلطارات أكضح الباحث  كفي دراسة حكؿ اإلطارات الصناعية مسارات كتمثبلت     
تعرؼ تمايز كاختبلؼ مف ة ذات مستكل اجتماعي متكاضع جدا، تنحدر مف أصكؿ اجتماعي

 جر، الركتيف...ظركؼ العيش، األحالة تجانس كتماثؿ في ك حيث مستكل التعميـ كالتككيف، 

كالمشاركة في بعاد مف ممارسة السمطة ه الفئة مف التيميش كاالقصاء كاإلتعاني ىذ     
يشكمكف ، اتخاذ القرار ما جعميا تصؼ نفسيا ضمف الشرائح االجتماعية الكسطى كالفقيرة

)القير، التسمط، غياب العدالة...( صكرة مظممة عف المجتمع مرتبطة بكاقعيـ االجتماعي
المتمثؿ في التحفيز بنكعيو المادم كف أىمية كبيرة لمجانب االنساني كفي ىذا اإلطار يكل

لمثقافة  ما تكصؿ إليو بشير محمد في دراستوكىك االعتراؼ كالتقدير كاالحتراـ...ككالمعنكم، 
 1.العدؿ كاالنصاؼ..مطالبة المسؤكليف االمتثاؿ بركح  كالتسيير في الجزائر

 بمؤسسة سكناطراؾ أكد الباحث أفحكؿ الحراؾ الميني لدل فئة اإلطارات  دراسةكفي      
يحاكؿ  إذ، الميني يعتبر نشاط مركزم في تنمية المكارد البشرية لممؤسسة المسار تسيير

، ظركؼ التنظيمية كالبيئيةلمينية مف خبلؿ األىداؼ المحددة ضمف العقمنة المسارات ا
إال أف نظاـ  كالميارة كالتأىيؿ كمتطمبات منصب العمؿ كالعامؿ....كضمف عناصر أساسية 
المطبؽ في مؤسسة سكناطراؾ كاف بطريقة غير متساكية كغير عادلة تسيير المسار الميني 

ال مركزية المسؤكليات، دمقرطة نظاـ التقييـ، الشفافية مع  كتركز عمى مبادئ كثيرة منيا:
ى و في ظؿ كؿ ىذا تبقغير أنادم لؤلجراء، المشاركة النقابية في الجمعيات...التقييـ األح

النقابة ليا دكر إذ نجد مثبل أف  في يد المدير كاال خركف ليـ دكر االستشارة فقط، القرار سمطة
 .المصالحة بيف المسؤكليف كالعماؿ كليس ليا القدرة عمى اتخاذ القرارات

                                                             
 .أنظر بشير محمد، الثقافة كالتسيير في الجزائر، مرجع سابؽ 1
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ليا أىمية كبيرة في بناء كتشكيؿ  ىي األخرل أف الظركؼ االقتصادية كذلؾ بيفت لقد     
أم ما قبؿ التسعينات كاف الحراؾ أقكل منو في  1975/1990المسار الميني، فخبلؿ فترة 

 فترات ما بعد التسعينات.

حكؿ نظاـ تقييـ المكارد البشرية قدـ الباحث عناصر نظرية عف تقكيـ  دراسة فيك      
لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كالحفاظ عمى مكانتيا، بدءان التي تعتبر مسألة حيكية  الكفاءات

 ، ثـ طرؽ التقييـ المختمفة المتمثمة في:بأىداؼ نظاـ تقييـ المكارد البشرية

 .كميا ككيفيامف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا  :*تقييـ المردكدية

 savoir) كالمعرفة العممية ،المرتبطة بالنشاط الممارس (savoir)المعرفة :*تقييـ الكفاءات
faire)الخبرة( إثبات إتقاف المينة أك النشاط، كالمعرفة( (savoir êtreتب ) رر المكاقؼ

 سيرة، سمكؾ...الضركرية لشغؿ المنصب 

التكيؼ اتجاه المكاقؼ ك قدرات الفرد اتجاه مكاقؼ معينة في منصب العمؿ  :*تقييـ القدرات
 .المينية الجديدة

لتجربة المصنع تطرؽ الباحث  إطارات الصناعة كمصير الببلددراسة تخص  كفي     
دكر في تأىيؿ كتككيف اإلطارات مف  يذا األخيرلكاف  لما خاصة في سنكات السبعينات

 يقدمو. خبلؿ ما

تجربة خاصة في سنكات الثمانينات، التي تحدث عف االخفاقات التي عرفتيا ىذه اللي     
كالفقر  عامة المؤسسة أك عمى المستكل االجتماعي داخؿ عمى اإلطارات سكاءن كاف ليا ا ثار 

قة بيف اإلطارات كالسمطة السياسية، حيث أف تسيير كما تطرؽ إلى العبل ...كالبطالة
صناع القرار عف طريؽ نسج استراتيجيات فردية عمى حساب  قضيةاإلطارات كاف 

 في التنظيـ كالمراقبة.كالتدخؿ الدائـ االستراتيجيات الجماعية، 
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 .09/20051دفتر رقم

 تضمف ىذا الدفتر الدراسات التالية:     

التككيف االنشقاقي األساسية المككنة ليكية االطارات، محاكلة مف أجؿ تحديد بعض العناصر 
 الكضعية السكسيكمينية لممرأة اإلطار.إلطارات الصناعة الجزائرية، 

بمؤسسات  كالذم كاف عبارة عف تحقيؽ ميداني أ جرم تمثمت إشكالية بحث ىذا الدفتر
المؤسسات االقتصادية االىتماـ البحثي باإلطارات في ب ،بمنطقة عنابة اقتصادية عمكمية

مساراتيـ التككينية ك أصكليـ ك جتماعية كالثقافية مف خبلؿ الخصائص المينية كاال العمكمية،
 .النسؽ االجتماعي العاـك كفاعميف داخؿ التنظيـ كاستراتيجياتيـ اتجاه تحقيؽ مطالبيـ 

االنتقاؿ بيف  فترةالتحكالت الكبيرة التي عرفيا المجتمع الجزائرم خاصة  خضـفي      
اشتراكي ليبيرالي كما نتج عنيما مف  أحادم تعددم، مختمفيف اقتصادييف نمطيف سياسييف

التسريح، كسمبية عمى المؤسسة االقتصادية مف جية كعمى فاعمييا مف جية ثانية ا ثار 
البطالة كانخفاض القدرة الشرائية... جاء التساؤؿ حكؿ الخصائص المينية كاالقتصادية 

لـ ىكيتو االجتماعية أم تحديد معا كاالجتماعية التي تميز اإلطار الجزائرم كفاعؿ اجتماعي؟
 مف خبلؿ :

بيعة التصكرات ألدكارىـ كلممؤسسة، ط االجتماعية كالتعميمية لئلطارات، األصكؿ-
 الكضعية المينية لممرأة اإلطار.االستراتيجيات المعتمدة مف طرفيـ، 

أف بينت إذ  األساسية المككنة ليكية اإلطارات،األكلى تحديد العناصر  الدراسة حاكلت     
 :غمبية اإلطارات تنحدر مف شرائح أك طبقات متكاضعة جداأل األصكؿ االجتماعية كالتعميمية

عماؿ بسطاء أك عاطميف عف العمؿ كشيداء ثكرة التحرير كمعمميف، انتياجا لسياسة  ،فبلحيف

                                                             
 .2005، منشكرات الكراسؾ، 09مراني حساف، رقـ اإلطارات الصناعية: شركط تككيف نخبة حديثة، تنسيؽ 1
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بعد االستقبلؿ كتطبيؽ العدالة االجتماعية بيف كؿ أبناء الشعب الجزائرم الذم محك الفكارؽ 
كىذا ما أبرزه العديد مف الباحثيف الجزائرييف "نظرا لمريع خط  استعمارا استيطانيا،عانى 

كمف جية أخرل قد تككف 1التصنيع ليس فقط كعمؿ تنمية كلكف كعدالة اجتماعية أيضا..."
الكضعية اليشة لئلطار كاألزمة التي عرفتيا المؤسسة االقتصادية العمكمية جعمت الطبقات 

 أخرل ألبنائيا غير ىذه.العميا تفضؿ مينا 

ة النظاـ االقتصادم اإلطار الصناعي الجزائرم بمرحمتيف ميمتيف مرحم لقد مر     
اعتراؼ رسمي اجتماعي قائـ عمى االمتيازات التي كانت تمنحيا ب اناؿ فيي االشتراكي التي

االقتصاد المكجو ، ثـ المرحمة الثانية مرحمة الدخكؿ في بتركليالدكلة مستفيدة بذلؾ مف ريع 
 طار، في ظؿ ىذه الظركؼ أصبح دكر اإلطاراتكانعكاساتيا السمبية عمى المؤسسة كاإل

في المؤسسة مما انعكس سمبا عمى حالتيـ النفسية كشكؿ ليـ أزمة ىكية، ىذه  اغامض
كالسياسية  مشاركتيـ في األنشطة االجتماعية النقابية كمحدكدية األزمة تمثمت في ضعؼ

كفي ىذا اإلطار يقكؿ بشير محمد "كقد تكضح أيضا دم دكرىا كما يمـز حسبيـ، تي لـ تؤ ال
أنيـ يتكجيكف حيف محاكلة حؿ مشاكميـ بالكحدة إلى المسؤكليف المباشريف ككذا االدارة بدال 
مف التكجو إلى الجياز النقابي الذم مف المفركض أنو الجياز الذم يتقدمكف إليو لمدفاع عف 

األخير ال يحض بثقتيـ مف خبلؿ تخميو عف الميمة المنكطة بو نظريا حقكقيـ أم أف ىذا 
 .2مما جعميـ ال ينخرطكف فيو"

مع  ىيمنة العنصر الذكرم لفئة اإلطارات في القطاع الصناعي، التحقيؽ بيف كما     
ف ك جدت في أعمى مستكيات التأطير كالقيادة، نسبة النساء كمما اتجينا إلى  تناقص حتى كا 

                                                             
1Chikhi S, Questions ouvrières et rapports sociaux en Algérie, p04. 

 .45ص ، الثقافة كالتسيير في الجزائر، مرجع سابؽ،نقبل عف بشير محمد
 .53-52بشير محمد، الثقافة كالتسيير، مرجع سابؽ، ص2
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ليبقى الذكر  ،المجاؿ فإف تأطيرىف يبقى محدكد كيتكقؼ في نطاؽ إدارم ال إنتاجي تقنيىذا 
 محتكرا عمى مناصب التأطير العالي.

تكمف في تكفير معيار أساسي إلنجاح المؤسسة  كىك ف تمثبلت الدكر كالمؤسسةأما      
الكقاية مف صراعات العمؿ المتمثمة في الفعالية االقتصادية كالمالية كالنجاعة االجتماعية 

ألداء  المبادرةالمسؤكلية كالقدرة عمى التحميؿ ك كالخبرة كركح تكفر الكفاءة ك كظركؼ العمؿ...
 دكرىـ عمى أحسف ما يراـ.

الثانية مف تساؤؿ حكؿ كضعية اإلطارات الصناعية الجزائرية داخؿ  الدراسةانطمقت      
كمف بيف النتائج التي خمصت إلييا أف اإلطارات الجزائرية تشعر بالتيميش  مجتمع المصنع؟

بينيا عدـ مشاركتيـ في  كاإلقصاء سكاء داخؿ العمؿ أك خارجو بسبب سيادة عدة عكامؿ مف
، تطبيؽ األكامر الصادرة مف اتخاذ القرارات كتحديد مسار المؤسسة)مركزية اتخاذ القرارات(

كالتراتبية متمثمة في التعددية كيعيشكف حاالت متباينة مية(...فكؽ كمف دكف مناقشة)الير 
 .كاالنشقاقية

البلتكافؽ بيف  ياسببالتي يعيشيا اإلطار داخؿ المؤسسة  نشقاؽالنفصاـ كاالا إف حالتا     
ليـ مشكمة قيـ كمف ثـ مشكمة سبب  ما ،ما ىك داخمي تنظيمي كبيف ما ىك معاش خارجي

، كىذا ما 1"لممجتمع المحميىكية، "فاألفراد يحممكف معيـ داخؿ المصنع بناءات سكسيكثقافية 
 ينتج العامؿ الشائع بتعبير جماؿ غريد.

كالمقاكمة ، يتخذ اإلطار الصناعي العصبية كشكؿ مف أشكاؿ التضامف كالكالء مف جية     
كما يعاني مف ضغكطات مينية كبيركقراطية ، مف جية ثانية األخرلالجماعات ك ضد األفراد 

قصاء كتيميش تجعمو يمجأ لما ىك قديـ  لمدفاع عف  كشخصانية، كيعيش حالة انشطار كا 
اإلطار الصناعي  يمكننا القكؿ أف كبالتالي النفس كمكاجية االقصاء كالبيركقراطية ....

                                                             
1Mebtoul Mohamed, discipline D’usine productivité et société en Algérie, op. Cit, p210.  
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أم  اكس تارة أخرل،ة كبيف االتجاه اال خر المعالجزائرم يتأرجح بيف االتجاه العقبلني تار 
 مف جية يسعى لبلندماج في المحيط كمف جية ،يعيش ازدكاجية قيمية متناقضة كمتداخمة

كىذا ما يجعمو يتخذ مكاقؼ  يسعى لمتخمص مف إرثو المجتمعي المناكئ ليذا األخير، أخرل
 أفعاؿ متباينة داخؿ المؤسسة.كردكد 

مف تساؤالت  الكضعية السكسيكمينية لممرأة اإلطارب المعنكنة الثالثة الدراسةانطمقت      
استطاعت أف تحقؽ مكانتيا المينية في ظؿ التمايز  كىؿحكؿ الكاقع السكسيكميني ليا؟ 

 المينية بيف الجنسيف.كفي ظؿ النصكص الدكلية التي نادت بيا كالمساكاة الجنسي لمعمؿ 
 إلييا التحقيؽ: تكصؿ النتائج التيأىـ  كمف

لمناصب القيادية عمى ا "الرجؿ اإلطار"ىيمنة الذكر أف كضعية المرأة اإلطار تميزىا *
 العميا.

كيفسر ىذا تنفيذية ال قيادية عميا،  مناصبالمرأة اإلطار الرجؿ اإلطار في *مشاركة 
مف ىذه المناصب المسؤكلة خاصة المتزكجات منيف كالتي تتطمب أكقات  إضافية  بتخكفيا

 خارج أكقات العمؿ كمسؤكليات كمياـ أكثر.

لمثقافة المحمية المرتبطة  كىذا راجع ،سيادة تمايز معامبلتي بيف الرجؿ كالمرأة اإلطار*
 .ممجتمعالدكنية ل نظرةالك  المرأة تابعة لمرجؿ كأقؿ منو، التي تجعؿبالذىنية الذككرية 

خاصة في المجاؿ التقني *قمة اإلطارات النسكية في المؤسسات الصناعية عكس اإلدارية 
 االنتاجي.

 بذلؾ. المناصب المحتمة التي ال تسمح ليفبسبب *عدـ مشاركتيف في اتخاذ القرارات 

ما ؾ يبقى دائف المرأة اإلطار تعترؼ بما يقدمو ليا منصبيا مف ىكية مينية، إال أف ذلكأ*
 ؤلسباب السالفة الذكر.لتتخممو صعكبات كعراقيؿ 
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 . 1212005دفتر رقم

 المحتويات:

صكرات عف االنساف كنماذج التسيير، عمـ االجتماع كالتسيير، بعض جكانب التسيير في ت
االتصاؿ كثقافة سيدار، تقييـ أداء المكارد البشرية، االتصاؿ الداخمي في خدمة المؤسسة، 

الذكاء لقيادة الفعالة النماذج كاألدكار، الية القيادة كاالشراؼ في المؤسسة، إشكاالمؤسسة، 
 الكجداني.

استعرض الباحث نظريات  ""تصكرات عف اإلنساف كنماذج التسيير الدراسة األكلىفي      
، ىنرم رفريديريؾ تايمك  كؿ مف بالتيار الكبلسيكي متمثبل في أعماؿ في االدارة كالتسيير بدءان 

مف طرؼ  مدرسة العبلقات االنسانيةالثاني متمثبل في  ثـ التيار ...فايكؿ، ماكس فيبر
متمثمة  نماذج كأساليب التسيير تطكر في األخير ليقدـ، مجمكعة باحثيف برئاسة إلتكف مايك

المشاركة مركزا اىتمامو كالنظاـ ب النظاـ األبكم، النظاـ االستشارماالستبدادم، في النظاـ 
المترتبة عف تطبيقو في  كالنتائج اال ثارمف حيث  عمى االسمكب األخير باعتباره األحدث

 .المؤسسة

الثانية "عمـ االجتماع كالتسيير" تطرؽ الباحث إلى مفاىيـ كؿ مف عمـ  الدراسةكفي      
 مفيـكك  مف الباحثيف الغربييف، عند )ريمكف ا ركف ماكس فيبر كغكرفيتش( كغيرىـ االجتماع
ليس ك  ،ممارسات اجتماعية كعبلقات بيف مختمؼ المجمكعات االجتماعية باعتباره التسيير

ح اتقؿ إلى التسيير كمجاؿ دراسي لمسكسيكلكجييف، كاقتر العمميات كالتقنيات، لين فقط مجمكع
 تسيير، كفي ىذا اإلطار ينكه بكجكد تياريف:طريقة لمدراسة في عمـ االجتماع ال

كفي ىذه  الخدمة أم عمـ االجتماع في "الخدمة" االجتماع ميمةاألكؿ يأخذ فيو عمماء      
عف مستكل الحياد كالنقد فيما يخص مشكبلت إدارة كتسيير المؤسسة، الحالة يككنكا بعيديف 

                                                             
 .2005، منشكرات الكراسؾ، 12تسيير الكفاءات االتصاؿ كالقيادة في المؤسسة، تنسيؽ عنصر العياشي ، رقـ 1
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كاألدكات التحميمية لمساعدة المسيريف لبمكغ أىدافيـ  يضعكف معارفيـ التقنية كالميتكدكلكجية
 المحددة.

بشكؿ  اإلدارةقضايا التسيير كاالىتماـ بمشاكؿ لتيار الثاني فميمتو عكس األكؿ نقد أما ا     
ـ طريقة لمدراسة في عمـ االجتماع التسيير مف يقدي األخير تليحاكؿ ف عممي كنقدم.حيادم 

في المؤسسات بيف التياريف كذلؾ مف خبلؿ دراسة ظكاىر التسيير كاإلدارة  خبلؿ الجمع
حيادية نقدية، فعمـ االجتماع مطالب بدراسة الظكاىر التسييرية بطريقة حيادية نقدية بطريقة 

 استشارم". ال خدماتيعمـ اجتماع نقدم ال تقديـ خدمات "

استعرض الباحث مراحؿ تطكر "بعض جكانب التسيير في "سيدار"  الدراسة الثالثة     
 بالفترة الذىبية، في ىذه المرحمة إياىاا مسمي  األكضاع بالمؤسسة مركزا عمى فترة السبعينات 

كقادة جزائرييف قيادة فعالة  زى إبراكانت لدييا كسائؿ مالية كبشرية ساعدتيا عم المؤسسة
خبرات كميارات مف حيث تشجيع ركح المبادرة كالمشاركة كتفكيض السمطة كاستقبللية  مذك 

ابتداءن مف منتصؼ الثمانينات ة الثانية أما المرحمكانخفاض في المستكل التراتبي، القرار 
مكازاة مع متطمبات التسيير المصنع  تسييرباالىتماـ ب لدل اإلطارات المسيريفعرفت يقظة 

، البحكث ة، المشاركة، االتصاؿ، تقييـ الكفاءات، التقنيات التسييريةدك لممؤسسة )الجالحديث 
ثـ  ...(.برئاسة عمي الكنز 1985سكسيكميني التطبيقية كالتحقيؽ الذم قاـ بو الكرياد ال

صبلحات كالتكجو نحك االقتصادم الميبيرالي كمبدأ اإل مرحمة "التسعينات"المرحمة الثالثة 
لـ تسمح ليا بالتطكر أك ك مفعمة باألحداث المأساكية كالتي كانت  ،استقبللية المؤسسات

 يا.سبتطكير نف

إذا كاف  في ىذه الدراسة عما تساؤؿ الباحث"تقييـ أداء المكارد البشرية"  الرابعة الدراسة     
أكد أف المكارد البشرية كالكفاءات  كىناىناؾ نظاـ لتقييـ أداء المكارد البشرية في مؤسساتنا؟ 

في ظؿ غياب استراتيجية كرؤية كاضحة كغياب تفكيض السمطة كمركزية كانت ميمشة 
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مؤسسة في كضعية عمى كشؾ االختناؽ، كما أشار إلى اتخاذ القرارات، كىذا ما جعؿ ال
القائـ عمى مكافأة األداء الفردم، النمكذج الذم كانت تعتمده المؤسسة منذ بداية الثمانينات 

متمثبل في أسمكب يككف أصؿ الصراع، ليقترح نظاما  كالذم قد، الفرديةيثمف أكثر  الذم
البشرية عمى أىداؼ محددة ككاضحة ضمف االعتماد في تقييـ المكارد : اإلدارة باألىداؼ

 سمح ببركز الكفاءات كالكشؼ عف اإلبداعات ضمف بيئة م عْكلمةحتى ي   ،لتحقيؽ ذلؾكسائؿ 
 قتصاد الخاص.قائمة عمى اال

 يقـك عمى ثبلثة عناصر أساسية:نظاـ تقييـ أداء متميز ف     

القدرة عمى )القدرات(  POUVOIR FAIRE )األداء(،  SAVOIR FAIRE*المعارؼ العممية 
  .)التحفيز( إرادة الفعؿ VOULOIR FAIRE، أك االمكانية الفعؿ

عرضا ميما عف  قدـ الباحثالتصاؿ الداخمي في خدمة المؤسسة" "االخامسة الدراسة 
 ه كمصطمح داخؿ المؤسسة )االتصاؿ المؤسساتي( الذمبركز ثـ مفيكمو  تصاؿ بتحديداال

بكؿ أشكاليـ كمستكياتيـ، لينتقؿ في االعتبار العبلقات بيف الثقافة، المنظمة كاألفراد  يأخذ
ساىـ في عامؿ ماتيجي لممؤسسات، ك الداخمي باعتباره أداة لمتسيير االستر إلى دكر االتصاؿ 

 كتماسكيـ، العمؿ المشترؾ، االنتماء، تنمية كتطكير ثقافة المؤسسة... العامميفتحفيز 

يتطمب سياسة اتصاؿ دقيقة ككاضحة تجمع  تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كاستراتيجياتياف إ     
بيف المنطؽ كالتخميف لدراسة المشاكؿ كتشخيص بيئتيا كمف ثـ االجابة عف أسئمة عديدة كما 

 الذم ينبغي قكلو، لمف، مف، كيؼ ؟... 

كعة القدرات "كمجم عرؼ الباحث ىذا األخير السادسة "الذكاء الكجداني" الدراسة     
دارة العبلقة مع اال خريف"،الضركرية لضبط النفس األساسية  كتعتمد ىذه المقاربة عمى  كا 

ضبط الفرد لمشاعره، القدرة عمى تحفيز الذات، القدرة عمى : الكعي بالذات، خمسة ركائز
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ىذه المقاربة يمكف أف يستفيد منيا  السيطرة عمى العبلقة مع اال خريف،، باألخريفاالحساس 
 المؤسسات. مسيرك

التصاؿ مكضكع ا الدراسةعالجت ىذه السابعة "االتصاؿ كثقافة المؤسسة"  الدراسة     
عمى أىمية المكرد البشرم كفاعؿ أساسي اجتماعي استراتيجي كىك كثقافة المؤسسة بالتأكيد 
 .ما تفتقده مؤسساتنا حسبو

ما يشكؿ إحدل العقبات أماـ  ،انقسامات فيما بينيابيف أف فئة اإلطارات تعيش ت لقد     
 بالرغـ مف مستكاىا التعميمي العاليؿ المؤسسة كأماـ الحراؾ الرأسي، فداخ يةعممية االتصالال

مركزية إال أنيا تبقى متناقضة مع طرؽ كأساليب تسيير المكارد البشرية التي تعتمد عمى 
فيما بينيـ  كىك ما يؤدم بالضركرة إلى خمؽ نزاعات كصراعات ،كالمعمكماتاتخاذ القرارات 

لى ضعؼ المنظكمة االتصالية.  كا 

كما أكد عمى ضركرة تبني نمط تسييرم حديث قائـ عمى نمط قيادم ديمكقراطي،      
كأسمكب اتصالي حديث  مبادرة، تفكيض السمطة كالمسؤكليةالمشاركة في التسيير، االبداع، ال
ة كاسعة كمشارك ى البلمركزية، االعبلـ كاالتصاؿالقائـ عمكتبني نظاـ االدارة باألىداؼ 

االتصاؿ كاحتكار السمطة بسبب  ماـ المركزية الشديدة كتصمب قنكاتكمتنكعة لمفاعميف، أ
ة المحمية الممارسة ، كىذا ما يشكؿ تناقض بيف القيـ الثقافية التقميديالذىنية التقميدية لممسييرف

كالقيـ العصرية الحديثة التي تفرضيا المؤسسة كالتي يمكف أف تؤدم إلى صراعات كنزاعات 
، أف ىيمنة كسيادة 1ميدانية في الجزائر عمى ىذاالدراسات العديد مف ال كقد دلت خطيرة.

 التفكير التقميدم عمى العبلقات ىك أصؿ المشكبلت االتصالية في المؤسسة. 

                                                             
تممساف نمكذجا، أطركحة  soitex، مؤسسة الجزائرية الصناعية أنظر بكزياني زبيدة، القيادة كاالتصاؿ في المؤسسة1

 .2013/2014دكتكراه، 
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الثامنة "إشكالية القيادة كاالشراؼ في المؤسسة الجزائرية في ظؿ التحكالت  الدراسة     
أف القيادة ترتبط بعكامؿ ثقافية كاجتماعية كتنظيمية ىنا  أكد الباحث االقتصادية كاالجتماعية"

في إطار ليذا المكضكع تطرؽ  قدك  قد تككف مساعدة كما قد تككف معرقمة لمسير الحسف.
في ظؿ ثبلثة  المؤسسةالعماؿ كاإلطارات مف خبلؿ التحكالت التي عرفتيا العبلقة بيف 

 مراحؿ:

المؤسسة تسير بطابع كانت مرحمة األكلى قبؿ أحداث أكتكبر: في ىذه المرحمة ال 1
ذك أصكؿ  كأغمب الفاعميف ،، تؤدم كظيفة اجتماعية أكثر منيا اقتصاديةإيديكلكجي معيف

ريفية مفتقرة لخبرة مينية كجاىمة لمكاقع التنظيمي الجديد مع تحصيميـ عمى بعض المعارؼ 
إضافة إلى طبيعة  ،1و إليو جماؿ غريد في دارستو لمعامؿ الشائعكىك ما نب العممية الجامعية،

ئرية الظركؼ السياسية كالثقافية كاالقتصادية التي عاشت في كنفيا المؤسسة العمكمية الجزا
عرقمة كتصعيب ميمة القيادة كاحتكار السمطة لممؤسسات كالقرارات، كؿ ىذا أدل إلى 
لتككيف كتدريب كتأىيؿ مكاردىا كالمسيريف داخؿ المؤسسة، إضافة إلى افتقار المؤسسة 

 البشرية.

المرحمة الثانية بعد أحداث أكتكبر: عرفت ىذه المرحمة نزاعات عمالية كبيرة خاصة بيف  2
 بالغة. يةقيادأزمة  تبعتيا ،المسيريف كالعماؿ، كاتياـ المسيريف بسكء التسيير

مف التعاكف كالتضامف في نكع  ىاميز ىذه المرحمة القيادة في ظؿ اقتصاد السكؽ:  3
 ،عي كاالقتصادم كالسياسي الجديدنتيجة الكاقع االجتما ،العبلقات بيف مختمؼ الفئات

 .ؽ بيـ في ظؿ ىذه الظركؼككعييـ بطبيعة التيديد كالخطر الذم يحد

                                                             
، 01عناصر لبلقتراب مف الكجو الجديد لمعامؿ الصناعي الجزائرم، مجمة إنسانيات، عدد، غريد جماؿ، العامؿ الشائع1

1997. 
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قدـ الباحث ىنا عرضا نظريا عف التاسعة "القيادة الفعالة: النماذج كاألدكار"  الدراسة     
مفيـك القيادة كتطكرىا مف خبلؿ اتجاىيف: نظرية السمات كالعكامؿ الجسمية كالقدرات 

ديمكقراطية، متسمطة، )ثـ أنماطيا ، ية التفاعؿ بيف األفرادكنظر  الذىنية كقدرات التعبير...
 ،متساىمة(

أما القائد  ،ىذا األخير الذم قد يككف قائدا "المسير"ك "القائد"بيف  في ىذا الصدد ميزك      
قد ال يككف مسيرا أم قد يككف المسير قائدا كما قد ال يككف، كما قد ال تتكافر في المسير 

 .صفات القائد

 .كراسات المركز/2

 .19971ثقافات المؤسسة 

 تمثبلت التمايز االجتماعي لدل عماؿ الصناعة في الجزائر.: 01الدراسة

ككيؼ  ماؿ الصناعييف لمتمايز االجتماعي.شكالية حكؿ تمثبلت العمف إالباحث انطمؽ      
 :مف خبلؿ محكريف  نى االجتماعية كالثقافية لممجتمعأثرت عممية التصنيع عمى الب

 تمثبلت اليكية، المكقع في البنية االجتماعية كتحديد االنتماء إلى مكقع طبقي معيف. 1

 تمثبلتيـ لبنية المجتمع كاالنقسامات المميزة ليا. 2

 ما تكصؿ إليو: كمف بيف     

المستكيات التعميمية كالميارات العالية نسبيا  كأف عماؿ الصناعات المتطكرة تقنيا كذك *
 يحممكف تمثبلت مرتبطة بعناصر ثقافية حديثة. 

                                                             
 .1997ثقافات المؤسسة، تنسيؽ غريد جماؿ ، منشكرات الكراسؾ، 1
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تجسدت  ،كالثقافية لممجتمععممية التصنيع الحديثة تغيرات في البنى االجتماعية  *ترتب عف
حديثة مف جية، كمف جية ثانية في عممية تناقضية قائمة عمى أسس صناعية عقبلنية 

مع  يتطابؽكىك ما  ،...عبلقات قرابية زبكنية متمثمة فيثقافية مجتمعية قديمة  استمرار قيـ
كىذا راجع إلى فرض عناصر دخيمة عمى مجتمع متميز  ،1الثنائية الثقافية لنكر الديف طكالبي

عممية ال تكازف بيف الأدل إلى  ما، كسط مختمؼ غير قادر عمى استيعابياك ، بذىنيات خاصة
الثقافية لمكاقع االجتماعي)الفضاء المصنعي كالفضاء اعية كالخصكصية االجتم يةالتصنيع

 .المجتمعي(

عف البحث ب الدراسة ىذهمت اىت "إدراؾ العماؿ لكضعيـ في مكاف العمؿ" الدراسة الثانية     
تحكـ فيو عامميف متناقضيف ىذا االدراؾ ي العمؿ. في كيفية إدراؾ العماؿ لكضعيتيـ

 .سكسيكثقافيك اقتصادم 

المجتمعية تؤثر عمى مختمؼ العمميات االجتماعية داخؿ ف العكامؿ السكسيكثقافية إ*
دراكيـ لكضعيتيـ.المصنع  ، كعمى مكاقؼ العماؿ كا 

*األصؿ االجتماعي لمعامؿ سكاءن كاف ريفي أك حضرم ال ي ؤخذ كمعيار مطمؽ لفيـ 
ك األصكؿ ك لكحظ أف العماؿ ذ مست المجتمع كتأثيرىا عمى العماؿ، فقدالتحكالت التي 

الريفية قد تأثركا بالقيـ كالمعايير العصرية الحديثة كبالتالي إصابة القيـ الحديثة، فالذىنية 
 األصكؿ الحضرية. قميدية قد تستمر حتى مع العامؿ ذمالت

تحيط بيـ في تمؾ الفترة  بسبب الظركؼ المزرية التي كانت*كالء العماؿ لمؤسستيـ ضعيؼ 
 .لعمؿلمعنى ا تمثبلتيـ ما انعكس عمى )قمة الراتب، ارتفاع مستكل المعيشة... (،

السكسيكثقافية بالمرجعية مرتبطة ت العمالية فيي فردية ال جماعية، *أما فيما يخص النضاال
كالتغيب الذم يعتبر كشكؿ مف أشكاؿ المقاكمة ضد سير العممية االنتاجية، إضافة إلى 

                                                             
 كالطقكس كالمتغيرات، مرجع سابؽ.أنظر نكر الديف طكالبي، الديف 1
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، ما أثبتتو العديد مف الدراسات كاالرتباطات العائمية كالمناسبات الدينية عكامؿ أخرل
 .1الميدانية

 الدراسةي ىذه ىدؼ البحث ف "تطكير المؤسسة العمكمية كمسألة اليكية" الدراسة الثالثة     
تسميط الضكء عمى بعض ىك التركيز عمى مراحؿ تطكر المؤسسة العمكمية مف خبلؿ 

مرحمتيف ميمتيف عرفتيما المؤسسة  في ظؿاألسئمة المتعمقة بيكية الفاعميف االجتماعييف، 
 :العمكمية

كاف التركيز عمى حيث  ،الذاتي كالتي عرفت مرحمة التسيير 1988-1962المرحمة األكلى 
ثنائية سمطكية المدير المعيف مف طرؼ الدكلة كالرئيس المنتخب مف طرؼ العماؿ، ىذه 

ثـ مرحمة التسيير  كسببا في عدة صراعات. رفض مف طرؼ العماؿمحؿ  الثنائية كانت
ىذه  )التسيير كالرقابة(االشتراكي لممؤسسات كالتي أصبح العامؿ بمقتضاىا منتج كمسير

 مرحمة ثـ .كتدخؿ الدكلة في كؿ األمكرالمرحمة عرفت عبلقة قسرية بيف المسيريف كالعماؿ 
 خكصصة المؤسسات.-إعادة الييكمة 

المؤسسات،  ةكالتي عرفت بدكرىا مرحمتيف ميمتيف استقبللي 1988المرحمة الثانية ابتداءن مف 
 كمرحمة ما بعد أحداث أكتكبر.

. "العبلقة بالعمؿ لدل عامبلت المؤسسة الكطنية لمصناعات االلكتركنية" الدراسة الرابعة     
، كقد بينت النتائج أف ىناؾ ازدكاجية تميز مكاقؼ تمثبلتيـ لعبلقاتيـ بالعمؿ دراسة مف خبلؿ
، التنشئة ، تمثبلت العمؿحكافز العمؿ مف خبلؿ: ت فسر يمكف أف، اتجاه عمميـالعماؿ 

 لمعامبلت.كالثقافية االجتماعية 

                                                             
أنظر كبار عبد العزيز، المرجعية الثقافية كسؤاؿ الحداثة في الجزائر، أطركحة دكتكراه، قسـ عمـ االجتماع جامعة كىراف، 1

2013/2014. 
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تعتبر العامبلت العمؿ كبديؿ لمخركج مف المنزؿ كليس كخيار حقيقي كاقعي، كيعتبر      
ف تطكير حاجات أخرل لحاك كفي المقابؿ ت ،خاصة في البدايةاألجر الحافز األكبر لدييف 

 لتحقيؽ ىدؼ "ككسيمة" امثمن لدييف كما يعتبر العمؿ .كالتككيف كالترقية االجتماعية كالمينية
ألنو يدكم فيك مصدر لمتعب  )نشاط("كمحتكل"، كغير مثمف االستقبللية المادية..ك معيف
 .مف التعبير عف كفاءاتيف كقدراتيف كمصدر لئلحباط إذ يمنعيف ،تكرارم

: االستقبللية المالية المعطاة ليف أسبابلعدة  رلتحرا تعتبر العامبلت العمؿ مصدرك      
بحاجات العائمة، إضافة إلى تكسيع الحقؿ ثـ المشاركة كمف  كاحتبلؿ مكانة اقتصادية

كاالنفتاح عمى العالـ الخارجي، كالكعي الذاتي  ،لةاالجتماعي كالجيكغرافي كالخركج عف العز 
فمتطمبات العمؿ لدل  رلبلتحر ت، كمف جية ثانية يعتبرنو مصدر كالرغبة في تحقيؽ الذا

 كغيرىابالنماذج التقميدية المعركفة لدييا كالصبر كاالنقياد كالخضكع كاالستقرار  المرأة مرتبطة
تجزيئي يمنعيـ التكرارم ال، كما أف طبيعة العمؿ أم المناصب العممية منمذجة حسب الجنس

 ، كالصعكد في السمـ الميني.مف استغبلؿ قدراتيـ

دائما في اختياراتيف  كتتحكـمرتبطة بالمعايير االجتماعية تمثبلت العامبلت لعمميف إف      
في بعض األحياف  أك التنازؿ عف ىذا األخيركقراراتيف كتفضيؿ مثبل الزكاج عمى العمؿ 

 لصالح الزكاج.

رؤساء الكرشات بمعمؿ الحجار عبلقات العمؿ، التككيف المتكاصؿ لمرجاؿ، " الدراسة الخامسة
 كثقافة المؤسسة )سيدار(".

مف حيث كاقعيـ المعاش كتجربتيـ الحقيقة  "فئة "رؤساء الكرشات عالجت ىذه الدراسة     
خاصة في مرحمة السبعينات كما سماىا مرحمة السعادة أك أكقات السعادة، أيف كاف لدييـ 

العمؿ في مصنع الحجار كاف لو ىكية كقيمة ف ،االنتماء إليوفي المصنع ك  حب العمؿ
عبلقات العمؿ  فيو كانت ، في الكقت الذمبلقتو بالمحيط االجتماعيكاعتزاز كافتخار في ع
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االمتثاؿ كااللتزاـ كاالعتبار كاالحتراـ المتبادؿ كاالصغاء... كما عممت المؤسسة في كجيدة 
 ىذه المرحمة عمى تقديـ خبرات كميارات كتككيف متكاصؿ لمعامميف.           

كثير مف األحياف يصعب عمييـ التعامؿ مع في اإلطارات التكنكلكجية أف  لقد تبيف*
 تككينيـ النظرم الكثير كافتقارىـ لتجارب ميدانية أك قمتيا.بالنظر إلى  مشاكميـ، كذلؾ

في تككف ثقافة المؤسسة ىنا  كفي ىذه الحالةمكسكر كالمنفذيف كأف التكاصؿ بيف اإلطارات *
ليؤكد في األخير أف التككيف المتكاصؿ ىك الرابط  كمحؿ رفض مف طرؼ اال خريف.خطر 

 المتميز إلعادة التكاصؿ ما بيف ىذيف الفئتيف.  

، متأثرة بالبنية لممرحمة السابقة عرفت فييا المؤسسة كضعية معاكسةثـ مرحمة الثمانينات 
، مما أدل إلى تدىكر قيمية العمؿ "في التككيف االجتماعي الجزائرم البلتكازفاالجتماعية "

 ...مركزية السمطة كالقرار كالبيركقراطيةك عدة ظكاىر يادةس إضافة إلىكالتككيف كالشيادات، 

 .المؤسسة الصناعية في الجزائر: حدكد المثاقفة"" دسةالدراسة السا

كاف نتيجة الذم  لفشؿ النسبيكا ،ية في الجزائرلعممية التصنيعا تجربة تناكلت الدراسة     
عادة التجربةك أم اعتماد سياسة حرؽ المراحؿ  ،الطريقة المنسكخة ، أسرعبطريقة  األكركبية ا 

إضافة إلى الظركؼ االقتصادية الصعبة خاصة إعادة ىيكمة المؤسسات التي كاف ي رجى مف 
الذيف اعتبركا كجماعة منافسة  لمحد مف سمطة أصحابيا تكسير المؤسسات الكبرلكرائيا 

 .لمجماعة السياسية

كالثانية مف طرؼ ، فالتصنيعيكف كاجيكا معارضتاف تمثمت األكلى في القكة النقابية     
أجرة مقابؿ  تمؾ المتمثمة في العكامؿ الثقافية القائمة عمى ربط عبلقة ا لية بالمؤسسة العماؿ
 يا في كسط مناكئ ليا. ككأنكفي ظؿ ىذه الظركؼ تظير المؤسسة  عمؿ،

 تمثبلت، استراتيجيات المينة كحرؼ، حالة قطاع البناء".  " الدراسة السابعة
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صعكبة ب كتتميز مينا تقميدية تفتقد لمتقدير االجتماعي معماؿبالنسبة ل تعتبر ىذه الميف     
األسباب ال في أسفؿ السمـ االجتماعي... ليذه مكجكدة  ،البلثبات ،خطكرة المينة ،التشغيؿ

 يرغب ىؤالء في أف يمارس أبناؤىـ مثؿ ىذه الميف.

، إذ يتميز الخطاب بخصكص ىذه الميف نظرة متجانسة ال تكجد في ميداف البناءف     
متناقضة تماما مع نظرة التأطير ك العماؿ ليـ نظرة مخالفة ف ،تقاطبيةبميزة  داخؿ المؤسسة

 .التقني

ى مع قطاع حداثي كتصنيعي أيف التقنية الميف تتماش سبة لئلطارات فإف ىذهبالنأما     
 عناصره مندمجة مع بعضيا البعض.ك كالتنظيـ معرفيف في إطار نظاـ عاـ 

ف لـ تستطع الصناعة       فرض معالميا المينية عمى أف تكلكف ميما يكف كحتى كا 
ى سيركرة ال المجتمع استطاعت أف تؤثر عمى انتظارات االفراد مما أدل بطريقة أك بأخرل إل

رجعة فييا بخصكص التحكؿ االقتصادم مف اقتصاد كفاؼ إلى اقتصاد تراكـ كتغيير تقني 
 كاجتماعي.    

 .19951-05رقم المرأة والتنمية

 .ثنائية لدل العامبلت اتجاه العمؿ""ال الدراسة األكلى

أف أغمبية العامبلت أبديف مكاقؼ ازدكاجية اتجاه عمميف داخؿ المصنع  ت الدراسةأكد     
"العبلقة بالعمؿ لدل عامبلت المؤسسة الكطنية سمفا تطرقنا إلييا  التي نفسيا الدراسةكىي 

 ".لمصناعات االلكتركنية

 ."المستقبؿ الميني لمنساء في ميف اليندسة" الدراسة الثانية

                                                             
1Femmes et développement, coordinatrice des travaux nouria Benghabrit, Edition CRASC, 
1995. 
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، كحضكر المرأة فييا التي اعتبرت ميف ذككرية اليندسة ةمينتطرقت الدراسة إلى      
 ىذه االشكالية ضمف ثبلثة عناصر: تمحدكد جدان، كقد عالج

النساء المتزكجات أك ىذا التخمي الذم تمجأ إليو  تخمي عف العمؿ:*المرأة في كضعية 
رممة، كمف جية األكسبلح في حالة طبلؽ أك  يعتبرف الشيادة إذالمكاتي عمى كشؾ االنجاب، 

 يعتبركنو كمؤىؿ مكمؿ أك ككرقة رابحة لزكاج جيد. ثانية 

يعتبر عمؿ النساء في المخابر أكثر قبكال مف طرؼ الذككر، كما : في المخابر المرأة*
)اليدكء، النقاء...( بعيدا عف يفضمف العمؿ في المخبر باعتباره فضاء أنثكم بامتياز 

 األخرل.العبلقات مع مصالح الكرشات 

كعي كبير بقيمتيف كرئيس  المرأة اإلطار عزباء، كلدييف في الغالب *المرأة رئيسة مصمحة:
 في المنصب المسؤكؿ. يؤثر عمى مكاقفيف كسمككاتيف مامصمحة، 

لممرأة الميندسة غير مجسد كتخمي البعض أف االندماج الميني  الدراسة ؤكدكفي األخير ت
 المخبرم.عف مناصبيف كتفضيميف لمعمؿ 

 ."اضطراب"النساء العامبلت ىكية في  الدراسة الثالثة

كجد في كضعية كية المرأة العاممة كمستقبميا الذم يعف ى عرضا الدراسة تقدم     
 ميددة بالزكاؿ كاالندثار، ىذه اليكية تتميز ب:اضطراب 

نتيجة  ، فالعمؿ بالنسبة ليف ال يشكؿ جزء مف مشركع الحياة بؿ ىك*الغمكض كاالبياـ
خاصة بالنسبة لؤلرامؿ كالمطمقات كالعازبات، فيف يقدمف لمحياة  الظركؼ البيئية الصعبة

ىناؾ غمكض في عبلقتيف بالعمؿ  أخرلكمف جية  ،كيعبئف كؿ معارفيف االجتماعية
 .جزء مف الجانب الشخصي كالعائميبسبب سيادة  المأجكر
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زمت بو الجزائر كالذم كاف لو تأثير المشركع التصنيعي الذم الت*ىكية مبنية تزامنت مع 
السياسي ككسائؿ االعبلـ الذيف ثمنكا خركج المرأة لمعمؿ في إضافة إلى الخطاب عمييا، 

كبناء ىكية مخالفة لتمؾ التي عرفتيا في الفترة  ،كالدعكة لتحريرىا كتحديثيا الفضاء العاـ
حداثية، أصبحت ميددة في ظؿ عمى كالدة ىكية ايجابية ظركؼ ساعدت ىي ، الككلكنيالية

 سيطرة خطاب سياسي ديني معادم لعمؿ المرأة في مرحمة الثمانينات كالتسعينات.

 ."كممةا خر  ممجتمع دائمانساء العمؿ كالمجتمع: لال" الدراسة الرابعة

 /1977 / 1966ا عف حقيقة العمؿ النسكم باألرقاـ ما بيف  سنكات ىن الدراسة تتحدث     
كعف الميف األكثر تكاجدا بيا بدءان بقطاع  ة،ارتفع مقارنة بالسنكات السابقالذم  1987

تمثمت  مف خبلؿ تحقيؽ ميداني محاكال بذلؾ تطكير ثنائية التعميـ كالصحة ثـ الصناعة، 
 في:

، كىك كليس بالقرار الشخصي*أف العمؿ النسكم في المصنع يندرج ضمف قرار جماعة 
مع كض بيف المجتمع المحمي كالمؤسسة كتفاكض بيف المجتمزدكجة تفانتيجة عممية تفاكض 

السماح لؤلكلياء بزيارة بناتيف في المؤسسة، عدـ السماح )المحمي كبناتو المرشحات لمعمؿ
 .باالختبلط بيف الجنسيف(

أم فكرة تحرير المرأة مف خبلؿ منصب "، لمتحرربالضركرة  *كأف ىذا العمؿ ليس مرادفا
الزاؿ  الذم الثقافي نتيجة ىيمنة العامؿ، عمى أننا بعيديف عف ىذا، فالكاقع يبيف "عمؿال

، كىذا ما يؤكد عمى أف أم تقدـ ال يمكف تحقيقو ما لـ يساىـ فيو يتحكـ في المرأة العاممة
 المجتمع.
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 /مجمة إنسانيات:3

 .011رقم مجمة

بمعباس: إدراؾ المجاؿ بسيدم  االستراتيجيات العائمية في مكاجية أزمة الشغؿ" الدراسة األكلي
 ."المدني كتنكع العمؿ غير الرسمي في مدينة متكسطة

السياسات  تفي إحدل أحياء مدينة بمعباس، كأبرز تحقيؽ ميداني لعرضا  الدراسة تقدم     
، كتبرز ىذه االستراتيجيات الشغؿ أزمةلمكاجية  جيات المتخذة مف قبؿ العائبلتكاالستراتي

خاصة مع إغبلؽ بعض المؤسسات الكطنية  في الفضاء المديني التكيؼ مع أزمة الشغؿفي 
كمتكيفة مع مختمؼ كضعيات سكؽ العمؿ  عبلقات اجتماعية قكية، مع منتصؼ الثمانينات
لمنشاطات في القطاع غير الرسمي خاصة بعد مرحمة السبعينات التي كبالتالي قبكؿ أكثر 

مب تدخبلت ثيرة كشاغرة ال تتطع رفت بالمرحمة التصنيعية أيف كانت مناصب العمؿ ك
 خاصة.

اجتماعية في منتصؼ الثمانينات  ةكظاىرة اقتصادي غير الرسمي القطاعلقد ف رض       
كممارسات أماـ االنكماش الحاد لسكؽ العمؿ، ىنا أبدت العائبلت استراتيجيات تكيفية 

 اجتماعية قديمة كالتضامف االجتماعي.

 ."صكرة العمؿ كدالالتو االجتماعية كالثقافية في المثؿ الشعبي الجزائرم" الدراسة الثانية

لعمؿ كالعامؿ انطبلقا مف تساؤالت، كفي إطار ما تكحي بو الثقافة تناكلت الدراسة ا     
عمى الدعكة إلى العمؿ كالحث عميو مف خبلؿ أسمكب  أك الخطاب الشعبي، مركزة الشعبية

ما يط كذات معنى عميؽ تجسدت فت مستكل لغكم بسيخاص كأشكاؿ تعبيرية خاصة ذا
 يمي:

                                                             
 .1997، منشكرات الكراسؾ، 01أشكاؿ كتمثبلت، عدد العمؿ 1
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، كالبطاؿ ذـ البطالةك  ربط العمؿ بالجانب الربحي النفعيعمى العمؿ:  محثل *صيغة أمرية
 جانب السمبي إلى الجانب اإليجابي.بلنتقاؿ مف الالعمؿ لعمى  أم الحث

ر حياة قيمية تساىـ في تسييأىمية المثؿ الشعبي في ككنو قكة فكرية  لقد بينت الدراسة     
فاألمثاؿ الشعبية في فضاء العمؿ كاف لدييا أثر بميغ في بناء  األفراد اجتماعيا كثقافيا،

فالثقافة الشعبية أك الذاكرة الشعبية  اد كاالرتباط بالعقيدة االسبلمية.المجتمع كتسيير حياة األفر 
 ازاء العامؿ كسمبيا ازاء البطاؿ. كاف لدييا مكقفا مزدكجا اتجاه العمؿ كالعامؿ، إيجابيا 

"العامؿ الشائع عناصر لبلقتراب مف الكجو الجديد لمعامؿ الصناعي  الدراسة الثالثة
 .الجزائرم"

تشكؿ مف خبلؿ العممية التصنيعية التي  تحدث الباحث عف العامؿ الشائع ىذا األخير     
، كنجاح بادرت بيا الدكلة كالتي قامت عمى سياسة حرؽ المراحؿ مف أجؿ تحديث المجتمع

 .يتكقؼ عمى ىذا العامؿ االطار المسير كالعامؿ المنتج المشركع المجتمعي

لمو ، كفي استمرارية مع عاأصكؿ ريفية في أغمب االحيافبالشائع  العامؿ يتميز     
يجيؿ  ،إسبلمية قائمة عمى أسس حامؿ لعناصر ثقافية بسيطة األصمي)مكاف اإلقامة(،

يمجأ إلى بعض العناصر التقميدية كدفاع عف  القكاعد التنظيمية داخؿ المصنع، ما يجعمو
كعامؿ لبلندماج كالمقاكمة، يربط خاصة منيا الديف  ،الذات كمقاكمة األشكاؿ الحضارية

يعيش بيف فضائيف متناقضيف أم عمؿ مقابؿ مبمغ مالي، كما  بالمصنع داتيةا  عبلقة ا لية 
 .الفضاء المنزلي كالفضاء المصنعي ،ثقافيا

ىذا األخير الذم تككف عبلقتو بالمصنع  عف العامؿ الكبلسيكي العامؿ الشائع يختمؼ     
 التي يربطيا العامؿ الشائع بالمصنع. كتمؾ عضكية ال ا لية ا داتية

 العامؿ غير الرسمي: شكؿ اجتماعي ذك ىندسة متغيرة"." الدراسة الرابعة
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أال يعني العمؿ المكازم بكثرتو المتنامية جابة عمى التساؤؿ التالي: اإل الدراسة تحاكل     
أم دراسة العمؿ كانتشاره السريع تحكالت عميقة اتجاه العمؿ المأجكر الرسمي المقنف؟ 

في ىذا الكاقع  كالبحثيع مقارنة بالعمؿ المأجكر الرسمي، في ظؿ انتشاره السر  كا ثاره المكازم
 البحث عف المجتمع الحقيقي مف خبلؿ المستكل االجتماعي الخفي. االجتماعي الجديد:

بعدة مصطمحات العمؿ المخفي، العمؿ غير الشرعي... كىذا ما  المكازم العمؿ رؼلقد ع  
غير مدمج في االحصائيات في حدكد ، كمف جية أخرل جعؿ مكضكعو مبيـ كغير محدد

 .كبيرة

العمؿ المكازم بالنسبة لمنساء بصفتو عمبل في البيت يمثؿ إحدل أشكاؿ البحث عف إف      
مكانيات،  إمكانية تخطيط الكقت كتعبير عف شخصيةاالستقبللية،  ذاتية كاذكاؽ كقدرات كا 

أك حمكؿ يقدميا المجتمع لتعدم  يشكؿ إجابةاء كبالتالي يمكف القكؿ أف العمؿ المكازم لمنس
 صعكباتو كما ىك الحؿ بالنسبة لمسكف المكازم. 

شكؿ لمكاقع م   "خارج العمؿ" فييا ىذه الكقائع التي ىي بصدد البركز بدأ الكقت إف     
 إف ليذا الكاقع الجديد عقمنة تظير .ر مف الكقت المخصص لمعمؿ المأجكراالجتماعي أكث

أحد األسس الرئيسية ليذه العقمنة تتمثؿ في التضامف ك  ،فييا الييمنة لمعنصر االجتماعي
 العائمي. 

 لؤلنثركبكلكجيافي مركز البحث  األعماؿ البحثية يمكف تمخيص أىـ ما جاءت بو     
التسيير داخؿ ناث(،)ذككر/إفئة اإلطارات  :ىي ةع رئيسياضيمك  ثبلثة االجتماعية بكىراف في

بحكـ المشاريع البحثية التابعة  ىذاك  العمؿ كتمثبلتو، ،ىاالمؤسسة مف خبلؿ مراحؿ تطكر 
 لمخابر البحث.
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قد انحصر البحث السكسيكلكجي في فئة اإلطارات الصناعية كفئة حاممة لمشركع ل     
في ظؿ فترتيف مختمفتيف  ، كذلؾكما بعدىا الكبرل التصنيعيةفي ظؿ التجربة  ،تنمكم

 :مف خبلؿ ميبيرالية كما نتج عنيا مف ا ثاراالشتراكية كال

قييـ تالحراؾ الميني،  ، مساراتيـ كتمثبلتيـ،، أدكار اإلطاراتالسمطة باإلطارات عبلقة*
البحث في الخصائص المينية كاالجتماعية كالثقافية كاألصكؿ أم  كغيرىا، الكفاءات

كمف أىـ النتائج  ،(البحث في ىكيتيـ)كالمسارات التككينية كاالستراتيجيات لتحقيؽ مطالبيـ 
 إلييا ىذه األبحاث: تكصمتالتي 

الدكلة كىذا بفضؿ سيطرة كىيمنة  أف اإلطارات عاشت في ظؿ كضعية ميمشة كمقصاة     
 بعيدة عف مجاراة كمف ثـ، في كضعية تبعية لمسمطة بالرغـ مف مؤىبلتيا كمياراتيا ما جعميا
امتداد لما ىك العماؿ لئلطارات ىي  أف تمثبلتك  .المجتمع كالمشاركة في مصير األحداث

 يعيش عدائية اتجاه اإلطارات، كمف جية ثانيةسائد في المجتمع، فيـ ي ظيركف سمككات 
 ازدكاجية قيمية كىذا ما ينعكس عمى أفعالو داخؿ التنظيـ. اإلطار الصناعي

اجتماعية كثقافية  بسبب سيادة عكامؿكأف المرأة اإلطار تتكجو لنشاط دكف ا خر      
تعميـ ال تفضؿ القطاع االدارم خاصةك  ،كاألصكؿ الريفية كالعادات كالتقاليد كالقيـ كالمعتقدات

تكجد في أغمب مناصب قيادية عميا بؿ  ال تتكلى كالصحة عمى قطاعات أخرل، كىي
التي تشكؿ تحديا قميدية لممجتمع كثقافتو السائدة األحياف في أسفؿ اليـر بسبب الذىنية الت

 ليا.

فيك مرتبط بالعكامؿ الثقافية  ،بالنسبة لعمؿ المرأة فيي تعتبره كبديؿ لمخركج مف المنزؿك      
الخضكع... كحتى  ،االستقرار ،رالتقميدية الصبلمتطمبات العمؿ لدل المرأة المرتبطة بالنماذج 

الزكاج عمى العمؿ أك التنازؿ عنو، قراراتيف تتحكـ فييا العكامؿ السكسيكثقافية كتفضيؿ 
 مف أشكاؿ التحرر. بالضركرة شكبل العمؿ كبالتالي ال يشكؿ
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أداء  مختمؼ مراحؿ تطكر المؤسسة ككيفية تقييـ عبرعممية التسيير  أما فيما يخص     
عمى مختمؼ العمميات داخؿ  تأثير ىي األخرل الثقافيةفقد كاف لمعكامؿ  المكارد البشرية

 تعيش اإلطارات فقد تبيف في ىذا الصدد أف ، ثقافة المؤسسة...االتصاؿ ،القيادة المؤسسة
 مختمؼ ىذه العمميات.انقسامية كىذا ما يؤثر عمى 

فعماؿ  ،كعمى مكقعيـ كأدكارىـ فالصناعة كاف ليا تأثير عمى ىكية العماؿ الصناعييف     
الصناعات المتطكرة تقنيا كذك المستكيات كالميارات العالية يحممكف تمثبلت مرتبطة بعناصر 

 الثقافية القديمة.حديثة إضافة إلى استمرارية القيـ ثقافية 

فشؿ ما ىدفت  التجربة التصنيعية التي اقتصرت عمى سياسة حرؽ المراحؿقد أثبتت ف     
كالتي أنتجت ما يسمى بالعامؿ الشائع الذم يعيش بيف فضائيف مختمفيف الفضاء  إليو،

 المحمي كالفضاء المجتمعي.

غير الرسمي كالعمؿ القطاع اتخذت بعض األبحاث طابعا ا خر تمثؿ في  في حيف     
المؤسسات في منتصؼ  كغمؽ بعض ،المكازم في ظؿ الظركؼ االقتصادية الجديدة

 كالذم شكؿ كاقعا جديدا. ؼ مع ىذه الكضعيةمتكيلالثمانينات 

ائميف أك كمف الناحية العامة يمكف القكؿ أف األبحاث المنجزة ارتبطت أكثر بالباحثيف الد     
كاكتساح  ،رة أخذت حظا أكفرا بالمغة الفرنسيةك األبحاث المنشأف المشاركيف في المركز، ك 

العدد األكبر مف المقاالت المقترحة المغة العربية لدل الشباب في النشر "كيمكف أف يفسر 
معطى كاقعيا مرتبطا أساسا بمغة بحث منسؽ عدد مجمة إنسانيات  كالمنشكرة بالمغة الفرنسية

مجمة إنسانيات كانكا حظ أف أغمب منسقي ممفات كالمشرؼ عمى ممفيا الرئيسي، حيث نبل
 1مف الباحثيف الذيف يشتغمكف بالمغة الفرنسية كلعؿ نكاة شبكات عبلقتيـ البحثية مرتبط بيا"

                                                             
بف غبريط رمعكف مستارم جيبللي ، تجربة مجمة جزائرية في األنثركبكلكجيا كالعمـك االجتماعية، مستقبؿ العمـك االجتماعية 1

 .207في الكطف العربي، مرجع سابؽ، ص 
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 الجامعة الجزائرية وتكوين اإلطارات:اا. 

كما سبؽ الذكر مسيرة طكيمة منذ االستقبلؿ إلى غاية اليـك  لقد عرفت الجامعة الجزائرية     
تخممتيا العديد مف اإلصبلحات في مراحؿ مختمفة، كلعؿ أىـ مرحمة ميزتيا ىي مرحمة ربطيا 

 بمشركع التنمية كىذا ما جعميا في كضعية ارتباط بالمجتمع كقضاياه.

كتككينيا  إعداد اإلطاراتمف حيث لقد أعطت الدكلة أكلكية كبيرة لقطاع التعميـ العالي      
التنمية كالعممية التصنيعية الكبرل في مختمؼ المياديف، كسطرت برامج تتماشى مع حاجات 

 في إطار الدكر الذم م ني بو عمـ االجتماع.

أك التككيف  إف التساؤؿ الذم يمكف أف نطرحو ىنا ىك ىؿ استطاعت الجامعة الجزائرية     
 إطارات قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية كمجاراة األحداث الكاقعية؟ف الجامعي أف يعد كيكك 

يجعمنا نتحدث عف العبلقة بيف الجامعة كعالـ إف الحديث عف العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع 
الشغؿ خاصة المؤسسة الصناعية التي كانت ممجأ العديد مف اإلطارات المتخرجة مف 

 تخصصاتيا كبرامجيا محتـك عمييا االرتباط فالجامعة بمختمؼ مختمؼ الجامعات كالمعاىد.
كأف تككف فاعمة في ىذه التغيرات  بمجريات التحكؿ االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي...

 سكاءن مف حيث التككيف أك البحث العممي.

االجتماعية كالثقافية  لؤلنثركبكلكجياكبناءن عمى نتائج األبحاث الميدانية بمركز البحث      
كجدت نفسيا عاجزة  بالرغـ مف مؤىبلتيا ككفاءاتيا ةالجزائري ةالصناعي اتاإلطار  تأكد لنا أف

 ،كما يجبكالمشاركة في اتخاذ القرارات كالقياـ يدكرىا  ،كغير قادرة عمى التأثير في األحداث
 تـ اكتسابو في الجامعة بسبب عدة عكامؿ مف بينيا: أم غير قادرة عمى تكظيؼ ما

ف غمب عميو  السياسية:التبعية لمسمطة  1 فالجامعة بالرغـ مما تقدمو مف تككيف حتى كا 
فإنو يبقى محدكد داخؿ الجامعة، فييمنة الدكلة كسيطرتيا عمى كسائؿ االنتاج كفؽ النظرم 
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جعمت اإلطارات ىي  التنظيـ، المراقبة، التخطيط... كتدخميا في كؿ شيء استراتيجية تنمكية
، فيي تمارس دكرىا فقط ال تنفذ مياميت تااألخرل تابعة لمسمطة، فاإلطار  شعر ا كما يمـز

 كتعيش انقسامية فيما بينيا. كالتيميش كاإلقصاءبالسيطرة 

: المتمثمة في الييمنة الذككرية عمى المناصب القيادية، سيطرة العكامؿ السكسيكثقافية 2
، مركزية السمطة ةالقرابة، الرشكة، البيركقراطي التضامف االجتماعي، الزبكنية، المحسكبية،

 عمى أدكار اإلطارات ككاقعيـ كمكانتيـ كممارساتيـ العكامؿ ىذه انعكستلقد    كالقرارات...
 بيف اإلطارات كالعماؿ.داخؿ المصنع، كأنشأت عبلقة قسرية 

لما ، غربي غير مطمع نظرم كما أشرنا إليو سابقا التككيففمضمكف  التككيف الجامعي: 3
يفتقد لتجارب كممارسات ميدانية ما جعؿ اإلطار عاجز في بعض ك  يجرم في المجتمع،

، كغير قادر عمى تكظيؼ ىذه المعارؼ التي المشاكؿ عمى إيجاد حمكؿ ألبسط األحياف
 .تختمؼ عف كاقعنا

لقد جعمت ىذه الظركؼ اإلطار الصناعي الجزائرم في حالة اغتراب كعزلة في ظؿ      
، ما شكؿ الفعالة ي كضعية "الخدمة" فقط بدؿ المشاركةعدـ قدرتو عمى مسايرة األحداث، كف

بداعاتو  .كتصعيبا لميمتو تقييدا لحريتو كا 

 خالصة.

ارتبط قد الجزائرية كالمركز البحثي  عةميمكف القكؿ أف عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ في الجا
عادة االنتاج  يده بمكاضيع قريبة مف كاقع المجتمع الجزائرم، إال أنيا بعمف حيث االنتاج كا 

التي عنو مف حيث الطرح كالمعالجة، مفتقرة بذلؾ إلى التجديد كاالبداع مقابؿ الديناميكية 
ارتبطت بالعامؿ الثقافي، ىذا  في ىذا الحقؿ يعيشيا المجتمع. كما أباف التحميؿ أف الدراسات

ر بالدرجة األكلى العنصر األساسي في تفسير الظكاىر االجتماعية.اعتب األخير الذم
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 الفصل الثاني

 املنارسة الشوسيولوجية يف جمال التنظيه والعنل
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 تمييد

مف حيث معرفة طبيعة تمثبلت كؿ مف األساتذة يعتبر ىذا الفصؿ تتمة لمفصؿ السابؽ، 
الحقؿ مف حيث البحث كالتدريس، كعبلقتو بالمجتمع  ارسة السكسيكلكجية في ىذاملمم كالطمبة

تمثبلت األساتذة لمممارسة  عمى عنصريف أساسييف: ىذا الفصؿ في عتمدسنككؿ. كليذا 
 ، كتدريس عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ مف خبلؿ تمثبلت الطمبة.الحقؿ السكسيكلكجية في ىذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ؼًماملًازست انسٌسٌٍنٌجٍت يف جمال انتنظٍى ًان                                                                      انفصم انثاًَ 

 

  056 

 

 المجال المكاني والزمني لمدراسة./1

ارتبط المجاؿ المكاني لمدراسة بجامعتي تممساف ككىراف بالغرب الجزائرم، كقد كاف اختيارنا 
لياتيف الجامعتيف باعتبارىما الكحيدتيف المتيف يكجد بيما ىذا التخصص، كبما أننا درسنا ىذا 

 التخصص كتخصص معرفي، فإف الجامعة ىي المجاؿ األنسب لذلؾ. 

، بيف 2017ك  2014امتدت الدراسة ما بيف قد أما فيما يخص المجاؿ الزمني ف
 االستطبلع، كجمع المادة العممية، كبناء المكضكع، كغيرىا مف مراحؿ البحث العممي.

 العينة./2

لقد كاف اختيارنا ألفراد مجتمع البحث منصبا عمى كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس، كالباحثيف 
كاف اختيارنا بالدرجة األكلى  ، كالطمبة. ففيما يخص أعضاء ىيئة التدريسCRASCب 

لذكم التخصص، كبسبب قمتيـ أضفنا مف ليـ أبحاث كأعماؿ في ىذا التخصص، كقد 
ساعدنا في ذلؾ عممية الجرد أك المسح التي قمنا بيا أثناء دراستنا ألطركحات الدكتكراه، 

مف بينيـ إضافة إلى الباحثيف بمركز البحث، كالذم كاف اختيارىـ بنفس الطريقة، خاصة كأف 
مف يمارس التدريس كالبحث في نفس الكقت، كبالتالي ضـ حجـ العينة ثبلثيف مفردة، 

 كبالرغـ مف قمتيا إال أف اختيارىا كاف بطريقة تجعميا ممثمة.

تخصص  02كماستر 01أما فيما يخص العينة الخاصة بالطمبة فقد مست كؿ طمبة ماستر
، كبسبب الغيابات كصعكبة الكصكؿ إلى كؿ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ تممساف ككىراف

كلـ يتبؽ ليـ  طمبة سنة ثانية ماستر بجامعة كىراف الذيف أتمكا دراستيـ في السداسي األكؿ،
 مفردة. 43فإف حجـ العينة الخاص بالطمبة بمغ  إال مذكرة التخرج، 
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 تقنيات البحث. /3

لقد تـ اختيارنا لبلستمارة مف أجؿ جمع المعطيات، كقد قمنا بتخصيص استمارة خاصة 
باألساتذة، كأخرل خاصة بالطمبة. ففيما يخص االستمارة الخاصة باألساتذة قمنا بعرضيا 
عمى األستاذ "عبد القادر لقجع" لغرض التحكيـ، كالذم قدـ لنا بعض المبلحظات، كبعض 

، كقمنا بإضافتيا. كقد جاءت أسئمة االستمارة مفتكحة، بغرض فسح اعنياألسئمة التي ىفكنا 
الحرية لئلجابة، خاصة كأنيا تخص أعضاء ىيئة التدريس، "فاالستمارات ىي في كثير مف 

. ثـ قمنا بصياغة 1األحياف قيمية كتختزؿ إلى األسئمة التي يرغب المحقؽ طرحيا مسبقا"
 االقتراحات بناءن عمى أجكبتيـ.      

أما فيما يخص االستمارة الخاصة بالطمبة فقد قمنا ىي األخرل بعرضيا لمتحكيـ مف طرؼ 
كؿ مف األستاذ "حجاؿ سعكد" كاألستاذ "بمغيث عبد المجيد"، كقد استفدنا مف المبلحظات 

 التي قدماىا في ىذا اإلطار. ككانت عبارة عف أسئمة مغمقة في غالبيتيا.

ستمارتيف البحثيتيف ستعنا في معالجة البيانات الخاصة باالفقد ا تقنيات التحميؿ يخص كفيما
 مف خبلؿ جداكؿ بسيطة كجداكؿ ارتباطية.  SPSSحصائي بالبرنامج اإل

  

                                                             
ؼ  لدراسة ممارساتنا في ىذيف الحقميف، مجمة إنسانيات، شكلي كمكديف ،أنثركبكلكجيا ك/أك سكسيكلكجيا؟ التفاتة إلى الخم 1

 . 8، ص2005، 27عدد
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 اجلزء األول:
جمال متثالت األستاذة للننارسة الشوسيولوجية يف 

 سوسيولوجيا التنظيه والعنل
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 عرض وتحميل النتائج.

 .توزيع أفراد العينة حسب جنس المبحوثين: (01)الجدول رقم
  

 % انركشاساخ انجُظ

 73,3 22 ركش

 26,7 8 أَثٗ

 100,0 30 انًجًٕع

 

 

بالنسبة لئلناث،  %26.70مقابؿ  %.73.30الجدكؿ ارتفاع نسبة الذككر في العينة  يبيف
كىذا راجع إلى قمة نسبة اإلناث في ىذا التخصص مف جية، كمف جية ثانية إلى صعكبة 
 الكصكؿ كاالتصاؿ ببعضيف. لقد أكضحت بعض الدراسات السابقة تفكؽ نسبة الذككر

، إال أنو في دراسة أجريت بجامعة كىراف حكؿ "الفضاء 1عمى نسبة اإلناث )األساتذة(
: األساتذة الجامعيكف كالعبلقات الجنكسية"، أثبتت تنامي كبير لمنساء المنزلي كالعمؿ

عرفت مينة التعميـ كمينة أنثكية في الجامعة تزايدا  "بالفضاء الجامعي كتراجع ذككرم
،"عرفت جامعة كىراف تراجعا في عدد األساتذة الرجاؿ بفارؽ 2عدديا مطردا لمنساء"

 .    ما يثبت أف ضآلة نسبة اإلناث في عينتنا يرجع إلى العكامؿ السالفة الذكر ،3"19%

 

 

 

                                                             
قنيفة نكرة ، الممارسة السكسيكلكجية  كتمثبلتيا لدل أساتذة عمـ االجتماع بجامعة سطيؼ، عمـ االجتماع كالمجتمع في 1

 .205الجزائر، مرجع سابؽ، ص
الجامعيكف كالعبلقات الجنكسية، أطركحة تخرج لنيؿ شيادة دكتكراه، مطاير شرب دليمة، الفضاء المنزلي كالعمؿ: األساتذة 2

 .274، ص2009/2010كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة كىراف، 
 .276المرجع نفسو، ص3
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 .توزيع العينة حسب الدرجة العممية لممبحوثين (02) :الجدول رقم
 

 
 

 

 

 
مف عينة البحث حاصميف  % 73.30نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أعمى نسبة ب      

لحاممي شيادة  %6.70، ثـ %20عمى درجة دكتكراه، يميو درجة دكتكراه دكلة ب 
ماجستير. إف ىذه النسب تكضح أف أغمب مف يمارسكف التدريس كالبحث العممي حامميف 

ـ، أك ؿ ـ د، كىذا المؤشر يدؿ عمى أف مينة لشيادة دكتكراه، سكاءن دكتكراه دكلة، أك عمك 
التدريس بالجامعة كالتي كانت في السابؽ تضـ أكثر حاممي شيادة الماجستير، أصبحت 
حاليا تضـ أكثر حاممي شيادة الدكتكراه، كيرجع ىذا إلى عدة أسباب، كلعؿ أىـ سبب يتبادر 

سمح لعدد كبير مف الطمبة ( كالذم LMDإلى ذىف القارئ ىك نظاـ التككيف الجديد ؿ ـ د )
لبللتحاؽ بيذا الطكر، كبالمقابؿ األكلكية ألصحاب شيادة الدكتكراه في التدريس، إال أف ىذا 
السبب ال يرتبط بعينة بحثنا، فقد ضمت ىذه األخيرة أربع حاالت فقط مف طمبة النظاـ 

 ات األخيرة.  شيادة الدكتكراه في السنك  ديد ؿ ـ د. ما يثبت ارتفاع حاممكالتككيني الج
 
 
 
 
 
 

 % انركشاساخ انذسجح انؼهًٛح

 6,7 2 ياجغرٛش

 73,3 22 دكرٕساِ

 20,0 6 دٔنح د

 100,0 30 انًجًٕع
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 توزيع العينة حسب الرتبة العممية. (03) :رقم جدولال
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

شممت رتبة أستاذ محاضر"أ"،  %36.67 ىينبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة    
، %16.70مع نفس النسبة أستاذ محاضر "ب"، بينما بمغت نسبة أستاذ التعميـ العالي 

. ما يبيف أف غالبية أفراد %3.30أستاذ مساعد "أ"، كأخيرا أستاذ مساعد "ب" 6.70%
 العينة أساتذة محاضريف "أ" ك "ب".  

 .توزيع المبحوثين حسب األقدمية (04) :رقم جدولال

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 % انركشاساخ انجُظ

 16,7 5 انؼانٙ انرؼهٛى أعرار

 36,7 11 يحاضشأ أعرار

 36,7 11 ب يحاضش أعرار

 6,7 2 أ يغاػذ أعرار

 3,2 1 ب يغاػذ أعرار

 100,0 30 انًجًٕع

 % انركشاساخ انجُظ

 10,0 3 عُٕاخ خًظ يٍ ألم

 30,0 9 عُٕاخ 10 إنٗ 06 يٍ

 40,0 12 عُح 15 إنٗ 11 يٍ

 3,3 1 عُح 20 إنٗ 16 يٍ

 16,7 5 فٕق فًا عُح       21

 100,0 30 انًجًٕع
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لدييا خبرة إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة،  %40ب  أف أعمى نسبة يبيف الجدكؿ    
سنة، بينما  21أكثر مف %16.70خبرة ست إلى عشر سنكات، ك %30تمييا ثاني نسبة 

 سنة.   20مف ستة عشر إلى  %3.30أقؿ مف خمس سنكات، ك %10تصؿ إلى 
 

 األقدمية لدى المبحوثين حسب الرتبة العممية. 05الجدول رقم 
 

 انشذثح

 األلذيٛح

 خًظ يٍ ألم انًجًٕع

 عُٕاخ

 إنٗ 06 يٍ

 عُٕاخ 10

 إنٗ 11 يٍ

 عُح 15

 إنٗ 16 يٍ

 عُح 20

 فًا عُح 21

 فٕق

 16,7 %80,0 %100,0 00 00 00 انؼانٙ انرؼهٛى أعرار 

 36,7 %20,0 00 %58,3 %33,3 00 يحاضشأ أعرار 

 36,7 00 00 %33,3 %55,6 %66,7 يحاضشب أعرار 

 6,7 00 00 %8,3 %11,1 00 أ يغاػذ أعرار 

 2.3 00 00 00 00 %33,3 ب يغاػذ أعرار 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع

 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أفراد عينة البحث مف درجة أستاذ التعميـ العالي لدييـ      

لدييـ خبرة  %58.30سنة، أما رتبة أستاذ محاضر "أ" نجد أعمى نسبة  16خبرة أكثر مف 
سنة فما فكؽ. في  21خبرة  %20سنكات،  10إلى  06خبرة %33.30سنة، ك 15إلى  11

 %66.70حيف نجد تقارب نسب الخبرة في فئة أستاذ محاضر "ب" أقؿ مف عشر سنكات، 
خبرة %33.30مف ستة إلى عشر سنكات، كأقؿ نسبة ب %55.60أقؿ مف خمس سنكات ك 

خبرة %11.10نة. أما رتبة أستاذ مساعد "أ" انقسمت بيف إحدل عشر إلى خمسة عشر س
خبرة إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، تمييا رتبة أستاذ %8.30ست  إلى عشر سنكات، ك

 خبرة أقؿ مف خمس سنكات. %33.30مساعد "ب" بنسبة 
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يمكف القكؿ بناءن عمى ىذه المعطيات أف رتبة أستاذ التعميـ العالي لدييـ خبرة أكثر مف      
ستة عشر سنة، أما رتبة محاضر "أ" أغمبيـ لدييـ خبرة إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، 

 ثـ رتبة محاضر "ب" بأعمى نسبة أقؿ مف خمس سنكات. 

 .ينتوزيع أفراد العينة حسب بمد التكو  (06) :رقمجدول ال
 

 

 

 

 

 

 

 
         

، تميو نسبة %73.33يبيف الجدكؿ أف غالبية أفراد العينة تمقت تككينيا في الجزائر بنسبة  
في فرنسا، مع نفس %   6.66ممف تمقكا تككينيـ بالجزائر كفرنسا معا، كنسبة  13.33%

 النسبة في بمد ا خر)انجمترا، ركمانيا(. 
 

 توزيع أفراد العينة حسب لغة تكوين. 07رقم  جدولال
 

 

 

 

 

 

    

تمقت  %08أعمى نسبة مف عينة البحث  يمكف القكؿ بناءن عمى معطيات ىذا الجدكؿ أف     
بنسبة  بالمغة الفرنسية تككينا مزدكجا )العربية كالفرنسية(، في حيف تمقت باقي العينة تككينا

 % انركشاساخ انجُظ

 73,3 22 انجضائش

 6,7 2 فشَغا

 13,3 4 يؼا

 6,7 2 اَخش

 100,0 30 انًجًٕع

 % انركشاساخ انجُظ

 10,0 3 انؼشتٛح 

 10,0 3 انفشَغٛح 

 80,0 24 يؼا انهغراٌ 

 100,0 30 انًجًٕع 
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 االستعمار الفرنسيمع نفس النسبة لمف تمقكا تككينا عربيا. كيمكف تفسير ىذا بحكـ  08%
لقد كرثت "باحثيف المحمييف، كالتقارب الجغرافي مف جية، ذلؾ ما تأكد مع العديد مف ال

النظاـ التعميمي الفرنسي الخاص بالعمـك االجتماعية  0693الجزائر غداة االستقبلؿ في عاـ 
لتعيد إنتاجو مف خبلؿ فتح جامعات جديدة عمى شاكمة جامعة الجزائر في كىراف كقسنطينة 

حدكد مف كعنابة، إضافة إلى مجمكعة مف المراكز الجامعية التي تتكفر عمى عدد م
قساـ تعميمية بالمغة العربية، ساـ تعميمية بالمغة الفرنسية مع أالتككينات، كبذلؾ تعايشت أق

كمف جية ثانية قد يفسر ذلؾ بقضية األجياؿ، فقد كاف لمجيؿ  ،1"0600كذلؾ إلى غاية عاـ 
األكؿ الذم تتممذ عمى يد الفرنسييف تأثير عمى بقية األجياؿ المكالية، سكاءن مف حيث المغة 

 أك التفكير.

 طبيعة الوضع الراىن لعمم االجتماع حسب لغة تكوين المبحوثين. (80) :الجدول رقم 

 

                                                             
رمعكف حسف، ممارسة العمـك االجتماعية في الجزائر، تر سياـ بدكبية، مستقبؿ العمـك االجتماعية في الكطف العربي،  1

 . 291مرجع سابؽ، ص

 
 نغح انركٍٕٚ

 انًجًٕع
 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح

 

نؼهى  انٕضغ انشاٍْ

 االجرًاع

 

 

 فٙ ٔالصال فرٙ 

 طٕسانركٍٕٚ
33,3% 00 20,8% 20,0% 

 

 

 %36,7 %37,5 %33,3 %33,3 ضؼٛف

 %6,7 00 %66,7 00 غٛشيٕجٕد

 %20,0 %25,0 00 00 غائة

 %13,3 %12,5 00 %33,3 ٔيًٓش ثإَ٘

 %3,3 %4,2 00 00 اَخش

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 
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نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف مف تمقكا تككينا بالمغة العربية أجابكا بنفس النسب      
"فتي كال زاؿ في طكر التككيف"، "ضعيؼ"، ثانكم كميمش"، في حيف انعدمت  33.30%

اإلجابة في كؿ مف "غير مكجكد، غائب كا خر"، أم انقسمت أجكبة عينة البحث الذيف تمقكا 
تككينا بالمغة العربية بيف مف اعتبركه فتي كال زاؿ في طكر التككيف، كبيف مف اعتبركه 

 مكجكد بنفس النسب.ضعيفا، كبيف مف اعتبركه غير 
 "ب"أما بالنسبة لمف تمقكا تككينا بالمغة الفرنسية فقد انقسمت اإلجابات بيف أعمى نسبة      

 "ضعيؼ". %33.30بإجابة "غير مكجكد"،  كنسبة  66.70%
"غائب"،  %25"ضعيؼ"،  %37.50في حيف كانت إجابات مف تمقكا تككينا مزدكجا ب 

ا خر  %4.20"ثانكم كميمش"،  %12.50"فتي كال زاؿ في طكر التككيف"،  20.80%
 غير مكجكد.  %00)إجابات مختمفة( ك

يمكف القكؿ بناءن عمى معطيات ىذا الجدكؿ أف نسب مف أجابكا بأف طبيعة الكضع      
سكاءن بالنسبة لمف تمقكا %37.50ك %33الراىف لعمـ االجتماع "ضعيؼ" كانت متقاربة بيف 

كينا بالمغة العربية أك الفرنسية أك تككينا بالمغتيف معا، في حيف اختمفت في باقي األبعاد تك
 األخرل.

كيمكف تفسير ىذا الضعؼ خاصة مف الناحية الكيفية إذ ك صؼ مف ىذا الجانب      
            بالم زرم كاليائس، كغير قادر عمى المشاركة في تفسير كفيـ التحكالت الجارية في الجزائر. 
كما يمكف أف يترجـ ىذا الضعؼ كذلؾ عمى عدة مستكيات أىميا قمة التككيف الميداني، 
كغياب التعدد في استعماؿ المناىج المعاصرة، كغياب أك قمة التكجو األنجمكساكسكني 

 ما سيبينو الجدكؿ ،1بالنسبة لنا في الجزائر كنا مرتبطيف كثيرا بالحقؿ الفركنككفكني""بالجزائر 
الخاص بمدل كجكد مدارس، كؿ ىذا جعؿ مف عمـ االجتماع مدرسة فرنسية عمى مستكل 
المعرفة ، كمف جية أخرل يمكف القكؿ أف المنظكمة التربكية كالمعرفية ساىمت ىي األخرل 

                                                             
1 Beaud Stéphane, Regards sur la sociologie en Algérie et dans le monde arabe, entretien 
avec Ali El kenz, op.cit. p 129. 
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في ىذا التراجع، ذلؾ ما أكدتو إحدل الحاالت "تياكف كؿ األطراؼ في تجديد عمـ االجتماع 
يكلكجية، فبل الطالب مستعد أف يمتـز نيجية لتطكير المعرفة السكسب المكتجديد األسالي

 بأخبلقيات المكانة المنكطة إليو، كال األستاذ قادر أف يجدد معارفو العممية".    

 لتككيف الجزائر، فرنسا.أستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد ا

إف الطابع الكمي لعمـ االجتماع جعمو يتحكؿ إلى سكسيكغرافيا، مجرد كصؼ معطيات      
أكلية دكف تحميميا سكسيكلكجيا، دكف إبداعات أك إنتاج معارؼ جديدة تتماشى كخصائص 
المجتمع الجزائرم، بعيدة عف الخكض في مكاضيع مقمقة "يخاؼ مف الميداف، يبتعد عف 

شكاليات السياسة".  المكاضيع المقمقة الراىنة التي  تحرؾ المجتمع مثؿ الحقؿ الديني، كا 

 .عشريف سنة، بمد التككيف الجزائرأستاذ محاضر أ، أكثر مف كاحد ك 

نما ىي انعكاس ألزمة عمـ االجتماع في الكطف  إف ىذه األزمة ال تخص الجزائر فقط، كا 
" " مف األزمة إلى التأ "ب"العربي كاألكربي أيضا، إذ يمكف كصؼ الكضع  مف أزمة ـز

العبلقة بيف عمـ االجتماع كحقؿ معرفي بالدكلة كمؤسسة تمارس كصايتيا بطريقة مباشرة أك 
 غير مباشرة، إلى أزمة التككيف مف جية كالبحث مف جية أخرل عمى المستكل المعرفي.

 .، بمد التككيف، الجزائر، ركمانياأستاذ محاضر ب، أقؿ مف خمس سنكات

عمـ االجتماع الطابع البيداغكجي، أم التدريس ال البحث، بمعنى إف ما يغمب عمى      
الذيف نطمؽ عمييـ عمماء اجتماع ىـ مدرسيف فقط لمسكسيكلكجيا مع بعض االستثناءات. 
ذلؾ ما أكده الفضيؿ الرتيمي "الكاقع المزرم الذم يعكد ليس فقط لمعكامؿ الخارجية بؿ أكثر 

 الجامعة.، أم 1مف ذلؾ يعكد لمعكامؿ الداخمية"

                                                             
 .الفضيؿ، كاقع عمـ االجتماعالرتيمي 1

dspace.univ-biskra.dz :8080/jspui/bistréam/123456789/…/13. 
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فبالرغـ مف أف الكضع ممتاز مف الناحية الكمية، إال أنيا تبقى مجرد مجيكدات ال      
تشفي غميؿ الباحث كال الطالب. إف مبلحظة طبيعة المكاضيع كمياديف االىتماـ تظير 
مفارقة، ىي أنو حاليا نبلحظ الكـ اليائؿ مف األبحاث كالدراسات الميدانية في شتى الحقكؿ 

ات، إال أف عمـ االجتماع "يتقيقر" أك باألحرل مغيب لحد ما عف قراءة كتفسير كالتخصص
الكاقع الجزائرم الراىف. "ما نبلحظو اليـك في الجزائر ىك كجكد مؤسساتي كمادم قكم 
كصاخب كسمطة سكسيكلكجية في غاية الضعؼ كمستكل عممي ا خذ في االبتعاد عف 

 .1المستكل الدكلي"

كميمشا، كيعكد ذلؾ إلى  لبعض أف عمـ االجتماع ما زاؿ عمما ثانكيافي حيف اعتبر ا     
لى غياب عبلقة ثقة بيف السمطة كعمماء االجتماع طبيعة اإل نتاج العممي مف جية، كا 

سنكات( نبلحظ أف ىناؾ نكع مف  4-3كالمجتمع مف جية ثانية، إال أنو في الفترة األخيرة )
االجتماعية مف خبلؿ بعض كسائؿ اإلعبلـ، كنكع  التركيج لعمـ االجتماع في فيـ الظكاىر

 مف االستقبللية عف السمطة، ذلؾ ما صرحت بو إحدل الحاالت.

 .عشر سنكات، بمد التككيف الجزائرأستاذ محاضر ب، مف ست  إلى 

كما اعتبر البعض األخر أف عمـ االجتماع ما زاؿ فتيا في طكر النضكج، كيبحث عمف      
النقدية كماىيتو، فنحف نشيد تغير لمجتمع دكف أف نممس تغير في اال ليات يعيد لو ركحو 

التي تضبط الدراسات السكسيكلكجية، كيمكف اعتبار ىذا مف بيف المكاقؼ المتفائمة كما يقكؿ 
عبد الصمد الديالمي "مف المكاقؼ المتفائمة اعتبار ىذه الحالة مرحمة شباب لعمـ االجتماع، 

ف حداثة كشباب . إال أ2الكمي الذم سيؤدم تدريجيا إلى قفزة كيفية" مرحمة تتسـ بالتراكـ

                                                             
غريد جماؿ، الزرع اإلشكالي لمسكسيكلكجية في العالـ العربي حالتا مصر كالجزائر، عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر،  1

 .   76مرجع سابؽ، ص
 . 20ة نمكذج الكطف العربي، مرجع سابؽ، ص، القضية السكسيكلجيعبد الصمدالديالمي  2
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السكسيكلكجيا يعتبرىا البعض مسم مة مرفكضة تماما، باعتبار أف "العمـ يتأسس مف خبلؿ 
 القطيعة االبيستمكلكجية أكال كالمحمية ثانيا".

 كعشريف سنة، بمد التككيف: فرنسا.أستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد 

أم أف العمـ يتأسس مف خبلؿ القطيعة مع الغرب، كتأسيسو كتكييفو حسب الكاقع      
 المحمي، كالقطيعة مع السمطة حتى ينمك كيترعرع بدكف تشكىات.      

في حيف أجابت أعمى نسبة بأف عمـ االجتماع غير مكجكد، كما قد يفسر ىذه الكضعية      
ىي غياب عمـ اجتماع جزائرم مرتبط بالخصكصيات الثقافية، غياب نظريات، دراسات، 
ممارسات سكسيكلكجية جزائرية. كالتساؤؿ الذم نطرحو ىك ىؿ عمـ االجتماع في الجزائر ال 

نا الحديث عف عمـ اجتماع جزائرم أك باألحرل عف ىكية عمـ يكجد بتاتا أـ أننا ال يمكن
اجتماع جزائرم؟. يمكف القكؿ أف عمـ االجتماع في الجزائر مكجكد ما داـ أنو مكجكد كفرع 

ذلؾ ما أكده جماؿ غريد في المقكلة مستقؿ بذاتو في الجامعة، كجكد برامج، مدرسيف... 
ا خر، ذلؾ ما سيتبيف لنا مف خبلؿ ىذه  فالحديث عف عمـ اجتماع جزائرم شيءالسابقة. 
 الدراسة.  

إف اعتبار عمـ االجتماع غائب معناه يكجد عمـ االجتماع إال أنو غائب، إذ يمكف لو أف      
يحضر كلكف في إطار شركط، أم غياب عمـ االجتماع في ظؿ األطركحات الغربية 

ائرم، كاالرتباط بالسمطة، ذلؾ ما المسيطرة ككيفية التعامؿ معيا، كاالبتعاد عف الكاقع الجز 
شكالية في شكؿ غياب لعمـ جزائرييف، "كبالتالي صكرت ىذه اإلتأكد مع العديد مف الباحثيف ال

اجتماع عربي، أك في انحياز عمماء العمـك االجتماعية إلى النظريات الغربية التي انبثقت 
. أم أف تدخمو كاف 1كتطكرت كتشكمت في ظركؼ تاريخية كاجتماعية مخالفة لظركفنا"

                                                             
1

، 0606، جايؼح انكٕٚد، 83يحًذ كًٛش انٕاثك ٔاَخشٌٔ، انذػٕج إنٗ ػهى اجرًاع ػشتٙ، يجهح انؼهٕو االجرًاػٛح، انؼذد

، َمال ػٍ عٛف االعالو شٕٚح، انغٕعٕٛنٕجٛا فٙ انًجرًؼاخ انؼشتٛح انًؼاصشج تٍٛ انطشٔحاخ انغشتٛح ٔيحأالخ 60ص

 .54خصٕصٛاخ فكشٚح اجرًاػٛح ، ػهى االجرًاع ٔانًجرًغ فٙ انجضائش، يشجغ عاتك، ص ذشكٛم
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أماـ ما يشيده المجتمع مف تحكالت متسارعة، كارتباطو بالسمطة في فترات  امحدكدا أك غائب
 معينة.

 في انتظار بزكغ عمـ جديد كىك عمـ اجتماع جزائرم. ----عدـ كجكد عمـ االجتماع 

 استحضاره في ظؿ الكاقع الجزائرم. -------غياب عمـ االجتماع

 ميمش، ضعيؼ، فتي كال زاؿ في طكر التككيف. ----------مكجكد

 
 حوثيين حسب لغة التكوين.بتقييم الممارسة السوسيولوجية لمم (09) :الجدول رقم

 

 
 نغح انركٍٕٚ

 انًجًٕع
 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح

ذمٛٛى انًًاسعح 

 انغٕعٕٛنٕجٛح

 %63,3 %54,2 %100,0 %100,0 ٔيحذٔدج ضؼٛفح 

 
 تذل كًٙ إَراج

 كٛفٙ
00 00 16,7% 13,5% 

 %23,3 %29,2 00 00 اَخش 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

 

مف تمقكا تككينا بالمغة العربية أك بالنسبة لكؿ  %100يبيف الجدكؿ التالي أف نسبة      
الفرنسية عبركا عف تقييميـ لمممارسة السكسيكلكجية ب"ضعيفة كمحدكدة، أم يتفقكف عمى 
تقييميـ لمممارسة السكسيكلكجية. أما الذيف تمقكا تككينا مزدكجا كانت أعمى نسبة ب 

 .    كيفي بدؿ إنتاج كمي %16.70إجابات أخرل ك %29.20ضعيفة كمحدكدة،  54.20%
 كىؿ ىي مكجكدة أصبل"؟ أم الممارسة." إف التساؤؿ الذم طرحتو إحدل الحاالت:

كما سمتيا ااَلداتية" بممارسة سكسيكلكجية ما داـ أف "يصعب تسمية الكاقع الحالي  إذف     
عمت، سكاءن في البحكث، المشاريع أك غيرىا، فظاىريا تخضع لعممية كظيفية  إحدل الحاالت

كتكظيفية بحتة، كفي الجامعة كعمى مستكل بعض المخابر فقد تحكؿ األمر إلى ميرجاف، 
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بعض االستثناءات. كىنا  عممية ما عدا.. بعيدا عف الركح الالبحث عف الترقيات كالتكظيؼ.
يستكقفنا قكؿ المرحـك غريد جماؿ بيذه المقكلة التي استحضرىا أحد طمبتو " ىناؾ مف 
السكسيكلكجييف الذيف يركف إلى الفكؽ، كىناؾ مف يرل إلى األسفؿ، ىناؾ مف يريد سمطة 

سيكلكجيا". كيضيؼ المعرفة كبناء الذات السكسيكلكجية، كىناؾ مف يتكىـ بأنو يمارس السك 
قائبل "ىناؾ عمماء اجتماع ما زالكا يبحثكف عف مجتمعيـ، أك باألحرل ال يعرفكف 

 .1مجتمعيـ"
تتميز إذف الممارسة السكسيكلكجية بعامؿ أساسي ميـ جدا، غياب عمـ اجتماع جزائرم،      

ية، أم عمـ اجتماع منفصؿ عف الكاقع المحمي الجزائرم، كغياب كتابة سكسيكلكجية ميدان
تحتاج إلى تككيف كالقياـ بأبحاث ميدانية في ظؿ شبكات قراءة، كاالبتعاد عف الخطاب 
اإليديكلكجي بمختمؼ أشكالو، إذ تعتمد بشكؿ كبير عمى البحث النظرم، كتقتصر عمى 
السير عمى التدريس البيداغكجي دكف البحث العممي الجاد. فقد أثر الكـ كضعؼ التأطير 

عمى مستكل التككيف، كمستكل البحث في مجاالت السكسيكلكجيا  المتخصص بشكؿ رىيب
عامة كفي ىذا الحقؿ خاصة. كمف جية أخرل يرجع ىذا الضعؼ إلى كضعية الجامعة، 
ىماؿ العمـك  كغمكض سياسات البحث العممي كالتككيني، كالتركيز عمى العمـك الدقيقة كا 

جتماع ال يكجد في إطار المؤسسة إال غير أف الظركؼ الكاقعية تثبت أف عمـ اال"االجتماعية 
عمى مستكل التككيف المدرسي المتعمؽ بمسايرة النسؽ العاـ لمتدريس الجامعي في نطاؽ 

 . 2معادلة التكازف الجامعي بأف يتـ الحفاظ عمى بعض التخصصات"
 أسثاب أزمة علم االجتماع حسة لغة تكويه المثحوثيه. (08: )الجدول رقم

                                                             
أنظر غريد جماؿ ، الزرع اإلشكالي لمسكسيكلكجيا في العالـ العربي، حالتا مصر كالجزائر، عمـ االجتماع كالمجتمع في   1

 الجزائر، مرجع سابؽ.
 .140تمع ، مجمة المقدمة، مرجع سابؽ، صقسكمي المكلدم ، مصادرة المعرفة العممية حكؿ المج 2

 

 

 نغح انركٍٕٚ
 انًجًٕع

 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح
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نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف مف تمقكا تككينا بالمغة العربية يرجعكف أسباب أزمة      
، أما بالنسبة لمذيف تمقكا %100عمـ االجتماع إلى كضعية الجامعة كالبحث العممي بنسبة 

بيف كضعية الجامعة  %33.30فقد انقسمت إجابتيـ بنسب متساكية  بالمغة الفرنسيةتككينا 
، في حيف كانت نسبة أصحاب التككيف المزدكج لخر حث العممي، غياب عمـ االجتماع كأكالب
االرتباط بالمفاىيـ الغربية،  %20.80، كضعية الجامعة كالبحث العممي، %33.30ب 

 %12.50عمماء االجتماع ك  غياب عمـ االجتماع، مع نفس النسبة "غياب 16.70%
ا خر. كبالتالي يمكف القكؿ بناءن عمى ىذه المعطيات أف أعمى نسبة كالتي ىي مف فئة 
المعربيف أرجعت أسباب أزمة عمـ االجتماع إلى كضعية الجامعة كالبحث العممي، كتقاربت 

 أحيانا كاختمفت أحيانا أخرل في باقي الفئات. 
إف أزمة أك ارتباؾ عمـ االجتماع تعكد بنسبة كبيرة إلى أزمة الجامعة كالمجتمع الجزائرم      

ككؿ، كبالتالي أزمة عمـ االجتماع ىي تحصيؿ حاصؿ، حيث أث ر الكـ الكبير مف الطمبة 
عمى مستكل التعميـ الجامعي، كما أف نقص التأطير المتخصص كالمؤىؿ قد حكؿ التككيف 

جية إلى مجرد شيادة يتـ تحصيميا بدكف تككيف، كبدكف قدرة عمى  في عمـ االجتماع مف
المبلحظة كالتحميؿ، كمف جية ثانية ال مباالة الطمبة الذيف أصبح ىميـ الكحيد ىك الحصكؿ 
عمى النقطة، ذلؾ ما أكدتو سنتام شامي مديرة المجمس العربي لمعمـك االجتماعية "تعيش 

في أزمة منذ سنكات طكيمة بسبب طبيعة المؤسسات  العمـك االجتماعية في العالـ العربي
الحاضنة ليا أكال، فالعمـك االجتماعية مكانيا الطبيعي في الجامعات الرسمية التي مع 

أعثاب أصيح ػهى 

 االجرًاع

 ٔانثحث انجايؼح ٔضؼٛح

 انؼهًٙ
100,0% 33,3% 33,3% 40,0% 

 %16,7 %20,8 00 00 انغشتٛح تانًفاْٛى االسذثاط

 %13,3 %16,7 00 00 اجرًاع ػهًاء غٛاب

 %16,7 %16,7 %33,3 00 االجرًاع ػهى غٛاب

 %13,3 %12,5 %33,3 00 اَخش

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 
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، إضافة إلى انفصاؿ البحث عف الكاقع، كعدـ التأسيس 1األسؼ تشيد تراجعا مستمرا"
االجتماع يتقيقر كيستسمـ االبستيمكلكجي لممعرفة كاألحداث االجتماعية، جعؿ مف عمـ 

 لمظاىر الطغياف، كىيمنة السياسي كالشعبكم عمى العمـ ككؿ.
لقد أجابت إحدل الحاالت "ال أظف أف عمـ االجتماع في ارتباؾ أك أزمة، كلكف أطرح      

سؤاال مف يكك ف مف؟ كمف يكظؼ مف؟ كؿ اإلشكالية تقع ما بيف التككيف كالتكظيؼ، كعمماء 
يف يتحممكف المسؤكلية، ال أستطيع اتياـ عمـ االجتماع ما دمنا لـ نفرج عف االجتماع ىـ الذ

التسيير البيركقراطي لعمماء االجتماع في مؤسساتنا، في الكقت الذم يفترض أف يقكد عمـ 
التغيير في المجتمع، يرزح متخرجكا عمـ االجتماع في الجزائر ما بيف  عممية االجتماع

مؤسساتنا البحثية كاالجتماعية. ال أقكؿ أزمة كلكف أقكؿ غياب البطالة كما بيف التسمط في 
كتغييب تاـ لعمـ االجتماع في ظؿ تحجر كتسمط الفكر الذم يسير مؤسسات البحث 

 كالتككيف".

 .ت، بمد التككيف: الجزائر، فرنساأستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنكا

أزمة نخب ذاتيا التي أعادت إنتاج  يمكف القكؿ بناءن عمى ىذه المقكلة أف األزمة ىي     
، ذلؾ ما أكده غكلدنر "في رجاء أف يستعيد عمماء  تصكرات البنيات الذىنية لكاقع مأزـك
االجتماع كعييـ ليتأممكا بيذا الكعي كاقعيـ، كمكقعيـ، كأدكارىـ في قمب ىذا المكقؼ، 

عافيتو ليككف قادرا عمى  كلينتقمكا بيذا التأمؿ إلعمالو في مكاجية أزمات عمميـ، حتى يستعيد
تأمؿ كفيـ ما يقع مف أحداث كتفاعبلت عمى ساحة نظامنا العالمي المعاصر بأصعدتو 

 .2العديدة"

                                                             
-www.al. 30/08/2016فائؽ رشا، حكار مع سنتام شامي، مديرة المجمس العربي لمعمـك االجتماعية،  1

fanarmedia.org/.../2016/... / 
، القاىرة، 1غكلدنر ألفيف، األزمة القادمة لعمـ االجتماع الغربي، تر كتأليؼ عمي ليمى، المجمس األعمى لمثقافة، ط  2

  .83،ص2004
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في حيف أكدت إجابات أخرل بخضكعو لمسياسي كيظير ىذا في التساؤؿ التالي: متى      
ك عمـ قائـ نككف في اإليديكلكجيا كمتى نككف في العمـ؟ ىؿ عمـ االجتماع الذم يمارس ى

بذاتو أـ إيديكلكجيا تستيمؾ؟، كقد عرفت ىذه اإلشكالية، أم عبلقة السمطة بالبحث 
. إف "حركية المجتمع كما نعيشيا ال 1السكسيكلكجي أكجيا خاصة في مرحمة السبعينات

تسمح بظيكر عمـ اجتماع ذم إشكاليات أصيمة، خاصة إذا فيمنا عبلقة السكسيكلكجي 
 بالسياسي".

 .كعشريف سنة، بمد التككيف الجزائر محاضر أ، أكثر مف كاحدأستاذ 

رادة سياسية في تثميف ىذا العمـ كتشجعيو مف خبلؿ سياسة التشغيؿ، عدـ كجكد إف     
 كالبحث األصيؿ كغيرىا زادت مف حدة ىذا العمـ.

 إشكالية نسخ المفاىيم الغربية حسب لغة تكوين المبحوثين. (11) :الجدول رقم

 
 انركٍٕٚ نغح

 انًجًٕع
 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح

 إشكانٛح َغخ انًفاْٛى انغشتٛح
 %70,0 %79,2 %33,3 %33,3 َؼى 

 %30,0 %20,8 %66,7 %66,7 ال 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

 

أجابتا بنسب  الفئتيف المتيف تمقتا تككينا بالمغة العربية كالفرنسيةيبيف الجدكؿ التالي أف      
ال. أما  %66.70نعـ، ك %33.30متشابية حكؿ إشكالية نسخ المفاىيـ الغربية بنسبة 

 ب ال.  %20.80بنعـ، ك %79.20بالنسبة لمزدكجي المغة بمغت أعمى نسبة 
لقد أسالت إشكالية المفاىيـ المنتجة في الغرب كتطبيقيا عمى الكاقع الجزائرم حبرا        

عمى فيـ كتفسير الكاقع االجتماعي الجزائرم مف عدمو، ليذا نجد أغمب كبيرا، بيف قدرتيا 
المكاقؼ تكافؽ الرأم باعتبار الككنية األكربية مف أىـ اإلشكاالت القائمة، كالسبب أننا ال 

                                                             
 .35أنظر إلى خطاب كزير العميـ العالي بف يحيى الصديؽ:  مراحؿ عمـ االجتماع في الجزائر، ص 1
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نممؾ البديؿ، فتخمفنا مكجكد حتى عمى المستكل المعرفي، التخمؼ حالة لعدـ تمبية حاجاتنا 
دقيقة كالعجز عف تجديد عمـ االجتماع. إنيا إشكالية  كىي معرفة مجتمعنا معرفة

"لكف ىذه الظاىرة ليست فريدة إبيستيمكلكجية محضة، كفي ىذا اإلطار نجد جماؿ غريد يقكؿ 
مف نكعيا كربما تسيؿ معالجتيا إف نحف قربناىا مف ظكاىر شبيية كمسألة التصنيع كظاىرة 

كاىر جميعا تشترؾ في ككنيا ظكاىر أنتجيا المؤسسة كظاىرة البيركقراطية كغيرىا فيذه الظ
. كمف جية أخرل يرتبط ذلؾ 1"التاريخ األكركبي كاستكردىا المجتمع العربي كزرعا زرعا

بأخبلقيات المينة كااللتزاـ، ذلؾ ما بينتو إحدل الحاالت "ال نستطيع أف نفصؿ الجسد عف 
الكظيفي المؤسساتي ال  الرأس، كما داـ العقؿ المدبر كىـ أصحاب القرار عمى المستكل

 يؤمنكف بعمـ االجتماع فسنبقى في عممية نسخ األفكار المنتجة سابقا".

 ات، بمد التككيف: الجزائر، فرنسا.أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنك 

ذلؾ ما يؤكده غكلدنر "كمف الطبيعي عمى ىذا النحك أف يشكؿ اتساع الفجكة بيف طبيعة 
 .    2أبعاد األزمة التي تكاجو عمـ االجتماع"التنظير كحالة الكاقع أحد 

إف إشكالية المفاىيـ الغربية باعتبارىا منتج اجتماعي يرتبط بخصكصية كثقافة المجتمع      
الذم أنتج فيو، يعتبرىا البعض اال خر غير كافية لتفسير كضع عمـ االجتماع في الجزائر 

نما في عدـ التحكـ فييا أصبل، كالعالـ العربي، ألف المشكؿ ليس في إعادة نسخ ال مفاىيـ، كا 
"فالميتمكف بعمـ االجتماع إال ما ندر ال يتحكمكف في المفاىيـ التي يستعممكنيا، كال في 
النظريات التي أسست ليا، فالباحث المتمرس عندما يقرأ كيعي المفاىيـ يستطيع بحنكتو 

، أك يقـك بتكييفو أك تبيئتو السكسيكلكجية كيؼ يكظؼ ىذا المفيـك في فيـ المجتمع كما ىك
كاستعمالو بشكؿ يتناسب مع المعطيات المحمية، إذف المشكمة ليست مشكمة مفاىيـ بؿ 

                                                             
غريد جماؿ،  الزرع  اإلشكالي لمسكسيكلكجيا في الكطف العربي، حالتا مصر كالجزائر، عمـ االجتماع كالمجتمع في  1

 .69الجزائر، ص
 .31، صمرجع سابؽغكلدنر ألفيف، األزمة القادمة لعمـ االجتماع الغربي،  2
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مشكمة كفاءة منعدمة في الكثير مف الحاالت األمر الذم حكؿ عمـ االجتماع إلى ثرثرة كنسخ 
 كلسؽ". 

 الجزائر.شريف سنة، بمد التككيف: أستاذ التعميـ العالي، مف ستة عشر إلى ع

كبالتالي فتطبيؽ المفاىيـ المنتجة في الغرب عمى الكاقع الجزائرم ليست بإشكالية بؿ ىي     
اختيار منيجي كشخصي لمباحث ذلؾ ما أكده فيميب كاباف " ليست السكسيكلكجيا عمما 
مكحدا فيي منذ بدايتيا في سجاؿ، كمكزعة في العديد مف البؤر، كتاريخيا ىك تاريخ األفراد 

. كما نجد أف "مالؾ بف نبي حينما قرر أنو ليس 1كاالستراتيجيات كالمكركث كالمؤسسات"
طة يأكىف كال أضعؼ مف أف نرفض االستنارة بتجارب اال خريف كاالستفادة مف جيكدىـ، شر 

أم اإلبداع في ىذا المجاؿ مف خبلؿ  2أف نرد الحؿ المستعار إلى أصكؿ البعد المستعيرة".
تج بعيدا عنا بكاقعنا، ذلؾ ما أكده العديد مف الباحثيف المحمييف مف بينيـ ربط كتكييؼ ما أن

األستاذ بشير محمد "ال يمكف لنا أف نتفادل الحمقة الكسطى... اإلبداع في المعرفة يككف 
 .3بمحكرة كؿ ما ىك دخيؿ عنا حسب خصكصياتنا، كىك ما أسماه بمسألة التأسيس العممي"

مدارس في سوسيولوجيا التنظيم والعمل حسب لغة تكوين  مدى وجود (12) :الجدول رقم
 المبحوثين.

 
 نغح انركٍٕٚ

 انًجًٕع
 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح

يذٖ ٔجٕد يذاسط فٙ ْزا 

 انحمم

 %56,7 %66,7 %33,3 00 َؼى 

 %43,3 %33,3 %66,7 %100,0 ال 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

                                                             
الشؤكف اليكمية، تر إلياس حسف، مرجع سابؽ،  كاباف فيميب ، دكتيو جاف فرانسكا، عمـ االجتماع مف النظريات الكبرل إلى1

 .12ص
ص  : شبكة العبلقات االجتماعية، تر عبد الصكر شاىيف، بيركت دمشؽ، دار الفكر، ص بف نبي مالؾ، ميبلد مجتمع2

28-29. 
 .2016مف المحاضرات الدكتكرالية  لؤلستاذ بشير محمد، جامعة تممساف،  3
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أجابت بعدـ كجكد  التي تمقت تككينا بالمغة العربيةيبيف الجدكؿ أف جؿ أفراد العينة      
ممف تمقكا تككينا مدارس في حقؿ سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ، في حيف أجابت أعمى نسبة 

مف تمقكا تككينا مزدكجا)العربية  ب ال. أما%33.30، ك%66.70بنعـ بنسبة  بالمغة العربية
 ب ال.   %33.30بنعـ، ك %66.70بأجابكا فقدكالفرنسية(، 

لقد أجاب لنا ىذا التساؤؿ عف إجابتيف، مدل كجكد مدارس أك تكجيات جزائرية، كمدل      
سيطرة مدارس أجنبية. فبالنسبة لئلجابة نعـ أفادت بكجكد مدارس سكسيكلكجية أجنبية في 

دت اإلجابة ال بعدـ البحث السكسيكلكجي الجزائرم مع كجكد تكجو جزائرم، في حيف أفا
 كجكد مدارس جزائرية.  

مف حيث التقسيـ الجغرافي فإف المدرسة الفرنسية ىي المييمنة في سكسيكلكجيا التنظيـ      
كالعمؿ في الجزائر، إذ ىناؾ تأثر كبير لمسكسيكلكجية في الجزائر بالمدرسة الفرنسية، مع 

ما يثبت بعض المحاكالت الفردية لمنافستيا مف قبؿ بعض االتجاىات األنجمكساكسكنية 
كنت أتكقع مف الزمبلء الذيف تككنكا في البمداف األنجمكساكسكنية أف فرضية جماؿ غريد "

يعكدكا بسكسيكلكجيا أنجمكساكسكنية كلكف لـ يكف ىذا ىك الحاؿ أنا لـ أطرح التساؤؿ 
كبالتالي ليست لدم إجابات ذات صمة، كلكف لدم فرضية أعتقد أف عمـ االجتماع الفرنسي 

مف البمداف األنجمكساكسكنية ال يمكنيا إال أف تكضع  ىك المييمف في ببلدنا مع أقمية عائدة
، كيضيؼ "ما يثير الدىشة أف الزمبلء الذيف 1تحت مظمة عمـ االجتماع الفرنسي لمعمؿ حقا"

. كمف جية أخرل كاف 2ذىبكا إلى الكاليات المتحدة األمريكية ال يعرفكف ىذه المدرسة"
"كيبقى بالتالي التأثير الذم مارساه ىذاف لمماركسية تأثير أكبر تزامنا مع نظرية التحديث 

                                                             
1Benguerna Mohamed, entretien avec Djamel Guerid, sociologue et sociologie en Algérie 
L’épreuve du terrain, revue Kalim, op.cit. p 83. 
2Ibid.  p 83. 
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المرحمة عمى  ف كانت الماركسية المييمنة في ىذهاألستاذاف كاضحا)بيرؾ كبكرديك(، حتى كا  
 . مؤخرا . ثـ الكظيفية كاالتجاه الثقافكم1الحقؿ الفكرم تحجب ىذه الحقيقة"

سكسيكلكجية مقارنة أما عف المحاكالت الخاصة بالجزائر، فإننا لـ نؤسس بعد مدرسة      
بما ىك مكجكد بالغرب، كقد يفسر ذلؾ مف طرؼ العديد مف الحاالت بعدـ كجكد عمـ 

 كفي المقابؿ أكدت بعض الحاالت أفاالجتماع حتى نتكمـ عف سيطرة مدرسة أك اتجاه ما. 
ىناؾ تكجو جزائرم يعتبر مؤثرا إال حد ما في ىذا التخصص، كالمتمثؿ في أعماؿ كؿ مف 

،     د، سعيد شيخي، عمي الكنز كغيرىـ مف أصحاب ىذا الجيؿ، كبعض تبلمذتيـجماؿ غري
 2.إال أنو يشترط أف يستمر ىذا الحقؿ في إعادة إنتاج ذاتو عبر التككيف

 .ة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائرإحدل عشر إلى خمس أستاذ محاضر أ،

ككؿ، كحتى في بمداف  كبالتالي يمكف القكؿ بغياب مدرسة جزائرية في ىذا الحقؿ كالعمـ 
 ىيمنة المدارس الفرنسية. ما ىك مكجكد ىك  فماعربية أخرل 

 المصادر المعتمدة حسب لغة تكوين المبحوثين. (13) :الجدول رقم

 
 نغح انركٍٕٚ

 نًجًٕعا
 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح

انًصادس 

 انًؼرًذج

 االجرًاػٛح انؼهٕو فٙ يصادس

 انغشتٛح
00 00 12,5% 10,0% 

 %10,0 %8,3 %33,3 00 جضائشٍٚٛ أػًال

 %80,0 %79,2 %66,7 %100,0 يخرهفح يصادس

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

 

                                                             
/أك سكسيكلكجيا التفاتة إلى الخمؼ لدراسة ممارساتنا في ىذيف الحقميف، السكسيكأنتركبكلكجيا أنثركبكلكجياشكلي كمكديف ،  1

 .6في تحكؿ، مرجع سابؽ، ص
 أنظر المقابمة التي أجراىا بف قرنة مع غريد جماؿ ، مرجع سابؽ. 2
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لكؿ الفئات  ةبالنسب "مصادر مختمفة"تقارب نسب االعتماد عمى  يبيف الجدكؿ التالي     
فكؿ مف تمقكا تككينا بالمغة  .تيف معاالمغ أك ةأك الفرنسي ةالعربي لمف تمقكا تككينا بالمغة سكاءن 

. في حيف نجد أف مف تمقكا تككينا %100العربية يعتمدكف عمى مصادر مختمفة بنسبة 
عمى أعماؿ جزائرييف فقط، أما %33.30، ك%66.70بالمغة الفرنسية يعتمدكنيا بنسبة 

زدكجي التككيف بمغت أعمى نسبة ىي األخرل في استعماؿ مصادر مختمفة بنسبة م
 أعماؿ جزائرييف.%8.30مصادر في العمـك االجتماعية الغربية، ك%12.50ك  79.20%

يتبيف إذف مف خبلؿ ىذه المعطيات أف أعمى النسب تمثمت في استخداـ مصادر مختمفة 
تب في السكسيكلكجيا الغربية عمى كجو متمثمة في: مصادر كمراجع ألغمب أميات الك

الخصكص دكركايـ، كارؿ ماركس، مشاؿ كركزييو، فيميب بيرنك، فريديريؾ ىزبرغ، أنطكني 
رقية. كعمى العمـك تختمؼ الجزائرية كالعربية مغاربية كمش غيدنز، غيرتز... كبعض الدراسات

 المصادر باختبلؼ المقاييس المدرسة.   
إف قراءة ىذا الجدكؿ تبيف كذلؾ أف حالتيف تعتمد عمى مراجع محمية، كأعماؿ باحثيف     

جزائرييف أساسا، إضافة إلى مراجع أجنبية. في حيف صرحت البقية باعتمادىا عمى 
مصادر كمراجع ألغمب أميات الكتب في السكسيكلكجيا الغربية عمى كجو الخصكص 

 أعماؿ كؿ مف األسماء السالفة الذكر. كالدراسات الجزائرية كذلؾ، متمثمة في 

إف ما أثبتتو عممية الجرد التي قمنا بيا أف المغة ال تقؼ عائقا أكبر، كالدليؿ أف حالة     
كاحدة ذات تككيف بالمغة الفرنسية ذكرت أف المراجع المستعممة ىي أعماؿ باحثيف جزائرييف 

ىناؾ فعبل أعماؿ جزائرية ذات  عمى بحكث ميدانية، ما يدؿ عمى أفكخاصة تمؾ المبنية 
كما يكضح أكثر طبيعة العبلقة بيف البحث كالتدريس، كطبيعة المصادر المعتمدة مستكل، 

بد منو، فالمعارؼ الجديدة  إف االعتماد عمى مراجع متنكعة أمر ضركرم كال .في التدريس
يعني تجاىؿ مرتبطة بالغرب، كىك ما يفرض عمينا االطبلع عمييا بمغتيـ، إال أف ىذا ال 

 كنكراف بعض األعماؿ المحمية التي ال تقؿ أىمية ىي األخرل.  
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 .  أىم عمماء االجتماع في التنظيم والعمل

كعمي الكنز ىـ أىـ مف  ،لقد أجابت أغمبية العينة أف الثبلثي غريد جماؿ، سعيد شيخي     
عمييـ  المؤسسكف كىـ مف يطمؽ يطمؽ عمييـ بعمماء االجتماع في ميداف التنظيـ كالعمؿ. 

بكؿ تأكيد، كبدأكا بنفس القضايا البحثية بناءن عمى الدراسة األكلى التي أجريت في ىذا 
إضافة إلى أحمد ىني، جيبللي اليابس، )كمكديف شكلي، جغمكؿ عبد القادر، نكر  .1المجاؿ

الديف طكالبي...( مف نفس الجيؿ، كمف الجيؿ الثاني، نذكر بشير محمد، مكالم الحاج، 
زمكر زيف الديف، لقجع عبد القادر، العياشي عنصر كغيرىـ ممف ساىمكا في تقديـ أعماؿ 
في ىذا الميداف، كالذيف ال نستطيع حصرىـ. فرجؿ العمـ يعرؼ إما مف خبلؿ التككيف الذم 
مارسو، كمف خبلؿ طمبتو الذيف يذكركنو كمرجعية، أك مف خبلؿ الساحة األكاديمية أم 

 كغيرىا.الممتقيات كالندكات 

ال أعرؼ عالـ اجتماعي جزائرم متخصص في  :في حيف أجابت بعض الحاالت ب     
نما ىناؾ باحثيف أقرب مف عمماء اجتماع قدمكا إسيامات بحثية  مجاؿ التنظيـ كالعمؿ، كا 
ترتبط بيذا المجاؿ، كىـ األسماء السالفة الذكر، كأف المرحـك جماؿ غريد قد مزج بيف ىذا 

كبكلكجيا، مما يدفع لمحديث عف أنثركبكلكجيا التنظيـ كالعمؿ، كىنا نجد جماؿ الميداف كاألنثر 
غريد نفسو يصرح في الحكار الذم أجراه مع بف قرنة "لقد كجيت انشغالي نحك المستشفى 

حالة أخرل تقسيـ مرحمي،  . كمف جانب ا خر قدمت لنا2ضمف مقاربة األنثركبكلكجيا الطبية"
جتماعية في الجزائر نسبت لباحثييا، عمى سبيؿ المثاؿ، عمي خر أف كؿ مرحمة ابمعنى ا  

الكنز في مرحمة السبعينات كالثمانينات، العياشي عنصر في مرحمة الثمانينات كالتسعينات، 
 .غريد مع نفس الفترة لجماؿ

                                                             
 .فيما يخص ىذه النقطة 45الرجكع إلى الصفحة   1

2Benguerna Mohamed, entretien avec Djamel Guerid, sociologue et sociologie en Algérie 
L’épreuve du terrain, revue Kalim, op.cit. p78. 
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 مراحل عمم االجتماع التنظيم والعمل.
مراحؿ، عمـ االجتماع مف حيث التسمية مر عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ بثبلث      

أما مف حيث البناء . 2، عمـ االجتماع العمؿ، كعمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ1الصناعي
المعرفي، تؤكد بعض الحاالت أنو عرؼ نفس المراحؿ التي عرفتيا باقي التخصصات 
األخرل، كالتي عرفيا عمـ االجتماع بصفة عامة. فقد عرؼ مرحمة ما بعد االستقبلؿ 

كالثمانينات(، أم عمـ االجتماع الصناعي المرتبط بنمكذج التنمية، أك كما سمتو  )السبعينات
إحدل الحاالت بالمرحمة اإليديكلكجية الماركسية، أيف تطكرت فييا البحكث كالدراسات 
الخاصة بيذا الحقؿ، ثـ المرحمة الثانية مرحمة التسعينات كما بعدىا أك مرحمة االستمرارية، 

الدراسات بشكؿ كبير، ثـ المرحمة الحالية كىي مرحمة تشتت حسب قكؿ  كالتي تراجعت فييا
 إحدل الحاالت، مف بيف مظاىرىا كاقع البحث السكسيكلكجي في الجامعة.

كوين تتقييم الممارسة السوسيولوجية في ىذا الحقل حسب لغة  (14) :الجدول رقم
 المبحوثين.

 

 

 انركٍٕٚ نغح
 انًجًٕع

 يؼا انهغراٌ انفشَغٛح انؼشتٛح

انًًاسعح انغٕعٕٛنٕجٛح فٙ 

 ْزا انحمم

 %20,0 %20,8 %33,3 00 تٓا التأط 

 %56,7 %54,2 %66,7 %66,7 ضؼٛفح 

 %10,0 %12,5 00 00 ذٕجذ ال 

 %13,3 %12,5 00 %33,3 ٖخشأ 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

 

أجابكا ب "ضعيفة". فقد انقسمت  نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ تقارب النسب بيف مف     
. في لخر أ  %22.22"ضعيفة"، ك %99.68إجابات العينة في فئة المعربيف بيف أعمى نسبة 
"ال بأس  %22.28"ضعيفة"، ك %99.68حيف أجابت فئة المفرنسيف ىي األخرل بنسبة 

                                                             
 .1972أنظر برنامج شيادة عمـ االجتماع الصناعي بعد إصبلح  1
 فيما يخص ىذه النقطة. 41الرجكع لمصفحة  2
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"ال بأس بيا"،  %38.08"ضعيفة"،  %45.38كانت نسبة فبيا". أما مزدكجي المغة 
 في كؿ مف "ال تكجد" ك"آخر".     %03.48ك

إف ما قيؿ عف عمـ االجتماع يقاؿ عف ىذا التخصص، إذ يمكف القكؿ أف سكسيكلكجيا      
التنظيـ كالعمؿ بمضامينيا المختمفة ىيمنت عمى حقؿ الممارسة البحثية في عمـ االجتماع 

الكـ، في حيف أف ما يصطمح عميو بصفة عامة عبر مراحؿ مختمفة، خاصة مف حيث 
بالممارسة السكسيكلكجية الحقة بقيت حبيسة ركادىا المؤسسيف، كبعض مف تبلمذتيـ، نظرا 

نما في عمـ االجتماع ككؿ   .لما ا لت إليو حالة البحكث ليس فقط في ىذا التخصص، كا 

تنظيـ،  لبل  بالضعؼ، كا تتميز الممارسات في ىذا الحقؿ يمكف القكؿ أف عمى العمـك     
كبالمحاكالت الفردية،  مف حيث الكـ ىي مقبكلة، أما مف حيث الكيؼ ىناؾ محاكالت جادة 

بد مف قطعيا.  ، لكف ال زاؿ ىناؾ أشكاط الكمع بعض األساتذة الشبابمع الرعيؿ األكؿ، 
"ال يزاؿ السكسيكلكجيكف ينتجكف مجتمعات كىمية كيفصمكنيا مف مخيبلتيـ، كبعد ذلؾ 

 مؤسساتيا الكىمية كيحاكلكف إخضاعيا لممنيج السكسيكلكجي". يتناكلكف

 عشريف سنة، بمد التككيف الجزائر.أستاذ محاضر أ، أكثر مف كاحد ك 

 .السياسية طبيعة العالقة بين عمم االجتماع التنظيم والعمل والسمطة (15 :)الجدول رقم
 % خ 

 
 االجرًاع ػهى ذثؼٛح

 نهغهطح
14 46,7 

 10,0 3 ذثشٚشٚح ٔظٛفح 

 26,7 8 االجرًاع ػهى ذًٓٛش 

 09.9 5 ٖخـــــشأ 

 100,0 30 انًجًٕع 
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أجابت بتبعية عمـ االجتماع لمسمطة، تمييا  %46.70يكضح الجدكؿ أف أعمى نسبة ب      
 %10ك  %16.70، في حيف بمغت إجابات أخرل تماعتيميش عمـ االج %26.70نسبة 

 كظيفة تبريرية. 
في ضكء ىذه المعطيات، فإف الحديث عف العبلقة بيف السمطة كالبحث السكسيكلكجي      

يحيمنا إلى الكبلـ عف مرحمتيف، المرحمة الراىنة كالمرحمة التي سبقت، ىذه األخيرة التي 
عرفت سيطرة مف طرؼ السمطة عمى البحكث السكسيكلكجية خاصة في فترة السبعينات، أيف 

إدماج عمماء االجتماع في ىذه الدراسات، فالعبلقة كانت عبلقة  لعبت دكرا كبيرا مف خبلؿ
فالسياسي فرض نفسو كمكجو لممعارؼ كمراقب "تجنيد لعالـ االجتماع مف طرؼ السياسي 

نتاج المعارؼ حكؿ المجتمع عمى ثبلث مستكيات: إل بطريقة مباشرة أك غير مباشرة
، 1"كمراكز ككحدات البحث، كىيئات النشراإلطارات، التسيير اإلدارم لمجامعات كالمعاىد 

كظيفة تبريرية ما جعؿ إحدل الحاالت تقكؿ "كظيفة تبرير كمراكز البحكث ىي أحسف صكرة ك 
عف ذلؾ". إف ىذه العبلقة بيف السمطة كالبحث العممي تطرح لنا إشكالية النخبة العممية في 

 طة السياسية".الجزائر "أم مدل كجكد نخبة عممية تفرض ممارساتيا عمى السم

 .عشريف سنة، بمد التككيف الجزائرأستاذ محاضر أ، أكثر مف كاحد ك 

كممة بحث سكسيكلكجي، ألف السمطة تتعامؿ في حيف صرحت حالة أخرل "أتحفظ عمى      
 مع الجامعة ليس كشريؾ اجتماعي، بؿ بعبلقة سياسكية، فالجامعة ىي مجرد عمراف بشرم".

 .شر سنكات، بمد التككيف: الجزائرعأستاذ محاضر ب، مف ست  إلى 

إف عبلقة السمطة بعمـ االجتماع ىي عبلقة متأزمة، فالسياسي سابؽ عف االجتماعي،      
كالسمطة ال تريد عمما ناقدا، لقد كاف الباحث االجتماعي بعيدا كؿ البعد عف السياسات 

                                                             
1Bellil Rachid, La domestication du savoir sur La société, Remarques sur La sociologie en 
Algérie, Editions du CNRS Annuaire de l’Afrique du nord, tome xxiv, 1935, p510. 
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لذلؾ نحف لـ ندرس ىذا " التنمكية لمدكلة كما زاؿ، بحيث ينعدـ دكره في المسار التنمكم،
، باختصار المجتمع كحامؿ لمتغيير، بؿ التأثيرات التي تحدثيا التنمية في النسيج االجتماعي

فالسمطة حاكلت كتحاكؿ أف تحجـ مف تأثير .1العممية التنمكية التي جمبت ىذا المجتمع"إنيا 
كتكسعت دائرة بل نكعا ما في الكقت الراىف، جتماع، فبالرغـ مف أنو أصبح مستقعمـ اال

المباح في الكتابة كالبحث السكسيكلكجي، مع سيادة نظرة متدنية لمسمطة السياسية لكؿ ما ىك 
نساني، كتدعيـ كتشجيع البحكث في العمـك الطبيعية كالتكنكلكجية، فبل شيء تغير  اجتماعي كا 

 كالتساؤؿ في ما يكمف الخمؿ؟ ما سنجيب عنو مف خبلؿ التساؤؿ التالي.  

ر العالقة )بين عمم االجتماع التنظيم والعمل والسمطة( عمى إنتاج المعرفة مدى تأثي
 السوسيولوجية. 

لقد أكدت العينة عمى تأثير عبلقة السمطة بالبحث السكسيكلكجي، كيظير ذلؾ في      
عرقمة الكتابة المستفيضة حكؿ ظكاىر مجتمعية عديدة، لتصبح المعرفة السكسيكلكجية شكمية 

نجاز البحكث عمى مستكل جية، تنحصر ميمتيا في التدريس، كا  خطابات إيديكلك أك باألحرل 
مراكز البحكث، في الكقت الذم يجب أف يككف فيو عمـ االجتماع نقديا، مكجو لقراءة عميقة 
كمكضكعية لكؿ ما يجرم في المجتمع. ىذه العبلقة تحد مف الغكص في المكاضيع الجريئة 

كما بينتو لنا عممية  ،2ف اقتحاـ بعض المكاضيع الحساسةالتي تشكؿ طابكىات، كبالرغـ م
الجرد التي  قمنا بيا، إال أف دراسة مثؿ ىذه المكاضيع تبقى سطحية ذلؾ ما أكده لنا العديد 
مف الباحثيف الجزائرييف خبلؿ مقابمتنا ليـ، كخير دليؿ عمى ذلؾ المؤتمر الدكلي الذم انعقد 

ش كالسياسة في العالـ العربي، ذلؾ ما أكده لنا أحد مؤخرا بمدينة الدكحة قطر حكؿ الجي
 المشاركيف. 

                                                             
1
Opcit., p 505.   

 .63الرجكع لمصفحة  2
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إف الحديث عف كاقع المعرفة السكسيكلكجية الراىنة كمدل ارتباطيا بالسمطة يظير مف      
 خبلؿ أىـ تصريحات المبحكثيف التالية:   

نما في التككيف كا لتأطير "ال يكجد إنتاج لممعرفة كالسبب ليس في العبلقة مع السمطة كا 
 الضعيفيف".

 عشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر.أستاذ التعميـ العالي، مف ستة عشر إلى 

"السمطة ال تعطي أىمية كبيرة لئلنتاج المعرفي المنتج في الجامعات كخير دليؿ عمى ذلؾ 
 ". PNR ك CNEPRUأىمية مشاريع 

 عشر سنة، بمد التككيف: الجزائر. أستاذ محاضر أ، إحدل عشر إلى ستة

نتاج المعرفي، خاصة في ىذه العبلقة ىي أحد أسباب ضعؼ اإلإذف يعتبر البعض أف      
 مراحؿ سابقة، في حيف يرجعيا البعض اال خر إلى أسباب أخرل .

لقد أثرت السمطة السياسية في السابؽ عمى إنتاج المعرفة السكسيكلكجية، فقد كاف في      
، كال يستطيع التخمص مف ىيمنتيا، ما جعؿ ىذه المعرفة مجرد خطابات إيديكلكجية، خدمتيا

"ىك أف الخطابات التي يحمميا المثقفكف الجزائريكف في الكقت الحاضر ىي خطابات غير 
فكرية كغير ثقافية غالبا، فيي خطابات تعيد إنتاج خطاب ذم طابع سياسي عمى المستكل 

نا حاليا نبلحظ تيميش، ال اعتراؼ سكاءن سياسي أك اجتماعي كسط . إال أن1الفكرم كالثقافي"
 تككيف كتأطير ضعيفيف، كميا عكامؿ دفعت بعمـ االجتماع إلى الكضعية التي ا ؿ إلييا. 

 

 

                                                             
بمحي محمد ، حكار مع عبد القادر جغمكؿ، أنتمجانسيا أـ مثقفكف؟ عمار بمحسف، أنتمجانسيا أـ مثقفكف  في الجزائر؟  دار 1

 .55، ص1982، 1الحداثة، بيركت، ط 
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 حرية واستقاللية البحث.  

إف الحديث عف البحث يقابمو الحديث عف الحرية األكاديمية، التي تعتبر كسيمة لتقدـ      
مفيـك الحرية األكاديمية بػأنيا  1988فقد حدد مؤتمر ليما  العممي كمف ثـ المجتمع.البحث 

تعني حرية أعضاء األكاديمي، فرديا أك جماعيا، في متابعة المعرفة كتطكيرىا كتحكيميا، "
لقاء المحاضرات  مف خبلؿ البحث كالدراسة كالمناقشة كالتكثيؽ كاإلنتاج كالخمؽ كالتدريس كا 

استقبلؿ مؤسسات التعميـ العالي عف الدكلة  ي حيف عرؼ االستقبلؿ بأنو ""، فكالكتابة
كغيرىا مف قكل المجتمع، كصنع القرارات المتعمقة بسير العمؿ الداخمي فييا كبماليتيا 

قرار سياساتيا لمتعميـ كالبحث كاإلرشاد كغيرىا مف األنشطة ذات الصمة دارتيا، كا  ". كفي كا 
مشركط، إزالة  ضركرة تكفر مجمكعة شركط مف بينيا الدعـ البل  ىذا اإلطار أفادت العينة ب

جراءات البيركقراطية، إنشاء جمعيات لعمماء االجتماع، منشكرات حرة، أف تككف العكائؽ كاإل
ليـ انتماءات كليس كالءات شخصية، عائمية، حزبية... تشكيؿ نخبة حقيقية، أم "إنتاج 

إلثبات مكانتيـ كفرض قراراتيـ، إضافة إلى ىذا  ،كسيكلكجية ليا سمطة عممية رمزية"نخب س
كجكب استقبلؿ ابستيمكلكجي بالنسبة لمغرب كالسمطة المحمية" كما ذكرت إحدل الحاالت 
السابقة. إال أف ىذه االستقبللية ميما كانت تبقى نسبية بحكـ أف اليد التي تمنح ىي التي 

 تى نبحث عف االستقبللية".تحكـ، ذلؾ ما رفضتو إحدل الحاالت "ال يكجد ارتباط ح

 عشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر.أستاذ التعميـ العالي، مف ستة عشر إلى 

صحيح أنو ال يمكننا إرجاع ىذه الكضعية لمسمطة كحدىا، كلكف أال يمكننا القكؿ أف      
التيميش الممارس مف طرؼ السمطة في حؽ ىذا العمـ كالمشتغميف بو، كالتمكيؿ المالي مف 
طرفيا يمكف أف يساىـ في نسبية االستقبللية، "كليذا السبب فإف عمى عالـ االجتماع أيضا 

.  كفي ىذه الحالة يمكف العمؿ 1أف يحصؿ عمى اعتراؼ مؤسساتي لتجنب مخاطر التيميش"
                                                             

سبكرؾ لياف ، أم مستقبؿ لعمـ االجتماع،  في سبيؿ البحث عف معنى كفيـ العالـ االجتماعي، تر، حسف منصكر الحاج، 1
 . 27ص
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طارؽ بف زياد "المجتمع أمامكـ كاالندثار إحدل الحاالت مستميمة إياىا مف مقكلة بمقكلة 
 ؿ البحث السكسيكلكجي الحقيقي كالجاد كتعرية الكاقع لكشؼ الخفي.  كراؤكـ". مف خبل

 .ساأستاذ التعميـ العالي، أكثر مف عشريف سنة، بمد التككيف: فرن

إف غياب الحرية األكاديمية يجعمنا نتكمـ عف أزمة العبلقة بيف الباحث كمجتمعو،      
األكاديمية بالباحثيف، كحممت كبالتالي أزمة العمـ. إال أف بعض الحاالت ربطت الحرية 

 المسؤكلية ليـ، "الحرية األكاديمية مكجكدة لكنيا تحتاج ألساتذة يفعمكنيا". 

 شر سنكات، بمد التككيف: الجزائر.أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى ع

نساف، كالفكرة، ي، عناصر الحضارة ىي التراب، كاإل"أنظرم الفكر الحضارم لمالؾ بف نب
مكانيات، لبحث مكجكدة، كالدكلة كفرت كؿ اإلمعانيو الضمنية، كفكرة االتراب مكجكد بكؿ 

 كلكف االنساف الباحث مجمد منذ العصكر الجميدية".

 ت، بمد التككيف: الجزائر، فرنسا.أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنكا

كلكف أال يمكف القكؿ أف الظركؼ البيئية التي يعيش ضمنيا الباحث، كمف بينيا      
العكامؿ الداخمية كالخارجية التي سبؽ ذكرىا، الظركؼ البيئية لمجامعة نفسيا، فمك أخذنا عمى 
سبيؿ المثاؿ جامعة تممساف نجدىا تختمؼ بيئيا عف جامعة كىراف،  كذلؾ الظركؼ البيئية 

حيط الجامعي، إضافة إلى غياب ثقافة البحث لدل المجتمع الجزائرم لؤلستاذ خارج الم
ذا كاف أستاذ الجامعة يطير بجناحيف أحدىما  يمكنيا أف تفقد الباحث حريتو كعزيمتو؟ "كا 
جناح التدريس، فإف الجناح اال خر الذم ىك البحث ليس بأفضؿ حاؿ، فغياب الحريات في 

كالشغؼ لمبلحظة القضايا العممية كالممحة كالبحث عف البحث يفقد األستاذ الجامعي الدافعية 
إجابات ليا، مما يدفع األساتذة إلى طرح كاختزاؿ مكاضيع مكررة ال لشيء إال لتمبية 

تغيب مشكبلت الكاقع الحقيقة عف الطالب كاألستاذ  متطمبات الترقية، كفي النياية تغيب أك
األمف الشخصي، كحرية الحركة... في  كالجامعة. فالحرية األكاديمية شاممة لكؿ شيء حتى
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الكقت الذم نرل فيو غياب قكانيف تحمي الباحث خارج المجتمع األكاديمي، كخير دليؿ عمى 
 .البلأخبلقية الطمبة تصرفات داخؿ كخارج الجامعة مفأحيانا بعض األساتذة  يعانيو ذلؾ ما

 .حسب الرتبة العممية لممبحوثين والعمل التنظيم اجتماع عالم دور (16: )الجدول رقم
 

 

 انشذثح

 انرؼهٛى أعرار عانًجًٕ

 انؼانٙ

 أعرار

 يحاضشأ

 أعرار

 يحاضشب

 أعرار

 يغاػذأ

 أعرار

 ب يغاػذ

 ػانى دٔس

 انرُظٛى اجرًاع

 ٔانؼًم

 
 أعرار

 تاحث
20,0% 9,1% 18,2% 00 00 13,3% 

 %86,7 %100,0 %100,0 %81,8 %90,9 %80,0 يٕظف 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

يبيف الجدكؿ أف أغمبية األساتذة بمختمؼ رتبيـ يتفقكف عمى صفة "مكظؼ" بنسب      
، في حيف اتفقت األقمية المتبقية عمى أف "أستاذ باحث" ىي %100إلى  %80متقاربة 

أستاذ %18.20أستاذ التعميـ العالي،  %20األنسب لعالـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ بنسبة 
 أستاذ محاضر "أ".   %9.10محاضر "ب" ك

أجابت أغمبية الباحثيف أف الصفة التي تتناسب مع عالـ اجتماع التنظيـ ىي "مكظؼ"،      
كلقد كىي أكثر الصفات الحالية التي يمكف إعطاؤىا لؤلستاذ كالباحث في الجامعة الجزائرية، 

المصطمح بناءن عمى ما صاغو عبد القادر جغمكؿ، إذ يقكؿ بأف المثقؼ  كاف استخدامنا ليذا
العضكم ال يكجد في المجتمع الجزائرم، استنادا لما صاغو غرامشي )المثقؼ العضكم 

ف كيشتغمكف في أجيزة الدكلة، ك كالتقميدم(، "فما ىك مكجكد يتجسد في المثقفيف الذيف يتطكر 
دك لي أنو مف المستحب تعكيض ىذيف المصطمحيف . كيضيؼ "يب1أم المثقفيف المكظفيف"

كيمكف القكؿ مف جية أف  .2بمصطمحيف ا خريف ىما: المثقؼ المقمِّد كالمثقؼ المكظؼ"
النخبة قد تخمت عف دكرىا، كأرضخت العمـ كالبحث لمصالحيا، كمف جية ثانية أف ىذه 

                                                             
بمحي محمد ، حكار مع جغمكؿ عبد القادر، أنتمجانسيا أـ مثقفكف؟ عمار بمحسف، أنتمجانسيا أـ مثقفكف  في الجزائر؟   1

 .60ص مرجع سابؽ،
 .61المرجع نفسو، ص 2
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مح "خبزيست" النخبة تعاني التيميش كاإلقصاء. في حيف أجابت إحدل الحاالت بمصط
إضافة لمصطمح مكظؼ، كىك يصمح كذلؾ لتفسير الكثير مف مظاىر الممارسة في الجامعة 

 .  كالمؤسسات البحثية اليـك

 :"يمكف التمييز بكضكح في المقاربات السكسيكلكجية المعاصرة بيف أربعة أقطاب"

 -المدرسي–*القطب األكاديمي 

 *قطب ممارسة الخبرة كالكشؼ.

 االعبلمي.ك *قطب االستعراض 

 .1*قطب النقد

لك قمنا بإسقاط ىذه النماذج األربعة عمى كاقعنا، نجد القطب األكؿ يتناسب مع      
المجتمع الحالي. أم نقؿ معارؼ عممية إلى الطمبة، مع بركز تكجو ضعيؼ يتماشى مع 

 القطب الثالث. 

 كيفية الوصول إلى عمم اجتماع نقدي. (17 :)الجدول رقم
 % خ 

 33,3 10 انًغرٕٖ سفغ 

 
 تانٕالغ يشذثطح يؼشفح إَراج

 االجرًاػٙ
10 33,3 

 30,0 9 ٖخـــشأ 

 96,7 29 انًجًٕع 

 

"رفع المستكل"، مع  %33.30نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ تقارب نسب إجابات المبحكثيف     
 . لخر أ %30نفس النسبة "إنتاج معرفة مرتبطة بالكاقع االجتماعي" ك

                                                             
 ص سبكرؾ لياف ، أم مستقبؿ لعمـ االجتماع،  في سبيؿ البحث عف معنى كفيـ العالـ االجتماعي، مرجع سابؽ، ص 1

31،32. 
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إلى عمـ نقدم حسب ما أجابت عنو الحاالت يككف مف خبلؿ أكال رفع إف الكصكؿ      
يديكلكجي، قع المحمي بعيدة عف ما ىك سياسي إالمستكل، كذلؾ بإنتاج معرفة مرتبطة بالكا

قائمة عمى نقد بن اء، كفي نفس الكقت ترتقي إلى المستكل العالمي، كتستفيد مف التجارب 
االنخراط في البحث الدكلي العالمي،  :ف، األكؿيساسيالعالمية، "إنتاج معرفة ذات بعديف أ

 كفي نفس الكقت إنتاج معرفة محمية دكف الكقكع في مفارقات العالمي/المحمي".  

 الجزائر. :سة عشر سنة، بمد التككيفأستاذ محاضر أ، إحدل عشر إلى خم

 كالمفكريف:كىك ما أكد عميو العياشي عنصر ىناؾ ثبلث خيارات مطركحة عمى الباحثيف  

االندماج في المجتمع لتطكير مفاىيـ كمقكالت مف صميـ المجتمع، االستفادة مف اإلرث  
الغربي مف خبلؿ نقده كتكييفو مع الكاقع المجتمعي، كالدعكة إلى استعادة الفكر السكسيكلكجي 

 .   1المكركث مثمما طكره ابف خمدكف

ءلة عمي الكنز، ال أستطيع االجابة في حيف أجابت بعض الحاالت بمايمي "يمكف مسا     
 بدال عنو".

 .شر سنكات، بمد التككيف: الجزائرأستاذ محاضر ب، ست إلى ع

كبالتالي كيؼ لمعمـ أف يتقدـ كيتطكر في غياب النقد البن اء، ألسنا نسعى نحك عمـ اجتماع 
 نقدم، قائـ عمى تقييـ دائـ لممعرفة المنتجة. 

 خبلؿ كعي عمماء االجتماع بذكاتيـ". كأجابت حالة أخرل "يمكف ذلؾ مف

 ات، بمد التككيف: الجزائر، فرنسا.أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنك 

كىك ما أشار إليو "ىابرماس" مف خبلؿ العقؿ التكاصمي، أم تجاكز عقؿ متمركز عمى 
رادة لتحقيقو بيف األنا كاال خر.   الذات، فالفعؿ التكاصمي يتطمب كعيا كا 

                                                             
 .102عنصر العياشي ، نحك عمـ اجتماع نقدم، مرجع سابؽ ص،  1
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كف ذلؾ مف خبلؿ إنشاء مراكز بحث كدكر نشر مستقمة كجمعية جزائرية لعمـ كما يم     
كىنا نجد جماؿ غريد يقكؿ "ال تكجد جمعية جزائرية لعمـ االجتماع أك عمى األقؿ االجتماع، 

ألف عمماء االجتماع ال  ؛جمعية صغيرة لعمـ االجتماع كالتي تعمؿ حكؿ سكسيكلكجيا العمؿ
إال أنو بالرغـ مف إنشاء مراكز بحث كمجبلت  .1جمعيات ربحية"ييتمكف بذلؾ فيـ ييتمكف ب

نشر مستقمة، لـ نتكصؿ إلى ما رغبنا فيو، كيعكد ذلؾ إلى أسباب عديدة مف بينيا، 
 الصراعات الداخمية كغياب األخبلؽ المينية.  

 مدى استخدام المذكرات. (18) :الجدول رقم

 % خ 

 20,0 6 َؼى

 80,0 24 ال

 100,0 30 انًجًٕع

 

يكضح الجدكؿ التالي أف أغمبية أفراد العينة يصرحكف بعدـ تكظيؼ المذكرات بنسبة      
 نعـ. %20، أما البقية أجابت 80%

بناءن عمى ىذه النتائج فإف تكظيؼ المعارؼ العممية المتكصؿ إلييا مف خبلؿ المذكرات 
الجاىزة كالمتراكمة نفسيا كاألطركحات يتـ بتكاضع كبير إذ تكظؼ في إعادة إنتاج المعرفة 

عمى نفسيا دكف إبداع، ضمف "طقكس المركر" كما سمتيا إحدل الحاالت، أم إنجاز 
مذكرات كأطركحات أخرل، كقد يفسر ىذا بتدني مستكاىا العممي مف جية، كمف جية ثانية 

ضا بطبيعة المكاضيع التي تعداىا الزمف، كالتي تتكرر مف سنة ألخرل كالحكافز، األجكر، الر 
 الميني... "لـ نرؽ إلى القياـ حتى بالعممية التراكمية".

 .عشريف سنة، بمد التككيف: الجزائرأستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد ك 
                                                             

1Benguerna Mohamed, entretien avec Djamel Guerid, sociologue et sociologie en Algérie 
L’épreuve du terrain, revue Kalim, 2006, Alger, p89. 
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 سبب تراجع ثقل عمم االجتماع. (19) :الجدول رقم
 % خ 

 80,0 24 انرصُٛغ فشم 

 
 انجايؼح تٍٛ ذؼأٌ غٛاب

 ٔانًؤعغح
3 10,0 

 10,0 3 ٖخشأ 

 100,0 30 انًجًٕع 

 

ما يبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أغمب المبحكثيف يرجعكف سبب تراجع عمـ      
، بينما أرجعت الفئة المتبقية ىذا %80 ػػػػػػاالجتماع التنظيـ كالعمؿ إلى فشؿ التصنيع ب

، مع نفس النسبة إجابات %10التراجع إلى غياب التعاكف بيف الجامعة كالمؤسسة بنسبة 
 أخرل.

حيث اعتبرت المؤسسة كأىـ نكاة لممشركع "قد يفسر األمر مف جية بفشؿ التصنيع،     
. كىنا نجد كذلؾ أحمد ىني يتكمـ عف التصنيع الذم قاـ عمى أسس غير سكية، 1التنمكم"

فقد ك جد كأداة إلنتاج السمطة كتبرير مشركعيتيا، ال مف أجؿ التصنيع نفسو، "فالمجتمع 
ه الحاالت انتقاـ مزدكج: األكؿ مكجو ألف يككف إنسانا جديدا منتجا بامتياز سيككف لو في ىذ

إلعادة إنتاج الممارسات االجتماعية داخؿ المصنع بفضؿ منصبو، كالثاني بفضؿ نمكذج 
كمف جية أخرل كتخصص معرفي . 2مكجو مف األعمى إلنتاج السمطة كتبرير شرعيتيا"

اح مشاريعيا، فمـ يكلد كضركرة معرفية مستقمة، دفعت بو الدكلة لؤلفؽ لممساىمة في إنج
"مرحمة السبعينات أنتجت سكسيكلكجيتيا في أحضاف األطركحات السياسية كااليديكلكجية 

 لمسمطة السياسية". 

                                                             
تقديـ: عمـ االجتماع كعمماؤه، كالتحقيقات الميدانية في الجزائر، جماؿ غريد، السكسيكلكجي كاألنثركبكلكجي  بشير محمد ، 1

 .22ص مرجع سابؽ،صاحب الثنائية الثقافية، 
2Henni Ahmed, industrialisation et classes industrialisante ou de la réversibilité de 
l’industrialisation, Essai d’anthropologie économique, culture et système éducatif, Revue 
Naqd N05 ء, op.cit. 1993p 13. 
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 شريف سنة، بمد التككيف: الجزائر.أستاذ محاضر أ، أكثر مف ع

فنمكذج التنمية كاف مبنيا عمى مدل تأثير المؤسسات الصناعية الثقيمة، ففشؿ التصنيع، 
كاالنتقاؿ إلى تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، جعؿ مف الحقؿ يغيب تدريجيا، إضافة 
إلى تراجع السمطة في دعميا لؤلبحاث المرتبطة بعممية التصنيع. كما يمكف أف يفسر ىذا 

 ل التي ظيرت في العمـك االجتماعية، السياسي، الديني، الثقافي... بالتخصصات األخر 

إف أم عمـ مف العمـك يتطكر كينمك بتطكر كتشعب كثراء مكاضيعو، كبالتالي كيؼ لعمـ      
االجتماع الصناعي أف يتطكر في غياب نسيج صناعي قكم، ككيؼ لعمـ االجتماع التنظيـ 

ي كاجتماعي كمؤسساتي بأىمية ىذا العمـ خاصة كالعمؿ أف يتطكر في غياب اقتناع رسم
في حيف ترجع حاالت أخرل ذلؾ إلى غياب تعاكف بيف الجامعة كالمؤسسة،  كالعمـ ككؿ.

كذلؾ في إطار تكظيؼ المعارؼ العممية الحديثة في تطكير المؤسسة، فبدكنيا يصبح أم 
 نمكذج تنمية ما لو الفشؿ. 

 .إشكالية البحث والتدريس (20) :الجدول رقم  

 % خ 

 53,3 16 ٔانرذسٚظ انثحث

 6,7 2 ٔانثحث انرذسٚظ

 16,7 5 تُٛٓا انفصم

 23,3 7 اَخش

 100,0 30 انًجًٕع

مف أفراد عينة البحث ترل أف حؿ إشكالية بحث تدريس %53.30يبيف الجدكؿ أف      
الفصؿ بينيما، كأخيرا  %16.70ا خر،  %23.30تكمف في البحث كالتدريس معا، تمييا 

التدريس كالبحث، كمف خبلؿ الجدكؿ التالي نتعرؼ عمى مف ىـ أصحاب أعمى  6.70%
 نسبة.
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يكضح الجدكؿ أف أعمى نسبة شممت "البحث كالتدريس"، حيث أنو كمما ارتفعت      
مف لدييـ خبرة ستة عشر  % 100إلى  80ارتفعت نسبة ىذا المؤشر، مف سنكات الخبرة 

مف  %33.30خبرة إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، ك %58.30سنة فما فكؽ، يمييا 
ستة إلى عشر سنكات، مع نفس النسبة أقؿ مف خمس سنكات. أما ثاني أعمى نسبة 

مف  %22.20لمف لدييـ خبرة أقؿ مف خمس سنكات،  %66.70ػ  شممت الفصؿ بينيا ب
خبرة إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة. أما ثالث نسبة %8.30ستة إلى عشر سنكات، 

، في حيف ا خر نسبة كانت %33إلى 20جاءت بإجابات أخرل بنسب متقاربة ما بيف 
 خبرة ستة إلى عشر سنكات.%22.20"التدريس كالبحث" ب 

تدريس تككف مف خبلؿ أكال البحث كثانيا التدريس دكف الفصؿ كالبحث الإف حؿ إشكالية 
بينيما، كدكف تقديـ الثاني عمى األكؿ، فميمة التدريس تككف لمف زاكؿ كلديو خبرة في ميداف 
البحث، تدريس نتيجة لمبحث العممي، حتى يمكننا الحديث عف معرفة سكسيكلكجية مرتبطة 

يف البحث كالتدريس، يكاد ال يعرؼ األستاذ ما بكاقعنا، حيث نبلحظ أف ىناؾ انفصاؿ ب

 المثحوثيه. أقدمية حسة والتدريس الثحث إشكالية(  10) :الجدول رقم

 

 

 األلذيٛح

 انًجًٕع
 يٍ ألم

 خًظ

 عُٕاخ

 إنٗ 06 يٍ

 عُٕاخ 10

 إنٗ 11 يٍ

 عُح 15

 إنٗ 16 يٍ

 عُح 20

 فًا عُح 21

 فٕق

إشكانٛح 

انثحث 

 ٔانرذسٚظ

 

 

 انثحث

 ٔانرذسٚظ
33,3% 33,3% 58,3% 100,0% 80,0% 53,3% 

 
 سٚظانرذ

 ٔانثحث
00 22,2% 00 00 00 6,7% 

 %16,7 00 00 %8,3 %22,2 %66,7 تُٛٓا انفصم 

 %23,3 %20,0  %33,3 %22,2  ٖخشأ 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 
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يجرم حتى داخؿ مراكز البحكث، كيمكف االستناد إلى مقكلة إحدل الحاالت "ال يمكف الكبلـ 
عف معرفة سكسيكلكجية بخصكص الجزائر، كنحف نكرر ما أنتجو الغرب، ضركرم ارتباط 

يو كال ندرس ما نعرفو مف التدريس بالبحث الميداني". ي قاؿ أنو يجب أف ندرس ما نبحث ف
ضركرم ارتباط التدريس بالبحث، ألف التدريس الجيد يعتمد عمى البحث مف الذا قبؿ، لي

ككبلىما يكمؿ اال خر فيما كجياف لعممية كاحدة كال يمكف الفصؿ بينيما، مع العمـ أف بعض 
يجمع  األساتذة لدييـ ميؿ نحك البحث أكثر مف التدريس كالعكس صحيح، كالبعض اال خر

بينيما. فمف الناحية القانكنية ليست ىناؾ إشكالية "أستاذ باحث"، كلكف مف ناحية الممارسة 
منظكمة الجامعة تحتاج إلى إعادة نظر، "مف يبحث فعبل يعد عمى أصابع اليديف كىك مرتبط 
 بقكة بالجيؿ السابؽ، أما حاليا فاألمكر أصبحت مرتبطة بالترقية المينية ال أكثر كال أقؿ،

 كفي العمـك نتكمـ عف مدرسيف ال باحثيف سكسيكلكجييف".

 ئر، فرنسا.أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنكات، بمد التككيف: الجزا

كما "يجب أف ال يترؾ حؿ ىذه اإلشكالية عمى المستكل الفردم، أم األستاذ الباحث، بؿ 
 يجب أف ت بنى عمى تكجو جماعي".

 ة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائر.إحدل عشر إلى خمس أستاذ محاضر أ، 

في حيف أكدت حاالت أخرل كالتي لدييا خبرة قميمة بالتدريس عمى ضركرة الفصؿ بيف      
البحث كالتدريس، كبرمجة أكقات خاصة لكؿ مف البحث كالتدريس، كىذا دليؿ عمى عدـ 

، فاإلشكالية حسبيـ ىي في الجمع إمكانية التكفيؽ بيف البحث كالتدريس نظرا لقمة خبرتيـ
بينيما، كالكاجب ىك الفصؿ بينيما، باعتبار أف التدريس أعقد مف البحث كيتطمب مياـ 
كثيرة، التدريس باعتباره ىك اال خر بحثا، االمتحانات كأحيانا مسؤكليات إدارية كغيرىا، في 

 حيف في حالة البحث األستاذ يتفرغ كميا ليذه الميمة.    
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حيف أجابت حالة كاحدة ب "ليس ىناؾ تدريس لعمـ االجتماع ما داـ أنو ليس ىناؾ  في     
داـ ال يكجد عمـ اجتماع  عمـ االجتماع"، كىذا ما يتطمب حسب رأينا "بحث تدريس"، فما

مرتبط بكاقعنا المعيش، ضركرم إنتاج معرفة سكسيكلكجية تطبيقية محمية سكاءن بمفاىيمنا 
لقد برىنت التجربة أنو مف الصعب استعماؿ أدكات "ذا االتجاه الخاصة كما يرل أصحاب ى

أك بتكييؼ المفاىيـ الككنية حسب ،1تحميؿ مستكردة مف حضارة أخرل في بحكث محمية"
أم أف المشكؿ ليس في البراديغمات ، كمف ثـ تدريسيا" كما يرىا االتجاه اال خر، كاقعنا

الكطف العربي ليس في تبنييا لمبراديغمات الغربية، الغربية " إشكالية العمـك االجتماعية في 
كلكف أكال بضعؼ إنتاجيا البحثي، أم أف المشكمة ليس في اإلبستمكلكجيا كلكف حكؿ 

 .2سكسيكلكجيا البحث"

لى البحث، كالبحث العممي يساعد لتدريس ثـ البحث. فالتدريس يؤدم إكما أكدت أقمية عمى ا
 لي فعالية التدريس كنجاعتو.ا كبتافي تحصيؿ المعمكمة كتجديدى

 كيفية استرجاع الثقة بالمحيط. (22) :الجدول رقم

 % خ 

 
 دٔس انجايؼح ذفؼٛم

 انًجرًغ فٙ
19 63,3 

 23,3 7 انثاحث دٔس ذفؼٛم 

 02.5 4 ٖخشأ 

 100,0 30 انًجًٕع 

 

ب نبلحظ أف تفعيؿ دكر الجامعة في المجتمع بمغ أعمى نسبة لدل إجابات المبحكثيف      
 . لخر أ %13.30ك %23.30، في حيف بمغت نسبة تفعيؿ دكر الباحث  63.30%

                                                             
1 El Kenz Ali, Au fil de la crise : 4études sur l’Algérie et le monde arabe, op.cit. p137.   

 .5، ص2011، 15سارم حنفي، مناخات عمـ االجتماع في مؤتمريف كبيريف، مجمة إضافات، العدد 2



 ؼًماملًازست انسٌسٌٍنٌجٍت يف جمال انتنظٍى ًان                                                                      انفصم انثاًَ 

 

  096 

 

 إف استرجاع الثقة بالمجتمع تنطمؽ أكال بتفعيؿ دكر الجامعة في المجتمع، فالجامعة ال     
بد أف تككف في خدمة المجتمع، كتفعيؿ ثقافة البحث العممي كتنميتو، كزيادة كعي أفراد 

لمجامعة مف جية كاألستاذ الجامعي مف جية أخرل، "نظرة المحيط المجتمع، كرد االعتبار 
لمجامعة تتغير بتغير الجامعة نفسيا كقطب إلنتاج المعرفة السكسيكلكجية، ثـ المحيط كقطب 

 استقباؿ ليذه المعرفة".

 ة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائر.استاذ محاضر أ، إحدل عشر إلى خمس

كمة كالتي ىي بدكرىا الجزائرية في الكاقع إنما تعكد إلى أزمة الحكْ "إف أزمة الجامعة      
تعبير عف أزمة شاممة تتصؿ بالمجتمع كبالنزعة الدكالتية كباقتصاد الريع ككؿ، إذ كيؼ 
يمكف لمؤسسة مكجية بالقرارات العمكمية كبتعييف مسؤكلييا بالمراسيـ الحككمية كليس 

تاج معارؼ خاصة بيا، ىذا فضبل عف معرفة باالنتخاب مف معرفة حتى نفسيا أك إن
 .   1المجتمع كتحميمو في جميع أكجيو المختمفة كالمتباينة"

بالعمـ "أيف  فالتككيف الجيد، كجعؿ الجامعة في خدمة متطمبات المجتمع ينتج جيبل يؤمف 
ساس مبني عمى شركط أخبلقية حتى ننتج جيبل يؤمف بفكرة األخبلؽ، يككف التككيف في األ

 دمنا ال نفعؿ ىذا ففكرة انبثاؽ المعرفة تبقى مؤجمة". ما

 ات، بمد التككيف: الجزائر، فرنسا.أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنك 

كمف جية أخرل تصر بعض الحاالت عمى تفعيؿ دكر السكسيكلكجي، كرفع المستكل،      
نجاز بحكث ميدانية جادة، معرفة عممية نقدية حكؿ المجتمع كما ىك في الكاقع، كليس كما  كا 
سياماتيـ كاالستفادة منيا  يتصكره البعض، كفي المقابؿ اعترافا كاحتراما لجيكد الممارسيف كا 

ختمؼ المؤسسات، فعبلقة الثقة تتشكؿ مف المحيط عندما يرل ىذا مف طرؼ المجتمع كم

                                                             
مركفؿ مختار، الجامعة الجزائرية كتحديات ترشيد المسار: قراءة تقييمية لمكاقع كلؤلفاؽ عمى ىامش كتاب: نحك إعادة  1

 .145التفكير في الجامعة، جماؿ غريد السكسيكلكجي كاألنثركبكلكجي صاحب الثنائية، مرجع سابؽ، ص
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األخير الفكائد التي يجنييا مف ىذه المعرفة "ربط المجتمع بالمعرفة مسألة تدخؿ في اعترافو 
 بالنخبة في ظؿ حراؾ اجتماعي شامؿ".

 عشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر.أستاذ محاضر، أكثر مف كاحد ك 

 .اقتصادية بالجزائر مؤسسةوجود دى م (23) :الجدول رقم
 

 % انركشاساخ 

 43,3 13 َؼى

 56,7 17 ال

 100,0 30 انًجًٕع

 

، %56.70لقد أفادت عينة البحث بعدـ بكجكد مؤسسة اقتصادية بالجزائر بأعمى نسبة      
أقركا بكجكدىا، كيترجـ ىذا الكجكد بالمؤسسة الكبرل بالجزائر "مؤسسة % 43.30في مقابؿ 

كالتي تعتبر أكؿ شركة خاصة  ،"شركة سيفيتاؿ" ربراب الخاصةيسعد سكناطراؾ"، كمؤسسة 
كما يترجـ ذلؾ مف الناحية القانكنية، "مف الناحية القانكنية تكجد مؤسسات  في الجزائر،

اقتصادية خاصة كعامة، أما بالنسبة لمتأكيبلت حكؿ ضعفيا أك عدـ فعاليتيا بالنسبة لمتنمية 
 .1االقتصادية مسألة  أخرل"

 .أستاذ التعميـ العالي، مف ستة عشر إلى عشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر

إال أنو بالمقابؿ تفتقد ىذه المؤسسات امتبلؾ مقكمات التنظيـ الحديث كالتسيير      
كاستراتيجيات التكاصؿ الفعاؿ. فيي نابعة مف فضاء اقتصادم متخمؼ تابع حسب قكؿ 

عمى  ؛إحدل الحاالت، في حيف نفت الفئة الثانية كجدكد مؤسسة اقتصادية بالجزائر "ال

                                                             
 .حكؿ مسألة المؤسسة  135الرجكع لمصفحة  1
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نتاج كالمنافسة، لكف يبدك أنيا لى حد ما مف حيث اإلجكدة مف قبؿ إاإلطبلؽ، كانت مك 
 انيارت كفقدت كظيفتيا المادية كاالقتصادية كالثقافية"، كأصبحت بذلؾ مؤسسة اجتماعية.

 .أستاذ محاضر ب، إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائر

فقد كانت ىناؾ محاكالت بعد االستقبلؿ في السبعينات، إال أنيا لـ تنجح، كالمشكؿ ثقافي  
بالدرجة األكلى، تغمب المنطؽ الثقافي المحمي عمى العقمنة االقتصادية، ذلؾ ما بيناه في 

 .1العنصر الخاص بإشكالية الحداثة في الجزائر

 .سبب غياب الطمب االجتماعي (24: )الجدول رقم
 

 % خ 

 13,3 4 الرصادٚح يؤعغح ذٕجذ ال

 08 3 انرًُٛح فشم

 33,3 10 يجرًؼٙ يششٔع غٛاب

 43,4 13 ٖخشأ

 100,0 30 انًجًٕع

 

قدمت إجابات مختمفة، في حيف أرجعت  %43.30يبيف الجدكؿ مف خبلؿ ىذا التساؤؿ أف 
 "ب"غياب الطمب إلى غياب مشركع  مجتمعي، بينما أجابت البقية  %33.30نسبة 

 فشؿ التنمية. %10ال تكجد مؤسسة اقتصادية، ك 13.30%
مجتمع، كفي لقد سبؽ كبينا أف مف بيف مياـ الجامعة جعؿ البحث العممي في خدمة ال     

نتاج كالخدمات، كذلؾ لف يككف إال بتعاكف كتكاصؿ كتفاعؿ بيف خدمة مختمؼ قطاعات اإل
الجامعة بكؿ أفرادىا كمختمؼ القطاعات األخرل، سكاءن مف حيث االستشارة أك الخبرة أك 
االستفادة مف البحكث الميدانية، إال أننا كاقعيا نبلحظ انفصاال بيف البحكث األكاديمية 

                                                             
 ، في العنصر الخاص بإشكالية الحداثة في الجزائر.113الرجكع لمصفحة  1
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ؿ الحالي إجابات متباينة فمنيـ مف أرجع عدـ قدرة كالقطاعات اإلنتاجية، فقد أباف التساؤ 
المؤسسات عمى صياغة طمب إلى عدـ حاجتيا إليو، ما داـ ال يكجد ىناؾ تنسيؽ بيف 
الجامعة كمختمؼ المؤسسات، سكاءن مف حيث برامج تعميمية فاعمة، أك عقكد بحث مشتركة، 

عدـ التكامؿ، عدـ الثقة... أكغيرىا، ما قد يفسر ىذا كجكد ىكة بيف الجامعة كالمؤسسات، 
ككذلؾ في غياب مشركع مجتمعي يثمف المعرفة العممية. كما فسرت بعض الحاالت ىذه 
 الكضعية بأف "السبب يعكد إلى عدـ كجكد استراتيجية اقتصادية لمدكلة )اقتصاد في انتظار(".

 .ة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائرأستاذ محاضر أ، ، إحدل عشر إلى خمس

د متخمؼ تابع، "ليست المؤسسة غير قادرة عمى صياغة الطمب بؿ المنظكمة اقتصا
االقتصادية ككؿ ضعيفة كمثقمة باإليديكلكجية كالسياسة، كبالتالي بقيت التنمية معطمة، 

 ضعؼ المؤسسات ىك نتيجة لضعؼ االقتصاد الكطني".

 الجزائر.شريف سنة، بمد التككيف: أستاذ التعميـ العالي، مف ستة عشر إلى ع

إف "السياسة االقتصادية المتبعة التي أػدت إلى تسييؿ لجكء المتعامميف االقتصادييف      
إلى المصادر األجنبية لتمبية احتياجاتيـ مف سمع كخدمات كذلؾ عمى حساب المصادر 
المحمية كضعؼ المنافسة في السكؽ مما لـ يحفز عمى االبتكار، كىذا ما ينتج عنو تكجو 

. فمف جية نبلحظ انعزاؿ الجامعة كمؤسسة حاضنة لمبحث 1نحك البحكث النظرية"الباحثيف 
العممي، إذ أصبح دكرىا ينحصر في العممية التعميمية، كالتكجو نحك البحكث النظرية عمى 
حساب البحكث التطبيقية، كضعؼ التككيف... إضافة إلى غياب عقكد بحث بيف الجامعة 

ش البحث العممي. كمف جية ثانية نجد الطرؼ اال خر كمؤسسات أخرل عامة كخاصة، كتيمي
المؤسسة منعزلة ىي األخرل عف الكاقع االجتماعي المعاش، كمفرغة مف محتكاىا، مؤسسات 
بدكف برامج كبدكف مشاريع. "ال يمكف أف نتجاكز ىذا اإلشكاؿ )األزمة( إال إذا كاف ىناؾ 

                                                             
 ، 2012دىيمي زينب، مدل مساىمة البحكث العممية الجامعية في النيكض بالتنمية المحمية ، يـك دراسي، جامعة بسكرة،  1

https://bu.univ-ouargla.dz/production%20scientifique/national.php. 
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إلى الغذاء، كبالتالي ال ينظر لعمـ  طمب مف المجتمع عمى عمـ االجتماع، كما يحتاج الجسـ
 .1االجتماع أنو عاجز عف فيـ المجتمع"

 مدى نقل المعارف العممية داخل المؤسسة العمومية.( 25: )الجدول رقم
 % خ 

 23,3 7 َؼى

 92.5 19 ال

 10,0 3 يا حذ إنٗ

 3,3 1 ٖخشأ

 100,0 30 انًجًٕع

 

بنعـ،  %23.30ب ال، في حيف أجابت  %63.30أغمب أفراد العينة بنسبة  لقد أجاب     
 .لخر أ %3.30إلى حد ما ك10%

كيعكد ذلؾ إلى منظكمة تككينية ال مينية غريبة عف الكاقع، فؤلجؿ نقؿ معرفة كممارستيا، 
عمى األقؿ يجب أف تككف ىناؾ شراكة مسبقة بيف المؤسسات العمكمية كالجامعات كىذا 
األمر غير مكجكد كمغيب لحد كبير، كتطابؽ برامج العمـ مع الكاقع االجتماعي في الكقت 

نو، إضافة إلى غياب االعتراؼ بجدكل العمـ عمكما كبجدكل عمـ الذم نجدىا بعيدة ع
االجتماع خصكصا "لـ يفكر المسؤكؿ األكؿ في المؤسسة االقتصادية في فكرة نقؿ المعرفة 

 ".إطبلقا

 .أستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر

ير مفعمة كاقعيا، إذ تصطدـ بالمناح لمعارؼ داخؿ المؤسسات غإف عممية نقؿ ا     
االيديكلكجي كالعشائرم كالزبائنية كالمكاالة كصراع األجياؿ كالنخب... "نعـ ىناؾ نقؿ 

                                                             
مى عمـ االجتماع سبب عجزه عف فيـ المجتمع، يـك عي الجزائر نيكز: غياب الطمب رميتو أحمد مقابمة مع سارة نشر ف 1

03/03/2012. 

Http : //www.djazairnews.info/index.php ?view=article&tmpl=component&id=48170. 
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لممعارؼ لكف تحت قيكد ا ليات العبلقات االجتماعية، إف نقؿ المعارؼ يتـ تحت سمطة قكل 
 اجتماعية ليا عبلقة سيئة بالحداثة كالتحديث".

 عشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر.كثر مف كاحد ك أستاذ محاضر أ، أ

كما يككف ىذا النقؿ، بشكؿ تقميدم كفردم كيفتقر إلى رؤية كاستراتيجية كاضحة، كيظير ذلؾ 
 خاصة في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.

 .يوضح اختزال عمم االجتماع التنظيم والعمل في القطاع االقتصادي (26جدول رقم: )

 % خ 

 43,3 13 لذٚى ذمهٛذ

 13,3 4 أصيرّ ػهٗ دنٛم

 52.5 13 ٖخشأ

 100,0 30 انًجًٕع

 

مف أفراد العينة أرجعت ذلؾ إلى "تقميد قديـ"،  %43.30مف خبلؿ الجدكؿ أف يتبيف      
 عمى أف ذلؾ دليؿ عمى أزمتو. %13.30مع نفس النسبة إجابات أخرل، بينما أرجعت البقية 

التنظيـ كالعمؿ عمى القطاع االقتصادم قد يعتبره البعض "أنو سميؿ إف اختزاؿ عمـ االجتماع 
 ميداف عمـ االجتماع الصناعي في الجزائر، ثـ لطبيعة التككيف كالمككنيف عمكما".

 خمس سنكات، بمد التككيف: الجزائر.أستاذ محاضر ب، أقؿ مف 

ماليـ كدراساتيـ في أم أف المككنيف في الجامعات كالمعاىد )الجيؿ األكؿ( قامكا بأغمب أع
 المؤسسة العمكمية االقتصادية، كبالتالي تقميد قديـ، كتكممة لسيركرة ىذا التخصص.

كما يرجع ذلؾ إلى أف أشكاؿ التنظيـ الحديث في المجاؿ غير االقتصادم ضعيفة      
. كشكمية كتفتقد إلى الفاعمية كالتأثير في المجتمع، كمثاؿ عمى ذلؾ تنظيمات المجتمع المدني



 ؼًماملًازست انسٌسٌٍنٌجٍت يف جمال انتنظٍى ًان                                                                      انفصم انثاًَ 

 

  212 

 

فالمؤسسة االقتصادية كانت بمثابة تنظيـ انفتح عمى العصرنة، كعاشت تحكالت عبر مراحؿ 
 مختمفة، ما جعميا قبمة لدراسات عديدة، اقتصاديا كاجتماعيا. 

في حيف اعتبر البعض اال خر أف ىذا التخصص "ربما كجد جزافا دكف التفكير في       
الحقؿ كاف ىدفو تنمكم بامتياز، كمصاحبا  المجاالت التي يشتغؿ فييا"، خاصة كأف ىذا

 لعممية التصنيع الكبرل التي عرفتيا الببلد.

بينما فسرتو أقمية بأزمتو في الجزائر، ما داـ لـ يتعدل بعد حدكد القطاع االقتصادم،      
إذ تعتبر ىذه الكضعية مغالطة منيجية، ألف ىذا التخصص يشمؿ أيضا باقي القطاعات 

باستثناء البعض القميؿ مف الدراسات التي تجرل في بعض القطاعات األخرل ، األخرل
أىميا القطاع التربكم، كالسبب انتساب الباحثيف ليذه المؤسسات، ذلؾ ما قد يسيؿ عمييـ 
ميمة إجراء الدراسة، فقد أصبح كؿ مف يعمؿ في مؤسسة ما ي جرم دراستو فييا لتجنب 

 الصعكبات كالعراقيؿ. 

 .CRASCجيود مركز البحث لألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية (27) :الجدول رقم

 % خ 

 56,7 17 تٓا التأط

 10,0 3 جذا يرٕاضؼح

 33,3 10 ٖخشأ

 100,0 30 انًجًٕع

 

أجابكا ب "ال بأس بيا"، بينما قدمت  %56يبيف الجدكؿ أف أغمب المبحكثيف بنسبة      
 أجابت ب "متكاضعة جدا.  %10إجابات أخرل، ك% 33.30نسبة 
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 تقييم جيود الكراسك حسب الرتبة العممية لممبحوثين. (28) :الجدول رقم

 

 انشذثح

 انرؼهٛى أعرار انًجًٕع

 انؼانٙ

 أعرار

 أ يحاضش

 أعرار

 ب يحاضش

 أعرار

 أ يغاػذ

 أعرار

 ب يغاػذ

 جٕٓد ذمٛٛى

 انكشاعك

 %56,7 %100,0 %50,0 %63,6 %63,6 %20,0 تٓا التأط 

 
 يرٕاضؼح

 جذا
00 18,2% 9,1% 00 00 10,0% 

 %33,3 00 %50,0 %27,3 %18,2 %80,0 اَخش 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

مف طرؼ األساتذة اختمفت مف رتبة مف خبلؿ الجدكؿ أف تقييـ جيكد الكراسؾ يتبيف      
"ب" أجابت ب "ال بأس رتبة أستاذ مساعد % 100أخرل، فقد بمغت أعمى نسبة ب إلى 

ال بأس بيا، أما أستاذ محاضر "أ"  %20" كلخر " أ%80بيا"، يمييا أستاذ التعميـ العالي ب 
متكاضعة جدا  %18.20ال بأس بيا، كنفس النسبة  %63.60فقد بمغت أعمى نسبة 

 %27.30ال بأس بيا،  %63.60. في حيف كانت إجابات أستاذ محاضر "ب" لخر كأ
ضعة جدا، في حيف انقسمت النسبة في رتبة أستاذ مساعد "أ" بيف متكا %9.10ك لخر أ

. كبالتالي يمكف القكؿ أف أعمى النسب في مختمؼ لخر ال بأس بيا مع نفس النسبة أ 50%
 الرتب العممية لؤلساتذة أجابت ب ال بأس بيا، ما عدا رتبة أستاذ التعميـ العالي. 

بأس بيا"، "جيكد محمكدة كلكف"...؟ مقبكلة لقد أفادت إجابات الباحثيف عبارات "ال      
ف دؿ ىذا عمى شيء فإنو  نكعا ما"، كىي عبارات متشابة إلى حد ما مف حيث المعنى، كا 
يدؿ عمى أف الباحثيف غير مقتنعيف تماما بيذه المجيكدات، كيظير ذلؾ مف خبلؿ 

أفراد اختارتيـ  التصريحات التالية "ال تكجد جيكد متميزة، كجدت مشاريع عادية جدا قادىا
اإلدارة، كلكف كاف لؤلستاذ مكالم الحاج دكر ميـ كرائد جدا في إدخاؿ مشاريع كتحقيقات 
ميدانية كبرامج رياضية، أصبحت اليـك في خدمة الطمبة كالمؤسسات، كلكف ىذه الجيكد 
لؤلسؼ نسبت ألسماء أخرل". "ىناؾ إنتاج متكسط كاال ف ضعيؼ، ألف المركز كاف يضـ 

 ماء االجتماع".خيرة عم
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لقد ربطت األعماؿ البحثية في ىذا التخصص بجيكد فئة مف الباحثيف، الذيف انسحب      
نتاج المعرفي في ىذا كت البعض اال خر منيـ، ما جعؿ اإلالبعض منو تدريجيا، كغيب الم

الحقؿ يتأثر، كما قد يفسر ابتعاد بعض الباحثيف عف ىذا المركز، "ليست لي أية فكرة عف 
ذا ال يمكنني اإلجابة عمى ىذا ينشاط ىذا المركز، ال أتعامؿ معو، كال أعتمد عمى أبحاثو، ل

 السؤاؿ". "ليس مجاال أساسيا في اىتماماتنا البحثية".  

لقد تراجعت الدراسات في ىذا الميداف عما كانت عميو سابقا، ذلؾ ما كضحتو لنا دراسة      
د تكجو الكراسؾ أكثر نحك دراسات أخرل كخاصة األعماؿ البحثية الخاصة بالمركز، فق

التربكية، ما جعؿ العينة تحصر األعماؿ البحثية في فئة معينة، كفي مرحمة تاريخية معينة 
الخاصة بالجيؿ األكؿ، أما األبحاث التي تمتيا فقد اتسمت بالتكرار سكاءن مف حيث 

يؽ االبداع، كنشاط المركز مف حيث المؤلفيف. "كىذا ما تبمكر فعبل عف طر  المكاضيع، أك
الكطني لمبحث في األنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية، إال أف ىذا اإلبداع كاف يستجيب 
أكثر لحاجات أحس بيا منذ البداية عدد مف الباحثيف، كالدليؿ عمى ذلؾ طبيعة المكاضيع 

 . 1المختارة كالمناىج المتعددة المستعممة"

نيات كبخاصة استمراريتيا يممي مسؤكليات جديدة، ترتبط "يبدك لي أف تأسيس مجمة إنسا
بالعبلقة بيف التخصصات المختمفة كمختمؼ فضاءات التفكير في مجاالت الدراسات 

 .2كالبحث، كخاصة عند الشباب كباحثي المستقبؿ"

لقد ربطت عينة البحث جيكد المركز في المجاؿ البحثي بطبيعة الحرية البحثية داخؿ 
ية مفيـك معقد كتمكت عمى أعتاب األشكاؿ التنظيمية كاليياكؿ البحثية، الفكر المركز، فالحر 

 يحتاج لمحرية مثمما يحتاج الكائف الحي لمماء.
                                                             

ك/أك سكسيكلكجيا: التفاتة إلى الخمؼ لدراسة ممارساتنا في ىذيف الحقميف،  مجمة إنسانيات  أنثركبكلكجياشكلي كمكديف، 1
 .07مرجع سابؽ، ص ،27عدد 

 .08المرجع نفسو، ص2
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إف قضية تمكيؿ البحكث تشكؿ تحديا أماـ البحث كالمشتغميف بو، كيمكف القكؿ في ىذا       
لبحثية التابعة ال يمكف أف اإلطار بأف الدكلة ىي الممكؿ الكحيد لممركز، ككؿ المؤسسات ا

تحقؽ االستقبللية التامة في البحث العممي، كذلؾ بحكـ طبيعة المشاريع العممية، ما أكدتو 
اخمي لممركز أىـ العقبات أماـ معظـ إجابات العينة، كمف جية أخرل يشكؿ التسيير الد

ال يمكف الحديث  نتاج البحثي، كيمكف االستناد في ىذا الشأف إلى مقكلة إحدل الحاالت "اإل
ؾ، ألنو يسير كيييكؿ الباحثيف حسب اإليديكلكجيا المييمنة مف عف حرية البحث في الكراسْ 

 طرؼ المشرفيف عميو".

 بمد التككيف: الجزائر.أستاذ مساعد أ، إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، 

كقد صادؼ ذلؾ الكثير مف العمماء الذيف ينتمكف إليو كعمى رأسيـ غريد كاليكارم      
عدم... كما أشارت حاالت أخرل إلى الصراعات الثقافية السائدة معرب/مفرنس كالتكتبلت 
الجيكية كالطابع االيديكلكجي التي مف شأنيا أف تقمص مف ىامش الحرية كتؤثر عمى االنتاج 

بيا المغة الفرنسية، في حيف تصؿ نسبة حضكر  تحظىنسبة األكبر العممي، "فنجد أف ال
، "كيمكف أف يفسر العدد األكبر مف 1المغة العربية مستكل ثمث عدد الصفحات في كؿ عدد"

المقاالت المقترحة كالمنشكرة بالمغة الفرنسية معطى كاقعيا مرتبطا أساسا بمغة بحث منسؽ 
الرئيسي، حيث نبلحظ أف أغمب منسقي ممفات  عدد مجمة إنسانيات كالمشرؼ عمى ممفيا

مجمة إنسانيات كانكا مف الباحثيف الذيف يشتغمكف بالمغة الفرنسية، كلعؿ نكاة شبكات عبلقتيـ 
. كما أفادت حاالت أخرل بأنو ليست ليا أية عبلقة بالكراسؾ، كال يمكنيا 2البحثية مرتبط بيا"

 يفترض أف أككف مشاركا في المركز".  اإلجابة، كبالتالي مساءلة المنتسبيف إليو، "

 .أستاذ محاضر ب، مف ست إلى عشر سنكات، بمد التككيف: الجزائر

                                                             
بف غبريط  نكرية كا خركف، إنسانيات: تجربة مجمة جزائرية في األنثركبكلكجيا كالعمـك االجتماعية، مستقبؿ العمكـ  1

 .   304االجتماعية في الكطف العربي، مرجع سابؽ، ص
 .307المرجع نفسو، ص2
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كبالتالي أال يمكننا القكؿ أف سياسات المركز ىي التي جعمت األستاذ الجامعي بعيد أك 
باألحرل ال تشجعو عمى معرفة كاالستفادة مف نتائج البحث العممي، كمف جية أخرل كيؼ 
ف  يمكف ألستاذ باحث أف يككف جاىبل بأمكر تتعمؽ بمركز بحثي بحجـ الكراسؾ، حتى كا 

 مقتنع بما ي نجزه.   كاف ال ييمو األمر كغير

مركز البحث لألنثروبولوجيا االجتماعية و درجة التعاون تيه الجامعة(  19) :الجدول رقم
 .والثقافية

 

 

 

الجامعة مف أفراد عينة البحث أجابت بمحدكدية التعاكف بيف % 63.30أن يتبيف      
 تعاكف متبادؿ. %6.70إجابات أخرل ك %30، تمييا CRASCك

يكمف التعاكف بيف الجامعة كالمركز أكال عمى مستكل التكظيؼ األكاديمي، فمعظـ الباحثيف 
ىـ مف الجامعة، كليسكا دائميف، كما يظير ذلؾ مف خبلؿ بعض التظاىرات العممية 

تككينات ما بعد التدرج )مدارس الدكتكراه(، المشتركة، كفي بعض األحياف اإلشراؼ عمى 
كمشاركة بعض األساتذة في مشاريع البحث العممي، ىذا التعاكف الذم ك صؼ ب "ضعيؼ، 

تي...  "حسب عممي ال يكجد تعاكف، ىناؾ مبادرات شخصية كال يكجد عمؿ اشكمي، مناسب
 مؤسسي ذك قيمة".

 .بمد التككيف: الجزائر أستاذ التعميـ العالي، مف ستة عشر إلى عشريف سنة،

 % خ 

 63,3 19 يحذٔد

 6,7 2 يرثادل ذؼأٌ

 30,0 9 ٖخشأ

 100,0 30 انًجًٕع
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"تشير بعض المؤشرات كاألصداء أف ىناؾ انقطاع لمصمة مع جامعة كىراف، عمى عكس 
 جامعة قسنطينة"

 .أستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر

في حيف أجابت حاالت أخرل بأنيا ليست عف قرب حكؿ ما يجرم بيف الجامعة كالمركز،  
كىك نفس اإلشكاؿ الذم تكممنا عنو، فاألساتذة الباحثكف بعيدكف عما يجرم في مركز البحث 

 االجتماعية كالثقافية.  لؤلنثركبكلكجيا

إنسانيات، فيك متاح كمرجع نتاج العممي، كالمتمثؿ خاصة في مجمة أما مف حيث اإل     
مف بيف المراجع في المكتبات الجامعية، في حيف نجد أف مف يكتب في مجمة إنسانيات ىـ 

، ثـ باحثكف منتسبكف إلى المركز )دائمكف 222باحثكف غير منتسبيف إلى المركز بمجمكع 
فريقية ب 109، ثـ جامعات أكربية ب183أك مشارككف( ب ، 33، يميو جامعات مغاربية كا 

. إف قراءة ىذه النسب 20121إلى غاية  1997، كىذا منذ سنة 10ثـ جامعات أخرل ب
فريقية،  تكضح أف  الجامعات األكربية لدييا فرصة أكبر في الكتابة مف جامعات مغاربية كا 
ذلؾ ما أكدتو شكلي "ككاف ىميـ أم الباحثيف يتمثؿ في عدـ الخضكع إلى مدرسة بذاتيا، 

تبلقي مع الزمبلء القادميف مف جيات أخرل، رغـ المشاكؿ التي تطرحيا كالحفاظ عمى قدرة ال
المغة في بعض المرات. كقد نتج عف ذلؾ أحيانا دراسات غير متناسقة كغير مصنفة كلـ 

 .  2يعترؼ بيا، ككضعت في أماكف غير متكقعة"

 

 
                                                             

االجتماعية، مستقبؿ العمكـ  بف غبريط  نكرية كا خركف، إنسانيات: تجربة مجمة جزائرية في األنثركبكلكجيا كالعمـك 1
 .311-310االجتماعية في الكطف العربي، مرجع سابؽ ، ص ص

 ،في ىذيف الحقميف،  مجمة إنسانياتك/أك سكسيكلكجيا: التفاتة إلى الخمؼ لدراسة ممارساتنا  أنثركبكلكجياشكلي كمكديف،  2
 .07مرجع سابؽ، ص
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 .CRASCمدى وجود طمب اجتماعي ب  (30 ):الجدول رقم
 % خ 

 16,7 5 َؼى

 36,7 11 ال

 43,3 13 أدس٘ ال

 3,3 1 ٖخشأ

 100,0 30 انًجًٕع

 

بعدـ  %36.70مف عينة البحث أجابت ب ال أدرم، ك%43.30يبيف الجدكؿ أف      
نسبة مف أجابكا بكجكد طمب  %16.70كجكد طمب اجتماعي بمركز البحث، في حيف بمغت 

 . لا خر  %3.30اجتماعي، ك
ترتبط بمدل جدية البحث كالباحثيف، كالتنسيؽ مع إف عبلقة الطمب بمركز البحث      

المحيط الخارجي، تحديد األىداؼ كاألكلكيات...كالتساؤؿ الذم نطرحو ىك ىؿ تكجد فعبل 
طمبات اجتماعية مف دراسات كخبرة كاستشارة تكجو لمركز البحث؟ في ىذه الحالة يمكف 

االجتماعي مكجكد كلكف ال  تقديـ إجابتيف متناقضتيف لحالتيف مف جيميف مختمفيف "الطمب
نما لخبراء ا خريف"، ذلؾ ما تؤكده المقكلة التالية" "فالطمب عمى  :يكجو لعمماء االجتماع، كا 

السكسيكلكجيا ىك قبؿ كؿ شيء طمب مؤسسات كأجيزة الدكلة الراعية، كىك ال يعكد بدرجة 
افتكاؾ االعتراؼ  أكلى إلى االعتراؼ بالعمؿ السكسيكلكجي، بؿ يتمثؿ في البحث أك محاكلة

مف الدكؿ كالحككمات، إذ تتكفر ىذه األخيرة عمى مؤسساتيا الخاصة اللتقاط المعمكمة 
 .    1اإلحصائية كالبحكث الميدانية، كتفضؿ تقديـ طمباتيا إلى الخبرة األجنبية"

نما المركز ىك الذم يشتغؿ بالمشاكؿ التي   أما اإلجابة الثانية "ليس ىناؾ طمب اجتماعي كا 
عيشيا المجتمع". في الحالة األكلى يمكف تفسير ذلؾ ب عدـ الثقة، أم عدـ ثقة مختمؼ ي

                                                             
، 15بكخريسة بكبكر، السكسيكلكجيا المغاربية بيف التركة الككلكنيالية  كرحمة البحث عف اليكية، مجمة إضافات، العدد  1

 . 114، ص2012
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المؤسسات في األعماؿ كاألبحاث التي يقـك بيا عمماء االجتماع، مف جية، كعدـ الثقة في 
الخبرات المحمية مف جية ثانية، ذلؾ ما بينتو حالة أخرل "لـ أعمـ بشيء مف ىذا القبيؿ 

 culture et gestion enالبحث الذم طمب مف مكتب الدراسات الكندم كالدليؿ عمى ىذا 

Algérie 1977  ،" كما تؤكده مرة أخرل المقكلة التالية "المشكؿ أف الطمب عمى الدراسات
مؤسسات ال تزاؿ تفقد الثقة كاألبحاث في ازدياد عربيا كلكف المشكؿ يكمف في أف الدكؿ كال

تستمر في اعتماد الخبراء األجانب كترصد ليـ أمكاؿ نتاج كفي الخبرة المحمية ففي اإل
يمكف القكؿ أف غياب  في البحث العممي، أـ في الباحثيف:كلكف أيف يكمف الخمؿ؟  1طائمة"

، كاىتماـ البحتةأبحاث عممية تطبيقية كما أشرنا إليو سابقا، كسيادة األبحاث النظرية 
ما سيتكضح أكثر مف خبلؿ الجدكؿ المشتغميف بيذا العمـ بالتدريس أكثر مف البحث، 

المكالي، إضافة إلى اعتراؼ عمماء االجتماع بعدـ جدكل عمميـ، سيطرة برامج تككينية بعيدة 
عف الكاقع... عكامؿ ساعدت عمى تحجيـ الطمب مف الخبرات الكطنية. فكيؼ لنا أف نكلد 

تب أدكرنك عاـ رؼ بيذا العمـ. "كلكف كما كتعع الطرؼ اال خر ما دمنا نحف ال نثقة م
، إرادة العالـ في أف يككف معترفا بو اجتماعيا كفي أف يقـك بكظيفتو بنجاح ىي التي 1951

 .  2تحكلو إلى خبير"
)وحدة البحث  URASC وCRASC الفرق بين إنجازات ( 31) :الجدول رقم

 االجتماعية والثقافية(. لألنثروبولوجيا
 % خ 

 56,7 17 َؼى

 26,7 8 ال

 16,6 5 أدس٘ ال

 100,0 30 انًجًٕع

                                                             
بكطالب محمد، عمـ االجتماع  عاجز عف تفسير الظكاىر المجتمعية  إف لـ يقترف باألنثركبكلكجيا كالتاريخ، إعداد صباغ  1

 . diae_net/29972ضياء لمدراسات كالمؤتمرات، عادؿ كنجاة ذكيب، شبكة 
 .29سبكرؾ لياف ، أم مستقبؿ لعمـ االجتماع؟ ، في سبيؿ البحث عف معنى كفيـ العالـ االجتماعي، مرجع سابؽ، ص 2
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أجابت بنعـ، في حيف أجابت  %56.70مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ب  يبيف     
 ب ال أدرم. %16.70أم عدـ كجكد فرؽ، بينما كانت نسبة  ،ب ال 26.70

إف ىدفنا مف كراء ىذا التساؤؿ ليس إجراء مقارنة، فمف غير الممكف إجراء مقارنة بيف كحدة 
أك فرقة بحث، كمركز كطني بإمكانيات مادية كبشرية ىائمة، كما أف المقارنة تتطمب شركط 
مف ناحية القكاعد العممية، إال أننا ىدفنا مف كراء ىذا معرفة تطكر الدراسات بمركز البحث 

 في جميع المستكيات.   URASCؿ كحدة البحث مف خبل

ثمرة جيد كحدة البحث في األنثركبكلكجيا االجتماعية  CRASCلقد كاف مركز البحث      
كالتي تعكد إلى مؤسسيا ندير معركؼ "كقد كاف لي مسؤكلية تاريخية ،  URASCكالثقافية

بيذه الكحدة، كمف  كأعمالو تمخضت عف سنكات خبرة .1ليذا المركز الذم قمت بإنشائو"
خبلؿ أجكبة العينة تبيف أف مسار التطكر أك عممية االنتقاؿ مف كحدة بحث إلى مركز بحث 
عرفت اختبلفات مف حيث التركيبة البشرية، المكاضيع كاإلشكاليات كغيرىا. فقد تميزت كحدة 

نة،  قدمت البحث بتركيبة بشرية ىامة، نخبة مف عمماء االجتماع، ارتبطت بفترة تاريخية معي
كانت محدكدة  URASCأبحاث محدكدة كميا إال أنيا بمستكل عالمي "األعماؿ المنجزة في 

كميا، كلكنيا ممتازة نكعيا بمستكل عالمي، كذلؾ ما يمكف قكلو كذلؾ عمى جؿ األبحاث في 
CRASC ."في التسعينيات 

 .ئرأستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد التككيف: الجزا

مرتبط بإشكاليات المنيج  URASCكما ك جدت ىذه الكحدة في حقبة تاريخية معينة "كاف  
 األنثركبكلكجي، بؿ أسس لمدراسات األنثركبكلكجية الجزائرية بعد االستقبلؿ". 

 .أستاذ محاضر أ، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر

                                                             
1 Bachir Mohammed, Abdellaoui Linda, Regards sur la sociologie en Algérie, Entretien avec 
Nadir Marouf, Lhomme, le sociologue et l’anthropologue, 2015.     
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فقد كاف تأسيس كحدة البحث كفكرة لرد االعتبار لؤلنثركبكلكجيا التي اعتبرت كعمـ 
استعمارم. أما مركز البحث فقد ك جد في فترة مغايرة، تغيرت فييا مكاضيع البحث، 

مجاالت  CRASCاإلشكاالت المطركحة، تطكر البحث كميا كالتركيبة البشرية، فقد نكع 
ضيع، إال أنو في ىذا الحقؿ قمت اإلشكاالت المطركحة البحث االجتماعي، كتعددت المكا

 ". المجاؿ ىناؾ تراجع في إنتاج المعرفة في ىذا"عما كانت عميو سابقا 

 .أستاذ التعميـ العالي، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر، فرنسا

اليـك ىناؾ تكرار منذ التسعينات إلى غاية "ير معركؼ يؤكد أنو كفي ىذا اإلطار نجد نذ
لنفس المكاضيع كؿ ثبلث إلى أربع سنكات مثاؿ المدرسة، المعارؼ حكؿ العالـ 

 .1الفبلحي...كمف طرؼ نفس الباحثيف في المركز"

في حيف أجابت نسبة قميمة مف عينة البحث بكجكد تكامؿ بينيما، باعتبار أف مركز البحث 
 كمادية مختمفة. ىك استمرارية لكحدة البحث، كلكف بإمكانات بشرية

 .CRASCمدى وجود تراكم عممي ب  (32) :الجدول رقم

 % خ 

 33,3 10 َؼى

 20,0 6 ال

 46,7 14 أدس٘ ال

 100,0 30 انًجًٕع

 

أجابكا ب "ال أدرم"، بينما أجابت % 46.70يبيف الجدكؿ أف أعمى نسبة كانت ب      
ب ال. كيبيف الجدكؿ المكالي مف ىـ الذيف أجابكا بيذه  %20بنعـ، ك %33.30نسبة 

 اإلجابات. 

                                                             
1Bachir Mohammed,  Opcit. 
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 حسب الرتبة العممية. CRASCالتراكم العممي ب  (33 :)الجدول رقم

 انًجًٕع انشذثح 

 انرؼهٛى أعرار

 انؼانٙ

 أعرار

 أ يحاضش

 أعرار

 سب يحاض

 أعرار

 أ يغاػذ

 أعرار

 ب يغاػذ

انؼهًٙ  انرشاكى

 تانكشاعك

 %33,3 00 00 %36,4 %45,5 %20,0 َؼى 

 %20,0 00 00 %18,2 %18,2 %40,0 ال 

 
 ال

 أدس٘
40,0% 36,4% 45,5% 100,0% 100,0% 46,7% 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 انًجًٕع 

 

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أعمى نسبة كانت لدل فئة رتبة أستاذ مساعد "ب" ك يبيف      
ال أدرم، %45.50أجابت ب ال أدرم، ثـ أستاذ محاضر "ب"  %100"أ" ب 

نعـ،  %45.50ال، يمييا أستاذ محاضر "أ" بأعمى نسبة %18.20نعـ، ك %36.40ك
ال، مع  %40ب ال، كأخيرا رتبة أستاذ التعميـ العالي ب  %18.20ال أدرم ك36.40%

 نعـ. %20نفس النسبة ال أدرم ك

ي مف حيث الكـ نجده مف خبلؿ مجمة إنسانيات، دفاتر إف الحديث عف التراكـ المعرف     
المركز، كراسات المركز كغيرىا، كبالرغـ مف انتشار صدل ىذا المركز في العديد مف 
البمداف العربية، فقد أفادت حاالت بعدـ كجكد تراكـ عممي حقيقي، كيظير ذلؾ مف خبلؿ 

ية كبيرة في مجاؿ اختيار المكاضيع األجكبة التالية "عمى المستكل االيديكلكجي نبلحظ انتقائ
كاإلشكاليات، كيفسر ىذا بالتركيز عمى مكاضيع مثؿ المرأة، الديف، المغة، كيمكف استخبلص 

 نتائج مف كراء النصكص المكتكبة التي أنجزىا الكراسؾ". 

 .أستاذ محاضر أ، أكثر مف كاحد كعشريف سنة، بمد التككيف: الجزائر

كلعؿ أبرز عمؿ الكتاب المعنكف ب "حكصمة العمـك االجتماعية في الجزائر" إال أف ىذا 
األخير لـ يخمك مف النقد "ىك كتاب جماعي ضخـ، لكف الناقد االجتماعي الممـ بحيثيات 
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كخريطة الباحثيف االجتماعييف ال يمر مركر الكراـ عمى ىذا الكتاب الذم يحتاج لمنقد، فيك 
 بيف العنكاف كالمحتكل".  كتاب فيو تناقض

 .أستاذ محاضر ب، مف ست  إلى عشر سنكات، بمد التككيف: الجزائر، فرنسا

كمف بيف العكائؽ التي تحكؿ دكف القياـ بتراكـ عممي جاد ما أفادت بو إحدل الحاالت 
"...كحسب رأيي مف بيف العكائؽ كجكد صراع عمى مستكل ىذه المؤسسة البحثية، كىيمنة 

قصاء مف ىـ أحؽ بالتسيير اإلدارم كالعممي لممركز".فئة معينة   عمى ىياكمو، كا 

 .أستاذ محاضر ب، إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائر

"ىذا يعني أف البحث في الجزائر ليس تراكمي كنحف نعكد "ير معركؼ يقكؿ كىنا نجد نذ
 .1دائما إلى نقطة البداية"

أف الحؿ يكمف في: "الحؿ بالنسبة ليذا المركز أف يخرج مف في حيف أفادت إحدل الحاالت 
المركزية البحثية في كىراف كأف تفتح كحدات بحثية متخصصة في تممساف، قسنطينة، 

 العاصمة، كالصحراء".

 .أستاذ محاضر ب، إحدل عشر إلى خمسة عشر سنة، بمد التككيف: الجزائر
  

                                                             
1Bachir Mohammed, Abdellaoui Linda, Regards sur la sociologie en Algérie, op.cit. 
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 اجلزء الثاني:
التنظيه والعنل من خالل تدريص سوسيولوجيا 

 متثالت الطلبة
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 عرض وتحميل النتائج:
مف كذلؾ  ،إلى تمثبلت الطمبة فيما يخص تدريس السكسيكلكجيا سنتطرؽ في ىذا الفصؿ

 خبلؿ عدة محاكر، كالجداكؿ اال تية تكضح ذلؾ.
 .الجنس حسب ةالعينتوزيع أفراد  (01) :رقم الجدول

 % التكرارات 
 50,0 22 ذكر
 50,0 22 أنثى

 100,0 44 المجمكع
 

 

، 1ارتفاع نسبة الطمبة اإلناث عمى الطمبة الذككر السابقة لقد أكضحت بعض الدراسات     
بقمة الطمبة الذيف يمتحقكف  كقد يفسر ذلؾإال أف عينة بحثنا أثبتت تساكم في النسب، 

أف غالبية الفتيات يتكجيف لمزكاج بعد إنياء  أخرل مف جية يمكف تفسير ىذا كمابالماستر، 
مرحمة الميسانس، كأف مف يتممف دراستيف في  أكثر الحاالت في حالة عزكبية، كفي حالة 
بطالة ذلؾ ما تأكد لنا خبلؿ مقابمتيف، كمف خبلؿ عامؿ السف، ما سيبينو الجدكليف المكالييف 

تفكؽ سف  %75ينة البحث ب (، حيث نجد أف أعمى نسبة مف ع03ك 02)الجدكؿ رقـ   
 . %60.60الثبلثيف، كأف نسبة اإلناث المكاتي فاؽ سنيف الثبلثيف بمغف 

كمف جية أخرل يمكف تفسير ىذا بالكضعية المعيشية الصعبة التي أصبحت تعيشيا      
بعض العائبلت، كالتي أصبحت تفرض عمى بعض الفتيات إعالة عائمتيف، ما جعؿ الفتيات 
تتجيف أكثر نحك عالـ الشغؿ عمى حساب الدراسة، في الكقت الذم أصبح االستثمار في 

  األنثى أكثر مف الذكر.        

                                                             
أنظر قرفي عبد الحميد، منصكرم فؤاد ، كاقع عمـ االجتماع في الجزائر، دراسة حالة بجامعة عنابة، عمـ االجتماع 1

 . 154كالمجتمع في الجزائر، مرجع سابؽ، ص
مبة ما بعد جابر مميكة، التمثبلت االجتماعية لمطمبة الجامعييف ما بعد التدرج لفرص العمؿ بعد التخرج، دراسة ميدانية مف ط

 .2013/2014التدرج، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، 
https://revues.univ-ouargla.dz/.../2295-2015-04-20-10-58-40.html 
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 توزيع أفراد العينة حسب السن. (02) :رقم لجدولا
 % التكرارات 

 25,0 11 سنة 30ك 20 بيف ما
 75,0 33 سنة 30 مف أكثر

 100,0 44 المجمكع
 

، تميو %75يبيف الجدكؿ أف سف أفراد العينة أكثر مف ثبلثيف سنة بمغ أعمى نسبة ب      
 .%25عشريف كثبلثيف سنة بنسبة النسبة الثانية كالذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 

 س.نسن الطمبة حسب الج (03) :رقم الجدول

 
 العمر

 سنة 30 مف أكثر سنة 30ك 20 بيف ما

 جنس
 الطمبة

 39,4 81,8 ذكر 
 60,6 18,2 أنثى 

 100,0 100,0 المجمكع 
 

فاؽ الثبلثيف سنة،  %60.60ب  أف أعمى نسبة مف اإلناث يبيف الجدكؿ     
 %81.80بيف عشريف كثبلثيف سنة، في حيف بمغت أعمى نسبة لدل الذككر ما %18.20ك

 أكثر مف ثبلثيف سنة. %39.40ما بيف عشريف كثبلثيف سنة، ك

 

 

 

 

 

 



 ؼًماملًازست انسٌسٌٍنٌجٍت يف جمال انتنظٍى ًان                                                                      انفصم انثاًَ 

 

  207 

 

 المستوى التعميمي لألب. (04: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 25,0 11 أمي
 25,0 11 ابتدائي
 25,0 11 متكسط
 13,6 6 ثانكم
 11,4 5 جامعي
 100,0 44 المجمكع

 
، %25يكضح الجدكؿ تساكم نسب المستكل التعميمي )أمي، ابتدائي، متكسط( ب      

ثانكم كجامعي. كبالتالي يمكف القكؿ أف المستكل  %12ك11بينما تقاربت النسب بيف 
 التعميمي لغالبية اآلباء، أمي، ابتدائي، كمتكسط.      

 

 المستوى التعميمي لألم. (05رقم: ) الجدول
 

 % التكرارات 
 38,6 17 أمي
 25,0 11 ابتدائي
 15,9 7 متكسط
 18,2 8 ثانكم
 2,3 1 جامعي
 100,0 44 المجمكع
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نبلحظ أف المستكل التعميمي لؤلميات أقؿ مف المستكل التعميمي لآلباء، حيث بمغت      
ابتدائي، بينما تقاربت ما % 25تميو ، %38.60األمية في ىذا الجدكؿ أعمى نسبة ب  ةنسب
 جامعي.   %2.30متكسط كثانكم، لتأتي في األخير نسبة  %18ك 15بيف 

 

 األصل الجغرافي لموالد.  (06 :)رقم ولدالج
 % التكرارات 

 50,0 22 ريفي
 25,0 11 حضرم شبو

 25,0 11 حضرم
 100,0 44 المجمكع

 

ذكك أصؿ ريفي، بينما  %50مف اال باء ب يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف أعمى نسبة      
 شبو حضرم كحضرم.  %25تساكت النسب ب 

 مكان اإلقامة الخاص بالعينة. (07: )رقم الجدول
 % التكرارات 

 13,6 6 ريفي
 45,5 20 حضرم شبو

 40,9 18 حضرم
 100,0 44 المجمكع

 

 45.50ك 40 يبيف الجدكؿ تقارب النسب الخاصة بمكاف إقامة العينة ما بيف     
ريفي، كمقارنة بالجدكؿ السابؽ  %13.60حضرم كشبو حضرم، لتبمغ أقؿ نسبة ب %

أصؿ ريفي انتقمكا إلى مكاف حضرم كشبو  مف عينة البحث ذك%36.40يتبيف أف نسبة 
  حضرم.    %15.90شبو حضرم، ك %20.50حضرم، أم 
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 .تخصص الباكالوريا ألفراد العينة (08: )رقم الجدول

 

 % التكرارات 
 11,4 5 عممي
 88,6 39 أدبي

 100,0 44 المجمكع
 

، بينما بمغت نسبة %88.60أف غالبية أفراد العينة ذكم تخصص أدبي  يبيف الجدكؿ     
.كيبقى ىذا التخصص ىك الغالب لمطمبة في عمـ %11.40مف لدييـ تخصص عممي 

نطرحو ىنا ىك ىؿ المجكء إلى ىذا  . كالتساؤؿ الذم1االجتماع، كما بينتو عدة دراسات سابقة
التخصص يعتبر اختيارا عف قناعة أـ مبلذا لمف لـ يكفؽ في تخصصات أخرل؟ لئلجابة 

 عمى ىذا التساؤؿ نتطرؽ إلى الجدكؿ التالي.

 .حسب العينة كيفية اختيار التخصص (09: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 86,4 38 عف رغبة شخصية

 13,6 6 أخرل
 100,0 44 المجمكع

 
اختاركا  %86.40ما ىك مبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف غالبية أفراد العينة بنسبة      

ألسباب أخرل مف  %13.60ىذا التخصص عف رغبة شخصية، بينما اختارتو البقية بنسبة 
بينيا، الرغبة في تخصص ا خر، المعدؿ ال يؤىؿ لمتكجو إلى اختصاصات أخرل، كاختيار 

                                                             
الحميد، فؤاد منصكرم، كاقع عمـ االجتماع في الجزائر، دراسة حالة بجامعة عنابة، عمـ االجتماع كالمجتمع في  عبد قرفي1

 . 154الجزائر، مرجع سابؽ، ص 
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الجامعة. إف ما ىك مبلحظ ىك أف نسبة كبيرة مف الطمبة اختاركا ىذا التخصص عف رغبة 
شخصية، إال أف التساؤؿ المطركح ىك ىؿ ىـ راضكف عف ىذا التخصص بعد االلتحاؽ بو، 

 كىؿ كانكا عمى دراية بطبيعة ىذا التخصص قبؿ االلتحاؽ بو.     

 ة.الرضا عن التخصص حسب العين (10: )رقم الجدول
 

 % التكرارات 
 11,4 5 راض جدا
 50,0 22 راض
 31,8 14 نكعا ما
 2,3 1 غير راض

 4,5 2 غير راض جدا
 100,0 44 المجمكع

 

يأتي ىذا الجدكؿ تتمة لمجدكؿ السابؽ، إذ يبيف أف أعمى نسبة مف أفراد العينة ب      
درجة رضاىا ب عف % 31.80راضية عف ىذا التخصص، بينما أجابت ثاني نسبة  50%

غير %2.30غير راض جدا، كأخيرا  %4.50"راض جدا"،  %11.40"نكعا ما"، تميو 
 راض.  

لقد عبرت العينة عف رضاىا عف ىذا التخصص باعتباره تخصص ضركرم كينمي 
 ."يالمعارؼ، "أحببت ىذا التخصص ألنو ينمي معارف

 .، جامعة كىراف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر  31أنثى،

 ."ألنني استفدت منو كثيرا في حياتي اليكمية" 

 ، جامعة تممساف.02ـك شرعية، ماسترسنة، تخصص الباكالكريا عم 28أنثى، 
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في حيف عبرت باقي الفئة عف الصعكبات التي تقؼ أماـ ىذا التخصص متمثمة في  
صعكبة الحصكؿ عمى عمؿ، عدـ االعتراؼ بو، انفصاؿ ىذا التخصص عف الكاقع، فما 

ليس كؿ ما نقـك بدراستو ينطبؽ مع  وس شيء، كما ىك مكجكد في الكاقع شيء ا خر "ألنيدر  
 .كاقعنا"

 .، تممساف01كالكريا لغات أجنبية، ماسترسنة، تخصص البا 23أنثى، 

كما اعتبرت بعض الحاالت أف ىذا التخصص يميؿ أكثر لمغات األجنبية، ما صعب عمييـ 
 الكصكؿ إلى المعرفة، ذلؾ ما سيتضح أكثر في الجدكؿ الخاص بالمراجع المعتمدة.        

 ..الدراية بطبيعة التخصص قبل االلتحاق بو (11: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 47,7 21 نعـ
 52,3 23 ال

 100,0 44 المجمكع
 

جابة الخاصة بالدراية بطبيعة التخصص، حيث يبيف الجدكؿ التالي تقارب نسب اإل     
بأنيا لـ تكف عمى عمـ بطبيعة ىذا التخصص قبؿ االلتحاؽ بو، في % 52.30أجابت نسبة 

 بعمميا بطبيعة ىذا التخصص. %47.70حيف أجابت نسبة 

إف ىذه المعطيات تؤكد أف أعمى نسبة لـ تكف عمى دراية بطبيعة ىذا التخصص، كفي      
(، كىذا يدؿ عمى أف الطمبة 09المقابؿ نجد أعمى نسبة راضية بعد االلتحاؽ بو )الجدكؿ رقـ

كتشفت الكثير كجدكا في ىذا التخصص ما يرضييـ كيتجمى ذلؾ في االجابات التالية "لقد ا
 .مف المزايا في معرفة مجتمعي جيدا مف خبلؿ دراستي لعمـ االجتماع"

 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك شرعية، ماستر  40ذكر
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 ."يعتبر ىذا العمـ مف بيف أىـ العمـك مف حيث قدرتو عمى فيـ كؿ ما يدكر حكلنا" 

 .، كىراف01ت أجنبية، ماستر سنة، تخصص الباكالكريا لغا 23أنثى، 

كىذا يدؿ عمى أف الطمبة كاعكف بأىمية ىذا العمـ، بالرغـ مف النقائص التي يعانييا كما  
 سبؽ الذكر.    

 .حسب العينة طرق تدريس األساتذة (12) :رقم الجدول

 % التكرارات 
 15,9 7 جيدة

 43,2 19 متكسطة
 22,7 10 متكسطة جدا

 18,2 8 لخر أ
 100,0 44 المجمكع

 

، %43.20أفادت العينة في ىذا الجدكؿ أف طرؽ تدريس األساتذة "متكسطة" بنسبة      
"جيدة"  %18.20ك 15"متكسطة جدا"، بينما تقاربت النسب ما بيف  %22.70تمييا نسبة 

 ". لخر كأ

كيعتبر يعتبر التعميـ الجامعي الكسيمة األساسية لنقؿ التراث بيف األجياؿ كالحفاظ عميو،      
األستاذ الجامعي الركيزة األساسية ألداء ىذه الميمة، التي تتطمب كعي ميني كأخبلقي في 
نفس الكقت. كفي ىذا اإلطار نجد أف الطمبة غير راضيف كغير مقتنعيف بطرؽ تدريس 
األساتذة، فمف جانب األساتذة "يكجد بعض األساتذة غير متمكنيف في طريقة التدريس 

 .لمطالب"كايصاؿ المعمكمات 

 .، تممساف01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر  24ذكر، 
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"البعض منيـ يمقكف المحاضرات كأنيا حصة مطالعة كالبعض اال خر غير مباؿ بإيصاليا  
 .لمطمبة"

 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر  33ذكر، 

"أما بالنسبة إلى كضع المحاضرة راىنا،  :أحمد مكسى بدكم يقكؿكفي ىذا الصدد نجد      
فؤلف معظـ ىذا الجيؿ صار عضكا في ىيئة التدريس عبر مرحمة التياكف في منح الدرجات 

ف تقديـ شيء جديد في المحاضرة، بؿ إالعممية، فإنو ال يحمؿ مف الميارات ما يسك غ لو 
. "كبذلؾ فإف 1لدل عضك ىيئة التدريس"المحاضرة تظير العيكب كالمشكبلت المعرفية 

التعميـ الجامعي يحدد فاعميتو انطبلقا مف ميارة األستاذ الجامعي كقدرتو عمى تييئة المناخ 
. 2التدريسي لمتعمـ، كتنمية اإلثارة العقمية لدل طبلبو، كالتكاصؿ اإليجابي فيما بينو كبينيـ"

ؼ المقاييس، فمكؿ طريقة تدريسو إذف تختمؼ طرؽ التدريس باختبلؼ األساتذة كباختبل
الطمبة يقكؿ  محاضرا أك مطبقا، ىذا ما جعؿ أحدالخاصة كمنيجيتو الخاصة، سكاءن كاف 

 ."أغمبيتيا غير بيداغكجية ال تحتكـ إلى منيج متفؽ عميو"

 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 48ذكر، 

كفي قكؿ ا خر "لكي تحصؿ عمى نتيجة جيدة عميؾ أف تعيد ليذا األستاذ بضاعتو،      
خر في فمؾ ماركس كلينيف كلؤلخر دكركايـ كفيبر كككنت كالمدرسة األلمانية لبل  كتسبح 

. 3زمرة المغضكب عمييـ"في كالمدرسة الفرنسية كاحذر أف تتعرض ليـ بالنقد لئبل تجد نفسؾ 
مبلء قديمة كغير فعالة، تعتمد عمى اإل الت أف طرؽ التدريسفي حيف اعتبرت بعض الحا

                                                             
، التككيف العممي في العمـك االجتماعية: حالة المشرؽ العربي، مستقبؿ العمـك االجتماعية في الكطف أحمد مكسىبدكم 1

 .104ص العربي، مرجع سابؽ،
العرباكم عمر، تعميمية العمـك االجتماعية في فمسفة اإلصبلحات الجديدة، قراءة لمعبلقة البيداغكجية بيف األستاذ  2

 .59ص 2010، 08كالطالب، قسـ عمـ االجتماع نمكذجا، مجمة الكاحات لمبحكث كالدراسات، العدد
 .68المرجع نفسو، ص 3
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مع شرح قميؿ، كىذا يعتمد عمى خبرة ككفاءة األساتذة، فإذا ما أخذنا عامؿ الخبرة نجد أف 
الخاص باألساتذة(، لكف الخبرة لكحدىا ال تكفي،  04 غالبية األساتذة ذكك خبرة )الجدكؿ رقـ

ال تؤخذ بعيف االعتبار، أغمب  تككيف "نكعية التككيفإذف يبقى المشكؿ مشكؿ كفاءة كمشكؿ 
ساتذة ال يبدكف الجدية في التككيف، باإلضافة إلى التياكف في الحضكر كعدـ إتماـ األ

 .المحاضرات"

 ، جامعة كىراف.01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 25ذكر، 

بداع لمطالب ىي التي تشجعو عمى اإلجاؿ إف طريقة تدريس األساتذة الجيدة كفسح الم     
براز قدراتو "بعض األساتذة يشجعكنؾ عمى التقدـ في الدراسة كفيو نكع ا خر يحطـ  كا 

انعكست كضعية التضخـ "  :معنكياتؾ". كفي ىذا اإلطار نجد األستاذ طيبي غمارم يقكؿ
الجسـ األستاذم فكانت النتيجة تطعيـ  ...عمى مستكل التككيف كالمككنيف في تعدادات الطمبة

المعضمة مع الجسـ ... كاألنكاع مف األساتذة كالمككنيفبمختمؼ األشكاؿ كاألصناؼ 
األستاذم الجامعي ىك انعداـ تككيف المككنيف كالرقابة كالتقييـ، كىذا يعني أف الشاب عندما 
يصؿ إلى الجامعة كيصبح أستاذ ال يممؾ أمامو إال نماذج األساتذة الذيف سبؽ كتعامؿ 

إلى أساتذة يمكف أف يفعمكا أم شيء إال التدريس ...يـ، كمف ىنا يبدأ االرتجاؿ، البريككالجمع
طكيمة مف  نترنت مدةأف يتغيب عف الدرس إذا انقطعت اإلكالبحث العممي، إلى آخريف يمكف 

الزمف، كأساتذة ال يتكرعكف عف اإلمبلء مف الكتب مباشرة، أك يقضكف الدرس إذا حضركا 
مغامراتيـ كمراحؿ حياتيـ الشخصية، كىناؾ مف اصفرت أكراقو كىك ال يتذكر حتى في ركاية 

 .1"آخر مرة حضر فييا درسو، كىناؾ مف ال يعرؼ حتى معنى تحضير الدرس

إف الحديث عف التككيف يجعمنا نتكمـ عف نظاميف مختمفيف النظاـ القديـ الكبلسيكي،      
اه، ىذا األخير الذم لقي انتقادا كبيرا، فكمما ليسانس، ماستر، دكتكر LMD كالنظاـ الجديد

                                                             
ة التعميـ العالي كنقدىا لنظاـ ؿ ـ د كاإلطارات المسيرة لمجامعة في صفحتو عمى غمارم طيبي ، في حديثو عف نقابة أساتذ1

 الفاسبكؾ.
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أ ثيرت مسألة التككيف نجد تعقيبا كنقدا ليذا النظاـ، لقد ح مؿ ىذا النظاـ المسؤكلية عف 
الكضعية الحالية لمتككيف كالجامعة بصفة عامة، كفي ىذا اإلطار نجد األستاذ طيبي غمارم 

المقاييس كبشيادة كؿ الخبراء كالمحمميف،  فعندما تككف المدرسة الجزائرية فاشمة بكؿ"يقكؿ 
ألنو عجز في خمس سنكات عف تصحيح اعكجاج تسببت فيو  LMD فبل نأتي لنمـك نظاـ

، ليصبح التككيف ما قبؿ الجامعي 1"سنة 12مدرسة احتضنت ىذا الطالب كتمميذ لمدة تفكؽ 
 ىك اال خر محؿ تساؤؿ كنقد.

 طبيعة المعمومات المقدمة من طرف األساتذة. (13) :رقم الجدول
 % التكرارات 

 36,4 16 معمكمات مرتبطة بالتخصص 
 31,8 14 معمكمات سطحية 
 31,8 14 معمكمات كبلسيكية كنظرية أكثر 
 100,0 44 المجمكع 

 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ تقارب نسب اإلجابات الخاصة بيذا التساؤؿ، حيث أفادت      
بأف طبيعة المعمكمات التي يقدميا األساتذة ىي "معمكمات مرتبطة %36.40نسبة 

"معمكمات سطحية"،  %31.80بالتخصص"، في حيف تساكت النسب في باقي الفئتيف 
 ك"معمكمات كبلسيكية كنظرية أكثر". 

إف طبيعة المعمكمات التي يقدميا األساتذة ترتبط بطرؽ تدريسيا، ما يجعؿ ىذا الجدكؿ      
تتمة لمجدكؿ السابؽ. كبالتالي يمكف القكؿ حسب النسب أف المعمكمات مرتبطة بالتخصص، 
إال أنيا مف جية كبلسيكية كنظرية أكثر ترتبط بالركاد الكبلسيكييف كببرامج قديمة، مع تكرار 

(، 56 بعض المقاييس كؿ سنة ذلؾ ما الحظناه في دراستنا لمحتكل البرامج )الرجكع لمصفحة

                                                             
 .السابؽالمرجع  1
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 تتماشى مع الكاقع المعاش كمستمدة مف دراسات سابقة، "معرفة عممية تجاكزىا معمكمات ال
 .الزمف بحكـ ظيكر نظريات حديثة"

 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 48ذكر، 
كمف جية ثانية تتسـ ىذه المعمكمات بالسطحية، ما جعؿ أحد الطمبة يقكؿ أف ىذه 

 .في شكؿ "ثقافة عامة"المعمكمات ىي 
 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا تسيير كاقتصاد، ماستر 27ذكر، 

يمكف القكؿ بناءن عمى ىذه المعطيات أف الطمبة كاعكف بأىمية ارتباط ىذا التخصص      
بالجانب الميداني، بالكاقع المعاش في ظؿ التحكالت المتسارعة التي يعيشيا المجتمع 
الجزائرم، فأزمة ىذا التخصص حسب الطمبة تكمف في التنظير، تخصص بعيد عما نعيشو، 

تجديد كالتحييف، كبطرؽ تدريس ال زالت قديمة تحد مف تطكير تخصص ببرامج قديمة تفتقر لم
 .المعارؼ، "عدـ التجاكب مع استفسارات الطمبة بحجة ضيؽ الكقت"

 .، جامعة كىراف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 25ذكر، 
باستثناء  فما نراه اليـك أف األساتذة ال يفسحكف لمطمبة مجاال لممناقشة ككشؼ قدراتيـ،     

كيمكف لمف يريد التأكد أف يفتح لمطمبة القمة، ذلؾ ما أكده كؿ مف األستاذ طيبي غمارم "
ت كبيرة ا  ستككف المفاج كعندئذفضاء يتكممكف فيو بكؿ حرية بدكف أف تمحقيـ تبعات سمبية، 

نما  .1"كمدكية كجماؿ غريد "الباحث أك المدرس يتجاكز ضعؼ الطبلب ليس بالتدريس كا 
. فمكانة األستاذ الجامعي 2بالتنظير مف خبلؿ تعميـ الطبلب عمى التفكير كالمساءلة"

 كمكاصفاتو تنطمؽ مف الدكر الذم يقـك بو. 
 

             
                                                             

 المرجع السابؽ. 1
2 Mohamed Benguerna, entretien avec Djamel Guerid, sociologue et sociologie en Algérie 
L’épreuve du terrain, revue Kalim, op.cit., p80.  
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 .برامج عمم االجتماع رأي العينة في (14) :رقم الجدول

 % التكرارات 
 40,9 18 مناسبة
 52,3 23 نكعا ما

 6,8 3 غير مناسبة
 100,0 44 المجمكع

 

ب"نكعا ما"، أم عدـ رضاىا عف ىذه البرامج، في  %52.30العينة  أجابت أغمبية     
بأف برامج عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ "مناسبة"، بينما بمغت  %40.90حيف أجابت نسبة 

"غير مناسبة". كيمكف القكؿ أف عدـ رضا العينة بيذه البرامج راجع  %6.80ا خر نسبة ب 
 لمحتكاىا: برامج قديمة، تعتمد أكثر عمى ما ىك نظرم ال ميداني كاقعي. 

 .كيفية اختيار المشرف (15:)رقم الجدول
 % التكرارات 

 100,0 44 شخصي اختيار
 

كىذا يدؿ عمى أف الطمبة لدييـ تختار المشرؼ شخصيا.  أف عينة البحث يبيف الجدكؿ     
القدرة عمى اختيار مشرفييـ، كيرجع ذلؾ ألسباب مصمحية تخدميـ بالدرجة األكلى، مف بينيا 

فادة كغيرىا ر، ككذلؾ قدرتو عمى المساعدة كاإلالمشرؼ المكاظب الذم يككف حضكره باستمرا
"اختيار شخصي  مف األسباب التي تخدـ الطالب حيث صرحت إحدل الطالبات أف االختيار

 .حتى تككف ىناؾ سيكلة في التكاصؿ"

 .، جامعة كىراف01سنة، تخصص الباكالكريا لغات كأدب عربي، ماستر 28أنثى، 

 .كأضافت حالة أخرل "أختار المشرؼ الذم أراه قادرا فعبل عمى مساعدتي" 
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 .، جامعة كىراف01سنة، تخصص الباكالكريا لغات أجنبية، ماستر 23أنثى، 

ي يمكف القكؿ أف الطالب يختار األستاذ الذم يخدـ مصمحتو فيك ال يبحث عف العمـ كبالتال
 كالمعرفة بقدر ما يبحث عف أشياء أخرل تخدمو بالدرجة األكلى.

 كيفية اختيار المواضيع. (16: )رقم الجدول
 % التكرارات 

 43,2 19 شخصيا
 38,6 17 مناقشات بيف المشرؼ كالطالب

 13,6 6 الدراسيالتأثر بالبرنامج 
 4,5 2 تكفر المراجع
 100,0 44 المجمكع

 

تعتمد عمى نفسيا في اختيار المكاضيع  %43.20يتبيف مف الجدكؿ التالي أف نسبة      
في اختيارىا لممكاضيع عمى مناقشات كمشاكرات مع %38.60البحثية، بينما تعتمد نسبة 

تعتمد  %4.50بالبرنامج الدراسي، كبأنيا تأثرت %13.60المشرؼ، في حيف أجابت نسبة 
 عمى مدل تكفر المراجع. 

يمكف القكؿ أف أعمى نسبة تعتمد عمى نفسيا في عممية اختيار المكاضيع، كيأتي ىذا      
مف باب الميؿ كالحب الشخصي لممكضكع، ما قد يفسر ىذا ابتعاد المكاضيع عف الكاقع 

بة في اختيار كتحديد ك لمبتدئ يجد صعالمعيشي، كتكرار البعض منيا كؿ سنة، فالطالب ا
مكضكع البحث، "كمع أف حب االستطبلع ىاـ في البحكث عامة إال أنو قد يككف منزلقا 

، كىذا ما 1خطرا بالنسبة لمباحث المبتدئ في اختيار مشكمة ما دكف إدراؾ كاؼ ألبعادىا"
، باعتبار المشرؼ جعؿ النسبة الثانية مف العينة تعتمد عمى مناقشات بيف المشرؼ كالطالب

                                                             
بزاز عبد الكريـ ، البحكث السكسيكلكجية كالكاقع االجتماعي مذكرات الطمبة نمكذجا، عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر،  1

 .179مرجع سابؽ، ص
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تككف لو القدرة عمى مبلحظة الظاىرة في الكاقع االجتماعي مف جية، كمف جية أخرل قد 
يفسر ذلؾ بعدـ القدرة عمى االختيار الشخصي لممكاضيع "كما أننا لـ نستطع إلى يكمنا ىذا 

ية خمؽ طمبة قادريف عمى تناكؿ المكاضيع كالتكسع فييا كنقدىا بعيدا عف الذاتية كالكصا
 .   1الفكرية لؤلساتذة عمى الطمبة"

فيما تأثرت ثالث نسبة بالبرنامج الدراسي، الذم يساعدىـ عمى تحديد مشكبلت بحثيـ،      
مف خبلؿ االطبلع المكثؼ عمى العديد مف المكاضيع التي تحتاج لدراسات خبلؿ المسار 

األبحاث التي تـ إنجازىا،  الدراسي "كقد انعكس محتكل التككيف الذم تمقاه الطمبة عمى نكعية
سكاءن في إطار إعداد مذكرة الميسانس أك ديبمـك الدراسات المعمقة كغيرىا مف الشيادات 
األكاديمية، التي كانت صكرة طبؽ األصؿ لما تمقكه مف تككيف، ما عدا بعض االستثناءات 

ما قد يبيف إرادة  . لتأتي ا خر نسبة متمثمة في تكفر المراجع،2التي حاكلت كسر ىذه القاعدة"
ف ارتبط المكضكع بمراجع قميمةمبالطكتحدم   .ة حتى كا 

 .اختيار المواضيع حسب جنس الطمبة( 17: )رقم الجدول

 
الطمبة جنس  

 أنثى ذكر

 المكاضيع اختيار

 27,3 59,1 شخصيا 

 
 المشرؼ بيف مناقشات

 كالطالب
27,3 50,0 

   
 18,2 9,1 الدراسي بالبرنامج التأثر 
 4,5 4,5 المراجع تكفر 

 100,0 100,0 المجمكع 

                                                             
العرباكم عمر، تعميمية العمـك االجتماعية في فمسفة اإلصبلحات الجديدة، قراءة لمعبلقة البيداغكجية بيف األستاذ  1
 .57، مرجع سابؽ، ص االجتماع نمكذجالطالب، قسـ عمـ كا
 .15خالد محمد، التككيف كالبحث السكسيكلكجي، الدفاتر الجزائرية لعمـ االجتماع، مرجع سابؽ، ص 2
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 "ب"أف أعمى نسبة مف الذككر يبيف يأتي ىذا الجدكؿ تتمة لمجدكؿ السابؽ، إذ      
بناءن عمى مناقشات %27.30يختاركف المكاضيع البحثية شخصيا، تمييا نسبة  59.10%

بمدل تكفر  %4.50ك بالبرنامج الدراسي،%9.10بيف المشرؼ كالطالب، فيما تأثرت نسبة 
معتمديف في ذلؾ عمى مناقشات  %50المراجع. أما بالنسبة لئلناث فقد بمغت أعمى نسبة 

"التأثر بالبرنامج  %18.20"اختيار شخصي"،  %27.30مع المشرؼ، تمييا نسبة 
"تكفر المراجع". بمعنى ا خر أف أعمى نسبة مف الذككر يعتمدكف عمى  %4.50الدراسي"، ك

عمى مناقشات مع  بينما أعمى نسبة مف اإلناث تعتمدتيار المكاضيع، أنفسيـ في اخ
 المشرؼ. 

 .مواضيع البحوث الخاصة بالطمبة

تعتبر عممية اختيار مكاضيع البحث أىـ كأصعب مرحمة، حيث يتطمب ذلؾ حنكة      
لمامو بجميع األمكر المرتبطة بكاقعو، "إلى درجة أف بعض الميتميف  كفطنة الباحث كا 

، 1كث يعتبركف تحديد المكضكع نصؼ البحث حيث تترتب عميو كؿ الخطكات األخرل"بالبح
ذلؾ ما يتطمب مدة زمنية في عممية ضبطو، إال أف ما الحظناه في عينة بحثنا أف غالبية 
طمبة السنة أكلى ماستر ليس لدييـ أم فكرة بعد حكؿ اختيار مكضكعيـ البحثي، ما يبيف أف 

يتـ اختيارىا كضبطيا في فترة كجيزة جدا، كىنا نتساءؿ عف طبيعة طبيعة المكاضيع المنجزة 
كنكعية البحكث خاصة كأف أعمى نسبة مف الطمبة يختاركف مكاضيع بحكثيـ شخصيا كما 

 (.15بينو الجدكؿ رقـ)

 

 

                                                             
بزاز عبد الكريـ، البحكث السكسيكلكجية كالكاقع االجتماعي مذكرات الطمبة نمكذجا، عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر، 1

 .177مرجع سابؽ، ص



 ؼًماملًازست انسٌسٌٍنٌجٍت يف جمال انتنظٍى ًان                                                                      انفصم انثاًَ 

 

  230 

 

 يمكف تقسيـ المكاضيع البحثية الخاصة بالطمبة إلى المحاكر التالية:     

المحكر األكؿ خاص بالتنظيـ كتسيير المكارد البشرية. مف بيف المكاضيع التي د رست في 
ىذا المحكر "معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارة المكارد البشرية"، "معايير الكفاءة في 
المؤسسة الجزائرية"، "دكر التنظيـ غير الرسمي في المؤسسة"، "اليكية المينية كالتغير 

ظيمي"، "إدارة الكقت كدكرىا في الحد مف ضغكط العمؿ"، األخبلؽ المينية كالرقابة التن
المينية، "شكاكم المكاطنيف كاإلجراءات العممية لممؤسسة"، "االتصاؿ داخؿ المؤسسة"، 

 "السبلمة كالصحة المينية"...   

معات المحكر الثاني خاص بالتشغيؿ كعمؿ المرأة، كتمثمت المكاضيع في "خريجي الجا
كسكؽ العمؿ"، التككيف الميني كبديؿ لئلنتاجية في سكؽ العمؿ"، "سياسات التشغيؿ في 
الجزائر"، "دكر الشركات المتعددة الجنسيات في تنمية السكؽ الجزائرية"، "االدماج الميني 
لخريجي مراكز التككيف الميني". أما المكاضيع الخاصة بالمرأة نجد: "التككيف الميني لممرأة 

 دماجيا في سكؽ العمؿ"، "عمؿ المرأة في المحبلت التجارية".كان

المحكر الثالث خاص بالثقافة العمالية: "الممارسة الثقافية عند المجتمع الجزائرم في فكر كؿ 
مف جماؿ غريد كنكر الديف طكالبي"، "إشكالية التثاقؼ عند عمي الكنز"، "الثقافة التنظيمية 

 كااللتزاـ الميني". 

 لرابع خاص بالتنمية. التنمية الفبلحية بصحراء الجزائر. المحكر ا

يمكف القكؿ بناءن عمى ىذه المكاضيع أف اىتمامات الطمبة تنصب جميا حكؿ المحكر      
 األكؿ بالدرجة األكلى، يميو المحكر الثاني، لتبدأ االىتمامات تقؿ في المحكريف األخيريف.

مـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ، كمقارنة بالجدكؿ إف المتتبع لمسار تطكر البحكث في ع     
( يرل أف 62التنظيمات كالعمؿ" )الرجكع لمصحفةالذم يكضح "المحاكر البحثية في 
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المكاضيع  الخاصة بالثقافة العمالية كالتي بمغت أعمى نسبة بدأت بالتراجع، أم تناقص 
ة، ما يعني الرجكع إلى االىتماـ بيا، ليحؿ محميا محكر التنظيـ كتسيير المكارد البشري

ات "كما يبلحظ أف محكر التنظيـ كالتسيير كعبلقات مكاضيع التي سادت في فترة األلفيال
. إال أف بعض 1العمؿ مف أبرز المحاكر التي استقطبت اىتمامات الطمبة في ىذه الفترة"

دارة الكقت المكاضيع الخاصة بعينة بحثنا ر بطت بالتحكالت الحالية، كاإلدارة اإللكتركنية،  كا 
كغيرىا. في حيف بقي المحكر الثاني الخاص بالتشغيؿ كالمرأة يجمب اىتماـ الطمبة خاصة 

ف، كالتي مست أىـ شريحة خريجك زالت ماثمة لحد اال   التشغيؿ، أماـ أزمة البطالة التي ال
الجامعات، كأماـ مؤسسات التككيف الميني التي أصبحت تمارس دكرا ميما ىي األخرل في 
خمؽ مخرجات ذكم تخصصات مختمفة، ما يجعمنا نقكؿ بتنكع المكاضيع المدركسة أماـ ما 

 .      2يعيشو المجتمع الجزائرم "العناكيف تتناكؿ كؿ القضايا المطركحة لكف بمستكيات متفاكتة"

 .واألطروحات مدى االعتماد عمى المذكرات (18: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 88,6 39 نعـ
 11,4 5 ال

 100,0 44 المجمكع
 

تعتمد عمى المذكرات األكاديمية في  %88.60الجدكؿ أف غالبية أفراد العينة بنسبة يبيف 
 ال تعتمد عمييا.%11.40عممية البحث، في مقابؿ 

( نبلحظ 20 مقارنة بالجدكؿ الخاص باألساتذة بمدل استخداـ المذكرات  )الجدكؿ رقـ    
أف إجابات الطمبة تختمؼ عف اإلجابات الخاصة باألساتذة، حيث نجد أف أعمى نسبة مف 

                                                             
 .183، صالسابؽالمرجع 1
خطاب كزير التعميـ العالي الطاىر حجار، في استضافتو في قناة التمفزيكف الجزائرية األكلى، حكار الساعة، حاكرتو مف 2

 .11/09/2016فريدة بمقاسـ، حكؿ كضعية الجامعة الجزائرية كالبحث العممي، 
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الطمبة أفادت بأنيا تعتمد عمى المذكرات، في حيف صرحت أعمى نسبة مف األساتذة ب ال، 
أم عدـ استخداـ الطمبة ليذه المذكرات كاألطركحات، كعميو يمكف القكؿ أف استخدامات 

مذكرات تأتي فقط كدراسات سابقة، ذلؾ ما صرحت بو أغمب الحاالت" تعتبر الطمبة ليذه ال
 .ببلجيا"

 ، جامعة كىراف.02رـ إنسانية، ماستسنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمك  32أنثى، 

 .نجاز العمؿ""لمتابعة بعض الطرؽ في إ

 ، جامعة كىراف.01ـ إنسانية، ماسترسنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمك  30أنثى، 

 ."أعتمد عمى الكتب" 

 .،جامعة كىراف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر 30أنثى، 

كغيرىا مف األسباب. فبالرغـ مف االعتماد عمى ىذه المذكرات كاألطركحات إال أنو      
(، 190 يبقى اعتمادا سطحيا غير مكثكؽ فيو، لؤلسباب السالفة الذكر )الرجكع إلى الصفحة

كمف جية أخرل يمكف القكؿ أف ىذه الكضعية المتمثمة في عدـ استخداـ ىذه المذكرات 
كاألطركحات استخداما صحيحا ميما تعددت األسباب، )ألنو تكجد بعض االستثناءات(، ىي 
التي جعمتيا حبيسة األدراج "إذا كانت البحكث السكسيكلكجية تفتقر إلى التكاصؿ فيما بينيا 

ي، فإنيا تفتقر أيضا إلى التكاصؿ بينيا كبيف المؤسسات التنمكية عمى المستكل الكطن
 .1اإلنتاجية كالخدمية كالتربكية في الجزائر"

 

 

                                                             
 .187بكراكي محمد، كاقع كا فاؽ البحث السكسيكلكجي في الجزائر، الدفاتر الجزائرية لعمـ االجتماع، مرجع سابؽ، ص 1
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 .من طرف الطمبة المراجع المعتمدة( 19: )رقم الجدول
 % التكرارات 

 72,7 32 مراجع بالمغة العربية
 9,1 4 مراجع بالمغة األجنبية

 18,2 8 معا
 100,0 44 المجمكع

 

تعتمد عمى مراجع بالمغة  %72.70مف خبلؿ الجدكؿ أف غالبية الطمبة بنسبة  يتبيف     
عمى %9.10عمى مراجع بالمغتيف معا، كنسبة  %18.20العربية، بينما تعتمد البقية بنسبة 

مراجع بالمغة األجنبية. كىذا ما يفسر أف المغة تشكؿ عائقا لدل الطمبة، "الميكؿ لمغات 
 .ىذا التخصص"األجنبية في 

 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 25أنثى، 

التي كتبت في غالبيتيا بالمغة كما يفسر مف جية أخرل عدـ االطبلع عمى المراجع المحمية  
 جنبية، ذلؾ ما سيبينو الجدكؿ المكالي. األ

 .المطالعةالمراجع  (20: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 6,8 3 جزائرية مراجع
 13,6 6 عربية مراجع
 43,2 19 غربية مراجع
 18,2 8 مختمفة مراجع
 18,2 8 المطالعة عدـ

 100,0 44 المجمكع
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اعتمدت في مطالعتيا عمى مراجع غربية  %43.20يبيف الجدكؿ أف أعمى نسبة ب      
متمثمة بالدرجة األكلى في كؿ مف: كارؿ ماركس، ماكس فيبر، ميشاؿ كركزييو، بيار 

غيدنز، بيار نافيؿ،  كرج فريدماف، أنتكنيمايك، إ فريدبارغ، ج لتكفتايمكر، إ ريديريؾبكرديك، ف
 %18.20زاريفياف، أالف تكراف، في حيف بمغت نسبة مف اطمعكا عمى مراجع مختمفة  ميبف

لعبارة التالية" الشعب ما مع نفس النسبة لمف لـ يطالعكا أم كتاب، حيث عبر أحدىـ با
 يقراش".

 .، جامعة كىراف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 24ذكر، 

اطمعكا عمى مراجع جزائرية متمثمة في كؿ مف غريد  لمف %6.80بينما بمغت أقؿ نسبة  
 جماؿ، نكر الديف طكالبي، سميماف مظير، أحمد ىني، بشير محمد.

البيبميكغرافية المقترحة عمى الطمبة مف  القكائـإف طبيعة المراجع المطالعة تتماشى مع      
 طرؼ األساتذة ذلؾ ما سيبينو الجدكؿ المكالي.

دراسة عمى أف طمبة جامعة تممساف ىـ مف اعتمدكا في مطالعتيـ عمى لقد أبانت لنا ال     
الكتب الخاصة بالمؤلفيف الجزائرييف، أما طمبة جامعة كىراف باستثناء "جماؿ غريد" كالذم 
ذكر مرة كاحدة فقط لـ يطمعكا عمى مرجع ا خر خاص بمؤلؼ جزائرم، كيمكف القكؿ مف جية  

فرؽ، إذ نجد أف األساتذة بجامعة تممساف يعطكف أف طريقة التدريس ىي التي صنعت ال
لمطمبة بطاقات قراءة تخص مؤلفيف جزائرييف بالدرجة األكلى، كىذه الطريقة تحتـ عمى 

ف كاف اإلالطالب عمى األقؿ قراءة ك نتاج قميبل، كما بيف ذلؾ تاب لباحث جزائرم حتى كا 
نتاج العربي في كثير مف يقكؿ "ال نجد العدد الكافي مف اإلفكزم العربي إذ نجده 

المكضكعات كىناؾ عدد متزايد مف عمماء االجتماع العرب، إال أف المكتبة العربية تعاني 
حاليا مف فقر لمكتاب االجتماعي العربي ألف ذلؾ تنعكس ا ثاره عمى طبلبنا كنجدىـ يعرفكف 
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أخرل فقد  . كمف جية1الكثير مف عمماء الغرب، كما يعرفكنو عف عمماء العرب قميؿ جدا"
ة كىراف خاصة ضئيؿ أثبتنا سابقا أف االعتماد عمى المراجع المحمية مف قبؿ أساتذة جامع

(، كبالتالي كيؼ لمطمبة في ىذه الحالة أف يتكجيكا لممراجع 105، 84)الرجكع لمصفحتيف
 المحمية الجزائرية، في الكقت الذم يعتبر فيو األستاذ مدرسا كمشرفا كمكجيا كمرشدا.

 .المراجع المطالعة حسب جنس الطالبة (21: )رقم الجدول

 
 الطمبة جنس

 أنثى ذكر

 المطالعة المراجع

 00 %13,6 جزائرية مراجع 
 %18,2 %9,1 عربية مراجع 
 %45,5 %40,9 غربية مراجع 
 %27,3 %9,1 مختمفة مراجع 
 %9,1 %27,3 المطالعة عدـ 

 %100,0 %100,0 المجمكع 
 

الجدكؿ تتمة لمجدكؿ السابؽ، فما ييمنا ىنا ىك نسبة عدـ المطالعة بالنسبة يأتي ىذا      
لمجنس، إذ يبيف الجدكؿ أف نسبة عدـ المطالعة بالنسبة لمذككر أكبر مف نسبة اإلناث، 

 .%9.10ذككر ك 27.30%

 

 

 

                                                             
 .387العربي فكزم، نحك عمـ اجتماع عربي، ندكة، مرجع سابؽ، ص1
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 .البيبميوغرافية المقترحة من طرف االساتذة (22: )رقم الجدول
 % التكرارات 
 36,4 16 أجانب باحثيف
 9,1 4 جزائرييف باحثيف

 15,9 7 معا
 38,6 17 اقتراحات تكجد ال

 100,0 44 المجمكع
 

تقارب النسب بيف "ال تكجد اقتراحات"، ك"باحثيف  يتبف لنا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ
بعدـ كجكد اقتراحات مف طرؼ األساتذة فيما يخص  %38.60أجانب"، حيث أجابت نسبة 

بأف الباحثيف األجانب ىـ مف ي قترح عمييـ، %36.40البيبميكغرافية، في حيف أجابت نسبة 
"باحثيف أجانب  %15.90(، تمييا نسبة 18متمثمة في األسماء السابقة الذكر )الجدكؿ رقـ 

" متمثمة ىي األخرل في األسماء "باحثيف جزائرييف %9.10كجزائرييف"، لتبمغ أقؿ نسبة 
 (. 18السالفة الذكر )الجدكؿ رقـ

إذف يعتبر ىذا الجدكؿ تتمة لمجدكؿ السابؽ، فمف جية يتبيف ارتفاع نسبة ما ي قترح عمى      
الطمبة مف باحثيف أجانب، مقابؿ ارتفاع نسبة اطبلعيـ عمى كتب لباحثيف أجانب، كىذا ما 

 ا لما ي قترح عمييـ. يدؿ عمى أف الطمبة يقرؤكف تبع

 ن في التنظيم والعمل حسب الطمبة.  بارزين الوجييأىم أسماء السوسيول

فقد  يخص أسماء السكسيكلكجييف األجانبيعتبر ىذا التساؤؿ تتمة لمجدكليف السابقيف، ففيما 
تمثمت إجابات جميع أفراد العينة في كؿ مف جكرج فريدماف، فريديريؾ تايمكر، إميؿ دكركايـ، 
ماكس فيبر، إلتكف مايك، ميشاؿ كركزييو، كارؿ ماركس، ريمكف بكدكف، فيميب زاريفياف، 
ىنرم فايكؿ، بيار نافيؿ، فقد تكررت ىذه األسماء بيف جميع الحاالت، متمثمة في الركاد 
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يكييف األكائؿ "إف ما ي عاب عمى السكسيكلكجيا في الجزائر عدـ قدرتيا عمى التخمص الكبلس
مف المرجعية الفمسفية كالنظرية كالمنيجية لجزائر سنكات الستينات كالسبعينات المرتبطة 

. في حيف 1بالتفكير الفمسفي الماركسي كالنظريات االجتماعية الكبلسيكية الدائرة في فمكو"
يف في كؿ مف غريد جماؿ، نكر الديف طكالبي، عمي يلسكسيكلكجييف المحمتمثمت أسماء ا

الكنز، سميماف مظير، أحمد ىني، مكالم الحاج، جيبللي اليابس، سعيد شيخي، عمر 
دراس، بشير محمد، ناصر قاسيمي، زمكر زيف الديف، ىذه األسماء تكررت بيف أفراد العينة 

لـ تجب عف ىذا التساؤؿ الخاص خاصة جماؿ غريد، باستثناء ثمانية حاالت 
 ةبالسكسيكلكجييف المحمييف. أما فيما يخص السكسيكلكجيكف العرب فقد أجابت اثنتي عشر 

حالة فقط باألسماء التالية: سارم حنفي، سالـ األبيض، معف خميؿ عمر، أحمد زكي بدكم، 
محمد عابد  سمير أميف، محمكد الذكادم، ابف خمدكف، مالؾ بف نبي، قبارم محمد اسماعيؿ،

 الجابرم، كىي أسماء في السكسيكلكجيا العامة.

ذا ما قارناىا بالجدكؿ السابؽبناءن عمى ىذه ال      ( يمكننا القكؿ أف 20)رقـ  معطيات كا 
الطمبة يعرفكف الكثير عف السكسيكلكجييف األجنبييف كىذا ما يفسر ارتفاع نسبة االطبلع عمى 

(، في حيف تقؿ نسبة معرفتيـ 22يـ)الجدكؿ رقـىذه المراجع في مقابؿ ما يقترح عمي
لمسكسيكلكجييف المحمييف كالعرب خاصة، كىذا ما يفسر قمة المراجع المطالعة، كالمقترحة 
عمييـ في ىذا المجاؿ مف جية، كمف جية ثانية يثبت قمة اعتماد األساتذة عمى المراجع 

  .المحمية

 

 

                                                             
جية بيف األستاذ العرباكم عمر، تعميمية العمـك االجتماعية في فمسفة اإلصبلحات الجديدة، قراءة لمعبلقة البيداغك  1
 .65ص  مرجع سابؽ، ،الطالب، قسـ عمـ االجتماع نمكذجاك 
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 .خارج قاعات التدريس المناقشة مع الزمالء (23: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 86,4 38 نعـ
 13,6 6 ال

 100,0 44 المجمكع
 

أجابت بكجكد مناقشات مع  %86.40يبيف الجدكؿ أف غالبية أفراد العينة بنسبة      
بعدـ كجكد ىذه المناقشات، %13.60الزمبلء خارج قاعة التدريس، بينما أجابت البقية 

 ات، ذلؾ ما يبينو الجدكؿ المكالي.ترددا عمى مثؿ ىذه المناقشكيعتبر اإلناث األكثر 

 المناقشة خارج قاعات التدريس حسب جنس الطمبة.( 24: )رقم الجدول

 
 الطمبة جنس

 أنثى ذكر

 الزمبلء مع المناقشة
 %95,5 %77,3 نعـ 
 %4,5 %22,7 ال 

 %100,0 %100,0 المجمكع 
 

 بالتربصات.مدى القيام  (25: )رقم الجدول

 % التكرارات 
 18,2 8 نعـ
 81,8 36 ال

 100,0 44 المجمكع
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ممف  %18.20ال تقـك بالتربصات، في مقابؿ  %81.80يبيف الجدكؿ أف نسبة      
يقكمكف بو. إال أف ىذا التربص يكمف في إنجاز مذكرات التخرج، كليس تربصا كما كاف ي قاـ 
في سنكات السبعينات، أم خرجات ميدانية مع األساتذة. كما أف ىذا التربص يقتصر لمف 
لدييـ محسكبية ...كلممكظفيف "ألف ىناؾ صعكبة كبيرة في إجراء تربص إذا لـ تكف لؾ 

 .فمف الصعب أف تستطيع القياـ بو"معارؼ شخصية، 

 .، جامعة تممساف02سنة، تخصص البكالكريا آداب كعمكـ شرعية، ماستر 40ذكر، 

لقد اعتبر الطمبة ىذا المشكؿ سببا في ابتعاد ىذا العمـ عف الكاقع، ما يستدعي النظر       
لجامعة، يصبح في المنظكمة التككينية ككؿ، ففي غياب عقكد أك اتفاقيات بيف المؤسسات كا

ىذا العمـ نظريا، فعمـ االجتماع شديد االرتباط بالميداف "كربما كاف مف إحدل الكسائؿ 
لتحقيؽ ذلؾ تخصيص أماكف في مؤسسات التعميـ العالي لعدد مف الشركات كالمؤسسات 
الصناعية لتتخذ منيا حمقة كصؿ مع الييئات التدريسية كالطمبة كالمختبرات كتتعاكف عمى 

ؽ تطكرىا كمف ثـ تعمؿ عمى لمشكبلت التي تكاجييا قطاعات اإلنتاج المختمفة كتعيادراسة 
. إف ىذا المشكؿ نابع بالدرجة األكلى مف الجامعة، "نأتي لندرس فقط 1تقديـ الحمكؿ ليا"

 .كاإلدارة ال تعطي أم فرصة لمتربص داخؿ الكمية"

 جامعة تممساف.، 02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 26أنثى، 

"قدمنا طمب إلى رئيس الشعبة بأف يجعمكا لنا يكما ما نذىب ألم مؤسسة، كلكف لـ يكف أم 
 .رد عمى طمبنا"

 .، جامعة تممساف01سنة، تخصص الباكالكريا لغات أجنبية، ماستر 24أنثى، 
                                                             

ـ دراسي بجامعة محمد خيضر دىيمي زينب، مدل مساىمة البحكث العممية الجامعية في النيكض بالتنمية المحمية، يك  1
 ، مرجع سابؽ.بسكرة 
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ما جعؿ مف ىذا التخصص مجرد معارؼ نظرية منحصرة داخؿ الجامعة، "كعميو فإف      
س عمـ االجتماع يتـ راىنا داخؿ ركاؽ الجامعة، كال يخرج الطالب إلى الميداف إال حيف تدري

. لقد تطرؽ كزير 1يبدأ في إعداد رسالة الماجستير كتككف ممارساتو بأسمكب التجربة كالخطأ"
لمقناة الجزائرية األكلى "يحاكؿ القانكف  حديثوالتعميـ العالي كالبحث العممي ليذا المشكؿ في 

ديد أف يرجح الكفة ليخرج البحث العممي مف الجامعة إلى المؤسسة باستحداث ا ليات منيا الج
الدكتكراه داخؿ المؤسسة، إحداث جائزة لمدكتكراه التي ليا عبلقة بالمؤسسات، كىذا ما 

 .     2سيجعؿ المؤسسة تمجأ لمباحثيف لمتحسيف مف منتكجيا"

 .قدرة عمم االجتماع التنظيم والعمل عمى فيم الواقع 26): )رقم الجدول

 % التكرارات 
 84,1 37 نعـ
 13,6 6 ال

 2,3 1 الحالتيف كبل في
 100,0 44 المجمكع

 

 

أجابت بقدرة عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ %84.10الجدكؿ أف أعمى نسبة ب يبيف      
"في كبل الحالتيف". كىذا  %2.30بعدـ قدرتو، ك %13.60عمى فيـ الكاقع، في حيف أجابت 

يدؿ عمى مدل كعي الطمبة بأىمية ىذا العمـ في فيـ كدراسة الظكاىر االجتماعية، كبإمكانية 
إضافة ما يفيد المجتمع كمؤسساتو، شريطة أف يبتعد عما ىك نظرم كيرتبط بما ىك ميداني، 

 ما يمكف أف يقدمو.ما يثبت مرة أخرل مدل أىمية الطمبة بيذا العمـ كب
                                                             

، مرجع مستقبؿ العمـك االجتماعية التككيف العممي في العمـك االجتماعية: حالة المشرؽ العربي،  بدكم أحمد مكسى،1
 .104ص  سابؽ،

مرجع  خطاب كزير التعميـ العالي الطاىر حجار، في استضافتو في قناة التمفزيكف الجزائرية األكلى، حكار الساعة،مف 2
 سابؽ.
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 ."يعتبر ىذا العمـ طبيب المجتمع" 
 ، جامعة كىراف.02سنة، تخص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر  25ذكر، 

 لعمؿ عمى إثراء ثقافة العقبلنية"."ا
 .، جامعة تممساف01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر 51ذكر، 

نظر "سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ مف الميدانية حاجة المؤسسات إلييا ا كالتي أثبتت األبحاث 
 .خبلؿ اثنيف كعشريف أطركحة دكتكراه" 

 ."النزكؿ لمكاقع كمحاكلة تطبيؽ كؿ ما د رس عمى ىذه المؤسسات"
 ، تممساف.01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 24أنثى، 

ما أكده كزير التعميـ العالي كالبحث العممي "مف عيكب الخركج مف قكقعة الجامعة بالتالي ك  
البحث العممي في الجزائر بصفة عامة أنو يتـ داخؿ الجامعات كىذا ىك الخطأ، في العالـ 

مف البحث العممي تتـ داخؿ المؤسسات  %90إلى  80المتطكر الصناعي نسبة المتقدـ 
مف البحث العممي يتـ داخؿ  %90االقتصادية الصناعية كغيرىا، كنحف العكس 

 .1الجامعات"
في حيف ربطتو إحدل الحاالت مف جية بطبيعة النظاـ السياسي السائد "ىذا العمـ قادر عمى 

 .إضافة أشياء كثيرة، لكف إذا كاف ىناؾ نظاـ سياسي راشد يتبنى كيشجع المفكريف"
 .تممساف، جامعة 02سنة، تخصص الباكالكريا، تسيير كاقتصاد، ماستر 40ذكر، 

ما يثبت مرة أخرل التيميش الممارس ضد ىذا العمـ، كمف جية ثانية بطبيعة المنظكمة 
التككينية الجامعية "تككيف جيؿ مف الطمبة يؤمنكف بيذا العمـ، كمؤلفات تككف مف صميـ 
المجتمع تدرسو كتحممو، كىذا يمكف أف يككف تراكما عمميا في انتظار كضع سياسي 

 كانة حقيقة".طي األكلكية لؤلستاذ كالجامعة كأعضائيا مديمكقراطي مريح، يع
 ، جامعة تممساف.02كاقتصاد، ماستر سنة، تخصص الباكالكريا، تسيير 40ذكر، 

                                                             

 .السابؽالمرجع 1
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"يمكف لعمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ أف يضيؼ الكثير لممجتمع كمؤسساتو، لكف الظركؼ  
 أخرل".كر، كىذا لبلىتماـ بتخصصات الكاقعية ال تسمح لو بالتط

 .، جامعة كىراف01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر30أنثى، 
إال أف عممية اإلحصاء األخيرة بتخصصات عمـ االجتماع كتكراراتيا عمى مستكل الجامعات 
الجزائرية أثبتت أف عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ ال زاؿ يحتؿ الصدارة ذلؾ ما يبينو الجدكؿ 

 التالي: 
عناوين الماستر تخصص عمم االجتماع وعدد تكراراتيا عمى مستوى  (27) :رقم ح الجدوليوض

 .1الجامعات الجزائرية

التكرارات عمى مستكل  
 الجامعة

% 
 

 33.08 44 عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ
 17.30 23 عمـ االجتماع التربية
 13.53 18 عمـ االجتماع االتصاؿ
 9.02 12 عمـ االجتماع الحضرم
 3.00 04 عمـ االجتماع الثقافي

 8.28 11 عمـ االجتماع االنحراؼ كالجريمة
 4.51 06 عمـ االجتماع الصحة

 11.28 15 لخر أ
 100.00 133 المجمكع

 
كمف جية ثالثة بطبيعة المجتمع "يمكف أف يضيؼ شيء في تطكير المجتمع، في      

بد أف نعطي أىمية ليذا العمـ حتى  "الالمجتمعات التي تعترؼ بقيمة ىذا التخصص" ك. 
 .يككف قادرا عمى اإلضافة كاإلفادة"

                                                             
الماستر تخصص عمـ االجتماع كعدد تكراراتيا عمى مستكل الجامعة الجزائرية، تقرير مقدـ ألعماؿ ، عناكيف اـحمزاكم سي1

 .2017أبريؿ  12-11المجنة البيداغكجية الكطنية لمعمـك االنسانية، قسنطينة، يكمي:
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 .، جامعة كىراف01سنة، تخصص الباكالكريا لغات أجنبية، ماستر 23أنثى، 
 ، 1ذلؾ ما أكده العياشي عنصر في عدكانية المجتمع كانغبلقو عمى البحكث 

الكاقع االجتماعي، "إذا كاف يكجد في حيف أكدت حاالت أخرل بعدـ قدرة ىذا العمـ عمى فيـ 
 .ىناؾ تكافؽ بيف الجانب النظرم كالميداني يمكف تحسيف كضعية المؤسسات الجزائرية"

 .، جامعة كىراف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 28ذكر، 
فة كال دراسة جديدة "عبر مسارم الدراسي لـ أرل ا راء أك أشياء جديدة"، "ال يكجد إضا 
 عمكؿ بيا".م

 .، جامعة تممساف01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 24ذكر،
يمكف القكؿ في ىذا اإلطار كبناءن عمى ىذه المعطيات أف عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ ال  

زاؿ محصكرا في الجانب النظرم الغربي، بعيدا عف الكاقع في ظؿ التحكالت المتسارعة التي 
كالجامعة باعتبارىا جزء منو، فبالرغـ مف األبحاث المكجكدة عمى المستكل  يشيدىا المجتمع

زالت بعيدة عما نشيده  األكاديمي مف كتب، مذكرات، أطركحات، منشكرات...إال أنيا ال
كاقعيا، ذلؾ ما أكده مرة أخرل كزير التعميـ العالي كالبحث العممي الطاىر حجار "البحث 

 .  2نرغب فييا" مكجكد، لكف ليس بالدرجة التي
 .  التنظيم والعمل نقاط قوة وضعف عمم االجتماع

لعمـ االجتماع  نقاط قكة أنو ال تكجدلقد اتفقت غالبية أفراد العينة في ىذا التساؤؿ عمى      
التنظيـ كالعمؿ في الحالة التي ىك عمييا اال ف، مفسريف ذلؾ مرة أخرل بالتيميش الذم طاؿ 
ىذا العمـ مف طرؼ أصحاب القرار، "نقاط الضعؼ ىك أف النظاـ السياسي ال يعترؼ بيذا 

 العمـ".
 .، جامعة تممساف01سنة، تخصص الباكالكريا لغات أجنبية، ماستر 23ذكر، 

                                                             
 أنظر عنصر العياشي ، نحك عمـ اجتماع نقدم، مرجع سابؽ.1
 المرجع نفسو. 2
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ىذا التخصص، إضافة إلى ضعؼ تككيف  تبلـز كمحدكدية فرص العمؿ التي ظمت 
اإلطارات بسبب المنظكمة التككينية مما ينعكس سمبا عمى المؤسسة، كفي ىذه النقطة بينا 

( أف اإلطارات التي تساىـ الجامعة في إعدادىا، بالرغـ 152 سابقا )الرجكع إلى الصفحة
ف لـ  يكف في المستكل بسبب ال  مما تتمقاه طيمة المسار الدرا تطابؽ بيف ما ىك  بلسي حتى كا 

نظرم )البرامج التككينية(، كما ىك كاقعي، فإنو ال يمكننا أف ننكر بعض االستثناءات، كجكد 
، إال أنيا تقابؿ بالتيميش كاإلقصاء... كما يظير ىذا الضعؼ في ذات كفاءة عاليةإطارات 

 .يا بعيدة عف الكاقع، ال تكجد مدارس جزائرية"التنظير "لو دراسات أكاديمية، لكن
 ، جامعة كىراف.01ـ إنسانية، ماستر، سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمك 30أنثى، 

 ."ال يكجد متخصصيف في ىذا المجاؿ، كقمة المراجع" 
 .، تممساف02سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر 28ذكر، 

الطمبة يسعكف فقط كراء  يتداكؿ أمامنا مف أحاديث كمما عايشناه بأفلقد كنا نسمع مما      
السبب كراء ذلؾ، فربما  عفىميـ الكحيد ىك النجاح، إال أننا لـ نبحث كلـ نتساءؿ النقطة، 

أنو في السنكات األكلى يصطدـ الطالب بالفضاء الجامعي الجديد، إال أنو في السنكات 
كاعي بالكضعية التي ىك عمييا ىذا العمـ، كلربما ىذا سبب النيائية تأكد لنا أف الطالب جد 

مف بيف األسباب الذم جعمتو يقر بضعفو، خاصة إذا عممنا أف أعمى نسبة مف العينة 
تكجيت إلى ىذا التخصص عف اختيار شخصي، ففي كؿ حالة كجدناه )الطالب( يطالب 

في المجتمع، فيك يريد تذكؽ كبإلحاح بمفاىيـ كأدكات جديدة تتماشى مع التحكالت الحاصمة 
طعـ سكسيكلكجي يتماشى مع كاقعنا االجتماعي، كمبادرات مف طرؼ متخصصيف في ىذا 
المجاؿ "الطالب يرفض الخطاب السكسيكلكجي الممارس داخؿ الجامعات الجزائرية انطبلقا 
مف ىذا الخطاب لـ يساىـ في إعطائو األجكبة المقنعة عف كاقعو، كلـ تساىـ ىذه 

يكلكجيا في فيـ كتحميؿ كمعالجة قضايا المجتمع بالشكؿ الذم يحقؽ الرغبة كاإلشباع السكس



 ؼًماملًازست انسٌسٌٍنٌجٍت يف جمال انتنظٍى ًان                                                                      انفصم انثاًَ 

 

  246 

 

. أما فيما يخص نقاط القكة فقد أجابت بيا حالة كاحدة فقط "لدينا باحثيف 1المعرفي كالنفسي"
 .نعتز بيـ"

 ، جامعة تممساف.01سنة، تخصص الباكالكريا آداب كفمسفة، ماستر 24أنثى، 
بالباحثيف الجزائرييف الذيف ذكرت أسماؤىـ في التساؤؿ الخاص بأىـ عمماء كقد يفسر ذلؾ 

 (.178 اجتماع التنظيـ كالعمؿ في الجزائر )الرجكع لمصفحة
 مدى وجود اختالف بين المدراس خالل المسار الدراسي. (28) :رقم الجدول

 % التكرارات 
 77,3 34 نعـ
 9,1 4 ال

 13,6 6 بدكف
 100,0 44 المجمكع

 

أجابت بكجكد اختبلؼ بيف المدراس أثناء  %77.30يبيف الجدكؿ أف أعمى نسبة ب      
 %9.10بدكف إجابات، تمييا أقؿ نسبة ب  %13.60المسار الدراسي، في حيف بمغت نسبة 

 أجابت ب ال، أم تشابو ما بيف المدارس.
لقد تمثمت المدارس بالنسبة لمعينة التي أفادت بكجكد اختبلؼ في كؿ مف المدرسة      

الكبلسيكية لرائدىا "فريديريؾ تايمكر"، كمدرسة العبلقات اإلنسانية ؿ "إلتكف مايك كزمبلئو"، 
ى (، ما يثبت مرة أخرل أف المدارس الكبلسيكية ما زالت مسيطرة عم58)الرجكع لمصفحة 

الطمبة يقكؿ "المدارس الكبلسيكية ىي المسيطرة عمى عمـ  ة، ما جعؿ أحدالبرامج التككيني
 .االجتماع التنظيـ كالعمؿ، غير أنو يجب تحديث المناىج كالدراسات"

 .، جامعة تممساف1سنة، تخصص الباكالكريا آداب كعمـك إنسانية، ماستر 51ذكر، 

                                                             
الطالب، العمـك االجتماعية في فمسفة اإلصبلحات الجديدة، قراءة لمعبلقة البيداغكجية بيف األستاذ ك العرباكم عمر، تعميمية 1

 .64، مرجع سابؽ، صقسـ عمـ االجتماع نمكذجا
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عمى التكجيات الخاصة بكؿ في حيف أجابت حاالت مف نفس العينة، أف ىذا االختبلؼ قائـ 
 .أستاذ "نعـ لكؿ أستاذ كجية نظر تابعة لمدرسة معينة"

 ، جامعة تممساف.01سنة، تخصص الباكالكريا عمـك تجريبية، ماستر 22أنثى، 
بينما أفادت البقية بعدـ كجكد اختبلؼ، كقد يفسر ذلؾ بعدـ االستيعاب، كما قد يفسر بالممؿ  

: مدرسة و لنا إحدل الطالبات بجامعة كىراف أثناء مقابمتيفمف ىذه النظريات ذلؾ ما قالت
 دارة العممية ىذا كؿ شيء. العبلقات اإلنسانية كاإل

 
 خالصة.

أف الممارسة  "طبيعة التمثبلت" مف خبلؿ ىذا الفصؿ لقد بينت الدراسة البحثية
الجزائرم مف عف الكاقع ال زالت بعيدة  في حقؿ سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿالسكسيكلكجية 
، كمؤسساتوكالبحث، بعيدة عف المجتمع  )مضمكف البرنامج كطرؽ التدريس( حيث التدريس

 إذ بقي ىذا التخصص حبيس الجامعة دكف تعدييا.
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لقد اتضح لنا مف خبلؿ دراستنا لعمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ في جامعتي كىراف      
بكىراف، بناءن عمى:  CRASCكتممساف، كمركز البحث لؤلنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية 

، CRASCمضمكف البرنامج الرسمي، مضمكف اثنيف كعشريف دكتكراه، األعماؿ البحثية ب 
 إضافة إلى استمارات بحثية خاصة باألساتذة كالطمبة أف:

البرامج المعتمدة في ىذا التخصص ىي برامج يغمب عمييا الطابع النظرم التكرارم،      
ة كركاد غربييف، بعيدة عف الكاقع، مما انعكس عمى كالمتمثؿ أساسا في معارؼ غربي

مخرجات الجامعة مف جية، كعمى عبلقة الجامعة بالمحيط الخارجي مف جية ثانية، فما 
 اقعي.نجده نصيا يختمؼ عما ىك ك 

البرامج مف حيث التنظير لمغرب، كاستاتيكيتيا أماـ  يةكليذا يمكننا القكؿ أف تبع     
ائرم جعمتيا بعيدة عف تناكؿ قضايا المجتمع كمشاكمو. كما اتضح ديناميكية المجتمع الجز 

ذلؾ مف خبلؿ المقاربات المتبعة، كالمرجعية المعتمدة مف طرؼ األساتذة، كالتي بينت أف 
أعمى نسبة تعتمد عمى المراجع الغربية كالمغة الفرنسية، متجاىميف كمتنكريف لما ىك محمي 

مف خبلؿ إجابات األستاذة كالمتمثمة في إشكالية في جؿ الحاالت. كما اتضح ذلؾ أكثر 
نسخ المفاىيـ الغربية كالتي اعتبرتيا أعمى نسبة مف األساتذة إشكاال إيبيستيمكلكجيا، كالذم 
أباف سيطرة كىيمنة المدارس الغربية خاصة منيا الفرنسية، كأف غالبية األساتذة يعتمدكف 

كما يظير التساؤؿ الخاص بأىـ عمماء أكثر عمى مصادر ككتب غربية بالدرجة األكلى، 
االجتماع التنظيـ كالعمؿ في الجزائر مفارقة مفادىا أنو بالرغـ مف أف غالبية أفراد العينة 
أجابت بأسماء ليا كزف في ىذا التخصص، إال أنو لـ نجد أثرا كاضحا لذلؾ في المرجعية 

احؿ عمـ االجتماع التنظيـ المعتمدة مف طرفيـ كما بينا سابقا. ككذلؾ التساؤؿ الخاص بمر 
، كحكؿ عمـ االجتماع الصناعي""كالعمؿ، كالذم بيف ارتباطو بنمكذج التنمية كبالماركسية 

تقييـ الممارسة السكسيكلكجية في ىذا التخصص، كالتي ك صفت بالضعيفة النفصاليا عف 
بكاسطة الككنية  الدخكؿ األكؿ"الكاقع، ذلؾ ما بينو "جماؿ غريد" مف خبلؿ اإلشكاليات التالية:
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كالثاني بكاسطة  األكركبية التي أخذت في الجزائر شكؿ الكضعية الماركسية األلتكسرية
المكقؼ الذم يرفض قطعا عمـ االجتماع الغربي محاكال تأسيس عمـ جديد  "الخصكصية"،
التنمية أم عمـ اجتماع  الثالث بكاسطة التنمية،اإلرث الثقافي العربي اإلسبلمي ك انطبلقا مف 

 .1الشكميف المذيف ينطكياف تحت الطرح التطكرم في شكميو الميبيرالي أك التقدمي،

كما يتضح ذلؾ مف خبلؿ إجابات الطمبة المتعمقة بطبيعة المعمكمات المقدمة مف طرؼ      
األساتذة، كالتي اعتبركىا نظرية، كبلسيكية، كمرتبطة بركاد غربييف، كما ىك مكضح مف 

برامج عمـ االجتماع كالمراجع المطالعة مف طرفيـ، إذ تبيف أف أعمى نسبة  خبلؿ العنصريف
مف العينة تعتمد أكثر عمى مراجع غربية تبعا لما ي قترح عمييـ مف طرؼ األساتذة مف 
البيبميكغرافية، كما بيف التساؤؿ الخاص بأىـ السكسيكلكجييف البارزيف في عمـ االجتماع 

بيف ىك اال خر تداكؿ أسماء الركاد الغربييف الكبلسيكييف عمى  التنظيـ كالعمؿ حسبيـ، كالذم
حساب الباحثيف المحمييف، ناىيؾ عف مدل كجكد اختبلؼ بيف المدارس خبلؿ المسار 
الدراسي، مبينا سيطرة المدارس الكبلسيكية، كما يظير مف خبلؿ التساؤؿ الخاص بنقاط قكة 

ىذا الضعؼ يكمف في التنظير البعيد عف  كضعؼ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ مبينيف أف
 الكاقع.  

طبيعة االرتباط كالعبلقة بيف عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ  أف جدير بالذكر أيضا     
كالتي اتخذت أشكاال مختمفة في مراحؿ مختمفة: تبعية، كظيفة تبريرية، تيميش  كالسمطة،

جغمكؿ"، كيظير ذلؾ مف خبلؿ العنصر  كغيرىا، أنتجت لنا فعبل مكظفيف بتعبير "عبد القادر
 ؛الخاص "بالجامعة الجزائرية كتككيف اإلطارات"، كالذم بيف تدخؿ الدكلة في كؿ شيء

سة دكرىا، ما التخطيط، المراقبة... مما شكؿ حاجزا أماـ اإلطارات السكسيكلكجية في ممار 
                                                             

 .222الى ص191مف ص "الدخكؿ الثبلث اليائسة الى عمـ االجتماع" 7أنظر عمى كجو الخصكص الفصؿ 1
In Djamel Guérid l’entrée en sociologie les limites de l’universel  européen : implications 
concrètes dans le monde d’aujourd’hui, éditions publisud, 2013. 
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ع التنظيـ كالعمؿ كما تأكد ذلؾ بطبيعة العبلقة بيف عمـ االجتما جعميا تابعة لمسمطة،
كالسمطة السياسية، إذ أخذت العبلقة شكؿ التبعية كالتبرير في المراحؿ السابقة خاصة مرحمة 
السبعينات، بينما اتخذت حاليا شكؿ التيميش كالتبعية النسبية، كما يتضح ذلؾ مف خبلؿ 

طة عمى التساؤليف الخاصيف بمدل تأثير العبلقة بيف عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ كالسم
 إنتاج المعرفة السكسيكلكجية كحرية كاستقبللية البحث.

ففي ظؿ كضعية ميزىا التيميش كال بل اعتراؼ السياسي أصبح عالـ االجتماع ضمف      
ظركؼ تحده مف ممارسة ميامو كعالـ اجتماع، مقتصرا بذلؾ عمى أداء ميامو كمكظؼ، 

يـ كالعمؿ، كالذم بيف أف غالبية أفراد كيتضح ذلؾ أكثر مف خبلؿ  طبيعة عالـ اجتماع التنظ
جتماع التنظيـ كالعمؿ، عالـ ادكر  العينة أجابت أف صفة مكظؼ ىي التي تتناسب أكثر مع

ر يضركرم تكفمف الككذلؾ مف خبلؿ كيفية الكصكؿ إلى عمـ اجتماع نقدم، إذ تبيف أنو 
 حرية أكاديمية إلنتاج معرفة نقدية مرتبطة بكاقعنا.

يخص إجابات الطمبة يظير ذلؾ مف خبلؿ التساؤؿ الخاص بقدرة عمـ  فيماأما      
االجتماع التنظيـ كالعمؿ عمى فيـ الكاقع، إذ ربطكا قدرتو عمى فيـ الكاقع بطبيعة النظاـ 
السياسي السائد كمدل قدرة ىذا األخير عمى تكفير ظركؼ مبلئمة لذلؾ مف جية، كالتساؤؿ 

ع التنظيـ كالعمؿ مف جية أخرل، مؤكديف بذلؾ أف الخاص بنقاط قكة كضعؼ عمـ االجتما
 نقاط ضعؼ عمـ االجتماع تتمثؿ في التيميش الم طاؿ مف طرؼ أصحاب القرار.

كيبلحظ عف مدل استخداـ المذكرات كاألطركحات، أف ىذه المعارؼ تبقى حبيسة      
متكاصؿ الداخمي األدراج دكف االستفادة منيا، سكاءن داخؿ الجامعة أك خارجيا، فيي تفتقر ل

)الجامعة( كالخارجي، كما بينا أف سبب تراجع ثقؿ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ يعكد 
بالدرجة األكلى إلى فشؿ التصنيع، ىذا األخير الذم ارتبطت بو جؿ األبحاث الميدانية في 
تمؾ الفترة، كت ظير إشكالية العبلقة بيف البحث كالتدريس، انفصاؿ األكؿ عف الثاني، 
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االقتصار عمى العممية التدريسية فقط، في ظؿ غياب عقكد أك اتفاقيات جامعية مع المحيط ك 
الخارجي لتفعيؿ ثقافة البحث العممي، كاسترجاع مكانة الجامعة كدكرىا في المجتمع كما ىك 
مكضح بخصكص كيفية استرجاع الثقة بالمحيط، كمدل كجكد مؤسسة اقتصادية بالجزائر 

كاضحة، كيتمثؿ ذلؾ في  الستراتيجيةفشؿ ىذه المؤسسات، كافتقادىا  الذم بيف ىك اال خر
غياب الطمب االجتماعي في ظؿ عقكد بحث، كبرامج تككينية فاعمة...كما أكضحنا صعكبة 
نقؿ المعارؼ العممية داخؿ المؤسسة العمكمية في ظؿ غياب شراكات، برامج فاعمة، عدـ 

بلؿ اختزاؿ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ في االعتراؼ بيذا العمـ...كما يتضح ذلؾ مف خ
القطاع االقتصادم كتقميد قديـ، عمى حساب قطاعات أخرل ميمة كالمؤسسات الخاصة، 
كمؤسسات المجتمع المدني. كتترسخ ىذه الفكرة ثانية كبكؿ قكة مف خبلؿ درجة التعاكف بيف 

امعة أك مف طرؼ كالذم أباف محدكدية التعاكف سكاءن مف طرؼ الج CRASCالجامعة ك
 مركز البحث. 

ذلؾ كاضحا مف خبلؿ مدل القياـ بالتربصات،  ا فيما يخص إجابات الطمبة فقد بداأم     
 كالذم بيف أنو لـ يعد أم صدل لمتربصات أك الخرجات الميدانية كما كانت عميو سابقا،

يات تضمف بسبب فشؿ المنظكمة الجامعية مف جية، كالمؤسسات مف جية ثانية عمى خمؽ ا ل
 الشراكة بينيما، كمف ثـ يصبح لمبحث العممي صدل خارج المنظكمة الجامعية.

كأما بخصكص قدرة عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ عمى فيـ الكاقع، أكد أفراد العينة عمى      
قدرتو عمى فيـ الكاقع، شريطة أف يخرج مف قكقعة الجامعة، كيرتبط بمجاالت بحثو، مف 

 ي درس نظريا عمى الكاقع. خبلؿ تطبيؽ ما 

السكسيكلكجيا المغاربية بيف التركة الككلكنيالية " :لقد طرح "بكخريسة بكبكر" في مقالو     
"أيف تتمكقع السكسيكلكجيا اليـك في المجتمع  ":كرحمة البحث عف اليكية ىذا التساؤؿ



 خامتت ػايت   

 

  253 

 

السكسيكلكجييف المغاربي؟ ىؿ ىي مكجكدة؟ ىؿ تنتج كتجدد معارفيا؟ ىؿ ىناؾ مجتمع مف 
 .1المحترفيف؟"

يمكف القكؿ بناءن عمى نتائج الدراسة أننا ال زلنا ندكر في حمقة مفرغة كظمت التساؤالت      
فإعادة إنتاج التفكير حكؿ التي انطمقنا منيا مفركضة عمينا، إضافة إلى تساؤالت أخرل، 

ترات سابقة، كىذا راجع استجابة لما طرحو عمماء االجتماع في ف لـ تكف المجتمع الجزائرم
 إلى:

رتبط بإشكاالت إبيستيمية، إال أف المشكؿ لـ يعد السكسيكلكجيا ال زاؿ ي فارتباؾ التنظير:
الديف  إبيستيمي بالدرجة األكلى، بؿ عممي أكثر منو، كىنا يمكف االستناد إلى مقكلة سعد

مسيرة العمـ ىي تمؾ براىيـ "يمكف افتراض أف أكثر العكامؿ أىمية مف زاكية التأثير في إ
العكامؿ النابعة مف بنية مؤسسة العمـ، فتضاعؼ أىمية العكامؿ التي سميتيا عكامؿ تابعة 

بد مف أف تبدأ مف داخؿ  في بنية العمـ إذا كضعنا في االعتبار أف تغيير مسيرة العمـ ال
 مؤسستو كليس مف خارجيا، كبممارسات المشتغميف داخؿ ىذه المؤسسة كليس بممارسات

 .  2غيرىـ"

فالجامعة الجزائرية تبني معارفيا بعيدة عف كاقع المجتمع كىمكمو كمشاكمو، فمف جية      
نجد أف المنظكمة الجامعية تعاني مف إشكاليات عديدة داخمية كخارجية، منيا ما يرتبط 

"اغتراب ىؤالء المشتغميف بالعمـ عما  بالمشتغميف بيذا العمـ، كالذم ينعكس عمى الطمبة،
ينتجكنو كيمارسكنو، فيـ ينتقدكف التبعية مع أنيـ مف ناقمييا، كىـ يعزكف التبعية إلى غياب 

. كقد اتخذت ىذه التبعية صكرا مختمفة، كمنيا ما يرتبط بالمؤسسة الجامعية ككؿ، ففي 3النقد"

                                                             
 .112، ص2011، 15مجمة إضافات، ع 1
االلتزاـ، نحك عمـ ،  في استشراؼ مستقبؿ عمـ االجتماع في الكطف العربي، بياف في التمرد ك عبد الباسطعبد المعطي 2

 .372صمرجع سابؽ،  اجتماع عربي،
 .374صالمرجع نفسو، 3
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ظؿ غياب ا ليات تفعؿ ثقافة البحث العممي كاالستفادة منو، أصبح ىذا العمـ بعيدا عف ىمكـ 
إعادة إنتاج بعيدة ىي األخرل عف إيقاع التحكالت التي يعيشيا المجتمع  المجتمع، كبالمقابؿ

نتاج المعرفي، لكنو ليس في عجز السكسيكلكجييف عف اإل "اإلشكاؿ األساسي الجزائرم،
 . 1يكمف في غياب طمب السكسيكلكجية مف المجتمع"

ىؤالء الذيف يدرككف أنو ليس ىناؾ  ؿ مع "ألفيف غكلدنر": "سكؼ يككفيمكف القك ليذا      
 . 2سبيبل ا خر لتأسيس عمـ اجتماع جديد بدكف أف نشرع في ممارسات جديدة"

كفي األخير، مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى المبلحظة المكجية لؤلستاذ جماؿ غريد      
في مف طرؼ األستاذ بشير محمد مفاده "أف ىناؾ تكجييف لممشتغميف في عمـ االجتماع 

العالـ العربي بعامة كالجزائر بخاصة، أحدىما يرل أف التراكـ العممي يتـ عمى أساس 
إنجازات المحمييف بالدرجة األكلى بينما يعتقد الثاني أف ال خبلص إال باالعتماد عمى 
اإلنجازات الغربية"، فرد عميو "عندما اطمع بعض الزمبلء في فرنسا عمى مخطكط كتابي 

أنت عمى حؽ كلكف كجو ىذا الكبلـ إلى زمبلئؾ في  :سيكلكجيا<< قالكا>>الدخكؿ إلى السك 
. كبالتالي نحف 3الجزائر ألننا نحف أنتجنا سكسيكلكجيتنا حسب خصكصياتنا األكركبية"

بو بعض عمماء  لمطالبكف بيذا العمؿ الجبار شريطة االلتزاـ بدمج أعمالنا فيما ناد
"قد يعني ىذا التحكؿ في التكجو نداء لجميع ريد"االجتماع في الجزائر كعمى رأسيـ "جماؿ غ

المشتغميف في عمـ االجتماع بالجزائر كي يؤخذ بعيف االعتبار مما يدفعنا إلى التأكيد بقكة 
عمى محدكدية بؿ عمى الطريؽ شبو المسدكد لعمـ االجتماع كخاصة بإشكالياتو القائمة 

                                                             
رميتو أحمد مقابمة مع سارة نشر في الجزائر نيكز: غياب الطمب غمى عمـ االجتماع سبب عجزه عف فيـ المجتمع، يـك 1

03/03/2012  . 
 .742، صألفيف، األزمة القادمة لعمـ االجتماع، مرجع سابؽ غكلدنر2

جتماع كعمماؤه، كالتحقيقات الميدانية في الجزائر، جماؿ غريد، السكسيكلكجي كاألنثركبكلكجي صاحب الثنائية عمـ اال3
 .19الثقافية، مرجع سابؽ، ص
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د تضع قطيعة نكعية مع ما ىك كالمييمنة. إنو نداء لؤلنثركبكلكجيا عمى شكؿ نجدة ق
 1مألكؼ"

لعالمية، تدخؿ ىذه الحركة اإذ ، ترتبط بإشكاالت إبيستيمية السكسيكلكجيا ارتباؾإف      
لى األنثركبكلكجيا. لقد الحاسـ لبلنتقاؿ بالسكسيكلكجيا إ طار المنعرجالجيكية كالجزائرية في إ

 في بعض جكانبيا ""محمد مدنيحسب  أنارنا "جماؿ غريد" بخصكص ىذه الحركة العالمية
 في تختزلو التي المعتادة النظرة خارج يككف عمميا ىاجسا المعرفة مف الحقؿ ىذا يقتضي"

 . إال ليس" الكضعية" العممية المعارؼ
 أك" األىمية" لممعرفة الدقيؽ البحث إلى باالستناد إال النظرة ىذه تعدم يمكف ال لكفك      

 نمك ربط الضركرم مف لذا األىمية؛ يةاغ يف أمرا كنشره تدكينو أصبح التي" المحمية"
 أف تظير إلطار،ا ىذا كفي ".البشرية التنمية "مادية البل   مكاردىا بتثميف الجنكب مجتمعات

 لنا يرسـ ىنا مف مركزية ، مسألة"لضمنيةا بالمعارؼ" أيضا المسماة المعارؼ تدكيف مسألة
كما يمكف اإلشارة بخصكص ىذا  2.آخر نضاال لجزائرما كاألنثركبكلكجي االجتماع عالـ

أنو مف الضركرم التكجو الجديد إلى كؿ مف "عادؿ فكزم" ك"عبد القادر لقجع" حيف قاال: "
حيف نرسـ سبؿ البحث األنثركبكلكجي في الجزائر التعبير ليس فقط عف خصكصية 

الخاصة لتأكيؿ خصكصية الطريقة العممية، إذ لكؿ مجتمع معاييره المكضكع بؿ أيضا عف 
 .3"عمى األنثركبكلكجيا االمتثاؿ لو الكاقع الذم

                                                             
 .17، صالسابؽالمرجع 1

2Madani Mohamed Marginalisation du savoir et blocage sociétal en Algérie ; L’analyse   
guéridienne d’une issue vertueuse, pp  ، 19،20تعريب بشير محمد.  

 
3Pour plus de détail voir la socio-anthropologie ou comment repenser la méthode éditions 
Cahier du CRASC N°01, 200. 

، الممتقى الدكلي المنعقد بجامعة بسكرة بتاريخ   11/12نقبل عف بشير محمد، األنثركبكلكجيا كالسكسيكلكجيا في جزائر اليـك
 . 2017أبريؿ 
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عمـ االجتماع  عاجز عف تفسير حيف قاؿ أف  محمد بكطالب اإلشارة كذلؾ معكيمكف      
ىنا تبرز الحاجة إلى عمـ االجتماع "الظكاىر المجتمعية  إف لـ يقترف باألنثركبكلكجيا كالتاريخ

 .1"لتفسير أسباب كخمفيات بعض التفاعبلت كالصراعات باألنثركبكلكجيامقركنا 
القكؿ أف ىناؾ فرصة كبيرة أماـ الباحثيف كخاصة الشباب لتطكير  يمكف مف أجؿ ذلؾ     

ثبات مكانتو، كجعمو قادرا عمى أداء كظيفتو بجدية.   ىذا العمـ كا 

                                                             
 مرجع سابؽ.بكطالب محمد، عمـ االجتماع  عاجز عف تفسير الظكاىر المجتمعية  إف لـ يقترف باألنثركبكلكجيا كالتاريخ، 1
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 .2005 دار كائؿ لمنشر، ، 1ط  االجتماعية،
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ة في النظرية حسيف محمد أبؿ الكندرم أحمد جعفر ، اإليديكلكجيا كعمـ االجتماع، دراس/8
 . 2006االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، 
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 قائًت املصادز ًاملساجغ   

 

  259 
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عبد العزيز، المرجعية الثقافية كسؤاؿ الحداثة في الجزائر، أطركحة دكتكراه، قسـ كبار /21
 .2013/2014عمـ االجتماع جامعة كىراف، 

، جامعة تممساف، ية في الجزائر قراءة سكسيكلكجية/مسعكدم أحمد، التعددية النقاب22
2014/2015. 

امعيكف كالعبلقات الجنكسية، مطاير شرب دليمة، الفضاء المنزلي كالعمؿ: األساتذة الج/23
أطركحة تخرج لنيؿ شيادة دكتكراه، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة كىراف، 

2009/2010. 
/مكالم الحاج مراد، العماؿ الصناعيكف في الجزائر ممارسات كتمثبلت دراسة ميدانية 24

 .2005شممت مؤسسات صناعية بمنطقة طراره، جامعة كىراف، 
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/نكار فؤاد، المؤسسة في أزمة كالثقافة العمالية دراسة أنتركبكلكجية حكؿ العماؿ المسرحيف 25
جامعة لمستخدميف الحالييف في تريفيمكر، ( كحكؿ ا1995-2000) ENTPLمف 
 . 2011/2012كىراف،

 :القواميس والمعاجم

: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،1ط خميؿ العمر معف، معجـ عمـ االجتماع المعاصر،/1
 .2006اإلصدار الثاني، األردف، 

ميتشؿ دينكف، معجـ عمـ االجتماع، تر: إحساف محمد الحسف، دار الطميعة بيركت، /2
1986. 

، دليؿ مصطمحات عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ، ديكاف المطبكعات قاسيميناصر /3
 . 2004الجامعية،

 المواقع االلكترونية:

مقابمة  ،مى عمـ االجتماع سبب عجزه عف فيـ المجتمععغياب الطمب ، رميتوأحمد /1
 .03/03/2012يـك  نشر في الجزائر نيكز ،مع سارة

 :لمجمس العربي لمعمـك االجتماعية، حكار مع سنتام شامي، مديرة افائؽرشا /2

 www.al-fanarmedia.org/.../2016/.../ 30/08/2016.30/08/2016. . 

الجزائرية األكلى،  قناة التمفزيكف، كضعية الجامعة الجزائرية كالبحث العممي ،الطاىر حجار/3
 .11/09/2016 يـك، حكار الساعة

غمارم طيبي، في حديثو عف نقابة أساتذة التعميـ العالي كنقدىا لنظاـ ؿ ـ د /4
 .كاإلطارات المسيرة لمجامعة في صفحتو عمى الفاسبكؾ

 :، كاقع عمـ االجتماعالفضيؿ الرتيمي/5

http://www.al-fanarmedia.org/.../2016/.../
http://www.al-fanarmedia.org/.../2016/.../
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dspace.univ-biskra.dz :8080/jspui/bistréam/123456789/…/13 

إف لـ يقترف اجز عف تفسير الظكاىر المجتمعية ، عمـ االجتماع  عبكطالبمحمد /6
دؿ كنجاة ذكيب، شبكة ضياء لمدراسات باألنثركبكلكجيا كالتاريخ، إعداد صباغ عا

 diae_net/29972كالمؤتمرات، 

، دراسة  يف ما بعد التدرج لفرص العمؿ، التمثبلت االجتماعية لمطمبة الجامعيجابرمميكة /7
 :لتدرج، جامعة قاصدم مرباح كرقمةميدانية مف طمبة ما بعد ا

https://revues.univ-ouargla.dz/.../2295-2015-04-20-10-58-40.htm 
2013/2014. 

 المراجع  بالمغة الفرنسية:

 
1/Abdelkader Lakjaa, la jeunesse Algérienne ; entre valeurs communautaires 
sociétaires et aspirations sociétaires in Hervé cellier et Abla Rouag djenidi ; 
jeunesse, ville et marginalité Ed, chihab, 2008. 
2/Al El kenz, L’Algérie et modernité, Ed dhakiret El ouma, 2015. 
3/Ali EL Kenz, Au fil de la crise, 4 études sur L’Algérie et le monde Arabe, Ed 
Bouchene, 1 er trimestre, Alger, 1989. 

4/Bellil Rachid, La domestication du savoir sur La société, Remarques sur La 
sociologie en Algérie, Ed du cnrs Annuaire de l’Afrique du nord, tome xxiv, 
1935. 
5/Daniel Mercure, Culture et gestion en Algérie, Ed, harmattan, paris 1997. 

6/Djamel Guérid l’entrée en sociologie les limites de l’universel  européen : 
implications concrètes dans le monde d’aujourd’hui, Ed publisud, 2013. 

https://revues.univ-ouargla.dz/.../2295-2015-04-20-10-58-40.htmجابر
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7/Djamel Guerid, Femme en usine, Enquête sur les ouvrières de l’électronique, 
U.R.A.S.C, 1990.     
8/Djamel Guerid, l’éxception Algérienne, la modernisation à L’épreuve de la 
société, Editions casbah, 2007. 
9/Femmes et développement, S/D Nouria Benghabrit,  Editions CRASC, 1995. 
10/L’Algérie 50ans après : état des savoirs en sciences sociales et humaines, 
1954-2004, S/D Nouria Benghabrit-Remaoun Mustapha Haddab, Ed,CRASC, 
2008. 

11/Lahouari Addi-L, les mutations de la société Algérienne ; famille et lien 
social dans l’Algérie contemporaine, paris, Ed la découverte, 1999.  
12/Mohamed Mebtoul, discipline D’usine productivité et société en Algérie, 
office des publications universitaires, Alger, 1986. 
13/Mouvement social et modernité, hommage à Saïd Chikhi, S/D de Daho 
Djerbal et Mohamed Bengerna, Naqd/Sarp.    
14/P, Bourdieu, A, Sayad, le déracinement, Ed, de minuit, paris, 1964. 
15/Safir Nadji, essai d’analyses sociologique, culture et développement, Enal, t 
01, Alger, 1985. 

 العممية.المجالت والدفاتر 
 

1/Cahier du CRASC N°01, La socio-anthropologie ou comment repenser la 
méthode, 2001. 
2/Mohamed Benguerna, entretien avec Djamel Guerid, sociologue et sociologie 
en Algérie L’épreuve du terrain, revue Kalim, 2006, Alger. 
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3/Mohammed Bachir, Linda Abdellaoui, Regards sur la sociologie en Algérie, 
Entretien avec Nadir Marouf, Lhomme, le sociologue et l’anthropologue, 2015. 
Revue Naqd N 05, Culture et système éducatif, 1993. 

 الممتقيات العممية:
1/24eme congrès international de sociologie, Alger, 25-30 mars, 1974, T 1, 
office des publications universitaires 
2/Actes du Colloque ; Abdelkader Djeghloul,  l’homme et l’œuvre , des 11 et 
12 décembre 2011, coordination et présentation A, lakjaa, les publications de 
L’université D’Oran PUO,  septembre 2015. 
3/Colloque sur les sciences sociales aujourd’hui, 26-29 mai, 1984, office des 
publications universitaires, Alger.1986. 

 المواقع اإللكترونية:
2/ Stéphane Beaud, Regards sur la sociologie en Algérie et dans le monde 
arabe, entretien avec A, El kenz : 
http ;//www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genese_1155-
3219_1998_num_32_1_1529 

 الرسائل العممية.
 

1/ Ali El Kenz, Monographie d’une expérience industrielle en Algérie, Le 
complexe sidérurgique D’el Hadjar (Annaba), thèse de doctorat D’état en 
lettres et sciences humaines, université de paris département sociologie.
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 ما ىي طبيعة الكضع الراىف لعمـ االجتماع في الجزائر؟/1س

                   . ضعيؼ2فتي كالزاؿ في طكر التككيف                                      .1

     . غائب                 4. غير مكجكد                                                      3

 .ا خػػػػػػػػػػر6.  ثانكم كميمش                                                  5

 ما ىي أىـ التخصصات التي تستحكذ حاليا عمى عمـ االجتماع؟

 كيؼ تقيمكف الممارسة السكسيكلكجية في الجامعة الجزائرية؟ /2س

 .ا خر4      . إنتاج كمي بدؿ كيفي               2. ضعيفة كمحدكدة                        1

 يقاؿ أف عمـ االجتماع في ارتباؾ إف لـ نقؿ في أزمة، إلى ماذا ترجعكف ذلؾ؟ /3س

          . االرتباط بالمفاىيـ الغربية            2                 .كضعية الجامعة كالبحث العممي1

 . غياب عمـ االجتماع.4. غياب عمماء االجتماع                                             3

 .ا خر5

تعد إعادة نسخ المفاىيـ المنتجة في الغرب كتطبيقاتيا عمى الكاقع الجزائرم مف أىـ اإلشكاالت /4س
 القائمة ما ىك رأيؾ في القضية؟
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 إلى حد ما  .3                     .ال   2                   .نعـ       1

 . ا خر4

ىؿ ىناؾ مدارس سكسيكلكجية في حقؿ عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ مسيطرة أك مؤثرة في الجامعة /5س

 الجزائرية؟

 . ال      2. نعـ                                                                 1  

 ما ىي أىـ المصادر كالمراجع التي تعتمدىا في تحضير محاضرتؾ؟/6س 

                                  .أعماؿ جزائرييف 2          .مصادر في العمـك االجتماعية الغربية 1

 .مصادر مختمفة                                                               3

 ؟أىـ عمماء االجتماع في ميداف التنظيـ كالعمؿ في الجزائر حسب رأيكـ ما ىـ 

 ما ىي أىـ المراحؿ التي مر بيا عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ في الجزائر؟

 كيؼ تقيمكف الممارسة السكسيكلكجية في ىذا الميداف ؟/7س

. ضعيفة                                                       2       . ال بأس بيا                                                            1

 .ا خر4. ال تكجد                                                                       3
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كيؼ يمكف شرح تراجع ثقؿ عمـ االجتماع الصناعي بعد فشؿ نمكذج التنمية في جزائر السبعينات /8س

 عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ؟كمف بعد 

 . ا خر3.غياب تعاكف بيف الجامعة كالمؤسسة                  2.فشؿ التصنيع              1

 ما ىي طبيعة عبلقة السمطة بالبحث السكسيكلكجي في الكقت الراىف كحتى في مراحؿ سابقة؟/9س

تبريرية                                     . كظيفة2.تبعية عمـ االجتماع لمسمطة                   1

 .ا خػػػػػػػػػر4. تيميش عمـ االجتماع                                                         3

 إلى أم مدل تؤثر ىذه العبلقة عمى إنتاج المعرفة السكسيكلكجية؟

      التنظيـ كالعمؿ في الجزائر؟ ما ىي الصفة التي تتناسب أكثر مع طبيعة عالـ االجتماع /10س

                       مكظؼ           .2                                                     أستاذ باحث      .1

 ما ىي شركط حرية البحث ككيؼ لعمماء االجتماع المساىمة في ذلؾ؟

كازيف القكل االجتماعية لمكصكؿ إلى إنتاج عمـ يطرح عمي الكنز فكرة الخركج مف مفارقة الخبرة، م/11س
بإجراءاتو كظركؼ إنتاج المعرفة أم مكازيف قكل عالمية خالصة أم عمـ نقدم كبصفة حيادية، كيؼ 

 يمكف ذلؾ؟

.انتاج معرفة مرتبطة بالكاقع االجتماعي                      2.رفع المستكل                                 1

                                             . ا خر 3



 املالحق  

 

   
 

ىؿ ىناؾ استغبلؿ لممعرفة المنتجة كالجاىزة )مذكرات أطركحات( في عمـ االجتماع التنظيـ /12س
 كالعمؿ؟

     . ال                               2.نعـ                                                                          1

 /كيؼ تركف حؿ إشكالية عبلقة البحث بالتدريس؟       13س

.التدريس كالبحث                 2.البحث كالتدريس                                        1

 .ا خر4.الفصؿ بينيما                                                                     3

لممعرفة  انبثاؽتأسيس عبلقة ثقة مع المحيط ينتج عنيا اعتراؼ اجتماعي قد يساىـ  في كيؼ لنا /14س
 السكسيكلكجية؟

  .ا خر3.تفعيؿ دكر الباحث                         2                .تفعيؿ دكر الجامعة في المجتمع1

   ىؿ تكجد فعبل مؤسسة اقتصادية في الجزائر ؟/15س

 .ال2                                                          .نعـ            1

 لماذا أصبحت المؤسسات غير قادرة عمى صياغة طمب اجتماعي؟/16س

 .  غياب مشركع مجتمعي3.فشؿ التنمية                2.ال تكجد مؤسسة اقتصادية                  1

 .ا خر4



 املالحق  

 

   
 

داخؿ المؤسسة العمكمية الجزائرية؟ إذا كانت  savoir faire ىؿ ىناؾ نقؿ لممعارؼ العممية /17س

   االجابة بالنفي كيؼ تفسر ذلؾ؟

 .ا خر4.إلى حد ما              3.ال                              2.نعـ               1

 ع االقتصادم؟ كيؼ تشرح اختزاؿ عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ في القطا/18س

  .ا خر3.دليؿ عمى أزمتو                                2.تقميد قديـ                         1 

فيما يخص االنتاج  Crascكيؼ تقيمكف جيكد مركز البحث لبلنتركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية /19س
 العممي لسكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ؟

 .ا خر3.متكاضعة                                         2                 .ال بأس بيا    1

في  Crascما ىي درجة التعاكف بيف الجامعة كمركز البحث لبلنتركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية /20س
  الميداف العممي؟

 .ا خر3           .تعاكف متبادؿ                             2.محدكدة                   1 

ىؿ ىناؾ طمب اجتماعي لمركز البحث لبلنتركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية في ميداف عمـ اجتماع /21س
ف كانت بالنفي كيؼ تفسركف تقديـ مثؿ ىذه الطمبات   ىك؟ العمؿ كالتنظيـ ؟ إف كانت اإلجابة بنعـ فما كا 

 إلى مكاتب بحث خارجية؟ 

 . ال أدرم                            3.ال                               2                .نعـ                 1  
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االجتماعية كالثقافية  لبلنتركبكلكجياىؿ ىناؾ فرؽ بيف األبحاث التي أنجزتيا كحدة البحث /22س
URASC  االجتماعية  لؤلنثركبكلكجيامقارنة بالتي أنجزىا مركز البحثCRASC؟ 

 .ال أدرم3.ال                              2                       .نعـ 1

االجتماعية كالثقافية  لؤلنثركبكلكجياىؿ أ قيمت عممية تراكـ عممي بالنسبة إلنجازات مركز البحث /23س
CRASC  صدارات مجمة إنسانيات بخاصة؟ إف كانت اإلجابة بنعـ ىؿ تتفضمكف بتكجيينا عمى بعامة كا 
ف كانت ال ما ىي العكائؽ التي حالت دكف ذلؾ؟ المرجع   كا 

 .ال أدرم                        3.ال                                          2.نعـ                      1
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 املالحق  

 

   
 

  ؟  اختياركـ لمتخصص تـكيؼ /1س

 . أخرل 4.األصدقاء          3.رغبة العائمة             2                   شخصية عف رغبة.1

 /بعد قضاء مدة زمنية ال بأس بيا بيذا التخصص ىؿ أنت راض؟ 2س

 .غير راض4.نكعا ما                   3     .راض                2                    .راض جدا1

                                                     .ا خػػػػػر6.غير راض جدا                                            5                         

  دراية بطبيعة ىذا التخصص قبؿ التحاقكـ بوىؿ كنتـ عمى /3س

 ال .2                       نعـ             .1  

                                                                                                                                                     متكسطة .2                      . جيدة1؟   ما رأيكـ في طرؽ تدريس األساتذة /4س

                                                                                                               ا خر    4.   .متكسطة جدا                                                       3

 /ما ىي طبيعة المعمكمات التي تقدـ مف طرؼ األساتذة؟5س

 .معمكمات سطحية            2.معمكمات مرتبطة بالتخصص                 1

 .معمكمات كبلسيكية كنظرية أكثر 3                                                
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                            .نكعا ما                                                                                                                     2                مناسبة   .1؟        التنظيـ كالعمؿ  ما رأيكـ في برامج عمـ االجتماع/6س

                مناسبة                   .غير 3.                                                         

                       تدخبلت ككسائط           .2                        .اختيار شخصي 1  ؟كيؼ يككف اختياركـ لممشرؼ/7س

 ا خر .3

       كالطالب المشرؼمناقشات بيف .2     شخصيا           .1؟  مكاضيع البحثيةمكيؼ يتـ اختياركـ ل/8س

       .تكفر المراجع5بالبرنامج الدراسي            التأثر .4                    مرتبط بالمجنة العممية .3

  ا خر .6

 ما مكضكع عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ حسب كجية نظرؾ؟

رىا في إنجاز بحكثكـ ىؿ تعتمدكف عمى األبحاث األكاديمية المنجزة مف مذكرات كأطركحات كغي/9س 

 . ال 2.نعـ                                                              1

                 . مراجع بالمغة العربية1/ ما طبيعة المراجع التي تعتمدكنيا في إنجاز مذكراتكـ؟ 10س

 .معا3                                 . مراجع بالمغة األجنبية           2

 أذكر أىـ المراجع التي طالعتيا منذ التحاقؾ بالماستر؟ 
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 ؟ما المكضكع الذم تفكر الخكض فيو إلعداد المذكرة 

 أسماء سكسيكلكجييف بارزيف في سكسيكلكجيا التنظيـ كالعمؿ؟ أذكر بعض 

 محميا)الجزائر(.   /عربيا  /أجنبيا

 مف طرؼ األساتذة؟  لقائمات البيبميكغرافية المقترحة عميكـ في ىذا التخصصما ىي أىـ ا/11س

معا                 .3               باحثيف جزائرييف          .2            باحثيف أجانب          .1

 .ا خر5.ال تكجد اقتراحات                     4

 ؟ىناؾ مدارس مختمفة مف خبلؿ المحاضرات التي تمقيتمكىا /أثناء مساركـ الدراسي ىؿ شعرتـ أف12

 .بدكف3.ال                                            2.نعـ                            1

/ ىؿ يحدث لؾ أف تناقش مع بعض الزمبلء محتكل المحاضرات التي تتمقاىا خارج قاعة التدريس؟ 13س

 . ال   2.نعـ                                       1

 . ال                     2.نعـ                             1/ عؿ تقكمكف بتربصات داخؿ المؤسسات؟    14س

 ة كضعؼ عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ؟ما ىي نقاط قك 

/ ىؿ تعتقد أف عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ كما تمقيتو قادر عمى إضافة شيء في فيـ كاقع 15س
 المجتمع الجزائرم؟ 
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 .في كمتا الحالتيف              3          .ال                       2. نعـ                                  1

 ما ىي اإلضافة التي يمكف لعالـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ إضافتيا في تطكير المجتمع الجزائرم؟
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 عمم االجتماع التنظيم والعمل ماستر:برنامج 
 جامعة تممسان

 
 : 01السداسي 

 سوسيولوجيا التنظيم والعمل*
براز األبعادؿممعرفة عبلقة عمـ االجتماع بالتنظيـ كالع االجتماعية في التنظيـ كتككف التنظيمات  ، كا 
 .جتماعي في ظؿ التحكالت المعاصرةكأىمية ىذا التخصص في فيـ الكاقع اال

 محتوى المادة:
عبلقة عمـ االجتماع بالتنظيـ  ،كالتنظيـ نظريات العمؿ ،تطكرىما التاريخي ، تعريؼ التنظيـ كالعمؿ -

 كالعمؿ.
 سوسيولوجيا المؤسسة الجزائرية  *

االجتماعية في  ادراؾ طبيعة العبلقات االجتماعية داخؿ المؤسسة الجزائرية، كمكقعيا مف التغيرات
معرفة تاريخ الجزائر كالتحكالت المرتبطة بالمجتمع الجزائرم كالتطكرات االقتصادية، ، المجتمع الجزائرم

 كتطكر المؤسسات في الجزائر. 
 محتوى المادة:

  .المؤسسة كالمجتمع الجزائرم ،طكر البناء المؤسساتي في الجزائرت ، التاريخ االقتصادم لمجزائر -
 .تسيير الموارد البشرية*

دارة القدرة عمى التنظيـ كالتخطيط ، المكارد البشرية داخؿ المؤسسة معرفة النشاطات المرتبطة بالتسيير كا 
دارة األزمات كالتخطيط االستراتيجي لممشاريع.  لممكارد البشرية كا 

 المادة:محتوى 
إدارة األزمات  ، تصميـ ىيكؿ األجكر كالحكافز ،تخطيط المكارد البشرية ، تحميؿ العمؿ كالكظائؼ -

 .كالصراعات داخؿ المنظمة
 .قياس مؤشرات التنمية البشرية*

 فيـ التحكالت الجديدة لمتنمية في البمداف النامية، كتحميؿ تقارير التنمية البشرية التي يصدرىا برنامج األمـ
 المتحدة اإلنمائي كدراسة مؤشرات التنمية البشرية كقياسيا كالسياسات المرتبطة بيا في الجزائر.
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 محتوى المادة:
تحميؿ ، تقارير التنمية البشرية العالمية، قياس مؤشرات التنمية البشرية  ،مفيـك التنمية كالتنمية البشرية -

   .يؿ مؤشرات التنمية البشرية في الجزائرتحم، ية االنسانية في البمداف العربيةتقارير التنم
 . منيجية وتقنيات البحث*

التمكف مف استثمار األدكات المنيجية كالتقنيات المناسبة لمعالجة ظاىرة أك قضية إعبلمية في مجتمع 
 محدد مع تنكيع تقنيات البحث كاستثمار المناىج المبلئمة إلنجاز بحث ما .

 محتوى المادة:
 تقنيات جمع البيانات، تحميميا ك تفسيرىا.، تحميؿ المحتكل ،المسح، المقابمة، االستمارة -
 .اإلحصاء االجتماعي*

 .معرفة بمبادئ الرياضيات، بادئ اإلحصاء في البحث االجتماعيتطبيؽ م
 محتوى المادة:

 تحميؿ المعطيات اإلحصائية . ، اإلحصاء التطبيقي ،اإلحصاء الكصفي -
 .قانون وتشريعات العمل*
 .اإللماـ بمبادئ التشريع، التي تنظـ سكؽ العمؿ في الجزائر معرفة القكانيف كالتشريعات -

 محتوى المادة:
  قانكف العمؿ. -

 02السداسي: 
  سوسيولوجيا التنظيمات والعمل –

براز األبعاد االجتماعية في التنظيـ كتككف التنظيمات  االجتماع بالتنظيـمعرفة عبلقة عمـ  كالعمؿ، كا 
 كأىمية ىذا التخصص في فيـ الكاقع االجتماعي في ظؿ التحكالت المعاصرة.

 :محتوى المادة
عبلقة عمـ االجتماع بالتنظيـ  ،العمؿ كالتنظيـنظريات  ،تطكرىما التاريخي ،تعريؼ التنظيـ كالعمؿ -

 كالعمؿ.
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 .سوسيولوجيا المؤسسة الجزائرية –
االجتماعية في  ادراؾ طبيعة العبلقات االجتماعية داخؿ المؤسسة الجزائرية، كمكقعيا مف التغيرات 

معرفة تاريخ الجزائر كالتحكالت المرتبطة بالمجتمع الجزائرم كالتطكرات االقتصادية، ، المجتمع الجزائرم
  .كتطكر المؤسسات في الجزائر

 المادة:محتوى 
 . المؤسسة كالمجتمع الجزائرم ،طكر البناء المؤسساتي في الجزائرت ، التاريخ االقتصادم لمجزائر -
 .تسيير الموارد البشرية*

دارة القدرة عمى التنظيـ كالتخطيط ، المكارد البشرية داخؿ المؤسسة معرفة النشاطات المرتبطة بالتسيير كا 
دارة األزمات   كالتخطيط االستراتيجي لممشاريع.لممكارد البشرية كا 

 محتوى المادة:
إدارة األزمات ، تصميـ ىيكؿ األجكر كالحكافز، تخطيط المكارد البشرية، تحميؿ العمؿ كالكظائؼ -

 . كالصراعات داخؿ المنظمة
 قياس مؤشرات التنمية البشرية *

التنمية البشرية التي يصدرىا برنامج األمـ فيـ التحكالت الجديدة لمتنمية في البمداف النامية، كتحميؿ تقارير 
 .المتحدة اإلنمائي كدراسة مؤشرات التنمية البشرية كقياسيا كالسياسات المرتبطة بيا في الجزائر

 :محتوى المادة
تحميؿ ، تقارير التنمية البشرية العالمية، قياس مؤشرات التنمية البشرية ، مفيـك التنمية كالتنمية البشرية -

 تحميؿ مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر .، ية االنسانية في البمداف العربيةالتنمتقارير 
 .منيجية وتقنيات البحث*

التمكف مف استثمار األدكات المنيجية كالتقنيات المناسبة لمعالجة ظاىرة أك قضية إعبلمية في مجتمع 
 بحث ما .محدد مع تنكيع تقنيات البحث كاستثمار المناىج المبلئمة إلنجاز 

 تقنيات جمع البيانات، تحميميا ك تفسيرىا. ،تحميؿ المحتكل ،المسح ،المقابمة ،االستمارة محتوى المادة:
 .اإلحصاء االجتماعي* 

 معرفة مبادئ الرياضيات. ، بادئ اإلحصاء في البحث االجتماعيتطبيؽ م
 تحميؿ المعطيات اإلحصائية .  ،اإلحصاء التطبيقي ،اإلحصاء الكصفي محتوى المادة:
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  .قانون وتشريعات العمل*
 معرفة القكانيف كالتشريعات التي تنظـ سكؽ العمؿ في الجزائر. -

 .قانكف العمؿ  محتوى المادة:
 03السداسي:  

 .التنظيم والتغير االجتماعي في الجزائر*
   فيـ التحكالت التي طرأت عمى أشكاؿ التنظيـ في الجزائر كانعكاس ذلؾ عمى تشكؿ العبلقات االجتماعية. 

 معرفة دقيقة لطبيعة المجتمع الجزائرم كتنظيماتو كتككيناتو االجتماعية كاالقتصادية .
 محتوى المادة:

كالتحكالت االجتماعية في الممكية ، طكر الممكية في السياؽ التاريخيت ، طبيعة الممكية في الجزائر -
 .الجزائر

 .سوسيولوجيا سوق العمل في الجزائر*
الكعي بالمعطيات االقتصادية المتعمقة ر، تتحكـ في سكؽ العمؿ في الجزائ فيـ العكامؿ االجتماعية التي

 بسكؽ العمؿ في الجزائر.
 :محتوى المادة

 برامج اإلدماج.، مف أجؿ القضاء عمى البطالةتيجة السياسات المن ، العمالة كالتكظؼ في الجزائر -
 ممتقى التدريب*

نجاز مذكرات التخرج  عمى الدراسات السابقة في مجاؿ التنظيـ  االطبلع –معرفة مراحؿ البحث العممي كا 
مناىج البحث في عمـ معرفة أىـ ، تيار المناىج كالتقنيات المناسبةكالعمؿ كبدائؿ إدارة البحث العممي كاخ

 .معرفة تقنيات البحث العممي التي تبقى جد ضركرية إلنجاز مشركع بحث ،االجتماع
 محتوى المادة:

 .تحميؿ محتكل اإلعبلـ ، انجاز المذكرات ، كيفية إعداد التقارير -
 اقتصاد العمل*
ت المرتبطة كمدارس االقتصاد السياسي مف أجؿ تفسير السياسات كالمشكبل مبادئاإلحاطة ببعض  -

 المدارس االقتصادية.، مبادئ االقتصاد، العاممةبتكظيؼ القكل 
 



 املالحق  

 

   
 

 محتوى المادة:
 نظريات تفسير البطالة.، نظريات التكظؼ ، المدارس االقتصادية، مدخؿ إلى االقتصاد السياسي  -

 04السداسي: 
 .مذكرة التخرج*
 التحكـ في أدكات البحث كمناىجو.، لمراحؿ األخيرة مف مذكرة التخرجإنجاز ا -
  .الميدانيالتربص *

 القدرة عمى استخداـ تقنيات البحث الميداني.، البحث كجمع المعطيات مف الميداف تكظيؼ تقنيات
 
 

 وىران جامعة والعمل والتنظيم االجتماع عمم :ماستر برنامج 
 

 األول السداسي:
 

 مدخل إلى عمم االجتماع العمل.
االجتماع العمؿ، كالتعمؽ في إشكالية العمؿ تسمح ىذه الكحدة بػالتعرؼ عمى المفاىيـ الكبرل لعمـ 

كمعطى سكسيكلكجي ييدؼ إلى تحميؿ العمؿ كمؤشر لتطكر عبلقات اجتماعية كأساس الرابطة 
 االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع.

 محتوى المادة:
 .أىـ مفاىيـ عمـ االجتماع العمؿ، أىـ مدارس عمـ االجتماع العمؿ، تعريؼ العمؿ

 .المنظماتعمم االجتماع 
 . مفيـك التنظيـ، مفيـك المؤسسة ،األساسيةالمفاىيـ  محتوى المادة:

 ز. مكبلسيكية : ماكس فيبر، ركبرت متشالنظريات ال نظريات التنظيـ:
نافيؿ  -*النظريات المعاصرة أىـ اإلسيامات المعاصرة في التنظيـ : بارسكنز، اتزيكني ، ميرتكف

 .كركزبيوكفيردماف ك 
 األكركبية، األلمانية، السكيدية ،الجزائرية. ، مقترحة لمتحميؿ ، شرؽ آسيا مثبل اليابافنماذج *
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إعادة تنظيـ عممية العمؿ: عرض التجارب في سياقيا التاريخي كاالجتماعي عند كؿ مف: تايمكر، 
 ستاخانكؼ، فكرد، فايكؿ.

جيات لترقيع أزمة العبلقات أـ استراتيرب مف حيث :ىؿ كانت إسياما سكسيكلكجيا ه التجاذـ ىي*تقي
 .ناعية  في المجتمعات الرأسماليةالص

 تسيير الموارد البشرية.
تيدؼ ىده الكحدة إلى تكضيح أىمية تنمية العنصر البشرم ك كيفية التحكـ فيو بدءا مف االنتقاء لمكظائؼ 

معايير تكفؿ الرشد المكجكدة في المنضمة ككصكال لمتخطيط المستقبمي لمتككيف ك تثميف ىدا العنصر كفؽ 
 .في استخدامو

 محتوى المادة
تحميؿ الكظائؼ كسائؿ اختيار  ، شرية : سياسة تدبير المكارد البشريةاستراتجيات  تنمية  المكارد الب -1

، األجػػػػػػػػكر،سياسة مكافئة العمؿ ، قكاعد الترقية ، إعداد برامج التككيف، سياسة تنمية الكفاءات، األفراد
 .سياسة تكفير األمف ك الكقايػػػة، الحكافػػػػػز

         تحميؿ سكسيكلكجي الستخداـ العنصر البشرم في المؤسسة.-2
 عمم النفس العمل.

ا ذت اإلمبريقية التي تمت في إطار ىك المعالجا النظريةه الكحدة إلى إبراز أىـ التصكرات   ذتيدؼ ى
 التنظيـ .العمؿ ك  االجتماعالنسؽ المعرفي ك التي تخدـ مباشرة مضاميف ككحدات عمـ 

  محتوى المادة: 
جماعات ، االتصاؿ ك اتخاذ القرارات، اإلشراؼ كالقيادة، مفيـك عمـ النفس االجتماعي لمعمؿتحديد -

 العمؿ.  
 .منيجية عامة

ه الكحدة إلى تمكيف الطالب مف اكتساب ميارات حكؿ مختمؼ المقاربات المنيجية المتعمقة ذتيدؼ ى
 بدراسة اإلشكالية ك القضايا التي ليا عبلقة بالتخصص. 

 محتوى المادة:
مقاربة حكؿ خصكصيات تعدد اإلجراءات المنيجية في عمـ اجتماع العمؿ ك التنظيـ.-1  
     بالسنة الثالثة منيجية .أنظر البرنامج المكحد الخاص -2
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 سوسيولوجيا سوق العمل:       
ه الكحدة إلى التعريؼ بالمفاىيـ األساسية التي تقـك عمييا عممية العمؿ ك تكضيحػػيا ك تعميقيا ذتيدؼ ى

مف الناحية السػػيكػػػ اقتصادية ك ىي كحدة مكممة ك أساسية لمحتػػكيات ك مضاميف الكحدات المدرسة ك يتـ 
 تدريس ىده الكحدة كفؽ مختمؼ التصكرات ك النظريات الكبلسيكية ك الحديثة.

 محتوى المادة:
مشاكؿ سكؽ مدخؿ عاـ، قكة العمؿ ، سكؽ العمؿ : الطمب كعرض العمؿ،  مؤسسات سكؽ العمؿ، -

 .العمؿ: البطالة، األجكر، حراؾ العمؿ، مدخؿ إلى اقتصاد العمؿ
 المغة األجنبية       

 .ت أدبيات التخصص بالغات األجنبيةلمادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى قراءاتيدؼ ىذه ا
 
 

 الثاني السداسي:
 

                سوسيولوجيا التدريب الميني. 
تسمح ىذه الكحدة عمى دراسة التدريب الميني كعبلقتو بعالـ الشغؿ باعتباره عامؿ أساسي في اكتساب 

التأقمـ كتطكير نظاـ العمؿ. كما تيدؼ المادة الثانية إلى التعرؼ عمى ميارات ككفاءات مينية تسيـ ميمة 
 تاريخ الحركة العمالية في العالـ كفي الجزائر.

 محتوى المادة:
أىمية التدريب في ، عبلقة التدريب باكتساب الميارات المينية، تعريؼ التدريب الميني كالتككيف الميني

 حياة العامؿ.
 العمالية.سوسيولوجيا الحركة 

 محتوى المادة:
: مدخؿ تاريخي لتطكر الحركة العمالية، سكسيكلكجيا الحركة العمالية .، كظائؼ تطكر الحركة العمالية

 العمؿ النقابي :مطمبي، نضالي، سياسي.
 األحزاب(راسة طبيعة العبلقة بيف النظاـ ك ، النقابات الكطنية )دالنقابات العربية :نماذج لمحركات العمالية-
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  .تطكر أشكاؿ النضاؿ العمالي عمى مستكل مناصب العمؿ في المؤسسة الجزائرية-
  .الديمقراطية داخؿ الحركة العماليةالممارسات -

                  .ثقافة المؤسسة
تيدؼ ىذه الكحدة إلى تمقيف الطالب بعض المفاىيـ التي تبرىف عف دكر المؤسسة الصناعية في غرس 

الجديدة عف طريؽ ممارسة العمؿ الصناعي، كما تعتبر المادة الثانية جد ميمة  بعض القيـ كالمكاقؼ
لتعرؼ اليجرة أف مف بيف أسبابيا البطالة، فالمياجر قد يعيش حياة جديدة في الكسط الجديد كيدخؿ ثقافة 

 جديدة.
 محتوى المادة:

 .ثقافة العمؿ كثقافة المؤسسة: أم عبلقة ، تحديد مفيـك الثقافة
 .ؤسسة الصناعية: مدرسة لمتحديثالم    
 .مكاصفات العماؿ الصناعييف    

 اليجرة والعمل.
 محتوى المادة:

تحديد مفيـك اليجرة، أسباب اليجرة، اليجرة الداخمية، اليجرة العمالية، ثقافة اليجرة، سكسيكلكجيا الشتات 
 في الميجر.

 .منيجية وتقنيات البحث
ه الكحدة إلى تمكيف الطالب مف اكتساب ميارات حكؿ مختمؼ المقاربات المنيجية المتعمقة ذؼ ىدتي 

 بدراسة اإلشكالية ك القضايا التي ليا عبلقة بالتخصص. 
 محتوى المادة:

ة، المبلحظة، تقنيات جمع المعطيات: المقابمة، االستمار ، التطرؽ إلى مراحؿ البحث السكسيكلكجي
         تقنيات تحميؿ المعطيات كتفسيرىا.، المقاببلت الجماعية

 .النوع االجتماعي والعمل
ه الكحدة إلى التعريؼ بالمفاىيـ األساسية التي تقـك عمييا عممية العمؿ ك تكضيحػػيا ك تعميقيا ذتيدؼ ى

يتـ كيات ك مضاميف الكحدات المدرسة ك مف الناحية السػػيكػػػ اقتصادية ك ىي كحدة مكممة ك أساسية لمحتػػ
 تدريس ىده الكحدة كفؽ مختمؼ التصكرات ك النظريات الكبلسيكية ك الحديثة.
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 المغة األجنبية.
 مغات األجنبية. لتيدؼ ىذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى قراءات أدبيات التخصص با

 
 السداسي: الثالث.

 سوسيولوجيا المؤسسة الصناعية.
معارؼ عممية حكؿ عبلقات المؤسسة الجزائرية بالمحيط ه الكحدة إلى إكساب الطالب ذى تيدؼ

 االجتماعي كمياديف العمؿ كتتناكؿ ىذه الكحدة المحاكر التالية:
المؤسسة كإطار قانكني اقتصادم ك سكسيك ثقافي )العمؿ بيف   المؤسسة:األطر كمجاالت نشاطات -1

تحميؿ طبيعة عمؿ أك نشاط المؤسسة )عمؿ  ، قافة المؤسسة (  لممارسة األنشطةثقافة المجتمع كث
 التسيير االستراتيجي لممؤسسة. ، تنظيـ المؤسسةبنية ك  ، صناعي مثبل(

المراحؿ التنظيمية التي مرت بيا المؤسسة الجزائرية : عرض تقييمي ك نقدم لمختمؼ ىذه المراحؿ  -2
 .في ظؿ المبادرة ك اقتصاد السكؽ االستقبلليةمع التركيز عمى مرحمة 

أساليب التسير كأشكاؿ المشاركة في  تحميؿ ك تشخيص القكل الفاعمة في إدارة عمميات العمؿ :-3
 أشكاؿ ك أنكاع خبلفات العمؿ في المؤسسة.، االتصاؿ في المؤسسة، لعمميات المختمفة لمراحؿ اإلنتاجا

 .االتصال في المؤسسة
 محتوى المادة:

 كاالتصاؿ، العبلقات االجتماعي كاالتصاؿ، االتصاؿ كىكية العمؿمفيـك االتصاؿ، التنظيـ غير الرسمي 
 .دكر االتصاؿ في المؤسسة الصناعية

 المخاطر الصناعية والتكنولوجيا. 
تيدؼ ىده الكحدة إلى تكضيح أىمية تنمية العنصر البشرم ك كيفية التحكـ فيو بدءا مف االنتقاء لمكظائؼ 

لمستقبمي لمتككيف ك تثميف ىدا العنصر كفؽ معايير تكفؿ الرشد المكجكدة في المنضمة ككصكال لمتخطيط ا
 في استخدامو

 محتوى المادة:
.حكادث العمؿ، التطكر التكنكلكجي كظاىرة المخاطرة، سكسيكلكجيا المخاطر  
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 .  الحراك الميني واالجتماعي 
 محتوى المادة:

الحراؾ االجتماعي في ، الحراؾ االجتماعيالحراؾ الميني كأثره عمى ، أنكاع الحراؾ، سكسيكلكجيا الحراؾ
 .الجزائر

 
 ممتقى التدريب عمى البحث.

تيدؼ ىده الكحدة إلى تمكيف الطالب مف اكتساب ميارات حكؿ مختمؼ المقاربات المنيجية المتعمقة  
 بدراسة اإلشكالية ك القضايا التي ليا عبلقة بالتخصص. 

 محتوى المادة:
ييدؼ ىذا المقياس إلى مساعدة الطالب عمى إنجاز مشركع بحثو مف خبلؿ تطبيؽ المعارؼ المنيجية  

 المتراكمة حسب مراحؿ تطكر البحث. 
 .       قانون وتشريعات العمل

  .تيدؼ ىذه الكحدة إلى إكساب الطالب معارؼ قانكنية حكؿ تنظيـ عالـ الشغؿ
  محتوى المادة:

العمؿ ، المصادر المختمفة لتشريعات العمؿ في الجزائر، تناكؿ سكسيكلكجي لمقكانيف مدخؿ إلى قانكف - 
 .كضات في العمؿ ، حؿ نزاعات العمؿكالتشريعات الجديدة المنظمة لعبلقات العمؿ ، عقد العمؿ، المفا

        .المغة األجنبية
  .غات األجنبيةمبال تيدؼ ىذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى قراءات أدبيات التخصص
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 الملخص:

تعٌش السوسٌولوجٌا أزمة لم تتجاوزها بعد أمام الدٌنامٌكٌة الكبٌرة التً ٌعٌشها المجتمع الجزائري، وباعتبار علم      

اجتماع التنظٌم والعمل أحد فروعها لم ٌسلم منها هو األخر. لقد سعى علماء االجتماع جاهدٌن للوقوف بهذا العلم 

اولة تأسٌس علم اجتماع بناًء على واقعنا وخصوصٌاتنا. وفً هذا اإلطار ومواكبة التغٌرات الحاصلة فً المجتمع، ومح

 CRASCكشفت الدراسة والتً أجرٌت بجامعتً تلمسان ووهران ومركز البحث لألنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة 

لم اجتماع على عٌنة من األساتذة والطلبة ومدونة خاصة بأطروحات دكتوراه وأعمال بحثٌة وبرامج دراسٌة أن ع

التنظٌم والعمل ال زال ٌدور فً حلقة مفرغة، وأن إعادة إنتاج التفكٌر حول المجتمع الجزائري لم تكن استجابة لما 

طرحه علماء االجتماع، وظلت بعٌدة عن واقع المجتمع، وأن الجامعة الجزائرٌة تبنً معارفها بعٌدة عن الواقع ألسباب 

 ً وما هو عملً. ظلت تفرض نفسها منها ما هو ابٌستٌم

: أزمة السوسٌولوجٌا، سوسٌولوجٌا التنظٌم والعمل، انفصام السوسٌولوجٌا عن الواقع االجتماعً، الكلمات المفتاحية

 أسوار الجامعة، عالقة البحث بالتدرٌس. االبستٌمٌة، ، اإلطار النظري والمفاهٌمً الغربً

: Résumé 

Lasociologievitunecrisequ’ellen’apas pu surmonter au regard de la dynamique que connait la 

société Algérienne,crisequevitégalementl’unedesesspécialitésenl’occurrencelasociologiedes

organisations et du travail. Mais il est à noter que quelques sociologues et non des moindres tentent 

d’inverserlatendance,c’est-à-dire la mettre en adéquation avec les nouvelles réalités de la société. 

Notre étude a porté essentiellement sur un échantillon d’enseignants chercheurs, de chercheurs,

d’étudiants, de thèses de doctorat, de travaux de recherche et de programmes d’enseignement à

l’universitédeTlemcen,d’OranetleCRASC.Elleamontréquelasociologiedesorganisationset

de travail vit dans un cercle vicieux et que la reproduction de sa pensée demeure loin des 

préoccupations de la société. Ce décalage est lié fondamentalement à deux facteurs, l’un

épistémique,l’autrepratique,facteursquisesontimposésàl’universitéalgérienne. 

Mots clés : Crise de la sociologie, Sociologie des organisations et du travail, divorce de sociologie, 

réalité sociale, cadre théorique et conceptuel occidental, épistémè, muraille del’université, relation, 

recherche/enseignement. 

Summary: 

Sociology lives a crises which it could not overcome in comparison with dynamics that the Algerian 

society, a crises that also one of its speciality lives in fact sociology of organizations and of work.  

But it should be noted that some sociologist sand no to fleast try to reverse the trend, such as to put 

it inadequacy with new realities of society. Our study related primarily to a sample of research 

professors, researchers, students, doctorates, research tasks and teaching curriculum sat the 

University of Tlemcen, Oran and the CRASC. It showed that sociology of organization sand work 

lives in a vicious circle and that the reproduction of its thought remains far from the concerns of the 

company. This shift is dependent basically on two factors, one epistemic, the other practises, factors 

which were essential on the Algerian university. 

Keywords: Crisis of sociology, Sociology of organizations and work,  sociology divorces, social 

reality, the oretical and conceptual occidental frame work, episteme, university walls, 

research/teaching relationship.  


